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Ciência

Uma guerra. Acima, grupos de
células cancerígenas são cercadas
por células normais do organismo;
abaixo, acontece o processo de

divisão tumoral
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Fábricas do câncer
Recém-descobertas, células que permitem a propagação do tumor se tornam alvos
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UFRJ acelera
produção de
células-tronco
Material embrionário
poderá ser usado em um

númeromaior de
pesquisas simultâneas
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Dois dos maiores gargalos para a pro-
dução de células-tronco embrionárias
foram vencidos ao mesmo tempo na
UFRJ. A nova tecnologia, descrita na
próxima edição da revista “Tissue Engi-
neering” — uma das mais conceitua-
das na área de bioengenharia—, pode-
rá ser aplicada em qualquer terapia
com interesse no material. Entre elas,
destacam-se o estudo de novos trata-
mentos para câncer, mal de Parkinson,
lesões de medula, diabetes e cegueira.
Os métodos usados até agora permi-

tiam uma produção limitada de célu-
las-tronco embrionárias, incapaz de ser
aplicada em um grande número de pa-
cientes em ensaios clínicos, e os resul-
tados colhidos em laboratório vinham
contaminados por compostos animais
— para garantir o crescimento, as cul-
turas recebiam a injeção de um soro fe-
tal bovino, o que tornava quase inviável
sua sobrevivência em um ser humano.
A técnica desenvolvida pelo Laborató-
rio Nacional de Células-Tronco Embri-
onárias (Lance) conseguiu gerar, em
apenas seis dias, 160milhões de células
humanas pluripotentes (capazes de se
transformar em qualquer tecido) sem

contaminantes, quantidade sufici-
ente para ser empregada em deze-
nas de pessoas.

A maior eficiência deveu-se à
mudança no meio de cultura,
segundo Stevens Rehen, co-

ordenador do Lance:
— Hoje, o cultivo de

células-tronco embrioná-
rias humanas costuma ser
feito com frascos estáticos,

e elas são expandidas com a
ajuda de compostos não-hu-
manos. É um processo traba-
lhoso e não eficiente — critica.

— Criamos sistemas agitados por
microcarregadores, que deixam as
células à deriva, flutuando, num

meio isento de contatos com compo-
nentes animais, emuitomaior do que o
de centenas de placas de laboratório.
A produção de ummétodo como este

era umdosmaiores objetivos do Lance,
que tem recursos para garantir seu fun-
cionamento até 2013. O laboratório,
agora, procura parceiros na iniciativa
privada que viabilizem a continuação
de suas atividades.
Embora o novo método seja uma ex-

celente notícia para os interessados na
aplicação terapêutica de células-tronco
embrionárias, a Lei de Biossegurança
só autoriza seu uso para pesquisa. Para
tratamento, seria necessário a aprova-
ção de projeto pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa e pela Anvisa, en-
tre outros órgãos. lEm ação. Em tumores sólidos, como os do pulmão, células-tronco comandam a hierarquia de crescimento

Umadasmais longas e controvertidas buscas da
medicina parece ter chegado ao fim. Pesquisa-
dores americanos anunciaram ter descoberto
um tipo de célula capaz de desenvolver e espa-
lhar o câncer. Quando o paciente é tratado e o
tumor aparentemente foi controlado, são elas
que fornecem combustível para doença conti-
nuar, alcançar outros órgãos e, por fim, levar à
morte. Em estudos publicados simultaneamen-
te nas revistas “Science” e “Nature”, eles relatam
a descoberta de células-tronco do câncer.
Por anos, cientistas especulavam a existência

dessas células,mas o tema era polêmico porque
jamais foram encontrados sinais plausíveis de
que não se tratava de ficção. A descoberta de si-
nais diretos da presença dessas células em tu-
mores promete revolucionar o diagnóstico e o
tratamento do câncer. Embora ainda sejam ne-
cessários anos, antes que métodos contra a do-
ença baseados na descoberta cheguem à práti-
ca damedicina, revisores dos estudos na “Natu-
re” não esconderam seu entusiasmo.
A teoria convencional diz que o câncer é re-

sultado de mutações genéticas que fazem
células comuns se dividirem e multi-
plicarem descontroladamente.
Dessa forma, elas se tornam
“imortais” e o tumor come-
ça a se espalhar por ou-
tras partes do corpo. Por
essa teoria, todas as célu-
las cancerígenas apresentam a
mesma capacidade de se dividir
sem controle e uma igual tendência
a se propagar. Porém, agora, três estu-
dos independentes indicaram que isso
não é verdade.

POLÊMICA DIVIDE ESPECIALISTAS
Eles descobriram que existe uma espécie de hi-
erarquia das células dentro de um tumor sólido,
como os de mama e pulmão, por exemplo. No
alto dessa hierarquia estão as tais células-tron-
co, responsáveis finais pelo crescimento e disse-
minação do tumor. Essa tese é bem antiga, mas
agora pesquisadores conseguiram flagrar estas
células em ação dentro de um tumor. As experi-
ências foram realizadas com animais — no ca-
so, camundongos—porque seria impossível fa-
zer esse tipo de observação em pacientes vivos.
O primeiro desdobramento das pesquisas é a

constatação de que essas células-tronco devem
ser o principal alvo de tratamentos.
— Em vez de bombardear aleatoriamente as

células tumorais, um tratamento ideal deveria
matar essas células-tronco cancerígenas. Sem
elas, o tumor será destruído. Reduzir um tumor
à metade não tem importância. O que precisa-
mos é impedir o tumor de voltar a crescer —
afirmou ao jornal britânico “The Independent”
Luis Parada, do Centro Médico do Sudoeste, da
Universidade do Texas, nos EUA.
Muitos especialistas em câncer veem a exis-

tência das células-tronco de tumores sólidos
com ceticismo. Os novos estudos podemmudar
essa visão. Recentemente, o mesmo ocorreu
com os chamados tumores “líquidos”, como os
cânceres de sangue após a descoberta de sinais
de tais células. Porém, não havia ainda sinais de
que a mesma coisa acontecia nos tumores sóli-
dos. Os estudos publicados na “Nature” revela-
ram evidências de células desse tipo em cânce-
res de cérebro, pele e sistema digestivo.
— Tumores são como caricaturas dos tecidos

dos quais eles se originam. Eles são compostos
por diferentes tipos de células e há uma hierar-
quia entre esses tipos. Assim como tecidos nor-
mais têm células-tronco normais, cânceres têm
células-tronco na base de seu desenvolvimento
— explicou Hugo Snippert, da Universidade de
Utrecht, na Holanda, que descobriu células-
tronco em tumores do intestino.
Segundo ele, para tratamento contra o câncer

oferecer efeito duradouro, essas células gerado-
ras precisarão ser um alvo primordial.
— Caso contrário, acreditamos que a doença

voltará — observou Snippert. l

Proteínamutante está
presente emmais da
metade dos tumores

Uma descoberta de cientistas
brasileiros ajudará a com-
preender como o câncer surge,
o misterioso processo molecu-
lar que faz comque uma célula
normal sofra mutações que a
fazem se dividir descontrola-
damente e gera um tumor. Eles
descobriram que uma proteí-
na mutante presente em até
60% dos cânceres apresenta

um comportamento similar ao
dos príons — responsáveis pe-
la doença da vaca louca, den-
tre outras encefalopatias es-
pongiformes. Como os príons,
ela induz as proteínas normais
ao seu redor a se alterarem,
formando aglomerados. A des-
coberta, feita por uma equipe
liderada por Jerson Lima Silva,
do Instituto de Bioquímica
Médica da UFRJ, pode mudar
estratégias de combate ao cân-
cer, ao oferecer novos alvos pa-
ra drogas e tratamentos.
Os príons são agentes infec-

ciosos muito particulares. Na
verdade, são proteínas nas
quais o complexo processo de

dobradura molecular tridi-
mensional (que as caracteriza)
sofre alterações. Por razões
ainda não totalmente com-
preendidas, essa natureza alte-
rada dos príons é associada à
sua capacidade de “seques-
trar" seus contrapartes nor-
mais e induzí-los a adotar a
conformação anormal.
O aumento contínuo do nú-

mero de proteínas alteradas
forma os agregados vistos tam-
bém em doenças neurodege-
nerativas, como os males de
Parkinson e Alzheimer. Uma
vez modificada, uma proteína
não consegue retomar suas
funções originais na célula.

Agora, o grupo da UFRJ conse-
guiu demonstrar que a proteí-
na p53, responsável pela su-
pressão da formação de tumo-
res no organismo, exibe um
comportamento similar ao do
príon quando sofre mutações.
— A p53 em mutação se en-

contra em mais de 50% dos
cânceres, é ummau prognósti-
co achá-la— explica Silva.—A
proteína é um fator de supres-
são tumoral e, quando não
funciona bem, a célula perde o
controle da divisão celular, co-
meça a se dividir demais. Mas
o que observamos agora é um
fenômeno que chamamos de
dominância negativa: a proteí-

na que sofreu a mutação inter-
fere na atividade normal das
outras. É como se ela sugasse a
proteína normal, que se junta a
ela, perdendo a função e for-
mando agregados.
Já se sabe há algum tempo

que a multiplicação anormal
da p53 altera sua capacidade
de prevenir o crescimento de
tumores. Mas, no estudo pu-
blicado na “Journal of Biologi-
cal Chemistry”, o grupo de Sil-
va conseguiu demonstrar que,
no câncer demama, nas linha-
gens de célula que apresentam
a mutação mais comum da
p53, a formação de agregados
similar à que ocorre com os

príons explicaria a perda da
função protetora da proteína.
A partir desta constatação, o

desenvolvimento de novas es-
tratégias contra a doença po-
derá ser possível, com foco,
por exemplo, em bloquear a
alteração e a agregação das
proteínas.
— Temos uma longa estrada

pela frente, mas olhando para
o futuro, é um alvo que vale a
pena ser perseguido — avalia
Silva.— Se conseguirmos fazer
com que a proteína não se
agregue, ou que ela recupere a
atividade da proteína normal,
então teríamos um novo trata-
mento para o câncer. l

Descoberta de brasileiros lança luz inovadora sobre origem da doença
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“Um tratamento
ideal deveria
bombardear as
células-tronco
cancerígenas;
sem elas, o tumor
será destruído”
Luis Parada
Pesquisador
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