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l - O inimigo interior: genes,
células e a natureza do câncer

O câncer causa devastação em quase todas as partes do corpo
humano. Tumores atacam o cérebro e o intestino, músculos e
ossos. Alguns crescem lentamente; outros são mais agressivos e
se expandem com rapidez. Sua presença em tecidos humanos é
sinal de caos e da interrupção do funcionamento normal. O cân-
cer introduz alterações indesejáveis numa máquina biológica per-
feita, maravilhosamente bela e de extrema complexidade. Onde
quer que apareçam, os tumores assumem a aparência de formas
de vida alienígenas, invasores que entram no corpo de forma fur-
tiva e dão início a seus programas de destruição a partir de den-
tro. Mas as aparências enganam: a verdade é muito mais sutil e
infinitamente interessante.

Os tumores não são invasores estrangeiros. Eles surgem do
mesmo material usado pelo corpo para construir seus próprios
tecidos. Os tumores usam os mesmos componentes - células
humanas - para formar as massas confusas que rompem a ordem
e a função biológica e, se não controlados, para botar abaixo todo
o complexo edifício que sustenta a vida: o corpo humano.

Como os tecidos humanos se formam a partir de células indi-
viduais? A descrição acima poderia sugerir a existência de mes-
tres-de-obra que supervisionam equipes de operários, dirigindo-os
na detalhada construção de tecidos normais e malignos. Na reali-
dade, não há supervisores obrigando grupos de células a se ali-
nhar e se reunir em tecidos normais ou cancerosos. A complexi-
dade arquitetônica do tecido vivo vem dos próprios tijolos, as
células individuais. O controle é exercido de baixo para cima.

Células normais e malignas sabem como construir. Tanto
umas quanto as outras carregam seu próprio programa que lhes
diz quando devem crescer e se dividir e como devem se agregar a
outras células para criar órgãos e tecidos. Nossos corpos nada
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mais são que sociedades altamente complexas de células bastan-
te autónomas, cada uma das quais conserva muitos dos atributos
de um organismo inteiramente independente.

É exatamente aí que nos vemos diante de notável beleza e
extremo perigo. A beleza reside no comportamento coordenado
de tantas células para criar a cooperativa única, altamente funcio-
nal, que é o corpo humano. O perigo reside na ausência de um
único mestre-de-obras para supervisionar o trabalho, o que pare-
ce pôr todo o empreendimento em grande risco. Assegurar auto-
nomia a trilhões de células operárias é um convite ao caos.
Quando, como geralmente acontece, essas células têm bom com-
portamento e espírito de equipe, o resultado é uma ordem extraor-
dinariamente complexa. Às vezes, porém, uma célula pode esco-
lher seguir seu próprio caminho e inventar sua versão própria,
original, de um tecido ou órgão. É então que vemos o tão temido
caos a que chamamos câncer.

Em sua maioria, os tumores humanos têm pelo menos um
bilhão de células antes que tomemos conhecimento deles. As célu-
las no interior de um tumor diferem de suas congéneres normais
em muitos aspectos, exibindo formas, propriedades de crescimen-
to e metabolismo característicos. O súbito aparecimento de tal
horda de células poderia se parecer com uma espécie de conversão
em massa recente, em que milhões de células normais teriam ade-
rido da noite para o dia às fileiras de uma massa tumoral.

Uma vez mais, as aparências enganam. A criação de um
tumor é um processo extraordinariamente lento, que muitas vezes
se estende por décadas. As células que formam um tumor são
todas descendentes lineares de um único progenitor, um ancestral
distante que viveu muitos anos antes de a massa do tumor se tor-
nar aparente. Esse fundador, essa célula renegada, decidiu seguir
seu próprio rumo, iniciar seu próprio programa dentro de um dos
tecidos do corpo. Daí em diante, sua proliferação foi controlada
por seu próprio programa interno, não pelas necessidades da
comunidade de células à sua volta.

Assim, não houve milhões de recrutas, apenas um único que
procriou uma vasta multidão de descendentes da mesma opinião.
Os bilhões de células presentes num tumor são moldados à ima-
gem de seu ancestral renegado. Elas não têm nenhum interesse no
bem-estar do tecido e do organismo que as rodeiam. Tal como a
célula fundadora, têm apenas um programa em mente: mais cres-
cimento, mais réplicas de si mesmas, expansão ilimitada.
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O caos que elas criam deixa claro o quanto é perigoso dotar
cada célula do corpo humano de seu próprio grau de independên-
cia. Contudo, é desse modo que somos formados, e é desse modo
que todos os organismos complexos, multicelulares, foram proje-
tados nos últimos 600 milhões de anos. Ao sabermos disso, com-
preendemos que o caos do câncer não é uma calamidade contem-
porânea mas um risco corrido por todos os organismos multicelu-
lares, dos antigos aos contemporâneos. De fato, dada a presença
de trilhões de células no corpo humano, não é um assombro que o
câncer não irrompa com frequência durante nossas longas vidas?

O plano interno

Para compreender como um tumor cresce, precisamos compreen-
der as células que o formam. O que levou aquela única célula fun-
dadora a seu desvario mortífero? De maneira mais geral, como
qualquer célula, normal ou maligna, sabe quando deve crescer?
Poderiam as células decidir sozinhas? Se não, que mecanismo
decisório complexo no interior da célula humana viva determina
seu crescimento, inatividade ou morte?

Nosso foco neste livro é o programa interno carregado por
toda célula humana normal, que lhe diz como e quando crescer e
se associar com outras células para criar as comunidades alta-
mente funcionais que são os tecidos humanos. Os programas car-
regados pelas várias células representam roteiros biológicos com-
plexos, planos para seu comportamento. Como veremos, é esse
programa interno que é alterado quando o câncer começa.
Somente depois de entendermos esse programa em suas formas
normal e avariada é que podemos compreender o mecanismo que
impulsiona a célula cancerosa.

Há várias centenas de tipos de célula no corpo humano. Esses
vários tipos de célula se agregam para formar tecidos e órgãos
distintos. Conhecendo essa variabilidade das células individuais,
poderíamos imaginar a existência de um número correspondente-
mente grande de roteiros distintos, cada um carregado por um
tipo de célula diferente, cada um impondo um programa distinto
de crescimento e capacidade de formação de tecidos. Aqui nossa
intuição nos engana. Na verdade, as células das diferentes partes
de nosso corpo - do cérebro, dos músculos, do fígado e dos rins -,
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por mais diferentes que pareçam, são na realidade muito pareci-
das e, ao contrário do que seria de esperar, carregam todas o mes-
mo plano.

Essa similitude pode ser atribuída à sua origem comum.
Como as células de um tumor, todas as células que constituem um
corpo normal descendem de uma célula ancestral comum. São
primas, membros de uma vasta família. Graças a turnos sucessi-
vos de crescimento e divisão, a célula única que é o óvulo fertili-
zado gera os trilhões de células que formam um organismo com-
pleto. O número de células que compõe um ser humano adulto -
mais de dez mil bilhões - excede de muito a capacidade de
apreensão da mente.

O plano que dirige todas as células do corpo está presente no
óvulo ancestral fertilizado e é então transmitido, praticamente
inalterado, para todas as células descendentes no corpo inteiro.
Esses trilhões de células podem ter aspectos e comportamentos
muito diferentes entre si, no entanto todas carregam o mesmo
conjunto de instruções que programam seu comportamento.
Assim, há uma notável discrepância entre o plano interno comum
às células e suas aparências externas extremamente diferentes.
Tudo indica que a aparência nos diz pouco sobre o programa
interno que guia as vidas dessas células.

Como pode um plano comum, único, gerar tal diversidade? A
resposta emergiu ao longo das últimas décadas, e ela é simples: o
complexo plano mestre, carregado por todas as células do corpo,
contém muito mais informação do que qualquer célula individual
pode usar. Cada célula do corpo consulta seu plano principal de
maneira seletiva, lendo somente certas informações da vasta
biblioteca que ele carrega. Essa informação é então usada para
coreografar seu comportamento. A leitura seletiva permite que
cada célula se comporte de maneira diferente de seus parentes,
próximos e afastados, por todo o corpo.

Pouco depois de fertilizado, o óvulo se divide, como o fazem
por sua vez suas duas filhas. O desenvolvimento embrionário que
se segue é um frenesi de crescimento e divisão celular. Os des-
cendentes de um óvulo fertilizado que surgem ao longo das várias
gerações de células seguintes parecem muito semelhantes; eles se
mantêm fortemente unidos, formando um aglomerado homogé-
neo e indiferenciado de células que parece uma minúscula fram-
boesa. À medida que o processo embrionário prossegue, contudo,
a progénie dessas células começa a mostrar diferenças. Elas pás-
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sam a se tornar membros das comunidades das células muscula-
res, ou das células cerebrais, ou das células sanguíneas. Esse pro-
cesso de escolha de diferentes destinos - o processo de diferen-
ciação - é o mistério central do desenvolvimento humano e a
obsessão dos que o estudam.

Uma célula num canto do embrião lê as instruções genéticas
sobre como fazer hemoglobina e se torna uma hemácia; uma
célula em outro lugar consulta informação sobre a fabricação de
enzimas digestivas e se torna parte do pâncreas; uma terceira
célula lê a informação sobre como emitir sinais elétricos e passa
a fazer parte do cérebro.

Mas essa decisão tomada por cada célula embrionária de
assumir traços distintivos, diferenciados, mediante a leitura sele-
tiva dos genes que carrega, não é a única decisão importante que
lhe compete tomar. Ela deve consultar seu plano genético tam-
bém quanto a outra questão, igualmente importante: quando deve
crescer e se dividir e quando deve parar de crescer.

Essas instruções relativas ao crescimento permanecem impor-
tantes muito depois do estágio embrionário. Na maior parte dos
tecidos adultos, as células estão continuamente morrendo e sendo
substituídas. Na verdade, a capacidade que um tecido adulto tem
de manter sua arquitetura normal depende de maneira crítica de
mecanismos que assegurem que a perda ocasional de células seja
compensada pelo crescimento de substitutos. Se ocorrer muito
pouca substituição, o tecido vai se deteriorar e se atrofiar. Se hou-
ve excessiva substituição, ele vai se expandir, forçar suas fronteiras
normais e talvez irromper num tumor. O controle adequado da pro-
liferação celular é crítico ao longo de toda a vida de um organismo.

Para compreender o câncer, precisamos compreender como o
plano interno das células normais lhes informa quando devem se
multiplicar. Precisamos saber como o plano é danificado no inte-
rior da célula cancerosa. As raízes do câncer residem nesse pano.

Genes e moléculas: uma breve introdução

A noção de planos implica precisão, exatidão, ausência de ambi-
guidade. Planos cuidadosamente traçados permitem evitar o caos.
Muito antes de saberem grande coisa sobre o mecanismo interno
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das células, os biólogos se davam conta de que esses planos
tinham de existir. De início, planos eram associados a organismos
inteiros; só mais tarde sua importância para as vidas das células
individuais se evidenciou.

Gregor Mendel, um monge austríaco, estabeleceu o princípio
da hereditariedade dos organismos em meados do século XIX.
Ele se interessou pela transmissão de características genéticas em
ervilhas - características como a cor da flor e a forma da semen-
te. Seu trabalho foi esquecido e depois redescoberto por três
geneticistas nos primeiros anos do novo século. A genética men-
deliana, como passou a ser chamada, repousava em vários con-
ceitos simples. Primeiro, todos os organismos complexos, da
ervilha ao homem, transmitiam genes do genitor para a prole por
mecanismos hereditários idênticos. Segundo, a aparência externa
de um organismo podia, em princípio, ser dissecada num grande
conjunto de características discretas, como a cor da flor e a forma
da semente nas ervilhas, a cor dos olhos ou a altura nos seres
humanos. Terceiro, cada uma dessas características podia ter sua
origem identificada na atividade de alguns pacotes invisíveis de
informação que eram passados do genitor para a prole através da
reprodução sexuada. A transmissão eficiente desses pacotes de
informação assegurava o desenvolvimento pela prole de caracte-
rísticas muito semelhantes às dos pais.

Os pacotes de informação passaram a ser chamados de genes;
cada gene humano era incumbido de organizar uma característica
orgânica distinta. À medida que fomos aprendendo mais sobre
genes, ficou claro que todos os aspectos do corpo humano, até a
atividade interna invisível de células individuais, são ditados pelos
genes que uma pessoa herda dos pais. Revela-se então que o pla-
no principal nada mais é que um grande conjunto desses genes.

Aprendemos que os genes planificadores não são armazena-
dos num arquivo central único localizado em algum lugar do cor-
po. Em vez disso, quase cada uma dos trilhões de células que for-
mam o corpo carrega uma cópia completa de todo o plano. Esse
fato simples reorientou a reflexão sobre como os genes organi-
zam a construção de organismos complexos: os genes agem dire-
tamente no controle do comportamento de células individuais.
Cada célula, agindo sob o controle de seus genes, colabora com
todas as outras para criar a forma e a função do corpo. Portanto, a
complexidade de todo um organismo representa simplesmente o
comportamento conjunto de todas as suas células individuais.
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Isso significa que o conjunto de genes que governa as vidas das
células e o conjunto que controla a forma e o comportamento do
organismo são a mesma coisa.

Houve um debate prolongado em torno da questão de quantos
pacotes distintos de informação - genes individuais - compõem o
plano genético humano. Segundo as melhores estimativas atuais,
esse número oscila entre 70 mil e 100 mil. Juntos, esses genes
formam a biblioteca gênica, o plano principal comumente chama-
do de genoma humano.

O fato de a biblioteca genômica ser segmentada em compar-
timentos de genes distintos tem várias consequências. Como foi
mencionado antes, uma célula pode puxar diferentes volumes -
diferentes genes - da prateleira de sua biblioteca genômica e lê-
los seletivamente. Ademais, esses pacotes de informação podem
vir a se separar uns dos outros quando são transmitidos por um
organismo genitor à sua prole. Isso ajuda a explicar por que her-
damos somente alguns dos genes carregados por cada um de nos-
sos pais. As bibliotecas genômicas nos ovos fertilizados se tor-
nam uma mistura dos genes que ambos os pais carregavam ante-
riormente.

Entretanto, a descrição dos genes como pacotes de informação
é em última análise insatisfatória, porque essa imagem carece de
realidade física. Mas cedo ou mais tarde, precisamos lidar com a
substância física dos genes. Como todos os demais componentes
de organismos vivos, os genes são objetos concretos e portanto
têm de se corporificar em moléculas distintas, identificáveis.

Desde 1944 sabemos que a manifestação física dos genes é a
molécula de DNA. A informação genética é transportada em mo-
léculas de DNA. Sua estrutura é bastante simples: cada molécula
de DNA é uma hélice dupla composta de dois fios entrelaçados.
Cada um desses fios é um longo polímero formado pela junção,
ponta a ponta, dos componentes individuais que, para efeito des-
ta discussão, podem ser chamados de bases.

As bases do DNA vêm em quatro sabores químicos - A, C, G
e T. Um detalhe importante é que elas podem ser conectadas em
qualquer ordem. O conteúdo de informação do DNA é determi-
nado pela sequência dessas bases. A junção das bases pode pros-
seguir de maneira ilimitada, resultando em fios de DNA que
podem ser formados por dezenas de milhões de bases. Um instan-
tâneo de um segmento de um desses fios longuíssimos revelaria
uma sequência de bases específica, como ACCGGTCAAGTTT-
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CAGAG. A tecnologia genética moderna nos permite determinar
essas seqiiências de bases, um processo chamado "seqiiencia-
mento do DNA". Hoje, várias dezenas de milhões de sequências
de bases já foram determinadas para vários organismos que vão
de bactérias, vermes e moscas ao Homo sapiens.

A total flexibilidade na ordenação das bases do DNA signifi-
ca que, em princípio, qualquer informação, biológica ou de outra
natureza, pode ser codificada em moléculas de DNA. À primeira
vista, um alfabeto de apenas quatro letras pareceria limitado em
suas capacidades de transporte de informação. Mas na verdade
quatro letras são mais do que suficientes. O código Morse, com
suas três letras (pontos, traços e espaços), e o código binário dos
computadores, com seu alfabeto de duas letras (O e 1), também
têm infinita capacidade de informação.

A dupla hélice do DNA carrega na verdade duas cópias da
informação genética, uma em cada um de seus fios entrelaçados.
Desde a descoberta capital de James Watson e Francis Crick, em
1953, compreendemos que um A que aparece num fio da hélice
está sempre na frente de um T no fio oposto; um C num fio con-
fronta inevitavelmente um G no outro. Assim, a sequência
ACCGGTCAA num fio está entrelaçada a uma sequência parcei-
ra TGGCCAGTT, no outro.

Como a sequência de bases de um fio dita a sequência do
outro, a informação carregada num fio está presente no outro,
ainda que em linguagem complementar. Essa redundância acarre-
ta muitas vantagens. Entre as mais importantes está a de permitir
que a hélice seja replicada. Em particular, os dois segmentos
representados na Figura 1.1 podem ser separados e cada um pode
ser usado como um molde para a cópia de uma nova sequência
complementar, que fica então enrolada em torno de seu molde. O
resultado são duas hélices duplas irmãs idênticas uma à outra e à
hélice dupla mãe da qual nasceram.

Essa cópia de sequências de bases se torna importante quan-
do uma célula cresce e se divide. Durante o processo, uma célu-
la-mãe se prepara para dotar cada uma de suas futuras filhas de
réplicas exatas das hélices de DNA que carrega. Essa transmissão
de mãe para filha permite que a informação inicialmente presen-
te no DNA de um óvulo fertilizado seja fielmente transmitida por
meio de uma sucessão de centenas de etapas de divisão celular a
todos os trilhões de células descendentes que formam o corpo
humano adulto.
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Figura 1.1
DNA se replicando

Como, precisamente, o conceito abstrato de gene se relaciona
com a estrutura física das moléculas de DNA? As hélices duplas
de DNA, carregadas nos cromossomos da célula, têm com fre-
quência centenas de milhões de bases de comprimento. Esses
cordões extraordinariamente longos de bases são divididos em
segmentos distintos, na verdade compartimentos de informação,
cada um constituindo um único gene. Um gene humano médio
abrange várias dezenas de milhares de bases de DNA. Certos
sinais de pontuação, escritos no código de quatro letras das
sequências de bases, demarcam as extremidades do gene. Num
texto, o início de uma frase é assinalado por um espaço seguido
por uma palavra com a letra inicial em maiúscula; no caso do
gene, seu início é indicado por uma curta sequência específica de
dezenas a centenas de bases. De maneira semelhante, tal como o
término de uma frase é realçado por um ponto final, o final de um
gene tem sua própria sequência de bases distintiva que serve
como um sinal de pontuação claro. Em geral, o fim de um gene é
seguido por uma sequência de muitos milhares de bases de ruído
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genético sem sentido, antes que outras sequências de pontuação
assinalem o início do próximo gene ao longo da hélice.

O conteúdo total de informação do genoma humano é carre-
gado em cerca de três bilhões de bases de sequência de DNA
divididos nos 70 mil a 100 mil segmentos que representam genes
individuais. Trabalhando em várias combinações dentro de nos-
sas células, esses genes, de alguma maneira, são capazes de criar
a extraordinária complexidade do corpo humano, inclusive aque-
le órgão infinitamente complexo: o cérebro.

Esta história de genes, hélices de DNA e sequências de bases
dá acesso à compreensão de todos os tipos de biologia humana, e
na verdade de todas as formas de vida existentes na Terra. Mas o
que nos interessa aqui é uma estreita fatia dessa complexidade, a
doença do câncer humano. Podemos ignorar a difícil questão de
como os genes dizem às células para colaborar na construção de
tecidos e organismos para focalizar, em vez disso, a pergunta
mais circunscrita de como os genes afetam o comportamento de
crescimento de células individuais.

Assim, estreitamos nossa perspectiva para centrar nossa aten-
ção no pequeno subconjunto de genes que diz às células indivi-
duais se elas devem ou não crescer. Esses genes nos levam dire-
tamente ao cerne do problema do câncer. Eles revelam a origem
do câncer e um dia haverão de apontar o caminho para a cura da
doença.



2 - Pistas sobre as origens
do câncer: como o mundo exterior

afeta o interior de nossas células

Para compreender as raízes do câncer, deixemos de lado nossa
discussão sobre células e genes e voltemo-nos para um modo
radicalmente diferente de estudar e descrever os seres humanos e
suas doenças - a ciência da epidemiologia. Os epidemiologistas
estudam a incidência de doenças em grandes grupos de pessoas.
Os epidemiologistas do câncer, em particular, estudam as fre-
quências de cânceres em várias populações humanas. Seu traba-
lho é quase sempre motivado por uma questão central: como
vários tipos de comportamentos e de ambientes influenciam a fre-
quência de tipos específicos de câncer? A própria noção da inci-
dência de câncer como um tópico interessante para estudo cientí-
fico é relativamente nova. Até o século XIX, o câncer era relati-
vamente raro, uma observação que se explica em grande parte
pelo fato de que o câncer é uma doença de pessoas mais velhas.
No início do século XIX, em muitos países europeus, a expecta-
tiva de vida era de apenas cerca de 35 anos. Muitas pessoas que
poderiam ter contraído câncer mais tarde na vida eram vitimadas
muito antes por doenças infecciosas, desnutrição ou acidentes.

Nas raras ocasiões em que o câncer atacava, era em geral atri-
buído a um acidente fortuito ou a um ato de Deus. Mas alguns
indícios que se acumularam após a última década do século
XVIII sugeriam uma explicação alternativa - que o aparecimen-
to de um câncer poderia estar ligado a experiências ou estilos de
vida específicos das pessoas por ele acometidas. Essa nova pos-
tura teve início com médicos que começaram a documentar tipos
particulares de tumor que afetavam subpopulações muito distin-
tas da humanidade.
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A mais famosa e talvez a mais antiga dessas descobertas foi
feita em 1775 por um médico de Londres, Percival Pott, que des-
creveu cânceres escrotais em homens que haviam trabalhado
como limpadores de chaminé na juventude. A descrição de Pott
representou a primeira ocasião em que um agente ou exposição
específico foi estreitamente relacionado com o aparecimento de
um câncer. Pouco depois, também em Londres, um cirurgião rela-
tou taxas inusitadamente elevadas de cânceres nasais em cava-
lheiros que costumavam cheirar rapé.

Ao longo de todo o século XIX, surgiram relatos esporádicos
reforçando esse tema. Constatou-se que mineiros de uranita no
leste da Alemanha morriam muito de câncer do pulmão, uma
doença em geral rara. No início do século XX, descobriu-se que
as pessoas que trabalhavam com os recém-descobertos raios X
estavam sob alto risco de apresentar tumores de pele e leucemias.
Cânceres da língua foram diagnosticados em mulheres que pinta-
vam ponteiros de relógios de pulso com radioluminescente, o que
foi relacionado com seu costume de lamber os pêlos do pincel. A
partir do início da década de 1950, constatou-se que os fumantes
de cigarro tinham mais risco de sofrer de câncer do pulmão, fre-
quentemente vinte a trinta vezes mais risco do que a população
não fumante.

Verificou-se também que o risco de câncer varia enormemen-
te de país para país. O câncer de fígado era 18 vezes mais fre-
quente em certas partes da África que na Grã-Bretanha. O câncer
de estômago atingia os japoneses com frequência 11 vezes maior
que os americanos. O câncer do cólon era de dez a vinte vezes
mais comum nos Estados Unidos que em certas regiões da Áfri-
ca. Essas diferenças impressionantes não eram devidas a uma sus-
cetibilidade herdada. Quando indivíduos migravam de uma parte
do mundo para outra, seus filhos logo assumiam os riscos típicos
de suas novas moradas.

A lição era clara. O colapso espontâneo, não provocado, dos
tecidos do corpo não mais fornecia uma explicação convincente
para muitos tipos de câncer. Uma teoria alternativa se impôs com
muito mais força: fatores externos que afetam o corpo - estilo de
vida, dieta ou ambiente - desempenham um importante papel na
determinação do aparecimento da doença. Essa mudança drástica
de opinião, que começou no início do século XX, coincidiu com
outra revolução, desta vez ligada à compreensão das doenças
infecciosas. Nas últimas décadas do século XIX, Robert Koch e
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Louis Pasteur descobriram que uma variedade de doenças letais
podia ser atribuída a agentes causais específicos: bactérias e
vírus. As doenças humanas passaram a ser descritas como conse-
quências de causas específicas, passíveis de serem conhecidas, e
não como atos aleatórios e caprichosos da natureza.

Esse espetacular avanço tornou possível redefinir e elucidar o
problema do câncer. Agora o enigma do câncer podia ser formu-
lado em termos mais específicos: de que maneira precisa o estilo
de vida e a dieta podiam afetar o comportamento dos tecidos nas
profundezas do corpo? A solução para esse enigma teria de ser
expressa em termos de células individuais, normais e malignas, e,
dentro dessas células, o mecanismo que impelia seu crescimento.
Tal reducionismo - a transformação de fenómenos complexos em
mecanismos subjacentes simples - logo se tornou o tema central
da pesquisa contemporânea do câncer e, por volta do fim do sécu-
lo, sua glória.

Agentes cancerígenos e genes-alvo

A ideia de que o câncer não era uma degeneração casual, espon-
tânea, dos tecidos do corpo, mas sim algo ativamente induzido,
mudou de forma radical a opinião de muitos pesquisadores da
doença. Se agentes externos desencadeavam a doença, talvez fos-
se possível identificá-los e estudar seu mecanismo de ação.
Talvez fosse possível desvendar todo o processo, desde o encon-
tro inicial com um agente causador de câncer até o aparecimento
da doença. Assim, pouco antes do fim do século XIX, cientistas
no mundo inteiro tentaram recriar o câncer em animais de labora-
tório - camundongos, ratos e coelhos. Durante anos, todas essas
tentativas fracassaram.

Os primeiros sucessos ocorreram no Japão na primeira déca-
da do novo século. Katsusaburo Yamagiwa guiou-se pelos estu-
dos feitos muito antes com limpadores de chaminé europeus. As
observações iniciais de Percival Pott de que se registravam altas
taxas de câncer escrotal entre limpadores de chaminé em Londres
haviam sido seguidas, várias décadas mais tarde, pelo trabalho de
outros que descobriram que os limpadores de chaminé fora da
Inglaterra tinham taxas muito mais baixas desse tumor. A dife-
rença parecia estar relacionada a práticas de higiene pessoal. Os
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limpadores de chaminé britânicos, como muitos de seus compa-
triotas do século XVIII, raramente tomavam banho, ao passo que
os limpadores de chaminé fora da Inglaterra o faziam com fre-
quência. Ao que parecia, alcatroes de creosoto das chaminés de
Londres grudavam na pele dos limpadores britânicos e desenca-
deavam câncer, a menos que fossem lavados rapidamente.

Com base nisso, Yamagíwa pegou alcatrão de carvão e apli-
cou-o repetidamente em orelhas de coelhos. Após muitos meses,
apareceram tumores nas orelhas dos animais. Outros pesquisado-
res não conseguiram induzir câncer por terem desistido depressa
demais ou por não terem compreendido a necessidade de aplica-
ções repetidas da substância.

O experimento de Yamagiwa mostrou diretamente que era
possível provocar cânceres em laboratório à vontade usando
agentes específicos. Os tumores nas orelhas dos coelhos - e tal-
vez todos os cânceres - podiam ser atribuídos a causas bem defi-
nidas. Contudo, essa compreensão serviu apenas para suscitar
outro problema igualmente grande: de que maneira precisa pro-
dutos químicos, como os presentes no alcatrão de carvão, criam
câncer? De alguma maneira, produtos químicos causadores de cân-
cer - carcinógenos químicos - eram capazes de invadir células
dos tecidos do corpo e provocar o crescimento de um tumor. Com
isso, a metáfora mudou radicalmente. O câncer em si mesmo não
era o invasor; o verdadeiro invasor era o agente carcinógeno (nes-
se caso alcatrão de carvão).

O mistério se aprofundou com a observação de que os raios X
também eram capazes de induzir cânceres. Logo após a descober-
ta feita por Wilhelm Roentgen em 1895, tubos de raios X estavam
sendo amplamente usados para retratar ossos e depois como tra-
tamento para uma diversidade de doenças. Os técnicos que ope-
ravam as máquinas de raios X, bem como muitos dos pacientes
expostos, contraíram tumores de pele e leucemias. Que conexão
oculta existia entre esses dois agentes aparentemente não relacio-
nados - produtos químicos e raios X - que permitia a ambos
desencadear câncer? Ambos eram nocivos e ambos eram capazes
de danificar tecidos humanos e matar células. Mas como podia a
morte de células estar relacionada com o câncer? O câncer repre-
sentava um excesso de células num tecido, exatamente o oposto
do que se via depois que agentes tóxicos esvaziavam um tecido
de suas células.

Já na década de 1930, a questão do alcatrão de carvão havia
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sido focalizada de maneira muito mais precisa por químicos bri-
tânicos trabalhando lado a lado com pesquisadores de câncer.
Eles descobriram que o alcatrão de carvão é na realidade uma
mistura de centenas, talvez até milhares, de substâncias químicas
distintas. Assim, esses químicos separaram os alcatroes em
alguns compostos químicos constituintes e passaram cada um
deles para os pesquisadores de câncer, que em seguida testaram,
em animais de laboratório, a capacidade que cada um desses
componentes tinha de induzir câncer. Constataram que alguns
deles eram carginógenos extremamente poderosos. Agora, o mis-
tério da carcinogênese química podia ser reformulado em termos
ainda mais precisos: o câncer podia ser causado por produtos quí-
micos específicos, compostos como o 3-metil-colantreno e o
dimetilobenzatraceno - e, é claro, por raios X.

Ainda assim, esse avanço pouco contribuiu para a resolução
do problema fundamental de como esses produtos químicos, ou
qualquer outro, podiam provocar câncer. Como frequentemente
acontece na pesquisa do câncer, os grandes progressos rumo à
solução desse problema específico vieram de um trabalho sem
nenhuma relação aparente com o câncer. Nesse caso, as ideias
mais fecundas vieram do trabalho com a genética da mosca dro-
sófila. Nas primeiras décadas do século XX, foi observado que as
drosófilas tinham um sistema de hereditariedade muito parecido
com o observado em seres humanos.

E, ainda mais relevante, os genes das drosófilas podiam
sofrer alteração. Normalmente, um par de moscas era indistinguí-
vel de sua prole. Na década de 1930, porém, Hermann Muller
descobriu que drosófilas que haviam sido expostas a raios X ten-
diam, com alguma frequência, a gerar proles com características
muito diferentes das suas. Essas novas características eram mui-
tas vezes transmitidas à prole seguinte, continuando a ser apre-
sentadas por sucessivas gerações.

Muller concluiu que o material genético, que parecera ter
sido transmitido fiel e precisamente de uma geração para a
seguinte, era passível de mudanças. Era mutável, como diziam os
geneticistas. De alguma maneira desconhecida, raios X eram
capazes de atingir um material genético e mudar seu conteúdo de
informação. Com isso o pensamento e o vocabulário científicos
mudaram: raios X podiam mutar genes.

As mudanças genéticas imprevisíveis operadas pelos raios X
eram geralmente fatais. Em certas raras ocasiões, porém, essas
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mudanças genéticas - mutações - não afetavam a viabilidade das
moscas, que se desenvolviam apesar de seus genes alterados. Um
exemplo bem estudado envolveu um gene que normalmente
especificava um pigmento ocular vermelho. Após a irradiação X,
os genes alterados serviam de molde para um olho que não tinha
pigmento algum e era, consequentemente, quase branco. Essa
característica do olho branco podia ser transmitida indefinida-
mente de urna geração para a seguinte.

No fim da Segunda Guerra Mundial, descobriu-se que certos
produtos químicos também induziam mutações em drosófilas.
Algumas dessas substâncias eram mostardas nitrogenadas, como
as usadas na guerra química durante a Primeira Guerra Mundial.
Como antes, a prole imediata e as gerações subsequentes de des-
cendentes de uma mosca exposta transmitiam uma versão alterada
de um gene que especificava alguma característica distinta como a
cor dos olhos ou o desenvolvimento das pernas ou dos pêlos.

Por volta de 1950, vários geneticistas reuniram as informa-
ções acumuladas sobre produtos químicos, raios X e mutações e
produziram uma grande teoria unificada, que na verdade pouco
mais era que especulação. Seu teor era o seguinte. Raios X e cer-
tos produtos químicos podem induzir câncer. Raios X e câncer
também podem induzir mutações em genes. Portanto, esses agen-
tes causadores de câncer agem por meio de sua capacidade de
causar mutações nos genes de animais expostos. Em outras pala-
vras, os carcinógenos (agentes causadores de câncer) são na rea-
lidade mutágenos (agentes causadores de mutações), e os dois
processos são inextricavelmente ligados.

Implícita nessa teorização estava a ideia de que os genes das
moscas se comportavam de maneira idêntica aos genes humanos.
Na década de 1950, essa ideia parecia cada vez mais atraente.
Descobriu-se que tanto os genes das células de mosca como os
das células humanas eram carregados por moléculas de DNA.
Além disso, sabia-se que as células de todos os organismos com-
plexos, de vermes e moscas até seres humanos, eram construídas
de maneira muito semelhante. Extrapolações feitas de um orga-
nismo para outro pareciam portanto repousar em bases muitos
sólidas.

As mutações induzidas por esses agentes mutagênicos gera-
vam certa perplexidade. Os geneticistas haviam estudado genes
alterados que eram transmitidos por um organismo a sucessivas
gerações de organismos descendentes. No caso do câncer, contu-
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do, os agentes mutagênicos pareciam estar danificando genes de
células situadas em locais espalhados por todas as partes do cor-
po de um único organismo. Uma vez que os genes de uma célula-
alvo eram danificados, assim se pensava então, essa célula mu-
tante começaria a proliferar incontrolavelmente dentro desse
organismo, gerando mais cedo ou mais tarde uma horda de célu-
las descendentes que era vista como um tumor.

Parecia haver dois sistemas de genética: um que descrevia a
transmissão de genes de um organismo genitor para sua prole,
outro que descrevia a transmissão de genes a partir de uma célu-
la no interior de um tecido a células descendentes nesse mesmo
tecido. Neste segundo caso, os genes atingidos por carcinógenos
mutagênicos em geral não tinham nenhuma probabilidade de ser
transmitidos à geração seguinte de organismos. Genes carregados
por células do intestino, do cérebro ou dos pulmões, por mais
danificados que estivessem, jamais afetariam a constituição
genética da prole. Somente mutações infligidas a genes carrega-
dos no espermatozóide ou em óvulos (nos testículos ou ovários)
poderiam ser transmitidos à geração seguinte.

A dicotomia passou a ser expressa em termos simples.
Mutações em células da "linha germinal" (células germinais sen-
do o esperma ou os óvulos) podiam ser transmitidas à prole;
mutações surgidas em qualquer outra parte do corpo (o "soma")
não podiam. Essas mutações somáticas, como eram chamadas,
eram os grandes candidatos a ser os eventos críticos que desenca-
deavam o câncer.

Depois da descoberta da hélice dupla do DNA por Watson e
Crick em 1953, essas especulações sobre genes e mutações pude-
ram ser reformuladas em termos mais específicos. Se a informa-
ção carregada por um gene era codificada numa sequência de
bases de DNA, as mutações não passavam de mudanças na estru-
tura do DNA, alterações na sequência de bases de DNA que cons-
tituíam um gene individual. Se a teoria carcinógeno = mutágeno
estivesse correta, as células cancerosas deveriam carregar molé-
culas de DNA com sequências de bases alteradas. Essas sequên-
cias alteradas de DNA, com informação codificada que não esta-
va presente numa célula normal, de algum modo ordenavam à
célula cancerosa que crescesse de maneira incontrolável.

A teoria carcinógeno-mutágeno era atraente porque reduzia o
complexo fenómeno das causas do câncer a um mecanismo sub-
jacente simples. Para provar essa ideia, porém, seriam necessá-
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rias mais três décadas de pesquisa. Como frequentemente aconte-
ce, as teorias genéticas estavam muito à frente dos indícios dispo-
níveis.

A prova de que mutágenos são carcinógenos

Na década de 1930, ficou evidente que uma grande variedade de
produtos químicos tinha poderes carcinogênicos quando introdu-
zidos em animais de laboratório. Logo os pesquisadores do cân-
cer passaram a se dedicar intensamente à atividade de induzir
tumores em animais de laboratório. Os animais preferidos eram
em geral camundongos e ratos. Como os coelhos de Yamagiwa,
eles tinham uma biologia razoavelmente próxima da dos seres
humanos e podiam ser mantidos em grandes colónias e expostos
a repetidas doses de produtos químicos ao longo de vários meses.
Essa testagem de carcinógenos potenciais foi se tornando cada
vez mais necessária à medida que, após a Segunda Guerra
Mundial, a indústria química começou a pôr no mercado centenas
e depois milhares de novos compostos.

Na década de 1960, essa testagem havia gerado um grande
catálogo de carcinógenos de roedores identificados. Suspeitava-
se que muitos deles causavam câncer igualmente em seres huma-
nos, mas na maioria dos casos isso nunca seria provado, já que
não se podia expor intencionalmente seres humanos a possíveis
carcinógenos. Substâncias químicas comprovadamente carcino-
gênicas em roedores foram muitas vezes retiradas do mercado,
ou, quando aprovadas para uso geral, suas aplicações eram limi-
tadas com rigor.

Esses testes para carcinógenos de roedores revelaram muito
sobre as espécies químicas que desencadeavam o câncer.
Demonstraram que produtos químicos os mais variados, com
estruturas moleculares muito divergentes, eram carcinógenos
potenciais. Depois de penetrar no corpo e em suas células, esses
produtos químicos se ligavam a diversas moléculas-alvo no inte-
rior das células, alterando-as de algum modo e até danificando-as.
A diversidade dos carcinógenos químicos sugeria uma corres-
pondente diversidade de moléculas-alvo dentro das células
humanas.

Outro achado veio da observação de que as substâncias quí-
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micas diferem muito em sua capacidade de criar câncer em
camundongos e ratos. Em alguns casos, para desencadear o cân-
cer, era necessário administrar centenas de miligramas de um
composto químico ao longo de vários meses. Outras espécies quí-
micas surtiam efeito quando introduzidas num rato ou camun-
dongo apenas uma ou duas vezes em doses de poucos microgra-
mas. Essas potências cancerígenas podiam diferir por um fator de
um milhão ou mais. Um dos mais poderosos produtos testados
era de origem natural - o composto aflatoxina, que é gerado por
um mofo que cresce em amendoins e grãos armazenados de
maneira imprópria. Quantidades minúsculas de aflatoxina mos-
travam alta eficácia no desencadeamento de câncer de fígado tan-
to em roedores quanto, como a epidemiologia mostrou na África,
em seres humanos.

A desnorteante multiplicidade de produtos químicos que
foram catalogados como carcinógenos pareceu mais confundir do
que simplificar a opinião sobre as origens do câncer. Como se
poderia reduzir aquela montanha de indícios a um pequeno
número de princípios simples? Ainda mais importante, como o
comportamento desses produtos químicos lançou luz sobre a teo-
ria carcinógeno-mutágeno?

Em meados da década de 1970, Bruce Ames, um geneticista
que trabalhava na Universidade da Califórnia em Berkeley, for-
neceu uma chave para esse enigma. Ames havia concentrado sua
pesquisa anterior na questão do modo como os genes bacteria-
nos atuam. Seu trabalho, como grande parte da genética bacteriana,
teve grande impacto, porque os genes das bactérias têm um fun-
cionamento muito semelhante ao dos genes de formas de vida
mais complexas. Genes bacterianos são codificados em molécu-
las de DNA e, como nossos próprios genes, podem ser danifica-
dos por mutações. Além disso, raios X e muitos produtos quími-
cos que danificam genes humanos tinham idênticos efeitos em
bactérias.

Ames queria desenvolver um método simples para medir a
potência mutagênica relativa de vários produtos químicos. Os
genes da bactéria salmonela, desenvolvidos numa placa de Petri,
serviram de alvos para seus produtos químicos. No seu teste mais
amplamente usado, a mutação de um gene crítico permitiu a uma
bactéria mutante multiplicar-se numa colónia facilmente obser-
vável na placa; bactérias não alteradas eram incapazes de fazer o
mesmo. Assim, a potência de um possível mutágeno podia ser
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aferida pela simples introdução do produto químico numa placa
de Petri semeada com as bactérias apropriadas, permitindo ao
produto químico alterar genes dessas bactérias, e seguida pela
contagem do número de colónias bacterianas que logo apareciam
na placa. O número de colónias aumenta na proporção direta dos
poderes mutagênicos do produto químico testado.

Ames reuniu uma grande quantidade de carcinógenos conhe-
cidos e passou a testá-los, um por um, com sua prova de mutação
bacteriana. A análise dos resultados que obteve levou a uma cor-
relação intrigante. Produtos químicos que tinham grande poder
na indução de mutações em bactérias eram também poderosos no
desencadeamento de tumores em roedores de laboratório; os que
careciam de capacidade mutagênica substancial pareciam não ter
capacidade de causar câncer.

Pela primeira vez, a teoria carcinógeno-mutágeno tinha algu-
ma sustentação experimental. Parecia cada vez mais provável que
a capacidade de um produto químico de induzir câncer derivava
de sua capacidade de danificar genes nas células do corpo. Havia
realmente uma estreita conexão entre mutagenicidade e carcino-
genicidade.

O teste de Ames, como seu método veio a ser chamado, pro-
porcionava outra vantagem inesperada. Agora os cientistas
podiam medir precisamente em um ou dois dias o poder carcino-
gênico potencial de compostos químicos recém-desenvolvidos.
Isso era cem vezes mais barato que usar os testes com roedores de
vários anos de duração, até então necessários para testar a segu-
rança de compostos químicos destinados a exposição humana. O
resultado positivo num teste de Ames quase sempre destruía o
futuro desenvolvimento de tais compostos.

Evidentemente, as coisas não eram na realidade assim tão
simples. Alguns produtos químicos que tinham resultado negati-
vo no teste bacteriano de Ames revelavam-se bastante efetivos no
aumento da incidência de câncer em roedores e humanos.
Exemplos notáveis são o amianto e o álcool. Outros, ainda que
altamente eficazes para a mutação de genes bacterianos, se reve-
lavam carcinógenos bastante fracos em mamíferos.

Ainda assim, estava provado: os mutágenos criam câncer
através de sua capacidade de penetrar nas células e danificar
genes. Logo se demonstrou que uma série de carcinógenos reagia
diretamente com moléculas de DNA, especificamente as bases
situadas nos dois fios da dupla hélice. Alterando a estrutura dês-
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sãs bases, eles afetavam diretamente o conteúdo de informação
do DNA, precisamente o comportamento esperado de um agente
mutagênico.

Assim, a teoria carcinógeno-mutágeno ganhou sustentação,
apoiada pelas descobertas de Ames e outros de que muitos carci-
nógenos eram capazes de criar genes mutantes através de sua
capacidade de danificar o DNA. No entanto, essa era apenas uma
dentre muitas teorias sobre as origens do câncer, e nunca poderia
se sobrepor às demais para se tornar verdade consensual enquan-
to um indício vital estivesse faltando. Se os carcinógenos criavam
câncer alterando genes, as células cancerosas deviam carregar
genes alterados. Esses genes necessários nunca foram encontra-
dos. Sem eles, a teoria carcinógeno-mutágeno acabaria por ser
arquivada, tomando seu lugar entre dúzias de outras explicações
fracassadas para essa doença complexa.



3 - A presa esquiva:
a caçada ao proto-oncogene

Em meados da década de 1970, Ames e inúmeros outros pesqui-
sadores de carcinógenos químicos adotaram uma descrição sim-
ples da origem do câncer humano. Uma vez tendo abraçado a
nova religião, puseram-se a pregá-la amplamente. Sua mensagem
era que o câncer é causado por agentes químicos e físicos que
danificam genes carregados por células profundamente entranha-
das nos tecidos do corpo. Enquanto isso, uma outra escola de pes-
quisadores do câncer assumia uma posição diversa e pregava um
ponto de vista diametralmente oposto. A pesquisa química não
lhes parecia convincente. Sua ideia era que o câncer era causado
por agentes infecciosos. Essa outra escola definia o câncer como
uma doença infecciosa, disseminada por micróbios, e não por
produtos químicos mutagênicos ou por radiação.

Os micróbios acusados eram vírus, formas subcelulares de
vida. Partículas de vírus pouco mais são que pacotes de genes, car-
regados em capas de proteínas e lipídios, que viajam de uma célu-
la para outra. Após aderir à superfície das células, as partículas de
vírus injetam nelas os seus genes. Os genes viróticos injetados
começam então a se replicar. Logo esses genes viróticos recém-
copiados são embrulhados em novos pacotes - novas partículas de
vírus, reunidas a partir dos tijolos químicos que a célula hospedei-
ra havia armazenado para seu próprio uso. Em seguida, as partícu-
las viróticas descendentes escapam subitamente da célula infecta-
da e começam a procurar novas vítimas para parasitar.

Visto dessa maneira, um vírus parece ter como única função
fazer mais cópias de si mesmo. Enquanto faz isso, um vírus e sua
progénie podem matar muitas células e danificar quantidades
substanciais de tecido. Vírus desencadeiam infecções respirató-
rias, raiva, sarampo, caxumba, rubéola, varíola e herpes labial,
deixando sempre rastros de tecido destruído atrás de si.
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Alguns vírus, porém, exibem um comportamento muito dife-
rente: em vez de destruir tecidos, eles desencadeiam câncer. Em
1909, Peyton Rous, do Rockefeller Institute, em Nova York, des-
cobriu o primeiro vírus de tumor conhecido. Ele descobriu que
partículas de vírus extraídas do tumor de tecido conectivo de uma
galinha podiam induzir um tumor quando injetadas numa segun-
da ave. Extratos desse tumor, mais uma vez, produziam partícu-
las de vírus indutoras de câncer. Na verdade, o vírus do sarcoma
de Rous podia ser transferido indefinidamente de uma galinha
para outra. Ele se multiplicava nas células de cada ave infectada
e provocava a formação de tumores.

Na década de 1930, foram descobertos novos vírus de câncer
que causavam cânceres de pele em coelhos. Depois surgiu um
vírus do câncer de mama em camundongo e ainda um outro vírus
que induzia leucemia em camundongos. Descobriu-se um parente
do vírus do sarcoma de Rous que desencadeava uma doença seme-
lhante à leucemia em galinhas. Na década de 1950, vários outros
vírus de leucemia haviam sido encontrados em camundongos.

A ideia que emergiu dessas descobertas era simples. Um
vírus de tumor penetrava numa célula em algum lugar do corpo.
Em vez de se multiplicar no interior dessa célula e matá-la, o
vírus permitia que ela vivesse. Não a matar fazia parte do progra-
ma do vírus de estabelecer prolongada residência em seu recém-
encontrado hospedeiro. Uma vez refestelado dentro da célula, o
vírus começava a adulterar o mecanismo de controle do cresci-
mento de seu hospedeiro, forçando a célula e seus descendentes a
intermináveis turnos de proliferação. De alguma maneira, as par-
tículas de vírus, milhares de vezes menores que as células que
infectavam, conseguiam assumir o controle dessas células e
dominar seu comportamento. Induzindo ciclos intermináveis de
crescimento e divisão celular, uma partícula de vírus de tumor
infeccioso conseguia gerar as células excedentes que formavam
uma massa tumoral.

Esse controle de células por partículas de vírus de tumor for-
necia uma explicação clara e poderosa sobre o modo como cân-
ceres humanos são desencadeados. Mas havia problemas com as
tentativas de atribuir cânceres humanos a infecções por vírus de
tumor. A incoerência mais perturbadora vinha dos epidemiolo-
gistas, que haviam demonstrado claramente que a maior parte dos
tipos de câncer humano não se comporta como doenças contagio-
sas. Quando os locais geográficos de casos de câncer eram
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mapeados, pareciam estar distribuídos aleatoriamente pela paisa-
gem, e não localizados em densos e pequenos aglomerados, como
seria de esperar no caso de uma doença contagiosa.

Os que defendiam a teoria do vírus de tumor podiam raciona-
lizar essa incoerência. Imaginaram que os vírus do câncer huma-
no eram ubíquos na população humana. Como as bactérias que
habitam a pele e o intestino, esses vírus normalmente causavam
pouco dano. Em raras ocasiões, porém, provocadas de alguma
maneira obscura, eles podiam irromper e causar grande dano ao
desencadear uma malignidade. Essa distribuição muito dissemi-
nada e esse mau comportamento ocasional eram compatíveis
com a observação de que os cânceres se manifestavam como
eventos isolados, atacando aqui e ali e não em grandes epidemias.

No início da década de 1970, os que defendiam a candidatu-
ra dos vírus de tumor começaram a usar a nova ciência da biolo-
gia molecular para fortalecer sua causa. Dissecando vírus de cân-
cer molécula por molécula, os virologistas de tumor começaram
a compreender precisamente como eles eram capazes de conver-
ter células normais em células de câncer. Seu motivo para fazer
essa pesquisa era simples: queriam tornar a causa dos vírus do
câncer humano mais plausível.

Descobriu-se que partículas de vírus de tumor, como todos os
outros organismos capazes de se replicar, carregavam certo
número de genes distintos. Como era de se esperar, alguns genes
viróticos eram dedicados ao processo de replicação virótica.
Esses genes "replicativos" serviam de moldes que permitiam a
esses vírus se replicar dentro de células hospedeiras infectadas.
Além disso, os vírus de câncer pareciam carregar uma informa-
ção genética adicional que lhes permitia transformar hospedeiros
infectados de células de crescimento normal em células de câncer
que cresciam agressivamente. Portanto, genes carregados por
vírus podiam desencadear câncer.

Essa descoberta reforçou a ideia de que o câncer era uma
doença criada pela ação de genes. Mas não ajudou a transpor o
abismo que separava as teorias química e virótica do câncer. Os
pesquisadores da carcinogênese química sustentavam, como
antes, que os genes indutores de câncer no interior das células
tumorais não eram de origem virótica e sim nativos da célula can-
cerosa. Eram versões alteradas dos genes celulares normais que
haviam sido danificados por produtos químicos ou radiação. Os
que acreditavam em vírus estavam convencidos de que todas as
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células de tumor carregavam genes de câncer de origem exterior
- genes que haviam sido impingidos a essas células por vírus de
tumor invasores.

Mas, de fato, um fio unificador ligava os dois grupos. Ambos
concordavam que um pequeno conjunto de genes operando den-
tro de uma célula de câncer era capaz de levar essa célula e seus
descendentes a crescer de maneira ilimitada. Chamaram esses
genes de câncer de "oncogenes", em alusão ao termo oncologia,
que se refere à especialização no tratamento de tumores, e à pala-
vra grega onkos, que significa grumo ou massa.

Um bom gene desencaminhado

O debate chegou a um ponto crítico em 1976. As escolas rivais
esposavam teorias aparentemente irreconciliáveis sobre as ori-
gens do câncer humano. No fim das contas, ambas as linhas de
pensamento contribuíram com peças vitais para o quebra-cabeça
das origens do câncer. Na verdade, havia uma maneira de trans-
por o hiato. As coisas se passaram da maneira relatada a seguir.
Talvez oncogenes fossem realmente importantes para desenca-
dear o câncer, mas era possível que os oncogenes que desenca-
deavam o câncer humano não fossem importados por vírus para
dentro das células. Em vez disso, esses genes podiam ser nativos
de células humanas. Talvez os carcinógenos químicos atuassem
danificando genes celulares normais. Uma vez alterados, esses
genes celulares iriam se converter em poderosos oncogenes que
funcionavam de maneira muito parecida com a dos oncogenes
impingidos às células por vírus de tumor infectantes.

Essa ideia era atraente, mas parecia não poder ser provada.
Como a maioria das ideias não passíveis de prova, foi rejeitada
como especulativa e portanto cientificamente sem valor. Nas
galerias da pesquisa do câncer, acumulavam-se cadáveres de
dezenas de explicações das origens do câncer. Esta parecia con-
denada a um destino semelhante.

Suspeitava-se que uma célula humana, normal ou maligna,
carregava muitas dezenas de milhares de genes em seu DNA.
Entre esses poderia haver um pequeno conjunto de genes que,
quando alterados por carcinógenos químicos, desencadeariam o
crescimento descontrolado da célula. Naquela altura, a tarefa de



34 UMA CÉLULA RENEGADA

encontrar esses poucos genes mutantes no interior de uma célula
de câncer estava muito além do alcance da tecnologia disponível.

No entanto, oncogenes celulares foram encontrados, ironica-
mente, por pesquisadores que estavam estudando oncogenes
viróticos. A descoberta desses genes estimulou a revolução na
pesquisa do câncer que prossegue até hoje.

A chave para o enigma veio do vírus do sarcoma de Rous,
frequentemente chamado RS V. Após 1909, Rous havia abando-
nado a pesquisa ligada a seu vírus, convencido de que ela não
tinha nenhuma pertinência para a compreensão das causas do
câncer humano. Ao longo dos sessenta anos seguintes, outros
pesquisadores estudaram o RSV a intervalos irregulares. Em
1966, então na casa dos oitenta anos, Rous recebeu o prémio
Nobel em medicina e fisiologia pelo trabalho que fizera mais de
meio século antes.

O interesse pelos vírus do câncer havia revivido na década de
1960, em parte graças ao recrutamento de uma nova geração de
jovens pesquisadores ávidos por explorar técnicas de análise de
DNA para dissecar esses agentes do câncer. Entre eles estavam
Harold Varmus e J. Michael Bishop, de San Francisco. Eles que-
riam saber como o RSV crescia dentro de células de galinha
infectadas e, mais importante, como ele fazia essas células passa-
rem de um estado de crescimento normal para um maligno.

Varmus e Bishop inspiraram-se no trabalho de outros que
haviam começado a dissecar o pequeno genoma do RSV. Como
outros vírus, o RSV carregava vários genes que usava para se
replicar no interior de células infectadas. Esses genes replicativos
instruíam a célula a produzir uma prole de centenas, até milhares,
de partículas de vírus idênticas àquela que iniciara a infecção.

No final, contudo, foi um outro gene do RSV que se destacou.
Tratava-se do gene usado pelo vírus para fazer células infectadas
passarem de um crescimento normal para um maligno - o onco-
gene carregado pelo vírus. Esse gene virótico foi chamado src
(pronuncia-se "sare"), designando "sarcoma". Todos os indícios
sugeriam que, depois que o src era inserido numa célula por uma
partícula de RSV infectante, ele emitia ordens que induziriam a
célula e seus descendentes diretos a intermináveis turnos de cres-
cimento.

A origem do gene src do RSV apresentava um outro grande
enigma. Outros vírus, primos próximos do RSV, partilhavam os
mesmos genes replicativos e eram capazes de se multiplicar em
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células de galinha infectadas tal como o RSV, mas esses vírus pri-
mos não eram capazes de converter células infectadas em células
tumorais. Além disso, não tinham o gene src, o que reforçava a
impressão de que o src era a ferramenta pela qual o RSV induzia
o crescimento canceroso.

A maior parte dos geneticistas, diante do RSV e de seus vírus
primos, concluiu que o RSV era o verdadeiro vírus natural e que
seus primos eram versões mutantes defectivas que haviam perdi-
do de alguma maneira o gene src e a capacidade associada de
desencadear câncer. Sabia-se que os vírus perdiam genes com
frequência, uma consequência das operações fortuitas de seu
mecanismo replicador de genes.

Nesse caso, entretanto, os fatos pareciam indicar outra coisa.
Os vírus primos eram disseminados; o RSV, com seu oncogene
src, era único, tendo sido isolado apenas uma vez no início do
século pelo próprio Rous. Começou-se a suspeitar que o RSV era
a anomalia e que seus vírus primos representavam a norma.
Talvez o RSV surgisse de um desses vírus primos depois de
adquirir o gene src de alguma fonte externa.

De onde poderia vir o gene src! Segundo o quadro mais pro-
vável, o ancestral do RSV havia furtado o gene src de um outro
vírus de tumor. Essa aquisição teria permitido ao RSV induzir
câncer, um talento que anteriormente lhe faltava.

Os experimentos gerados pela colaboração Varmus-Bishop
logo provaram roubo genético, mas a verdadeira fonte do gene
roubado se revelou totalmente inesperada. Seu grupo de pesquisa
desenvolveu uma técnica para detectar o gene src em outros
genomas, tanto viróticos quanto celulares. De posse dessa técni-
ca, os pesquisadores puseram-se à caça de outros lugares onde o
gene src pudesse estar presente.

Em 1975, durante uma experiência de rotina, um pesquisador
do laboratório de Varmus e Bishop encontrou um resultado dos
mais surpreendentes. Ele estava usando as técnicas recém-desen-
volvidas por Varmus e Bishop para analisar os genes de células de
galinha normais e os de células infectadas por RSV. A expectati-
va aqui era clara: as células normais seriam desprovidas do onco-
gene src, ao passo que as infectadas teriam pelo menos uma cópia
desse gene, que teria sido importado para o interior da célula pelo
RSV infectante.

Essas expectativas se revelaram redondamente equivocadas.
O gene src estava claramente presente tanto nas células infecta-
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das quanto nas não infectadas. As células de galinha normais
tinham pelo menos uma cópia do src muito antes de serem infec-
tadas por RS V!

Sua descoberta foi publicada no ano seguinte, desencadeando
a revolução de 1976. O achado levou a uma notável reorientação
da maneira de pensar. Ele sugeria que o src poderia ter sido origi-
nalmente um gene celular raptado por um ancestral do RS V, incor-
porado pelo RSV em seu próprio genoma, e depois utilizado pelo
vírus para transformar células normais em células cancerosas.

O novo panorama era o que se segue. O RSV tinha surgido
como um vírus totalmente novo nos meses que precederam à sua
descoberta por Rous em 1909. Seu ancestral imediato era um dos
vírus primos que podiam se multiplicar em células de galinha
mas eram incapazes de transformá-las em células cancerosas.
Numa ocasião, enquanto crescia em uma célula de galinha infec-
tada, um desses vírus primos, mediante algum tipo de acidente
genético, tinha incorporado uma cópia do gene src da célula a seu
próprio genoma virótico.

O gene src parecia ser um gene de galinha normal. Antes des-
se roubo, o src era responsável por algum aspecto normal do cres-
cimento da célula de galinha e não estava envolvido no processo
de criação do câncer. Mas, uma vez que se tornou parte do geno-
ma do RSV, o src foi subvertido pelo vírus, que o remodelou, sub-
metendo-o a uma conversão de médico para monstro. Um gene
celular normal fora transformado num poderoso agente causador
de câncer.

Logo ficou claro que pelo menos uma cópia do gene src nor-
mal estava presente nos genomas de todas as aves. Mais tarde o
gene foi encontrado nos genomas de todos os vertebrados, inclu-
sive o ser humano. Isso significava que o gene src era parte do
mecanismo genético normal de todos os animais vertebrados.
Dentro de mais alguns anos, uma versão do gene src normal foi
encontrada em animais remotamente ligados, entre os quais a
mosca drosófila.

Essa presença do gene src normal nos genomas de animais
tão diversos significava que uma versão do mesmo estava presen-
te no ancestral comum de todos esses organismos, mais de 600
milhões de anos atrás. Esse gene foi conservado nos organismos
descendentes porque desempenhava um papel indispensável em
suas vidas. Se não tivesse sido um ator tão importante, o src teria
sido descartado por pelo menos alguns grupos animais em algum
ponto de sua evolução. Mas ele parecia ser universal.
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Assim, o gene src tinha duas encarnações. Sob seu aspecto
normal, agia nas células de todos os animais, modelando alguma
função essencial. Após ser adquirido pelo RSV, contudo, o src
assumia o papel de um oncogene, permitindo ao RSV tornar-se
um poderoso agente cancerígeno. A associação do src com o
RSV representava um acidente raro - um roubo genético que
aconteceu num galinheiro de Long Island em 1909 vários meses
antes que a galinha portadora do tumor chamasse a atenção de
Rous.

Mas uma lição ainda mais importante eclipsou esses vírus e
sua versatilidade genética. A equipe Varmus-Bishop chamou a
versão normal do gene src de "proto-oncogene", indicando que
ele tinha o potencial, revelado nas circunstâncias apropriadas, de
se converter num poderoso gene do câncer, um oncogene. O ter-
mo que usaram implicava que havia pelo menos um gene causa-
dor do câncer latente escondido nos genomas das galinhas e, por
extensão, também no genoma humano.

A maneira de pensar sobre as origens do câncer sofreu uma
mudança revolucionária. Pela primeira vez, a ideia de que as raí-
zes da doença podiam estar profundamente entranhadas nas célu-
las normais se tornou plausível. Cada célula parecia carregar com
seu genoma normal a semente de sua própria destruição, num
gene que usava para levar a cabo suas tarefas normais, cotidianas.

Os inimigos internos

Logo o laboratório Varmus-Bishop e outros começaram a exami-
nar outros vírus que, como o RSV, tinham a capacidade de criar
tumores. Esses vírus infectavam galinhas, camundongos, ratos,
macacos e até gatos. Todos tinham uma relação distante entre si,
sendo membros da classe dos retrovírus. (Anos mais tarde, quan-
do o HIV, o agente da Aids, foi descoberto, constatou-se que era
um parente distante desses retrovírus.)

Descobriu-se que vários retrovírus animais causadores de
câncer tinham histórias surpreendentemente semelhantes às do
RSV. Todos haviam surgido de um vírus ancestral que não tinha a
capacidade de induzir tumores rapidamente em animais hospe-
deiros infectados; todos tinham adquirido poderosa capacidade
de causar câncer apoderando-se de um proto-oncogene de um
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hospedeiro infectado - fosse galinha, camundongo, rato, macaco
ou gato. Os genes recém-adquiridos eram remodelados por esses
vírus, tornando-se poderosos oncogenes.

Os proto-oncogenes roubados por esses vários vírus eram
diferentes do src. Cada um recebeu seu próprio nome genético -
myc, myb, rãs, fés, fins, fos, jun. Esses nomes refletiam os vírus
em que cada um desses genes fora descoberto: o myc foi isolado
pela primeira vez em vírus de mielocitematose de ave, rãs de um
vírus de sarcoma de rato, fés do vírus de sarcoma felino. A lista
não demorou a conter mais de vinte genes.

Agora, o exemplo fornecido pelo src podia ser ampliado e
generalizado: os genomas dos animais continham muitos proto-
oncogenes, em sua maioria sem relação com o src. Cada um
deles, assim como o src, tinha uma ampla distribuição através do
reino animal. Portanto, myc e myb, originalmente encontrados no
DNA de galinhas, estavam representados no DNA de todos os
mamíferos. Parecia que todo o catálogo de proto-oncogenes esta-
va presente nos genomas de todos os animais vertebrados.

Isso significava que o genoma humano carregava um grande
conjunto de genes de câncer latentes - proto-oncogenes que
desempenhavam um papel essencial na vida das células humanas.
Isso era evidenciado pela conservação desses genes, numa forma
quase inalterada, nos genomas de animais ao longo de centenas
de milhões de anos de evolução.

Seria necessária boa parte de uma década para se desvendar
as funções precisas desses genes normais. Num primeiro momen-
to, seus papéis normais pareciam meros detalhes. A descoberta
desses genes teve um impacto maior, mais óbvio: eles eram can-
didatos a serem os alvos dos carcinógenos químicos. Ocasional-
mente, proto-oncogenes em animais eram ativados por retrovírus,
convertendo-se em oncogenes; talvez os mesmos genes em seres
humanos fossem também ativados por carcinógenos mutagêni-
cos. Em vez de serem roubados de seus locais normais nos cro-
mossomos da célula e remodelados por retrovírus de passagem,
esses genes poderiam ser mudados ali mesmo por carcinógenos
agressores. Era possível que o resultado final fosse o mesmo - a
criação de poderosos oncogenes.

Assim, durante vários anos em meados da década de 1970,
pareceu haver perspectiva de solução para um problema aparen-
temente impossível. Tudo isso fora possibilitado pelos retrovírus,
com sua invasão constante e promíscua dos genes das células
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hospedeiras, a qual ocasionalmente lhes valia peixes graúdos -
proto-oncogenes. Esses vírus tinham aberto uma janela para esses
genes, somente algumas dúzias entre os muitos milhares de genes
contidos no genoma humano. A hipótese de que os proto-oncoge-
nes desempenhavam papéis críticos no desencadeamento do cân-
cer humano ainda precisava ser provada mas, mesmo sem essa
prova incontestável, ela encorajava os que queriam acreditar que
as raízes do câncer podiam realmente ser encontradas nos nossos
genes. Eles logo encontraram uma abundância de indícios que
superava todas as expectativas. Esses indícios converteram uma
hipótese atraente em sólida verdade.



4 - Falhas fatais: a descoberta de
oncogenes em tumores humanos

O anúncio da descoberta do proto-oncogene src, feito em 1976,
sugeriu aos pesquisadores um óbvio passo seguinte. Se esse gene
estava realmente presente no genoma humano normal, os tumo-
res humanos poderiam carregar o src numa forma mutante, ativa-
mente oncogênica. Certamente, o mecanismo que criava esse
oncogene src ativado poderia ser muito diferente daquele usado
pelo vírus do sarcoma de Rous. Em 1976, meia dúzia de anos de
busca infrutífera havia convencido a maioria dos pesquisadores
de que retrovírus como o RSV estavam ausentes de praticamente
todos os tumores humanos. Portanto, pensava-se, se o src tinha
sido ativado nesses tumores, tornando-se um oncogene, agentes
não viróticos, como produtos químicos, deviam ser os responsá-
veis por sua ativação. Esses produtos químicos mudariam o src
enquanto ele ocupava sua posição normal num dos cromossomos
da célula. Cada vez que isso acontecesse numa célula humana, o
oncogene src resultante desencadearia um crescimento descon-
trolado, permitindo à célula mutante gerar a grande profusão de
descendentes que acabava por se manifestar como um tumor.
Assim, os pesquisadores examinaram DNAs de tumores huma-
nos à procura de oncogenes src mutantes. Terminaram de mãos
vazias. Não se conseguiu encontrar as formas mutantes de src em
lugar algum. O oncogene src começou a parecer uma excentrici-
dade do RSV. Àquela altura, a simples ideia de que proto-oncoge-
nes eram alvos de carcinógenos parecia estar indo a pique.

Em 1979 surgiu outra estratégia para a busca dos esquivos
oncogenes de tumor. Essa nova abordagem não dependia do
conhecimento adquirido sobre retrovírus. Era uma estratégia
independente, possibilitada pela técnica experimental de transfe-
rência de genes. Em palavras simples, a transferência de genes
tornava possível extrair DNA (e portanto genes) de uma célula e
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introduzir esses genes numa segunda célula. Os genes introduzi-
dos na célula recipiente podiam levá-la a assumir novas caracterís-
ticas ou comportamentos. Essa resposta indicaria que a informa-
ção que especificava a característica recém-exibida estava presen-
te na célula doadora (a partir da qual o DNA havia sido prepara-
do), e que essa informação podia ser transmitida a uma célula reci-
piente por meio da transferência de moléculas de DNA.

A transferência de genes foi usada na procura de oncogenes
que pudessem estar presentes nos genomas de camundongo, rato
e nas células tumorais humanas. Nenhum dos tumores dos quais
essas células derivavam tinha quaisquer associações viróticas.
Sabia-se ou suspeitava-se que a maioria deles havia sido causada
por produtos químicos carcinogênicos.

Numa das primeiras experiências, realizada em meu labora-
tório, o DNA foi preparado a partir de células de camundongo
que haviam sido transformadas em células cancerosas por expo-
sição a um carcinógeno de alcatrão de carvão. Esse DNA foi
então introduzido em células de camundongo normais. A espe-
rança era que a informação que ditava o crescimento maligno
pudesse estar presente no DNA das células quimicamente trans-
formadas. Quando essa informação, na forma de genes específi-
cos, fosse transferida para as células normais, estas poderiam res-
ponder transformando-se em células cancerosas.

Logo descobrimos que algumas células recipientes que ha-
viam absorvido DNA de célula tumoral se transformaram! Essa
conversão de células normais em células malignas provava que a
informação que levava essas células a crescer de maneira malig-
na era transportada pelo DNA originário das células quimica-
mente transformadas. A informação para o crescimento cancero-
so podia realmente ser transferida de uma célula para outra por
meio de moléculas de DNA.

Logo, descobriu-se que os DNAs de tumores humanos tam-
bém abrigavam esses genes de câncer. Pesquisas realizadas nos
laboratórios de Geoffrey Cooper e Michael Wigler, junto ao tra-
balho persistente do meu grupo de pesquisa, ampliaram a lista
dos genomas de tumor que carregavam informação para o cresci-
mento maligno: um carcinoma da bexiga, um carcinoma do cólon
e depois um tumor de células nervosas produziram DNA que
tinha atividade transformadora. Em todos os casos, a introdução
do DNA da célula tumoral em células normais de camundongo
fazia essas células se transformarem em células cancerosas. No



42 UMA CÉLULA RENEGADA

entanto, o DNA de células normais não apresentava essa ativida-
de transformadora.

Essa informação genética transferível se comportava de
maneira muito semelhante à dos oncogenes carregados pelos
vírus de câncer. Em particular, segmentos distintos de DNA pare-
ciam capazes de redirecionar o metabolismo de células normais,
forçando-as a se tornar cancerosas. Essas descobertas forneceram
indicações diretas de que células normais carregavam genes que,
após serem alterados, eram capazes de causar câncer.

O processo de mutação que criava esses oncogenes parecia
espelhar os processos que danificavam muitos outros tipos de
genes celulares: a sequência de bases era alterada enquanto os
genes permaneciam em suas posições normais nos cromossomos.
Além disso, após a mutação, esses genes continuavam em suas
posições normais, mas começavam a emitir para a célula instru-
ções bastante diferentes das mensagens anteriores.

Esse quadro diferia radicalmente do enredo inspirado pela
pesquisa do retrovírus. Todos os retrovírus transformadores pare-
cem ter se originado de progenitores que tomaram de assalto
células normais, raptaram genes de células normais e os conver-
teram em oncogenes ativos. No caso desses retrovírus, a ativação
dos oncogenes parecia depender da subjugação de genes celula-
res normais por invasores estranhos, poderosos reguladores viró-
ticos que subvertiam esses genes e depois os carregavam para
muito longe de suas pousadas cromossômicas normais.

Ainda assim, havia um fio condutor: tanto o oncogene asso-
ciado à célula quanto o associado ao vírus surgiam de genes pre-
cursores celulares normais - proto-oncogenes. Essa semelhança
provocou uma pergunta óbvia: qual era a relação, se é que havia
alguma, entre os proto-oncogenes alterados sem sair do lugar por
produtos químicos ou radiação e os proto-oncogenes raptados e
ativados por retrovírus?

A resposta veio em 1982. Nessa altura, alguns oncogenes de
tumores humanos haviam sido isolados pelo recém-desenvolvido
procedimento da clonagem de genes. Um oncogene isolado de um
carcinoma de bexiga humano foi comparado com a grande profu-
são de proto-oncogenes que haviam sido clonados anteriormente
pelos pesquisadores de retrovírus. A comparação revelou uma
conexão surpreendente: o gene do carcinoma de bexiga humano
era praticamente idêntico ao oncogene rãs que os pesquisadores
de retrovírus haviam encontrado num vírus de sarcoma de rato.
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De repente, muitas peças diferentes do quebra-cabeça do cân-
cer se encaixaram. A história aconteceu assim. Enquanto infecta-
va células de rato, um retrovírus havia adquirido e ativado o pro-
to-oncogene rãs, de modo muito semelhante àquele como o pre-
cursor do RSV adquirira o gene src. Esse oncogene rãs ativado,
carregado pelo agente que veio a ser chamado vírus do sarcoma
de Harvey, era capaz de transformar células normais de roedores
em células tumorais de crescimento agressivo.

Não foi nenhuma surpresa constatar que um parente do pro-
to-oncogene rãs também estava presente, sob forma quase idênti-
ca, no DNA humano normal. No princípio da década de 1980,
havia ficado claro que todos os proto-oncogenes estavam unifor-
memente presentes nos genomas de todos os mamíferos e aves.

O proto-oncogene rãs numa célula de bexiga humana havia
tido um destino diferente de seu parente no genoma de rato.
Algum produto químico mutagênico havia penetrado na célula da
bexiga e alterado esse proto-oncogene rãs, convertendo-o num
oncogene ativado. Uma vez alterado, esse oncogene rãs induziu
a proliferação da célula alterada e de todos os seus descendentes
lineares. O resultado foi uma grande população de células de car-
cinoma da bexiga carregando o gene rãs alterado, oncogênico.

Assim, o repertório de proto-oncogenes descoberto pelos
retrovirologistas tinha de fato relação inequívoca com o câncer
humano. Os mesmos genes normais que eram ativados em ani-
mais após serem capturados e remodelados por retrovírus podiam
servir de alvos para produtos químicos mutagênicos em seres
humanos. Enquanto continuavam em seu lugar em meio aos cro-
mossomos de uma célula-alvo, esses genes humanos podiam ser
alterados por moléculas mutagênicas que os transformavam em
poderosos oncogenes.

O gene rãs era apenas um dentre muitos. Dentro de vários
meses, formas alteradas do proto-oncogene myc foram encontra-
das em linfomas e leucemias humanos; esse gene era conhecido
inicialmente a partir de sua ligação com vírus de mielocitemato-
se de galinha. Mais tarde, um parente próximo do myc, chamado
N-myc, foi encontrado em neuroblastomas; depois o erb B, des-
coberto primeiro através de sua associação com um vírus de eri-
troleucemia de galinha, foi encontrado sob forma alterada em
tumores humanos de estômago, mama, ovário e cérebro.

A trama parecia estar ficando muito mais simples. Todas as
células dos vertebrados pareciam carregar um conjunto comum
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de proto-oncogenes. Esses genes podiam ser convertidos em
poderosos genes causadores de câncer tanto por retrovírus quan-
to por mutágenos não viróticos. Os proto-oncogenes pareciam
representar as causas finais, fundamentais, do câncer.

Mutações

A descoberta de oncogenes tumorais humanos e de genes nor-
mais antecedentes havia unificado pesquisas anteriormente des-
conexas, entre as quais o vasto trabalho sobre retrovírus animais,
mas ainda restava uma grande lacuna nos indícios. De que manei-
ra precisa processos de mutação não virais convertem proto-
oncogenes normais em oncogenes virulentos?

As primeiras respostas vieram no final de 1982, quando pes-
quisadores compararam o oncogene do carcinoma de bexiga
humano com seu precursor, o gene rãs humano normal. Imediata-
mente ficou claro que a busca da mutação que distinguia esses
genes não seria rápida e fácil. Exteriormente, os dois eram muito
semelhantes. Ambos tinham cinco mil bases de DNA de compri-
mento e apresentavam marcas de pontuação de sequência idênti-
cas espalhadas ao longo de sua extensão. Isso excluía uma expli-
cação possível para suas diferenças - a de que a conversão de
proto-oncogene em oncogene surgia por meio de alguma deleção
ou reordenamento em larga escala da sequência do DNA.

Mas os dois genes tinham de diferir de alguma maneira signi-
ficativa. Quando inserido em células normais, o proto-oncogene
não produzia nenhum efeito óbvio, ao passo que a versão oncogê-
nica forçava rapidamente essas células a um crescimento malig-
no. Fez-se necessária uma análise detalhada, base por base, das
sequências de DNA, pois estava claro que as diferenças iriam ser
extremamente sutis.

Quando a resposta finalmente emergiu, pareceu assombrosa.
As duas versões do gene, ambas com cinco mil bases de compri-
mento, eram idênticas a não ser por uma base! Numa região, a
sequência do gene normal diz GCC GGC GGT, ao passo que a se-
quência de bases correspondente no oncogene diz GCC GTC
GGT. Um único G presente na versão normal do gene havia sido
substituído por T no gene carregado pelas células de carcinoma
de bexiga. Essa mudança mínima na sequência - chamada de
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mutação pontual - era suficiente para mudar o significado do
gene inteiro. Era como se todo um capítulo de um livro tivesse
seu significado completamente alterado pelo fato de a palavra
lado, por um erro de impressão acidental, ter aparecido como
fado.

Agora a sequência de eventos que conduzia ao aparecimento
do carcinoma de bexiga podia ser reconstituída. O tumor se mani-
festara num homem de 55 anos que fumara durante trinta anos.
Como todos os outros fumantes, ele havia enchido seus pulmões
com carcinógenos poderosamente mutagênicos. Alguns destes
haviam sido desintoxicados em seu fígado, enquanto outros ha-
viam sido transportados através dos rins para a urina. Alguns des-
ses potentes carcinógenos passaram então a atacar as células que
forram a bexiga, penetrando nelas e atacando seu DNA de manei-
ra aleatória. Em uma dessas células, um proto-oncogene rãs
havia sido danificado mediante a mudança de uma de suas bases
de um G para um T. O gene rãs alterado, agora um oncogene ati-
vo, começou a forçar o crescimento dessa célula. Anos, talvez
décadas mais tarde, seus descendentes, todos carregando esse
oncogene rãs alterado, apareceram na forma de uma massa tumo-
ral que podia ser letal.

Logo os mecanismos de mutação por trás de outros oncoge-
nes tumorais humanos vieram à luz. Cada oncogene havia sofri-
do seu próprio tipo de mutação. A mutação pontual encontrada no
oncogene rãs veio a se revelar a mais sutil das mudanças. Em
alguns tumores humanos, verificou-se que o oncogene myc ou
seu primo, N-myc, estavam presentes em múltiplas cópias, por
vezes até dez ou vinte por célula, em vez das duas cópias encon-
tradas em células normais. Como resultado dessas "amplifica-
ções" de genes, células tumorais pareciam experimentar fluxos
de sinais estimulantes do crescimento proporcionais ao número
de cópias de gene em excesso.

Em certos tumores que surgiam dos linfócitos do sistema
imunológico, notavelmente os linfomas de Burkitt, o proto-onco-
gene myc sofria uma mutação bastante diferente. Por meio de um
processo de rompimento e reunificação, segmentos de DNA que
previamente não estavam associados um ao outro se fundiam. Em
consequência, um gene myc normal situado num braço cromossô-
mico era fundido com genes responsáveis pela fabricação de
moléculas de anticorpos. Essa aliança antinatural subvertia o
gene myc, agora forçado a agir sob o controle do gene de anticor-
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po. As informações do gene myc, antes finamente moduladas,
eram agora impelidas para níveis inexoravelmente altos, transfor-
mando-o num poderoso oncogene.

A lição geral era clara: cada proto-oncogene era convertido
num oncogene por intermédio de seu próprio mecanismo de
mutação distinto. As identidades dos agentes ou forças que pro-
vocavam essas mutações permaneciam desconhecidas, mas
seriam descobertas nos anos seguintes. Independente da causa, as
consequências para as células eram claras. Uma vez que as célu-
las adquiriam oncogenes ativados, seu programa normal de cres-
cimento era descarrilado pelos fortes sinais promotores de cresci-
mento emitidos por esses genes. Peças maiores do quebra-cabeça
do câncer haviam se encaixado.



5 - Um livro de muitos capítulos: etapas
no desenvolvimento dos tumores

A história de como o câncer começa parecia extremamente sim-
ples. Um produto químico mutagênico invadia uma célula, ataca-
va um proto-oncogene crítico e o convertia num oncogene. A
célula, respondendo às ordens emitidas pelo oncogene, iniciava
um programa de proliferação irrestrita. Cópias do oncogene eram
transmitidas a todos os descendentes da célula inicialmente alte-
rada, impelindo-as a marchas forçadas de inexorável crescimento
e divisão. Por fim, ao cabo de alguns anos, um aglomerado de
bilhões de células se acumulava para formar um tumor que amea-
çava a vida. Os que gostavam de reduzir processos complexos a
explicações simples ficaram muito satisfeitos com essa ideia.
Aqui estava um exemplo claro de como a pesquisa em biologia
molecular podia desvendar um mecanismo oculto de grande sim-
plicidade - tão simples e lógico que os cientistas o qualificariam
de "belo".

Alguns, porém, pensavam que esse esquema era claro de-
mais. Chegavam a chamá-lo de simplista, e sugeriam que os que
nele acreditavam estavam intencionalmente ignorando muito do
que se sabia a respeito da formação do câncer. Aos olhos desses
céticos, a descoberta da mutação pontual do carcinoma de bexi-
ga, feita em 1982 no laboratório deste autor e nos de Mariano
Barbacid e Michael Wigler, dera lugar a uma onda de conclusões
injustificadas.

Os céticos citavam uma montanha de indícios para mostrar
que a formação do câncer é um processo complexo que envolve
uma longa sequência de etapas e não um evento simples que, de
uma só tacada e num único passo, converte uma célula inteira-
mente normal numa célula altamente maligna. Os anos restantes
da década de 1980 foram dedicados à tentativa de conciliar esses



48 UMA CÉLULA RENEGADA

dois pontos de vista conflitantes, o que descrevia a formação do
câncer como uma simples conversão da célula normal num deri-
vativo maligno numa única e cruel investida, e o outro, que a des-
crevia como um processo complexo de muitos eventos.

Alguns indícios mais convincentes em favor da maior com-
plexidade vieram dos epidemiologistas que mediram a taxa de
cânceres em várias populações em diferentes idades. O câncer de
cólon parecia ocorrer com frequência até mil vezes maior em pes-
soas de setenta anos do que em pessoas de dez anos. A incidência
da maior parte dos outros cânceres de adultos também aumenta-
va abruptamente com a idade.

De imediato, um quadro simples que descrevesse a formação
do câncer como um processo de uma só tacada passou a ser muito
menos provável. Se o câncer fosse desencadeado por apenas um
único evento, esse evento ocorreria com probabilidade compará-
vel ao longo de toda a vida. A chance de sua ocorrência em qual-
quer dia durante o décimo ano de vida não seria menor do que em
qualquer dia durante o septuagésimo ano. A matemática de um
risco tão igual levava a previsões claras: o risco de uma pessoa
contrair câncer em algum ponto de sua vida, plotado como uma
função da idade, seria uma linha reta ascendente. Uma pessoa de
vinte anos correria um risco acumulado duas vezes maior do que
uma de dez, e uma de setenta correria um risco sete vezes maior.

Essas linhas retas não apresentam nenhuma semelhança com
as curvas dependentes da idade bruscamente ascendentes que os
epidemiologistas estavam divulgando. No início da vida, as
linhas de seus gráficos que descreviam o risco de câncer eram
relativamente horizontais. Mas depois, à medida que refletiam a
incidência de tumores em populações de idade progressivamente
maior, a linha se tornava acentuadamente ascendente com uma
inclinação cada vez mais brusca.

Curvas bruscamente ascendentes como essas descrevem pro-
cessos de grande complexidade. Elas indicam que um grande
número de eventos, acontecendo sucessivamente um após o ou-
tro, deve ocorrer antes que o resultado seja alcançado, neste caso
um tumor diagnosticado. O aparecimento da maioria dos cânce-
res parecia exigir quatro a seis desses eventos. Cada evento era,
em si, uma ocorrência de baixa probabilidade que parecia exigir
muitos anos para se produzir. Somente quando todos esses passos
se completavam é que o processo culminava numa malignidade
clinicamente detectável.



UM LIVRO DE MUITOS CAPÍTULOS 49

•8
3 o11
i!
qj o

•O D.

500

400

300

200

100

20 40 60

Anos de idade

80 100

Figura 5.1
As mortes por câncer de cólon aumentam abruptamente com a idade, o que é com-
patível com a progressão dos tumores em múltiplas etapas, dependente do tempo.
(Fonte: U.S. Department of Health Education and Welfare. Vital Statistics ofthe
United States. Volume II. Morlality. U.S. Government Printing Office, 1968.)

A chance de todos esses eventos (fossem quais fossem) acon-
tecerem no curto período da vida de um jovem era astronomica-
mente pequena, o que explicava a quase ausência da maioria dos
tipos de câncer em crianças. Mas, à medida que o corpo humano
envelhecia, cresciam rapidamente as chances de que todos os
eventos necessários - eventos aleatórios - convergissem numa
célula em algum lugar do corpo. Só então todos os requisitos para
se fazer um câncer estariam preenchidos.

Esse prolongado processo de desenvolvimento do câncer aju-
dava a explicar muitas observações consolidadas sobre o câncer
do adulto. A mais conhecida delas dizia respeito ao câncer de pul-
mão. A doença era quase desconhecida em mulheres no início do
século XX e permaneceu rara em mulheres até meados do século.
Após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres nos Estados
Unidos começaram a fumar em grande escala, muitas tendo ini-
ciado o hábito enquanto trabalhavam em fábricas durante a guer-
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rã. Um quarto de século mais tarde, essas mulheres começaram a
sucumbir em grande escala ao câncer de pulmão. O processo
necessário para a criação de tumores do pulmão do início ao fim
levou décadas para se completar.

Ainda mais impressionante foi o destino de homens que
haviam trabalhado por breves períodos em estaleiros navais
durante a Segunda Guerra Mundial é na década seguinte. Muitos
deles foram expostos a altos níveis de asbesto, usado para isolar
componentes dos cascos dos navios da marinha. Após um inter-
valo de tempo de dois, três e até quatro décadas, esses homens,
em sua maioria fumantes de cigarros, começaram a morrer de um
câncer raro que atingia o revestimento externo de seus pulmões -
o mesotelioma. Quase invariavelmente, esse tipo de câncer podia
ser associado diretamente à exposição ao asbesto. Como no caso
do câncer de pulmão e do fumo, foram necessárias décadas entre
a exposição inicial e o surgimento de um crescimento letal.

Observações epidemiológicas como estas tornavam muito
convincente a ideia de muitas e demoradas etapas na formação do
câncer. Essa noção atraía porque sugeria que o corpo humano
normal ergue muitos obstáculos para impedir o desenvolvimento
de um câncer. Somente quando todos esses obstáculos eram supe-
rados, um por um, um tumor aparecia.

Contudo, essa teoria das múltiplas etapas da formação do
câncer dificilmente era conciliável com a descoberta de 1982,
que sugeria que um único incidente crucial, como a mutação de
um oncogene rãs, podia criar uma célula altamente maligna que
proliferava diretamente num tumor maduro. Os que defendiam a
epidemiologia do câncer rejeitavam essa teoria da ação única de
um oncogene como ingénua e simplória.

Assim, surgiram duas teorias frontalmente conflitantes sobre
a formação do câncer. Os que acreditavam em mutações singula-
res do oncogene se confortavam com a ideia de que a ciência da
epidemiologia do câncer estava voltada para questões muito dis-
tantes das moléculas no interior das células e tecidos. As células
normais precisavam realmente passar por múltiplas mudanças
antes de se tornar malignas? Ou o argumento epidemiológico
seria apenas mais uma abstração matemática seca, que pouca
ligação tinha com a biologia real das células humanas?
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Jogo com células

Os pesquisadores que trabalhavam com genes e células se diver-
tiam com a epidemiologia, mas dificilmente se deixavam conven-
cer por ela. Não haviam conseguido converter células normais
em células cancerosas introduzindo nelas oncogenes específicos?
Um único oncogene surgia de um só golpe por meio das ações de
um carcinógeno mutagênico. Portanto, inevitavelmente, um úni-
co passo era bastante para criar a célula cancerosa maligna.

Mas havia um porém na perspectiva experimental. Alguns
dos que trabalhavam em laboratório fizeram um recuo e reexami-
naram o experimento em que oncogenes introduzidos por transfe-
rência de gene haviam conseguido converter células recipientes
normais em células cancerosas num evento único, simples. O que
se apurou foi que havia um detalhe nesses experimentos que a
maioria dos pesquisadores parecia ter deixado de lado. Esse deta-
lhe dizia respeito às células - nesse caso, células de tecido conec-
tivo de camundongo - que foram usadas como recipientes nos
experimentos de transferência de genes projetado para detectar
oncogenes em DNAs de tumor humano. Sem dúvida, essas célu-
las de camundongo tinham podido ser transformadas em células
tumorais num único passo, mas seriam elas verdadeiramente nor-
mais no momento em que esses experimentos de transferência de
gene começaram? Ou já teriam trilhado parte do caminho que
levava à condição cancerosa?

De fato, os célicos tinham certa razão. As células de camun-
dongo usadas nos experimentos de transferência de gene eram
um tantinho fora do comum. Anos antes, essas células haviam
sido retiradas de embriões de camundongo e adaptadas para cres-
cer em placas de Petri no laboratório. Essa adaptação permitiu-
lhes propagar-se indefinidamente. Quando uma população dessas
células de camundongo enchia uma placa de Petri até a borda,
algumas células eram transferidas para outra placa vazia e seu
ciclo de crescimento reiniciava. Esse processo podia ser repetido
indefinidamente. As células usadas para percorrer o DNA de
tumores em busca da presença de oncogenes haviam passado de
placa para placa durante mais de uma década antes que o oncoge-
ne do carcinoma de bexiga humano fosse introduzido nelas.

Os biólogos celulares falavam de células que podiam ser pro-
pagadas indefinidamente no laboratório como "imortalizadas".
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Com isso, estavam sugerindo que imortalidade celular não era o
estado normal das coisas. A maioria das células completamente
normais, se retiradas de um embrião de camundongo e postas
numa placa, vai se duplicar apenas por um número limitado de
ciclos antes de parar de crescer. Populações de células de camun-
dongo geralmente param de se expandir após trinta ou quarenta
duplicações de gerações na placa de cultura; por essa razão, essas
populações celulares são consideradas "mortais".

Em raras ocasiões, uma população de células mortais irá pro-
duzir um subgrupo variante de células que adquiriram a capacida-
de de crescer de maneira ilimitada. Essas células foram imortali-
zadas. É curioso notar que praticamente todos os tipos de células
de câncer também parecem ter sido imortalizadas. Quando são
extraídas de um tumor e postas numa placa de Petri, duplicam-se
sem parar. Essa observação sugeria que a imortalização ocorria
de maneira rotineira durante o desenvolvimento de tumores, tal-
vez como parte essencial desse processo.

Isso fez soar um alarme entre os cientistas que estavam reexa-
minando os experimentos de transferência de gene. Eles concluí-
ram que os experimentos iniciais, que haviam sido planejados
para avaliar as capacidades de indução de câncer dos oncogenes,
eram inválidos desde o princípio porque tinham sido conduzidos
com células de camundongo já imortalizadas. Essas células de
camundongo haviam sofrido uma óbvia mudança pré-maligna
muito antes de os oncogenes terem sido transferidos para elas.
Talvez já estivessem à beira de um abismo, e os oncogenes intro-
duzidos as tivessem apenas empurrado dali para a malignidade.

Essa ideia foi submetida à sua prova de fogo em 1983.
Oncogenes foram inseridos em células verdadeiramente normais
- células de rato que se desenvolviam dentro de um embrião de
rato poucos dias antes. Essas células não tinham tido a chance de
se desenvolver anormalmente ao longo de uma prolongada per-
manência em culturas de placa de Petri. Eram tão próximas do
normal quanto possível e, evidentemente, eram mortais.

Os céticos tinham razão. Essas células completamente nor-
mais não puderam ser transformadas em células cancerosas pela
introdução de oncogenes isolados, nem mesmo do potente onco-
gene do carcinoma de bexiga rãs. Isso significava que células
mortais, diferentemente das suas equivalentes imortalizadas, não
respondiam ao oncogene introduzido. Alguma coisa precisava
lhes acontecer antes que pudessem ser empurradas para o abismo
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por um oncogene. Elas precisavam ser preparadas para sofrer a
conversão maligna, talvez sendo imortalizadas. Só então respon-
deriam a um oncogene transformando-se em células cancerosas.

Esse resultado sugeria que a transformação de uma célula
completamente normal numa genuína célula de câncer implicava
pelo menos duas mudanças distintas: conversão da célula normal
em uma célula imortalizada e depois conversão da célula imorta-
lizada em uma célula maligna. O câncer envolvia, portanto, pelo
menos duas mudanças na célula, talvez muito mais.

Só mais tarde se descobriu que a primeira dessas etapas - a
imortalização - podia ser imitada, ou pelo menos promovida, por
certos outros oncogenes, como o myc ou o oncogene E1A. Essa
conexão levou a uma outra ideia: talvez a introdução de dois
oncogenes distintos numa célula normal pudesse promover sua
plena conversão à malignidade. Cada um desses oncogenes pode-
ria contribuir com uma das duas mudanças exigidas para se fazer
uma célula cancerosa.

Assim, pesquisadores em meu laboratório e no de Earl Ruley
começaram a inserir simultaneamente pares de oncogenes em
células de embrião de rato. Só então passaram a observar conver-
são maligna de células de embrião de rato. Quando um clone de
DNA carregando o oncogene myc era introduzido em células de
embrião de rato completamente normais ao mesmo tempo que o
clone que carregava o oncogene rãs, as células respondiam trans-
formando-se em células cancerosas! Nenhum dos dois oncogenes
introduzidos isoladamente produzia esse efeito.

O modo de pensar sobre a génese das células cancerosas
podia agora ser cristalizado em torno das propriedades de certos
oncogenes. Os oncogenes myc e rãs, ambos insuficientes por si
sós, eram capazes de colaborar para criar câncer. Essa colabora-
ção implicava que cada oncogene agia a seu próprio modo distin-
to para mudar a célula.

A origem em múltiplas etapas do câncer se tornava agora mais
concreta. Talvez cada uma das etapas envolvidas na criação de
uma célula cancerosa representasse uma mutação rara que afetava
um ou outro proto-oncogene no genoma de uma célula. Somente
quando duas ou mais dessas mutações tivessem se acumulado o
crescimento da célula se tornaria inteiramente descontrolado.

O modelo de colaboração entre myc e rãs foi logo ampliado
para outros pares de oncogenes. Juntos, esses sucessos deixaram
a impressão de que duas mutações de gene podiam ser suficientes
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para gerar a maioria dos tipos de célula cancerosas. Mas mesmo
esse número se revelou uma ilusão, uma vã esperança de que as
coisas acabariam revelando-se simples. À medida que a década
de 1980 avançava, tornou-se claro que as células de tumores
humanos carregavam mais de dois genes mutantes, talvez até
meia dúzia deles. Esse número mais alto, obtido por detalhadas
análises moleculares de genomas de células de tumor, parecia
corresponder mais de perto ao número de etapas que os epide-
miologistas haviam inferido a partir das curvas abruptas de inci-
dência de câncer em populações humanas mais idosas.

Agora, a teoria da formação do câncer podia ser reformulada:
a sequência de eventos raros que levava a um tumor humano
envolvia uma sucessão de mutações que alterava progressiva-
mente a constituição de uma célula, empurrando-a cada vez mais
em direção ao crescimento descontrolado.



6 - Para atiçar o fogo: carcinógenos
que não são mutágenos

A ideia de que o desenvolvimento do tumores humanos depen-
dia de uma sucessão de mutações de genes era imensamente
satisfatória porque fazia eco a um tema que estava reverberando
nas galerias da ciência por mais de um século. O desenvolvimen-
to dos tumores mostrava notáveis paralelos com a evolução das
espécies. Em meados do século XIX, Charles Darwin descrevera
a evolução em termos da capacidade que tinha a natureza de
selecionar os mais aptos a partir de uma população heterogénea
de organismos. Depois da descoberta das mutações de genes nas
décadas de 1920 e 1930, a teoria da seleção natural de Darwin foi
refinada e ampliada. Agora, os cientistas se davam conta de que
mutações que ocorriam de forma aleatória criavam populações
geneticamente heterogéneas de organismos, e que a seleção natu-
ral escolhia entre estas, favorecendo a sobrevivência e a reprodu-
ção daqueles organismos que por acaso carregavam as constela-
ções mais favoráveis de genes.

Um processo análogo parecia estar em curso no interior dos
tecidos humanos. Nesse caso, as formas concorrentes de vida
eram células individuais. Uma célula que, por acaso, fosse sub-
metida a uma mutação que alterasse um de seus genes regulado-
res do crescimento poderia ter uma vantagem do ponto de vista
do crescimento sobre suas vizinhas geneticamente normais. Ela
iria gerar uma multidão de descendentes que se acumulariam no
tecido em números desproporcionais. Mais tarde, uma outra
mutação que ocorresse num desses descendentes iria gerar uma
célula dotada de potencial de crescimento ainda maior, o que per-
mitiria a essa célula gerar uma prole de crescimento ainda mais
agressivo. Essas células seriam mais eficazes para abrir espaço
entre suas vizinhas, suplantando-as na disputa pelo espaço e
pelos nutrientes limitados dentro de um tecido.
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Essa evolução no interior de um corpo vivo se distinguia da
evolução natural darwiniana num aspecto importante: o contínuo
aperfeiçoamento genético da população que se desenvolvia aca-
bava por comprometer sua própria viabilidade a longo prazo, ao
destruir o ambiente que a sustentava. Mais cedo ou mais tarde,
populações de células cancerosas em desenvolvimento matavam
o organismo hospedeiro que era vital à sua própria sobrevivência.

Ademais, parecia estar faltando um elemento vital nesse qua-
dro. Cada uma das mutações implicadas na criação de um câncer
humano, como aquelas que geravam oncogenes ativos, era um
evento muito improvável. A chance de que uma mutação atingis-
se um gene regulador do crescimento e o convertesse numa ver-
são que conferia vantagem à célula cancerosa em desenvolvi-
mento era muito pequena - menos de uma em um milhão por
divisão celular. A isso se somava o fato de que o número dessas
mutações necessárias para se fazer um tumor parecia ser bastante
grande - meia dúzia, talvez até mais.

Em seguida a cada uma das mutações críticas, os descenden-
tes da célula recém-alterada precisariam se transformar em uma
multidão de um milhão ou mais antes que a mutação seguinte,
com uma chance em um milhão, se tornasse provável em um de
seus descendentes. Essa expansão da população celular podia
demandar vários anos ou até uma década, explicando o longo
intervalo entre as sucessivas etapas no processo de formação de
tumores.

O intervalo aparentemente longo entre essas etapas significa-
va que todo o processo de múltiplas etapas tinha pouca probabili-
dade de chegar a se completar na duração média da vida humana.
No entanto, seres humanos contraíam câncer em números subs-
tanciais. Entre um quinto e um quarto de todas as mortes ocorri-
das no Ocidente estavam associadas de algum modo com malig-
nidades.

As tentativas de resolver esse paradoxo levaram a uma inte-
ressante especulação: talvez as suposições acerca dos ritmos de
avanço estivessem incorretas. Mais precisamente, talvez houves-
se condições capazes de acelerar o ritmo em que ocorriam as
sucessivas etapas na formação dos tumores.

Especulações como essas provocaram um minucioso exame
dos ritmos em que as mutações ocorriam e, num nível mais pro-
fundo, dos mecanismos moleculares que criavam mutações can-
cerosas. Num nível, era óbvio que agentes como raios X e produ-
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tos químicos mutagênicos podiam atacar a dupla hélice do DNA
e danificar suas bases, talvez, como mencionado antes, promo-
vendo a substituição de uma base por outra, ou a completa dele-
ção de todo um segmento do DNA.

A raridade das mutações causadoras de câncer provinha da
ineficiência da mutagênese. Os agentes responsáveis - mutáge-
nos químicos e físicos - atacavam o genoma de uma célula alea-
toriamente. Como os genes-alvo importantes, como os proto-
oncogenes, representavam apenas uma fração minúscula do
genoma, só raramente os mutágenos encontravam esses alvos
cruciais. Esses golpes de sorte tinham enormes consequências
para a célula, mas a probabilidade de sua ocorrência em qualquer
período de tempo definido era insignificante.

Um dado importante é que as mutações pareciam ocorrer
num ritmo lento mas constante, mesmo sem exposição a agentes
mutagênicos. Essas mutações eram aparentemente espontâneas e
verificou-se que eram intrínsecas a todas as formas de vida. De
fato, a evolução das espécies dependeu da mudança lenta, espon-
tânea das sequências de bases de seu DNA. Essas mutações,
ocorrendo continuamente desde que a vida surgiu neste planeta,
geraram variabilidade genética e características variadas no seio
das espécies. A seleção natural favoreceu então a sobrevivência
dos membros geneticamente mais bem-dotados de cada espécie.
Agentes como produtos químicos mutagênicos e radiação servem
apenas para acelerar o ritmo em que as mutações ocorrem, tor-
nando-as muito mais prováveis em qualquer intervalo de tempo.

Um fumante inveterado de cigarros, por exemplo, poderia
encolher o tempo geralmente necessário para se alterar um gene
de uma década para um ano simplesmente inundando suas célu-
las com poderosos mutágenos. Em consequência, todo o proces-
so que conduz a um câncer de pulmão ou de bexiga, que deman-
daria talvez centenas de anos para se completar num não-fuman-
te, poderia ser comprimido em poucas dúzias de anos nesse
fumante.

Mas, uma vez que os agentes que realmente favorecem o cân-
;er humano foram identificados, ficou claro que esse esquema
exigia maior refinamento. Alguns agentes químicos aceleravam a
: :rmação do câncer, mas não pareciam atacar o DNA. Em outras
palavras, eram mutágenos fracos. Por exemplo, sabia-se que o
ilcool, as fibras de asbesto e o estrogênio aumentavam o risco de
câncer, por vezes substancialmente, e no entanto nenhum deles
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parecia capaz de danificar o DNA. Como agentes não mutagêni-
cos como estes podiam acelerar a formação do câncer?

As respostas vieram do reexame dos modos como o DNA é
copiado dentro das células vivas. Quando a hélice dupla do DNA
foi revelada por Watson e Crick em 1953, sua estrutura parecia
perfeita e robusta, bem planejada para resistir à maioria das
influências perturbadoras que poderiam estar presentes no inte-
rior de células vivas. Por exemplo, as bases na hélice dupla eram
viradas para dentro, e portanto não muito suscetíveis a ataque
direto por mutágenos químicos. Além disso, constatou-se que as
ligações entre bases adjacentes eram resistentes à separação pro-
movida pelos íons alcalinos que surgem continuamente na célula.

Mas, embora a própria hélice dupla seja relativamente resis-
tente a ataques químicos, o processo de manutenção da integrida-
de genética de uma célula tem um elo fraco. A vulnerabilidade
deriva da necessidade de replicar o genoma da célula cada vez
que esta passa pelo processo de crescimento e divisão. As cópias
duplicadas do genoma resultantes permitem à célula-mãe dotar
cada uma de suas filhas com um genoma precisamente equivalen-
te àquele que ela própria carrega.

Esse processo de replicação do DNA tem falhas. Por vezes,
uma célula comete um erro ao copiar uma sequência de seu DNA
anteriormente à divisão celular e, como consequência, uma de
suas filhas vai receber um genoma ligeiramente mal copiado, de
fato um genoma alterado. Mesmo as células mais eficientes oca-
sionalmente copiam uma base errada a cada um milhão (ou dez
milhões) de bases durante cada ciclo de replicação do DNA.
Portanto, crescimento e divisão celular criam vulnerabilidade à
mutação.

Sabendo disso, começamos a especular sobre o modo como
alguns tipos de agentes carcinogênicos podiam agir mesmo sem
ter capacidade direta de danificar o DNA. Um exemplo frequen-
temente citado era o do álcool, que em si mesmo parecia carecer
de poderes mutagênicos. Apesar disso, o álcool era um carcinó-
geno poderoso quando consumido em conjunção com o tabaco.
Era sabido que exposições repetidas a altas concentrações de
álcool matavam muitas células que revestem a boca e a garganta.
As células sobreviventes nos tecidos que revestem essas cavida-
des recebiam então ordens para crescer e se dividir para substituir
as companheiras ausentes. Esses repetidos turnos de crescimento
e divisão produziam mutações no DNA dessas células. Além dis-
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so, parecia que, no meio do processo de replicação, o DNA era
ainda mais suscetível a danos causados por mutágenos que o
DNA de células que não estavam proliferando. Isso explicava por
que fumaça do cigarro, que contém dúzias de mutágenos diferen-
tes, e o álcool, que promove diferenciação celular, eram uma
combinação letal. Quando usados juntos, geravam um aumento
de até trinta vezes no risco de câncer de boca e garganta.

Estudos do câncer de fígado, uma importante causa de morte
na Ásia, revelaram a ação de um mecanismo semelhante. Estudos
epidemiológicos indicaram que sua ocorrência está estreitamente
ligada à infecção crónica, muitas vezes durante toda a vida, pelo
vírus da hepatite B (HBV). Numa análise junto a funcionários do
governo de Taiwan, constatou-se que os portadores de infecções
crónicas por HBV corriam até cem vezes mais risco de desenvol-
ver um câncer de fígado do que seus colegas não infectados.

Diferentemente do RSV, o HBV não carrega um oncogene em
seu DNA, e parece ter pouco ou mesmo nenhum efeito mutagêni-
co direto sobre as células que infecta. Mas ele realmente causa
morte constante e disseminada das células do fígado dos indiví-
duos infectados. Os indivíduos infectados por HBV sobrevivem
por muitas décadas por causa da contínua substituição das células
mortas do fígado, obtida graças ao crescimento e à divisão de
células sobreviventes não infectadas. Essa proliferação constante
contrasta fortemente com o que se passa no fígado de indivíduos
não infectados, onde a divisão celular só ocorre raramente. Mais
uma vez, um agente pode favorecer o surgimento de câncer sim-
plesmente promovendo turnos repetidos de divisão celular.

O estrogênio é um hormônio totalmente natural, nativo do
corpo, e no entanto contribui para a carcinogênese na mama e nos
ovários. Na mama, ele instiga a proliferação de células que for-
ram os dutos do leite durante o período menstrual e a gravidez. A
multiplicação mensal dessas células epiteliais mamarias é segui-
da por sua eliminação, ciclo que se repete vezes sem conta na
maioria das mulheres desde a menarca até a menopausa - em
geral entre os 12 e os cinquenta anos.

Muitos pesquisadores atribuem as raízes do câncer de mama
a esses repetidos turnos de proliferação induzidos pelo estrogê-
nio. A maior incidência dessa doença nos nossos dias parece
associada a um enorme aumento do número de ciclos menstruais.
Graças a uma nutrição muito melhorada, a menarca se dá quatro
ou cinco anos mais cedo nas meninas do fim do século XX do que



«O UMA CÉLULA RENEGADA

nas suas bisavós. Além disso, as práticas reprodutivas mudaram
na sociedade ocidental. A gravidez e a amamentação no seio, que
eliminam os ciclos menstruais, hoje são adiadas e, quando ocor-
rem, abrangem apenas poucos anos da vida adulta, em contraste
com o que acontecia um século atrás, quando três décadas da vida
de uma mulher eram muitas vezes tomadas por ciclos de nasci-
mento e lactação. Em consequência, as células mamarias de uma
jovem de 18 anos de hoje podem ter experimentado tantos ciclos
proliferativos induzidos pelo estrogênio quanto o tecido da mama
de sua bisavô experimentou durante uma vida inteira. Mais uma
vez, condições que favorecem a proliferação celular contribuem
de maneira significativa para o aparecimento de tumores. (Inde-
pendentes destes efeitos estão os efeitos protetores ainda não
explicados do parto e da lactação em mulheres muito jovens, que
reduzem o risco de câncer de mama durante toda a vida.)

Estas várias histórias convergiram num tema comum. Indu-
zindo células a crescer, alguns agentes conseguiam empurrar o
processo do câncer para a frente. Células que cresciam e replica-
vam DNA estavam fadadas a cometer erros no processo de cópia
do DNA. Maior número de erros significava maior número de
mutações. Essas mutações frequentemente atingiam proto-onco-
genes, produzindo oncogenes ativos. O crescimento celular força-
do encolhia o tempo entre as mutações, acelerando o processo que
permitia a uma célula adquirir múltiplos oncogenes alterados.

Assim, o tema inicialmente popularizado por Ames exigiu
mais sutileza do que os cientistas avaliaram de início. Mutágenos
eram realmente carcinogênicos, mas outros agentes podiam ser
igualmente carcinogênicos por favorecer a proliferação celular.
Trabalhando em estreita associação com mutágenos, esses agentes
promotores de crescimento, chamados "promotores", podiam ace-
lerar o processo que conduz a muitos tipos de cânceres humanos.



7 - Lonas de freio: a descoberta de
genes supressores de tumor

A descoberta da mutação pontual rãs feita em 1982 era muito
atraente para os biólogos moleculares, cujo objetivo era invaria-
velmente reduzir processos biológicos complexos a mecanismos
subjacentes simples. Eles gostavam da ideia de que o desenvolvi-
mento do câncer dependia apenas de uma única mutação no
genoma de uma célula normal. Dentro de um ano, porém, com a
descoberta dos oncogenes colaboradores, o número de mutações
que parecia ser necessário para fazer um tumor avançar deslizou
para duas. Mesmo esse número lhes parecia muito atraente. Dois
genes mutantes ainda representavam um nível de complexidade
viável. Depois, até mesmo esse número foi alvo de ataque. Em
meados da década de 1980, tornou-se cada vez mais patente que
o número de mutações acumuladas pela maioria dos tipos de
tumor durante seu desenvolvimento era bem maior que dois.
Lembremos que os indícios fornecidos pela epidemiologia suge-
riam que pelo menos uma meia dúzia de etapas era exigida para
fazer um câncer; muitos cientistas especulavam que cada uma
dessas etapas envolvia a criação de um gene mutante em células
que estavam caminhando para um estado plenamente maligno.

Essa compreensão provocou uma busca dos múltiplos onco-
genes mutantes que, segundo as previsões, estariam presentes nos
genomas das células cancerosas humanas. Os pesquisadores que
iniciaram a caçada desses genes toparam com uma surpresa, um
grande desapontamento. Era simplesmente impossível encontrar
grandes quantidades de oncogenes mutantes coabitando os geno-
mas da mesma célula tumoral humana. Verificou-se que alguns
tumores carregavam oncogenes rãs, outros myc, N-myc ou
erbE2. Muito poucos, porém, carregavam sequer dois oncogenes
simultaneamente. Havia algo de muito errado. A ideia de que um
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câncer se desenvolvia mediante a ativação sucessiva de uma série
de oncogenes havia perdido seu vínculo com a realidade.

Havia dois caminhos para sair dessa perplexidade. Talvez os
tumores realmente não carregassem múltiplos genes alterados,
contrariando indícios substanciais, ainda que indiretos. Alternati-
vamente, talvez as células cancerosas realmente carregassem
meia dúzia ou mais de genes mutantes, mas a maioria deles não
tinha qualquer relação com oncogenes. Esses outros genes hipo-
téticos poderiam desempenhar papéis igualmente importantes na
formação de tumores humanos. Se assim fosse, os pesquisadores
de genes estavam procurando no lugar errado. Ao focalizar sua
atenção em oncogenes como os genes capazes de causar câncer,
talvez tivessem cometido um equívoco.

Em meados da década de 1980, genes mutantes muito dife-
rentes de oncogenes foram finalmente encontrados no DNA de
tumor humano. Os recém-chegados vieram a ser chamados de
"genes supressores de tumor". Sua descoberta preencheu uma
grande lacuna no quebra-cabeça do modo de surgimento dos
tumores humanos. Essa nova classe de genes foi descoberta por
intermédio de experimentos muito distantes dos trabalhos com
vírus, clonagem de genes e transferência de genes - os tipos de
experimento que haviam criado a explosão de interesse por onco-
genes no decénio transcorrido desde 1975.

Essa outra linha de trabalho utilizava um estranho procedi-
mento experimental chamado "hibridização celular". Os prati-
cantes dessa técnica, entre os quais se destaca Henry Harris, da
Universidade de Oxford, pegavam grupos de células que cres-
ciam no fundo de uma placa de Petri e as forçavam a se fundir.
Essas fusões - de fato, cruzamentos de célula com célula - permi-
tiram a Harris, e mais tarde a outros, desvendar verdades funda-
mentais sobre o comportamento de genes que agiam dentro de
células cancerosas e a chegar à descoberta desses novos genes de
câncer.

Muito antes que essas fusões de células fossem iniciadas em
meados da década de 1970, os geneticistas haviam feito experi-
mentos com cruzamentos de organismos inteiros. Como foi des-
crito antes, o primeiro estudo sistemático de genética da reprodu-
ção foi desenvolvido na década de 1860 pelo monge austríaco
Gregor Mendel, que hibridizou diferentes variedades de ervilhas.
Seu trabalho ficou esquecido durante uma geração, para ser redes-
coberto em 1900. Ele formou o fundamento da genética contem-
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porânea e levou à noção de que a informação biológica é transmi-
tida em pacotes distintos que vieram a ser chamados de genes.

O desenvolvimento explosivo da genética no século XX mos-
trou que todos os organismos, inclusive os organismos simples
unicelulares como as bactérias e o levedo, se valem de genes
como moldes para a produção de sua progénie. Além disso, veri-
ficou-se que praticamente todos os organismos, de bactérias a
seres humanos, haviam desenvolvido mecanismos elaborados de
reprodução. Em todos os casos, o mesmo motivo subjacente se
evidenciava: a reprodução permitia a troca e a mistura de genes
entre membros de uma espécie. Como todas as espécies com-
preendiam populações de indivíduos geneticamente heterogé-
neos, a reprodução fornecia a oportunidade de testar novas com-
binações de genes. Estas poderiam gerar uma prole mais apta que
os pais. Essa maior aptidão, por sua vez, energizava o motor da
evolução.

A reprodução controlada de indivíduos geneticamente distin-
tos tornou-se uma ferramenta poderosa para o estudo do compor-
tamento dos genes - sobretudo do modo como os genes carrega-
dos por um dos pais se combinavam com os de seu parceiro.
Observou-se que, enquanto células de bactérias e levedo se repro-
duziam entre si, células preparadas com tecidos de mamíferos ca-
reciam dessa capacidade. As únicas reproduções naturalmente
permitidas entre células de mamíferos envolviam a fusão de es-
permatozóide e óvulo. Esses fatos impediram que os pesquisado-
res observassem o resultado do cruzamento de tipos diferentes de
células - de células ósseas de uma pessoa com as de outra, ou
de células ósseas com células musculares de uma mesma pessoa.

Harris propôs-se a contornar essas limitações impostas pela
natureza. Assim, começou a forçar células animais a se fundir
umas com as outras nos limites de uma placa de Petri. Essas
fusões de uma célula com outra, embora extremamente artifi-
ciais, forneciam um meio de fazer com que células de origens
diferentes se reproduzissem entre si. A técnica de fusão usada por
Harris dependia da capacidade que certas partículas de vírus têm
de levar a membrana externa da célula a se fundir com a de outra
situada perto dela na placa. O resultado era uma única membrana
externa partilhada que encerrava os núcleos das duas células
genitoras. Logo os núcleos se fundiam, reunindo seus genes num
único núcleo comum.
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Sob certas condições, essas fusões podiam envolver dúzias de
células simultaneamente, gerando células enormes, grandes e
desajeitadas demais para crescer e se dividir. Muito mais interes-
santes eram as fusões que envolviam apenas pares de células.
Esses híbridos de duas células podiam crescer e se dividir, trans-
mitindo à prole a combinação dos genes originários das duas
células genitoras.

Esses cruzamentos de duas células, como a maioria dos casa-
mentos, só eram interessantes quando os dois parceiros eram bas-
tante diferentes um do outro. Como em grande parte da genética,
passou a haver interesse em tentar prever as características da
prole. Será que os genes de um ou de outro seriam especialmente
influentes? A genética humana dava origem a questões seme-
lhantes: Joãozinho vai ter os olhos do pai ou da mãe? O cabelo
ruivo dele ou o cabelo castanho dela?

Os resultados frequentemente imprevisíveis refletem uma
luta entre os genes doados pelos dois genitores. No caso de orga-
nismos inteiros, a prole resultante da reprodução, seja entre leve-
dos ou seres humanos, carrega duas cópias de genes que mode-
lam traços específicos. Essas duas cópias podem carregar sinais
conflitantes. Joãozinho pode herdar um gene de olhos castanhos
e um gene de olhos azuis. A questão é qual cópia de gene irá
determinar finalmente o aspecto dos olhos.

Os vencedores são geralmente chamados as versões "domi-
nantes" dos genes, os perdedores são as versões "recessivas". As
versões dominantes têm frequentemente maior poder de afetar o
metabolismo celular. Por exemplo, uma versão dominante de um
gene da cor dos olhos pode especificar a capacidade de manufa-
turar um pigmento de olhos, ao passo que a versão recessiva pode
simplesmente carecer da capacidade de fabricar o pigmento.

Com tudo isso em mente, Harris começou a fundir diferentes
combinações de células humanas e de roedores para ver como seus
genes se combinariam um com o outro. Os mais intrigantes casa-
mentos forçados entre células eram os que uniam células normais
a células cancerosas. Ele cultivava misturas dessas células juntas
numa placa de Petri, fundia-as aos pares e em seguida estudava
como as células híbridas normal-cancerosas se comportavam.

O resultado dessas hibridizações parecia óbvio. O câncer é
uma força dominante no corpo, e as células tumorais crescem
invariavelmente de maneira mais vigorosa do que suas congéne-
res normais. Portanto, se uma célula cancerosa era fundida com
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uma célula normal, os genes poderosos presentes na célula cance-
rosa iriam dominar os genes mais fracos carregados por sua par-
ceira normal. A célula híbrida, que carregava ambos os conjuntos
de genes, deveria, por essa lógica, se comportar como o genitor
canceroso. Entre outras coisas, essa célula híbrida deveria ser
capaz de provocar tumores quando injetada num camundongo ou
num rato.

Mas Harris constatou exatamente o contrário. Seus híbridos
careciam invariavelmente da capacidade de provocar tumores. A
ideia preconcebida mais difundida estava errada em exatos 180°.
Os genes do crescimento de uma célula normal eram dominantes;
os genes causadores de câncer eram recessivos.

Só havia uma maneira lógica para explicar o estranho resulta-
do obtido por Harris. As células normais pareciam ter genes para
programar o crescimento da célula normal. As células tumorais,
em contrapartida, deviam ter descartado esses genes durante sua
progressão para o câncer e por isso não eram influenciadas pelas
propriedades normalizadoras do crescimento dos mesmos. Após
os casamentos de células promovidos por Harris na placa de
Petri, esses genes normalizadores, doados pelas células parceiras
normais, eram capazes de dominar novamente as células cancero-
sas, forçando seu crescimento a voltar a se enquadrar.

Essa linha de pensamento podia ser levada mais adiante. Os
genes presentes nas células normais pareciam estar retardando o
crescimento. Eles atuavam, de fato, como freios que permitiam às
células neutralizar qualquer tendência a dar uma guinada no senti-
do de um crescimento descontrolado. As células cancerosas, ten-
do perdido esses genes, haviam perdido seu mecanismo de frea-
gem. Uma vez que esse mecanismo era reinstalado nas células
cancerosas pela artimanha da hibridização celular, a compulsão
era freada. Agora, essas desertoras tinham um meio de controlar o
incontrolável - sua propensão a crescer de maneira ilimitada.

Nada disso se encaixava na concepção anteriormente preva-
lecente de que os genes de câncer agiam de maneira dominante.
Essa visão era condicionada por uma década de pesquisas com
oncogenes. Quando oncogenes mutantes ativados eram introdu-
zidos em células que carregavam versões normais de proto-onco-
gene, os oncogenes invariavelmente ditavam o resultado. Eles
forçavam o crescimento descontrolado, dominando seus congé-
neres normais. Isso significava que os proto-oncogenes, agindo,
como cópias recessivas de genes, funcionavam de modo a pró-
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mover a proliferação celular normal, bem controlada; suas ver-
sões oncogênicas mutantes eram hiperativas, agiam de maneira
dominante e impeliam a multiplicação contínua, inexorável asso-
ciada às células cancerosas.

Portanto, os genes normalizadores do crescimento de Harris,
que funcionavam de maneira tão diferente de proto-oncogenes e
oncogenes, exigiam uma nova denominação. Passaram a ser cha-
mados de genes supressores de tumor, um reflexo de seu compor-
tamento nas fusões celulares. Tanto versões hiperativas, domi-
nantes, de proto-oncogenes quanto versões inativas, recessivas de
genes supressores de tumor pareciam contribuir para o câncer.

Seriam necessários anos até que genes supressores de tumor
fossem isolados por clonagem de genes, mas os indícios que
apontavam sua existência eram inegáveis. Esses supressores de
tumor tinham de ser levados em conta por todos aqueles que ten-
tavam compreender a base genética do câncer.

Agora havia dois grupos de atores genéticos no palco do cân-
cer, cada um especificando uma parte distinta no mecanismo que
orientava o crescimento celular. Os proto-oncogenes atuavam
como o pedal acelerador de um carro; versões oncogênicas
mutantes desses genes parecem resultar em pedais emperrados no
chão. Inversamente, os genes supressores de tumor funcionavam
como freios. À medida que se tornavam células cancerosas, célu-
las normais podiam expulsai' ou inativar esses genes supressores
de tumor, o que resultava em mecanismos de freagem falhos. O
crescimento celular descontrolado parecia ser explicável por
ambos os mecanismos.

A existência de duas explicações diametralmente opostas
para a formação do câncer exigia alguma solução. Seria possível
que alguns tipos de células tumorais se valessem de um mecanis-
mo para conseguir o crescimento maligno, enquanto outras usa-
vam o mecanismo alternativo? Ou ambos os mecanismos atua-
vam juntos dentro das células cancerosas? Talvez aceleradores
emperrados e freios defeituosos conspirassem para criar o cresci-
mento canceroso.

As respostas para essas questões não se encaixaram imediata-
mente. Não há dúvida, porém, de que a descoberta dos genes
supressores de tumor abriu a porta para mais um aspecto do cân-
cer humano - seu caráter hereditário. O câncer frequentemente
aparece em famílias inteiras, e esses genes forneciam uma expli-
cação para a origem de muitos tipos de câncer familiar.
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Câncer de olho

O trabalho de Harris indicava que a perda de um gene supressor
de tumor desempenhava um papel crítico no desencadeamento de
alguns cânceres. Uma vez que a célula se livrava da influência
inibitória desse gene, seu programa de crescimento podia dar
uma guinada. Na ausência de bons freios, não haveria nada que
impedisse o carro de disparar descontroladamente.

Há muitos meios pelos quais uma célula pode desativar ou
descartar um gene. Quase todos envolvem a mutação das sequên-
cias de DNA que constituem o gene. Com frequência, longos tre-
chos de bases de DNA são deletados do meio de um gene. Às
vezes, toda uma região de um cromossomo, abrangendo muitos
genes, pode ser descartada.

No entanto, o meio mais conveniente, e por isso o mais fre-
quentemente usado, para uma célula se ver livre de um gene é
mais sutil. Na maioria das vezes, um gene vai sofrer uma única
mudança de base - uma mutação pontual - em uma de suas
sequências. Essa alteração sutil pode ter consequências mortais
se atingir uma sequência crítica do gene. Mutações pontuais
podem inserir sinais de pontuação impróprios no meio de um
gene; como esses sinais normalmente indicam o fim de um gene,
eles podem encerrar a instrução do gene prematuramente, cau-
sando truncamento da proteína especificada por ele. Outras
vezes, o produto proteico do gene pode sofrer alguma mudança
em sua cadeia de aminoácidos que o torna não funcional. O resul-
tado de todas essas mutações, grandes ou pequenas, será o mes-
mo: a célula perderá os serviços do gene alterado.

Na realidade, perder os serviços de um gene supressor de
tumor é mais complicado do que sugerimos aqui. Quase todos os
genes em nossas células estão presentes em duas cópias redun-
dantes, uma que deriva originalmente dos genes de nossa mãe,
outra dos de nosso pai. No caso dos genes supressores de tumor,
esse sistema de duas cópias assegura certa proteção à célula. Se
uma cópia de um gene supressor for acidentalmente perdida, a
cópia restante do gene é uma cópia de segurança perfeitamente
adequada. Quase sempre, metade de uma lona de freio funciona
tão bem quanto uma lona inteira para desacelerar o crescimento
da célula.

Essa redundância representa um mecanismo geral para impe-
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dir o início de cânceres no corpo. Se a perda de uma cópia do
gene supressor é improvável, a perda de ambas se torna extrema-
mente improvável. Em particular, a chance de perda de qualquer
gene individual por meio de inativação por mutação é frequente-
mente da ordem de uma em um milhão por geração de células. O
risco de perda de ambas as cópias de genes pareceria portanto ser
de apenas cerca de um em um milhão de milhões por geração de
células. No entanto, o risco real é maior - mais próximo de um
em um bilhão - por causa de mecanismos genéticos complexos,
alguns dos quais são discutidos abaixo. Ainda assim, a chance de
a célula perder inadvertidamente ambas as cópias desses impor-
tantes genes controladores do crescimento é muito baixa, o que
cria uma barreira eficaz ao crescimento celular descontrolado.

A dinâmica do soco duplo que resulta na eliminação dos
genes supressores de tumor é crítica para a formação de muitos
tipos de tumor. As primeiras informações que tivemos sobre essa
dinâmica vieram do estudo de um tumor raro de olho, o retino-
blastoma. Esse tumor é observado em apenas uma em cada 20 mil
crianças e ocorre somente até os seis ou sete anos de idade. Nos
Estados Unidos, onde mais de meio milhão de pessoas morrem de
câncer a cada ano, o número de novos retinoblastomas encontra-
dos anualmente mal passa de duzentos. Esses tumores raros pare-
cem surgir de células da retina embrionária geralmente destina-
das a se tornar fotorreceptores - os bastonetes e os cones que per-
cebem a luz e respondem enviando sinais elétricos para o cérebro
através do nervo óptico.

Os retinoblastomas são classificados em duas categorias. Em
formas esporádicas da doença, a criança afetada não tem nenhum
parente próximo que tenha apresentado esse câncer previamente.
Na forma familiar, é possível documentar esse tumor raro em
outras circunstâncias afetando mais de um membro da família,
frequentemente durante várias gerações.

Em 1971, Alfred Knudson, um pediatra do Texas, propôs
uma teoria que unificava as duas formas de retinoblastoma sob
um único guarda-chuva genético. Ele argumentava que uma célu-
la retiniana precisava ser atingida por duas mutações genéticas
antes de gerar um retinoblastoma. Na forma esporádica da doen-
ça, essas duas mutações ocorreriam uma após a outra em uma das
células da retina, durante o desenvolvimento embrionário ou pou-
co após o nascimento. A célula retiniana duplamente alterada
passaria então a crescer descontroladamente.
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Na forma familiar da doença, Knudson afirmou, essas muta-
ções críticas surgem de maneira muito diferente. Uma das duas
mutações já estaria presente no óvulo fertilizado a partir do qual
a criança se desenvolveu. Essa mutação poderia ser herdada de
um genitor igualmente afetado, ou poderia até surgir durante a
formação do espermatozóide ou do óvulo. Essa mutação seria
então transmitida a todas as células do embrião em desenvolvi-
mento. Consequentemente, uma cópia mutante desse gene estaria
presente em todas as células do recém-nascido, inclusive, o que é
o mais importante, nas células de sua retina. Daí em diante, qual-
quer uma dessas células retinianas precisaria apenas de uma úni-
ca mutação adicional para chegar ao estado duplamente alterado
necessário para desencadear o câncer de olho.

Lembremos que as mutações somáticas atingem os genomas
de todas as células fora das gônadas. Como mutações são eventos
raros, a probabilidade da convergência de duas mutações somáti-
cas numa única célula retiniana é extremamente reduzida. De
fato, o retinoblastoma esporádico afeta apenas uma criança em
cada 40 mil; crianças com essa forma de doença invariavelmente
apresentam apenas um tumor retiniano.

Na forma familiar do retinoblastoma, em contrapartida,
somente uma mutação somática rara é necessária para desenca-
dear o crescimento explosivo de um tumor. Como o número de
células-alvo na retina parece grande (mais de 10 milhões), e a
chance de uma única mutação é de uma em um milhão por célu-
la, as crianças que herdam um gene mutante e a predisposição
associada para o retinoblastoma apresentam com frequência múl-
tiplos tumores em ambos os olhos. Com efeito, cada uma de suas
células retinianas está à beira do abismo, requerendo apenas uma
única mutação somática para empurrá-la.

Em meados da década de 1980, a natureza dessas mutações e
os genes que elas afetavam haviam se tornado claros. Os dois
genes-alvo eram o par de cópias de um gene que reside no déci-
mo terceiro cromossomo humano e que, por causa de sua associa-
ção com o retinoblastoma, veio a ser chamado Rb. Cada uma das
mutações previstas por Knudson servia para nocautear uma das có-
pias do gene Rb. Quando apenas uma cópia do gene era desativa-
da, uma célula retiniana ainda podia contar com o gene parceiro
sobrevivente e continuava a crescer de maneira completamente
normal. Mas, quando ambas as cópias de gene Rb eram perdidas,
o controle da proliferação era totalmente rompido - a célula teria
perdido seus freios.
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O gene Rb tinha todas as propriedades dos genes supressores
de tumor previstos pelos experimentos de fusão celular de Harris.
Estava presente nos genomas de células normais e ausente, ou
funcionalmente inativo, nos genomas de células tumorais.
Entretanto, agora havia achados adicionais que podiam ser sobre-
postos àqueles provenientes do trabalho anterior de Harris. Em
primeiro lugar, a perda de função do gene supressor de tumor era
um processo de duas etapas, envolvendo a eliminação sucessiva
de duas cópias do gene. Em segundo lugar, versões defeituosas de
um gene supressor de tumor podiam ser transmitidas de genitor
para prole via espermatozóide ou óvulo para criar uma suscetibi-
lidade inata ao câncer.

As sequências de DNA que compõem o gene Rb foram isola-
das por clonagem de genes em 1986, numa parceria entre meu
laboratório e o de Thaddeus Dryja. Essa clonagem tornou possí-
vel avaliar o papel completo que o gene Rb desempenha na géne-
se de cânceres humanos. De início, parecia que esse papel estava
limitado a causar os raríssimos tumores de olho em crianças. De
fato, ele parecia estar alterado em todos esses tumores. Além dis-
so, sabia-se que as crianças que sobreviviam ao retinoblastoma
familiar da infância corriam maior risco de apresentar cânceres
ósseos (osteossarcomas) na adolescência; a perda da função do
gene Rb também foi demonstrada nesses tumores.

No fim da década de 1980, o uso do recém-clonado gene Rb
revelou que mais de um terço dos cânceres de bexiga e uma pro-
porção menor (cerca de 10%) dos cânceres de mama também per-
diam cópias do gene Rb, em ambos os casos por meio de muta-
ções somáticas que ocorriam nesses dois órgãos-alvo. Mais sur-
preendente foi a análise genética de carcinomas de pequenas
células pulmonares, um dos caminhos mais comuns dos fumantes
de cigarro para o túmulo. Constatou-se que quase todos esses
tumores haviam descartado ambas as cópias do gene Rb, uma
após a outra, durante a formação do tumor.

Chegamos à compreensão de que o gene Rb desempenha um
papel muito mais amplo na causa do câncer do que antes se ima-
ginava com base em sua associação com um tumor raro da infân-
cia. Esse catálogo de cânceres associados ao Rb cria um conside-
rável quebra-cabeça: que traços comuns unem as células nos
vários órgãos afetados do corpo? O gene Rb funciona em todas as
células do corpo para frear seu crescimento. Por que essa conste-
lação particular de tecidos é particularmente suscetível de se tor-
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nar cancerosa após a perda do gene Rb? Talvez não se conheçam
as respostas por muitos anos.

Perda de diversidade

Hoje conhecemos mais de uma dúzia de genes supressores de
tumor, o gene Rb sendo apenas o primeiro da lista. Não foi fácil
encontrá-los. A existência desses genes só se evidencia quando
eles estão ausentes. Como descobrir genes que se comportam
como fantasmas, influenciando células por detrás de uma cortina
escura?

Alguns desses genes estão associados a malignidades fami-
liares, como o retinoblastoma; como o gene Rb, eles podem ser
transmitidos à descendência em versões mutantes defeituosas.
Outros genes supressores de tumor não estão associados à susce-
tibilidade herdada ao câncer. Esses outros genes supressores são
perdidos através de mutações somáticas que atacam localmente
um ou outro órgão-alvo e passam a eliminar, uma após a outra, as
duas cópias desses genes.

Um engenhoso estratagema genético permitiu seguir a pista
de muitos desses genes. O estratagema depende dos detalhes do
mecanismo genético pelo qual as duas cópias desses genes
supressores de tumor são perdidas quando tumores se desenvol-
vem. O processo mais direto é um esquema em que uma cópia do
gene é perdida numa frequência de um em um milhão por gera-
ção de células. Mais tarde, outro evento raro, com frequência de
um em um milhão, ataca novamente a mesma célula ou um de
seus descendentes diretos, nocauteando a cópia sobrevivente do
gene. Depois que ambas as cópias do gene são perdidas, segue-se
um crescimento celular descontrolado. Como foi mencionado
antes, a possibilidade de dois desses eventos atingirem a mesma
célula (ou pequeno grupo de células) é o produto da probabilida-
de da ocorrência de cada um em separado, cerca de uma chance
em um milhão de milhões por geração de células. Esse evento é
tão improvável que só raramente ocorre no corpo ao longo da
duração normal da vida.

As células tumorais geralmente recorrem a um meio mais efi-
caz para eliminar a segunda cópia de um gene supressor de tumor.
Sua estratégia se baseia no fato de que os dois parceiros num par
cromossômico humano (como os dois 13.° cromossomos, cada
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um dos quais carrega uma cópia do gene Rb) frequentemente se
alinham perto um do outro numa disposição paralela, examinam
um ao outro, comparam suas respectivas sequências de DNA e
então trocam informação genética. Um resultado frequente é que
uma sequência de genes presente num cromossomo irá agora
substituir a sequência correspondente carregada por seu parceiro.
Antes dessa transferência de informação, duas versões distintas
de um gene podem ter residido nos dois cromossomos empare-
lhados; mais tarde, uma dessas versões é perdida, sendo substi-
tuída por uma versão duplicada do gene originalmente presente
no outro cromossomo. O resultado são duas cópias idênticas de
um gene numa célula que anteriormente carregava duas versões
diferentes.

Essa perda de diversidade genética na célula é muitas vezes
chamada "perda de heterozigoticidade". As duas cópias do gene
são igualadas - ficam homogeneizadas. Essa homogeneização de
um ou outro gene ocorre com bastante frequência, chegando a
uma vez em cada mil divisões celulares. Por essa razão, ela repre-
senta um meio fácil pelo qual a cópia ainda intacta de um gene
supressor de tumor possa ser perdida. Em suma, a cópia intacta
do gene é descartada e substituída por uma cópia duplicada da
versão já alterada, defeituosa do gene. A probabilidade total de
isso ocorrer é um em um milhão (inativação da primeira cópia do
gene) multiplicado por um em mil (duplicação da cópia inativada
do gene e perda da ativa), o que no total produz uma frequência
de um em um bilhão por geração de células.

Células tumorais pré-cancerosas a caminho de se tornar ati-
vamente malignas vão usar muitas vezes esse estratagema para
eliminar ambas as cópias de um gene supressor de tumor que
esteve freando seu crescimento. Em primeiro lugar elas vão alte-
rar uma cópia do gene, inativando-a, e depois vão eliminar sua
parceira por meio dessa homogeneização pela perda da heterozi-
goticidade. Um aspecto importante é que as trocas cromossômi-
cas que geram essa homogeneização muitas vezes envolvem
grandes regiões do cromossomo em torno do gene supressor de
tumor, não apenas o próprio gene. Centenas de genes que residem
à esquerda e à direita do gene supressor de tumor de um cromos-
somo serão também homogeneizados.

Evidentemente, a homogeneização de cópias de genes vizi-
nhos é irrelevante para o crescimento das células do tumor em
desenvolvimento. Esses genes vizinhos não passam de observa-
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dores inocentes. É realmente apenas o gene supressor de tumor
que a célula tumoral pretende eliminar fazendo uso do estratage-
ma da homogeneização.

O destino desses genes vizinhos abre uma brecha para a
intenção do geneticista de localizar e isolar novos genes supres-
sores de tumor. Um grande conjunto de genes aleatoriamente
escolhidos, espalhados pelos cromossomos de uma célula tumo-
ral, pode ser analisado na busca de perda da heterozigoticidade. O
geneticista procura genes que estão presentes em duas versões
discordantes no DNA de células normais, mas aparecem em duas
versões idênticas nas células cancerosas da mesma pessoa. Essa
falta de diversidade sugere que, no cromossomo, esse gene, seja
qual for sua identidade, reside nas proximidades de um gene
supressor de tumor que foi o verdadeiro alvo da homogeneização
durante o desenvolvimento da célula tumoral.

Com essa lógica em mente, geneticistas deram início a cente-
nas de pesquisas sobre genomas de células tumorais em regiões
cromossômicas que são repetidamente homogeneizadas durante a
progressão de tumores. Suspeita-se que essas regiões abrigam
genes supressores de tumor. Quando forem localizadas, técnicas
de clonagem de gene podem ser aplicadas para encontrar e depois
isolar os genes suspeitos.

Até hoje, essas pesquisas capturaram mais de uma dúzia de
genes para a clonagem. A região cromossômica em torno do gene
Apc é homogeneizada durante a evolução de quase todos os carci-
nomas de cólon. A região em torno de NF-l perde diversidade du-
rante a génese de neurofibromas. A região cromossômica WT-1
está condenada à mesma sorte em alguns cânceres de rim da infân-
cia ao passo que a região que carrega VHL é perdida em muitos
casos adultos dessa doença. O genep!6INK4A perde heterozigotici-
dade durante o desenvolvimento de uma variedade de tumores.

Essa lista deixa a impressão de que o genoma humano carre-
ga muitos genes supressores de tumor. As estimativas chegam a
se elevar a três ou quatro dúzias, mas esses números são muito
imprecisos. Essas descobertas genéticas, como a anterior que
levou à clonagem do gene Rb, geram um intrigante enigma ainda
não decifrado: embora a maioria desses genes aja em muitos tipos
de célula por todo o corpo, a perda da maioria deles tem em geral
um forte impacto sobre a regulação do crescimento de certos
tipos de tecido, mas não de outros.
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Certos genes, porém, figuram como grandes exceções a esse
padrão de mira em tecidos específicos. O gene supressor de
tumor p53 desempenha um destacado papel numa ampla diversi-
dade de cânceres, estando presente em forma mutante em nada
menos que 60% de todos os cânceres humanos. Versões mutantes
do gene p53 podem também ser transmitidas do genitor para a
prole, que será portanto suscetível a uma ampla variedade de car-
cinomas e sarcomas ao longo da vida.

A procura de novos genes supressores de tumor continua
laboriosa. Cada gene requer muitos homens-anos de esforço.
Afinal, a descoberta de perda da heterozigoticidade nos cromos-
somos de certo tipo de célula tumoral sugere apenas um ponto de
partida para uma caçada molecular que precisa ainda esquadri-
nhar vários milhões de pares de bases de DNA para encontrar um
gene culpado.

À medida que o Projeto Genoma Humano avançar em suas
tentativas de catalogar e mapear todos os genes humanos, a des-
coberta de novos genes supressores de tumor será imensamente
simplificada. Em breve, os anos de esforço necessários para en-
contrar mesmo um desses genes serão reduzidos a alguns meses,
e muitas peças que faltam serão encaixadas no quebra-cabeça
genético do câncer. De posse desses genes, conseguiremos escre-
ver histórias definitivas da vida de muitos tumores em termos dos
oncogenes mutantes e dos genes supressores de tumor que eles
acumularam em seu percurso rumo à malignidade.



8 - Intestino: um estudo de caso sobre
o desenvolvimento do câncer

O intestino humano fornece um terreno particularmente fértil
para o câncer. Nem sempre foi assim na nossa história; pelo
menos o câncer de cólon não era uma causa comum de morte até
recentemente. Duas coisas mudaram nos nossos tempos. Vive-
mos agora muito mais do que antes. Em meados do século XX,
muitos de nós começamos a viver por setenta ou oitenta anos,
idade em que essa doença ataca frequentemente. Cem anos antes,
relativamente poucos viviam o bastante para enfrentá-la. Nossa
dieta também se modificou, passando de uma alimentação rica
em grãos e vegetais a uma que enfatizou cada vez mais a carne e
grandes quantidades de gordura. Os efeitos da dieta são eviden-
ciados pela epidemiologia: há regiões da África cujos habitantes
seguem uma dieta baseada quase exclusivamente em vegetais e
grãos. Essas pessoas estão expostas a um risco de câncer do cólon
mais de dez vezes menor do que o observado no Ocidente.

Na metade do século, a maior longevidade e as mudanças na
dieta conspiraram para gerar cânceres do cólon em larga escala na
população americana. Para aqueles interessados em compreender
o desenvolvimento de um tipo específico de câncer humano, o
cólon se tornou um local extremamente atraente para o estudo.
Em muitos outros órgãos, tumores apareciam às centenas ou che-
gavam mesmo a vários milhares a cada ano nos Estados Unidos.
O cólon oferecia uma superabundância - mais de 100 mil novos
casos diagnosticados anualmente.

O intestino proporcionava também uma outra vantagem. Em
contraste com a maioria dos outros órgãos internos frequente-
mente atingidos pelo câncer, o cólon é relativamente acessível.
Um colonoscópio - um tubo óptico flexível inserido através do
reto - fornece uma visão direta das células que revestem a cavi-
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dade intestinal. No fim da década de 1980, milhões de exames de
cólons humanos, normais e malignos, haviam gerado uma enor-
me riqueza de dados sobre o modo como as coisas podem dar
errado nesse tecido complexo.

Células que formam o epitélio normal do cólon - a camada de
células que reveste as paredes do intestino grosso - são geralmen-
te substituídas com rapidez. Geralmente, essas células epiteliais
são formadas, amadurecem e são então largadas na cavidade
intestinal em dois ou três dias. Essa rápida substituição sugere
que essas células têm apenas um curto período de vida útil, por
serem vulneráveis a ataques pelo conteúdo do intestino - os pro-
dutos da digestão e as grandes populações de bactérias que habi-
tam nossas vísceras. De fato, após um breve período de serviço, a
parede do intestino retira continuamente células da linha de fogo
e as substitui por novos recrutas. Isso impede o acúmulo de célu-
las danificadas, defeituosas, inclusive aquelas que podem ter
sofrido mutações em seus genes controladores do crescimento.

Apesar dessa incessante rotatividade, o revestimento como
um todo permanece notavelmente constante e bem organizado. A
visão através do colonoscópio mostra que, em geral, sua arquite-
tura total é mantida fielmente ao longo de toda a vida. Em alguns
indivíduos, porém, a manutenção sucumbe e estruturas de tecido
anormais aparecem. Essas arquiteturas anormais vão de um
excesso de células de aparência normal (hiperplasia), ou de gru-
mos de células que adquiriram alguns mas não todos os atributos
das células cancerosas (displasia), a grandes massas de células
displásicas, chamadas adenomas ou pólipos, que frequentemente
se projetam na cavidade intestinal.

As mudanças mais extremas estão associadas a crescimentos
obviamente malignos (neoplasia). Como todas as malignidades
de tecidos epiteliais, estas são consideradas carcinomas, e assu-
mem vários aspectos. Algumas são relativamente localizadas,
enquanto outras invadem a parede muscular que sustenta o reves-
timento intestinal e, em estágios mais avançados, emitem ramifi-
cações que colonizam órgãos vizinhos, entre os quais se destaca
o fígado.

Essa sequência de desordem crescente representa mais do
que uma maneira conveniente de organizar informações descriti-
vas complexas. Ela aponta para uma importante realidade bioló-
gica: o desenvolvimento de um carcinoma de cólon pode envol-
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ver uma série de etapas em que células e tecidos normais atraves-
sam estágios de crescente anormalidade, começando como intei-
ramente normais e terminando como altamente malignos.

Essa sequência de mudanças incrementais parece fazer refe-
rência a um tema enfrentado antes, que descrevia o desenvolvi-
mento de um tumor como o produto final de uma sequência de
eventos genéticos longa, de múltiplas etapas. Talvez os vários
crescimentos pré-malignos presos à parede do intestino represen-
tem pontos de parada intermediários na estrada do totalmente
normal ao totalmente maligno. Se for verdade, esse quadro impli-
ca que tumores totalmente malignos só podem surgir de cresci-
mentos já anormais, pré-malignos, nunca diretamente de tecidos
normais.

Embora esse esquema seja atraente, como muitas das propos-
tas explicações para as origens do câncer, é possível que ele não
seja muito mais que um pensamento simplista motivado pelo
desejo de explicar um fenómeno complexo reduzindo-o a um
mecanismo subjacente simples. Na verdade, o catálogo dos dife-
rentes crescimentos que ocorrem no cólon é também compatível
com um outro esquema, em que o revestimento normal do intes-
tino pode se converter, a passos largos e singulares, em toda uma
variedade de crescimentos, alguns moderadamente anormais,
outros obviamente malignos. Talvez células normais passem por
cima de estágios intermediários, tornando-se cancerosas num só
passo gigante. As fotografias feitas através do colonoscópio não
são capazes de nos revelar de que modo esses tecidos normais e
anormais se relacionam uns com os outros.

A análise dos genes mutantes carregados por esses cresci-
mentos, porém, lançou muita luz sobre essas relações. Bert
Vogelstein, da Johns Hopkins Medicai School, em Baltimore, ini-
ciou esse trabalho com genes no fim da década de 1980. Ele ana-
lisou amostras de biópsias provenientes de vários tipos de cresci-
mentos intestinais, em busca de anormalidades genéticas óbvias.
A informação que reuniu forneceu sólida sustentação para a ideia
de que os tumores progridem da normalidade para a malignidade
em pequenos passos; à medida que avançam por essa progressão,
as células do cólon acumulam números crescentes de genes
mutantes em seus genomas.

Vogelstein descobriu que o quinto, o décimo sétimo e o déci-
mo oitavo cromossomos com frequência sofrem perda de diversi-
dade (heterozigoticidade) à medida que os crescimentos avançam
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para a condição de tumores malignos. Essa observação indicava a
existência, em cada um desses cromossomos, de genes supresso-
res de tumor, cuja eliminação parecia vital para a progressão da
carcinogênese no cólon.

Ambas as cópias do gene supressor de tumor Apc no cromos-
somo 5 já eram mutantes nas células dos pólipos muito incipien-
tes, de crescimento ligeiramente anormal. À medida que os póli-
pos se tornavam mais avançados, um gene mutante adicional
podia ser detectado em seu DNA - o oncogene rãs. Pólipos ainda
mais avançados, à beira de se tornar malignos, pareciam ter per-
dido um gene supressor que Vogelstein denominou DCC.
Finalmente, células de carcinoma de cólon podem carregar ver-
sões mutantes desses três genes, além de versões alteradas do
gene supressor de tumor p53.

Observações como essas provam que o desenvolvimento do
câncer é um processo complexo de múltiplas etapas. Isso fortale-
ce a ideia de que os tumores se desenvolvem por meio de um pro-
cesso darwiniano que envolve repetidos turnos de mutação segui-
dos por seleção. Além disso, a noção de que um câncer maduro
pode se desenvolver num único passo a partir de tecido normal se
torna extremamente improvável.

Nem todos os tumores seguiam exatamente essa sequência de
mutações. Outros genes e mutações genéticas ainda por descobrir
podem participar como duble dos genes citados acima. Mas esta
restrição não debilita a lição principal. A formação de tumores
realmente depende de uma sucessão de mutações que colaboram
para criar o crescimento agressivo associado aos cânceres em
estágios avançados.

Significativamente, a sequência de mutações envolve ao
mesmo tempo genes supressores de tumor e pelo menos um
oncogene. Os genes supressores se tornam desativados enquanto
o oncogene sofre hiperativação. A metáfora do automóvel vem
de novo à mente: o crescimento das células cancerosas se benefi-
cia do emperramento do acelerador associado à perda de freios.

Agora o modelo de colaboração do oncogene descrito ante-
riormente requer revisão. Lembremos que oncogenes singulares
atuando sozinhos não são capazes de transformar células inteira-
mente normais em células tumorais, ao passo que vários pares cê
oncogenes (como rãs e myc) podem realmente cooperar entre s:
para induzir a transformação celular. Isso sugeriu que as células
acumulam vários oncogenes mutantes ao longo de seu caminhe
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para se tornar cancerosas. Na realidade, poucos tumores humanos
carregam múltiplos oncogenes alterados; o exemplo do câncer de
cólon - ativação de um oncogene (como o rãs) junto à inativação
de genes supressores de tumor (Apc, DCC e p53) - é muito mais
típico. Portanto, a ativação de oncogenes coopera com a inativa-
ção de genes supressores de tumor para criar câncer.

Revestimentos

Como o retinoblastoma, o câncer de cólon se propaga em famí-
lias. Cerca de 1% dos cânceres de cólon na população americana
se devem a uma doença herdada conhecida corno polipose fami-
liar. Nas famílias afetadas, um gene mutante transmitido de gera-
ção para geração faz com que seus membros desenvolvam múlti-
plos pólipos no cólon. Os pólipos podem chegar a milhares e
parecer acarpetar as paredes do intestino grosso.

Esses pólipos são crescimentos benignos, localizados. Ainda
assim, cada um tem uma probabilidade pequena mas significati-
va de evoluir para um tumor maligno. Num indivíduo com poli-
pose familiar, o número de pólipos é tão grande que é quase ine-
vitável que um deles, mais cedo ou mais tarde, venha a sofrer essa
conversão e irromper na forma de um carcinoma de cólon que
coloque a vida em risco.

A genética da transmissão da suscetibilidade à polipose de
genitor para a prole acompanha de perto o padrão do retinoblas-
toma. Mais uma vez, uma versão mutante, defeituosa, de um gene
supressor de tumor é transmitida através do espermatozóide ou
do óvulo. A criança que herda esse gene está fadada a sofrer um
tumor num órgão-alvo específico, nesse caso o cólon. E, como no
caso do retinoblastoma, em algum momento uma célula no
órgão-alvo vai perder sua cópia sobrevivente intacta do gene
supressor de tumor e partir para a proliferação desenfreada.

O gene mutante herdado, neste caso, é um que já encontra-
mos - o Apc. Em carcinomas esporádicos, descritos na seção
anterior, a desativação de uma cópia desse gene é a primeira das
múltiplas etapas da progressão do tumor de cólon. Subsequen-
temente, a outra cópia do gene Apc é descartada por células a
caminho de se tornar cancerosas.

Indivíduos que herdam uma cópia defeituosa do Apc j á deram
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o passo inicial nesse processo de múltiplas etapas. Todas as célu-
las de seu cólon já carregam uma cópia do gene mutante e podem,
conseqíientemente, avançar diretamente para a etapa seguinte - a
eliminação do gene Apc intacto restante. Nessas pessoas, o pro-
cesso de formação de pólipos e em última instância de carcino-
mas é muito acelerado.

Assim, a polipose e o retinoblastoma familiares possibilitam
uma grande simplificação de nossa maneira de pensar sobre cân-
ceres esporádicos e familiares. Podemos agora unificar as malig-
nidades familiares, que são predeterminadas desde a concepção,
e as malignidades esporádicas mais comuns, que surgem em
razão de acidentes genéticos aleatórios ocorridos ao longo da
vida. Um conjunto comum de genes está envolvido. Sua presen-
ça em forma mutante na linha germinal (espermatozóide ou óvu-
lo) gera uma predisposição congénita ao câncer; os mesmos
genes, quando alterados por processos aleatórios nas células de
um órgão-alvo, geram os tumores imprevisíveis que representam
mais de 90% dos cânceres na maioria das populações humanas.



° - Defensores do texto: o reparo
do DNA e seu colapso

Como vimos no capítulo anterior, defeitos em duas classes de
genes controladores do crescimento - os oncogenes e os genes
supressores de tumor - contribuem para o começo e para o subse-
quente desenvolvimento de tumores no cólon. O envolvimento
combinado dessas duas classes de genes é essencial para a gera-
ção de uma variedade de tumores; até hoje, ele foi demonstrado
em tumores de bexiga, de pulmão, de cérebro e de mama. Ao lon-
go da próxima década, esse princípio será provavelmente estendi-
do a tumores que surgem em praticamente todos os tecidos do
corpo. Diferentes tipos de células tumorais sem dúvida vão con-
ter mutações em conjuntos distintos de genes. Já sabemos que os
genes supressores de tumor e os oncogenes que participam na
formação do câncer de mama são em grande parte diferentes
daqueles encontrados no câncer de cólon. Em todos os casos,
porém, o tema geral permanece: o crescimento maligno da célula
cancerosa humana deriva da ativação de oncogenes e da desativa-
ção de genes supressores de tumor.

Recentemente, ficou claro que outros tipos de gene também
podem desempenhar papéis importantes na criação do câncer. Em
suas manifestações normais, esses outros genes não são responsá-
veis pelo controle da proliferação celular. Seu trabalho no interior
da célula é bastante diferente: eles trabalham direta ou indireta-
mente para manter a integridade de seu DNA. Seu fracasso em
fazê-lo resulta em grande número de mutações que vão se acumu-
lar nos genes por todo o genoma da célula, incluindo, em particu-
lar, os genes controladores do crescimento que encontramos ante-
riormente. Como o ritmo de mutação desses genes controladores
do crescimento é acelerado, o processo global de formação do
câncer se torna mais rápido, gerando grande aumento no número
de tumores que surgem durante uma vida.
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O texto genético armazenado nas sequências do DNA da
célula humana é sempre suscetível a adulterações. Muitos carci-
nógenos químicos introduzidos no corpo através da comida ou do
consumo de tabaco acabam por penetrar em nossas células. Uma
vez lá dentro, muitos desses agentes químicos atacam as molécu-
las do DNA da célula. Em sua grande maioria, os mutágenos
ingeridos na alimentação tendem a ser componentes naturais de
nossa comida e não contaminantes feitos pelo homem. Ames
documentou dúzias de géneros alimentícios, de café até aipo e
broto de feijão, que contêm elevadas concentrações de mutáge-
nos naturais de grande poder.

Além disso, como Ames e outros descreveram, o metabolis-
mo energético normal da célula libera milhões de subprodutos
moleculares altamente reativos todos os dias. Muitos deles são oxi-
dantes e "radicais livres", estes últimos carregando elétrons desem-
parelhados, altamente reativos. Como os mutágenos ambientais,
essas moléculas nativas podem alterar quimicamente uma varieda-
de de moléculas na célula, incluindo seu DNA. Mais uma vez, o
conteúdo de informação do DNA pode ser afetado.

A maioria dessas moléculas reativas é interceptada e neutra-
lizada por uma elaborada falange de moléculas protetoras que a
célula mantém para evitar seus ataques. Entre essas moléculas
estão antioxidantes naturais, como a vitamina C. A célula tam-
bém manufatura uma variedade de enzimas para neutralizar e
desintoxicar moléculas nocivas antes que elas tenham uma chan-
ce de causar estragos genéticos.

Alguns seres humanos produzem essas enzimas desintoxi-
cantes em altos níveis, ao passo que outros as produzem em
níveis muito mais baixos. Essas diferenças, que são hereditárias,
nos oferecem a oportunidade de compreender a importância des-
sas enzimas na proteção da célula contra o ataque de vários carci-
nógenos. Por exemplo, será que indivíduos com baixos níveis
dessas enzimas protetoras contraem câncer com mais frequência
do que aqueles que possuem níveis altos?

Na verdade, algumas diferenças notáveis foram reveladas.
Fumantes que produzem baixos níveis da enzima NAT (N-acetil
transferase) chegam a correr um risco duas vezes e meia maior de
desenvolver um câncer de bexiga do que os fumantes com altos
níveis dessa enzima. Baixos níveis de uma segunda enzima
desintoxicante, GSTM1 (glutationa-S-transferase Ml), resultam
em três vezes mais risco de câncer do pulmão. Essas descobertas
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sugerem que, um dia, poderemos ser capazes de calcular o risco
de câncer a que os fumantes estão expostos com base em seu con-
sumo de cigarros ao longo da vida e em seus níveis de enzimas
desintoxicantes.

Alguns mutágenos conseguem penetrar essa complexa for-
mação de dispositivos protetores. Tendo escapado à inativação,
esses mutágenos podem passar a reagir com as moléculas de
DNA carregadas nos cromossomos da célula, danificando-as.
Toda célula humana sofre milhares desses ataques mutagênicos
diariamente. No entanto, apesar desse bombardeio, o DNA da
célula chega ao fim do dia relativamente incólume. Essa discre-
pância exige explicação.

Um exame minucioso do mecanismo usado pela célula para
copiar suas moléculas de DNA revela uma discrepância seme-
lhante. O processo pelo qual as células replicam DNA ao se pre-
parar para a divisão celular é propenso a erros. Imediatamente
depois de a polimerase - a enzima responsável pela replicação do
DNA - ter copiado um trecho de DNA, nada menos do que uma
em cada mil bases do fio de DNA recém-fabricado pode estar
incorreta, tendo sido erroneamente inserida pela polimerase.
Como antes, porém, a taxa real à qual as mutações se acumulam
no DNA é muito mais baixa. De alguma maneira, a grande maio-
ria desses erros de cópia iniciais não é perpetuada no DNA.

Os números reais são surpreendentemente baixos: quando a
célula conclui todo o processo de replicação do DNA, menos de
uma base em um milhão parece ter sido incorretamente copiada.
Essa baixa taxa de mutação fornece um notável testemunho da
eficiência de um mecanismo de revisão celular projetado para
detectar bases incorretamente copiadas no DNA e removê-las da
hélice dupla. As bases removidas são então substituídas por
novas que regeneram a sequência correta no DNA, apagando
todos os vestígios dos erros anteriores. Um mecanismo seme-
lhante atua para detectar e eliminar bases de DNA que foram ata-
cadas e alteradas por mutágenos químicos. Os processos que res-
tauram o texto genético são denominados "reparo do DNA".

A inquebrantável estabilidade do banco de dados genético da
célula é portanto uma miragem. A constância de nosso genoma é
o resultado de um ténue equilíbrio, de uma luta permanente em
que um mecanismo de reparo sempre vigilante repele continua-
mente o caos genético.

Essa dinâmica tem consequências diretas sobre a formação
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dos tumores: se o processo de reparo do DNA falha, grande
número de bases alteradas vai se acumular no DNA de uma célu-
la. Isso significa que a taxa em que as mutações se acumulam é
influenciada por pelo menos três processos distintos: dano infligi-
do ao DNA por mutágenos de origem externa ou interna, erros
durante a cópia do DNA e defeitos no mecanismo de reparo do
DNA responsável por apagar o dano criado por mutágenos ou
cópia errada. Como a mutação é o motor que impulsiona a pro-
gressão dos tumores, estes três processos têm probabilidade de
estar envolvidos de uma maneira ou de outra na origem do câncer.

Sabemos agora que vários tipos de cânceres familiares são
causados por defeitos herdados no reparo do DNA. O aparato
celular responsável pelo reparo do DNA é constituído por uma
grande quantidade de proteínas. Algumas são especializadas em
reconhecer segmentos de DNA danificados, outras em eliminá-
los, enquanto outras se especializam em substituir os segmentos
amputados por novos que restauram a sequência de bases correta.
Um defeito num dos genes que especificam as estruturas dessas
proteínas pode impulsionar o processo de formação do câncer a
taxas muito elevadas.

Um exemplo impressionante é dado por uma forma de câncer
hereditário do cólon quatro ou cinco vezes mais comum do que a
polipose familiar. Um indivíduo que sofra de câncer hereditário
não-poliposo do cólon (CHNPC) terá uma versão defeituosa de
um dos quatro genes distintos que especificam importantes pro-
teínas de reparo do DNA. Todas essas quatro proteínas são com-
ponentes essenciais do mecanismo especializado em reparar
erros que ocorrem durante o processo de replicação do DNA.
Como foi mencionado acima, cada vez que uma célula replica seu
DNA, vários erros serão rapidamente anulados pela substituição
das bases erroneamente copiadas pelas correias. Nas células de
uma pessoa que sofra de CHNPC, contudo, muitos desses erros
de cópia permanecerão não corrigidos e serão então transmitidos
como mutações para as células-filhas após a divisão celular. Em
consequência, ao longo de muitos ciclos de crescimento e divi-
são, as células dos pacientes com CHNPC acumulam mutações
numa taxa alarmante.

Num paciente com CHNPC, as células pelo corpo inteiro pare-
cem sofrer de reparo do DNA defeituoso. Contudo, apesar desse
defeito global, o maior aumento do risco de câncer se manifesta
em geral no intestino e no revestimento endométrico do útero;
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outros locais menos afetados incluem o ovário e a bexiga. As ra-
zões dessa combinação peculiar de cânceres ainda são obscuras.

Os tumores de cólon que surgem em pacientes com CHNPC
carregam oncogenes mutantes e genes supressores de tumor mui-
to semelhantes àqueles vistos em cânceres esporádicos, não fami-
liares. A diferença essencial está na taxa de mutação desses
genes. Nas células do cólon de um paciente de CHNPC, a ausên-
cia de um mecanismo competente de reparo do DNA faz com que
a taxa de mutação desses genes, e portanto a taxa global de desen-
volvimento de tumores, seja muito acelerada.

Dentre as diversas enzimas de reparo do DNA estão aquelas
especializadas em reconhecer o dano criado por raios ultravioleta
(UV). Essa radiação de ondas curtas proveniente do sol ou de
lâmpadas para bronzear pode ocasionar dano substancial a célu-
las da pele ao atacar moléculas de DNA e levar bases vizinhas
nos fios de DNA a se fundir em estranhos complexos de dupla
base. Essas fusões mais tarde causam erros de cópia e assim o
acúmulo de mutações. O resultado pode ser o câncer de pele de
células basais ou escamosas, ambos altamente curáveis, ou o
melanoma, que frequentemente não o é.

A frequência do câncer de pele tem aumentado nos últimos
anos. As taxas de melanoma têm crescido cerca de 4% ao ano nas
duas últimas décadas. A causa desse aumento é quase certamente
o grande acréscimo dos banhos de sol nas últimas três ou quatro
décadas. O uso das cabines de bronzeamento quase certamente
acelerará essa tendência. Apesar dos grandes esforços do meca-
nismo de reparo do DNA, muitas células mutantes da pele se acu-
mulam em pessoas que, intencionalmente ou por acidente, estive-
ram expostas a doses fortes e repetidas de luz ultravioleta.

A rara doença chamada xerodermia pigmentosa surge de um
defeito herdado em um ou outro dos cerca de dez genes responsá-
veis pelo reparo de lesões do DNA induzidas por luz ultravioleta.
A pele desses indivíduos é extremamente sensível à luz do sol e
irá constantemente apresentar cânceres de pele. A sobrevivência
de pacientes com xerodermia pigmentosa depende da total priva-
ção da luz solar direta e do exame frequente de sua pele em bus-
ca de crescimentos potencialmente malignos.

Indivíduos que herdaram versões defeituosas de um outro
tipo de gene de reparo do DNA, chamado ATM, são extraordina-
riamente vulneráveis à radiação ionizante, ou raios X. Essa sensi-
bilidade é apenas indicador de um defeito generalizado no reparo
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do DNA; a ponta de um iceberg; ao longo de toda sua vida, essas
pessoas acumulam mutações espalhadas por todo o corpo num
ritmo acelerado.

Esse defeito do gene ATM pode se manifestar de várias
maneiras. Uma pessoa que herde duas cópias defeituosas desse
gene sofrerá da síndrome conhecida como ataxia telangiectasia.
Essas pessoas - cerca de um em cada 50 mil indivíduos - pagam
um alto preço por seu reparo do DNA defeituoso. Frequente-
mente têm postura instável, vasos sanguíneos dilatados, deficiên-
cias imunitárias, envelhecimento precoce e um aumento de cem
vezes no risco de desenvolver câncer.

Indícios recentes sugerem também que dois genes relaciona-
dos com cânceres familiares de mama e de ovário - BRCA1 e
BRCA2 - especificam proteínas que também estão relacionadas
na manutenção da integridade do DNA da célula. Nada menos que
10% dos cânceres de mama na população americana podem ser
atribuídos à herança de versões defeituosas de um ou outro desses
genes. Como no caso de outros defeitos herdados do reparo do
DNA, não se sabe por que esses dois genes mutantes atacam pre-
ferencialmente certos órgãos, neste caso a mama e o ovário.

A complexidade do mecanismo de reparo do DNA ainda não
foi totalmente compreendida. Igualmente desconhecidos são o
espectro e a frequência dos genes de reparo defeituosos carrega-
dos na população humana. Somente quando eles forem completa-
mente catalogados poderemos começar a avaliar a importância do
reparo defeituoso do DNA em muitos tipos de cânceres humanos.

Ainda mais complexas são as enzimas relacionadas com a
neutralização dos mutágenos de origem externa, como aqueles
introduzidos no corpo pelo fumo de cigarros. Talvez mais uma
década se passe antes que compreendamos as contribuições
dadas por essas várias enzimas para a defesa do genoma contra o
ataque químico, e o preço que pagamos quando nossas células
carecem de níveis adequados dessas enzimas.



IO - Proteínas orientadoras da célula: o
mecanismo que controla o crescimento

O conhecimento sobre genes mutantes nos permite atribuir as
raízes do câncer a mudanças distintas, identificáveis na molécula
controladora central da célula, seu DNA. Num certo sentido,
porém, essas descobertas genéticas são estéreis e nada informam.
Genes são pura informação, nada mais que abstrações matemáti-
cas. Estudados isoladamente, pouco nos dizem sobre a vida real
da célula. Além disso, a sequência de bases de DNA que consti-
tui um gene geralmente pouco revela sobre o modo como ele age.
Assim, mesmo depois de sabermos que um ou outro gene sofre
mutação durante o desenvolvimento de um câncer, continuamos
sem entender praticamente nada sobre os mecanismos pelos
quais esse gene mutante causa um crescimento celular anormal.
Felizmente, a biologia molecular nos fornece um encadeamento
lógico útil que nos conduz a uma compreensão do funcionamen-
to do gene. Os genes instruem as células à sua volta a produzir
proteínas específicas. São as proteínas que fazem o trabalho dos
genes. As proteínas catalisam reações bioquímicas ou criam
estruturas físicas elaboradas. Para compreender como um gene
atua, devemos saber precisamente como sua proteína funciona.

Por força dessa lógica, cada um dos oncogenes descritos
anteriormente codifica a estrutura de uma proteína específica.
Uma vez sintetizada sob a rigorosa supervisão de seu gene con-
trolador, a proteína do oncogene irrompe e efetua mudanças na
célula. O gene src fabrica uma proteína chamada pp60írc, ao pas-
so que rãs tem por produto pi lras. A longa lista dos oncogenes se
reflete num catálogo correspondente de proteínas de oncogenes,
por vezes chamadas de oncoproteínas. Evidentemente, os genes
supressores de tumor também regulam a proliferação celular por
meio de sua própria legião de proteínas codificadas. Em última
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análise, um conhecimento profundo da doença do câncer só pode
advir de uma compreensão detalhada do modo como essas várias
proteínas atuam.

Antes de enfrentar diretamente as oncoproteínas, devemos si-
tuá-las em um contexto biológico. Em particular, devemos apren-
der como suas congéneres normais contribuem para a vida de
uma célula normal, saudável. A função celular normal fornece a
base a partir da qual as aberrações moleculares do câncer podem
ser estudadas.

Num certo sentido, as funções das versões normais das onco-
proteínas são óbvias: elas ajudam a célula normal a regular seu
crescimento. Infelizmente, esta afirmação não nos leva muito
longe; ela apenas reformula o problema, e de uma maneira que
não é muito útil. Uma abordagem mais produtiva é sugerida pela
seguinte pergunta: como exatamente as células normais sabem
quando crescer e quando parar de crescer?

Em qualquer momento, a grande maioria das células em nos-
so corpo está em repouso. Somente em tecidos que se renovam
constantemente, como o epitélio do cólon, a medula óssea (que
gera novas células sanguíneas) e a pele, encontramos grande
número de células crescendo e se dividindo ativamente.

Essas enormes diferenças nos ritmos de proliferação dos teci-
dos nos levam de volta à nossa pergunta: de que maneira precisa
qualquer dessas células sabe quando deve crescer? A questão se
torna ainda mais complicada no caso do desenvolvimento
embrionário, em que a proliferação celular resulta na criação de
tecidos novos e complexos, e não na mera manutenção de uma
arquitetura tecidual existente.

Embora cada célula carregue em seus genes um banco de
dados extraordinariamente elaborado, esses genes não podem
fornecer-lhe algumas informações muito importantes. Os genes
não podem dizer a uma célula em que parte do corpo ela está,
como chegou lá ou se o corpo requer que cresça. Os genes só
podem dizer à célula como ela deve responder a sinais externos,
os quais devem vir de outro lugar - de outras células, próximas
ou distantes no corpo. Cada célula no corpo depende de uma mul-
tidão de outras para lhe dizer onde ela está, como chegou lá e o
que deveria estar fazendo. Entre outras informações fornecidas
por suas vizinhas (próximas e distantes) estão as instruções que
dizem a uma célula quando ela deve crescer.
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Organismos complexos não poderiam ser organizados de
outra maneira. As células existem em cooperação com outras
células, formando tecidos, órgãos e por fim organismos inteiros.
O comportamento de uma célula individual nessas comunidades
deve ser ditado pelas necessidades do organismo à sua volta.
Assim, cada célula deve estar em estreito e constante contato com
muitas outras no organismo; esses contatos formam a rede que
une essa comunidade. Embora as células no interior de um tecido
estejam fisicamente amarradas umas às outras, elas estão vincu-
ladas entre si de maneira ainda mais importante por uma conver-
sa incessante.

Um tecido normal é portanto uma rede de milhões de células
em constante comunicação, que passam informação umas para as
outras sobre suas respectivas necessidades. Como um tecido
maligno se encaixa nesse padrão? O que caracteriza o comporta-
mento de uma célula cancerosa que surge no meio de uma multi-
dão de vizinhas normais?

A célula cancerosa é uma renegada. Ao contrário de suas con-
géneres normais, as células cancerosas desprezam as necessida-
des da comunidade de células à sua volta. As células cancerosas
só estão interessadas em sua própria vantagem proliferativa. São
egoístas e muito insociáveis. Mais importante ainda: ao contrário
das células normais, elas aprenderam a crescer sem nenhum estí-
mulo vindo da comunidade de células à sua volta.

Neste ponto, a pergunta sobre o modo como as células nor-
mais controlam sua proliferação pode ser reformulada em termos
mais exatos. Uma célula normal precisa imperativamente de estí-
mulos externos antes de começar a crescer e a se dividir. Em con-
trapartida, uma célula cancerosa parece capaz de estimular seu
próprio crescimento, tornando-o independente de estímulos pro-
venientes de outras células.

Como então as células estimulam umas às outras a crescer?
Uma vez que saibamos isso, podemos começar a compreender
como as oncoproteínas usurpam essa sinalização normal de célu-
la para célula e a tornam desnecessária. O que dizer a uma célula
normal que algumas de suas vizinhas morreram e que, em conse-
quência, ela deve crescer e se dividir para preencher a lacuna nas
fileiras?
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Mensageiros do crescimento

Em princípio, a informação que regula o crescimento poderia ser
passada de uma célula para outra por sinais elétricos ou pequenas
moléculas orgânicas. Por várias razões, no entanto, a evolução
resolveu esse problema de outra maneira. Em todos os organismos
complexos, multicelulares, essa informação é transmitida por
moléculas de proteína pequenas e solúveis, chamadas de fatores
de crescimento. Uma proteína de fator de crescimento é liberada
por uma célula, move-se através do espaço intercelular e final-
mente atinge seu alvo - uma outra célula. A célula-alvo responde
então dando início a um programa de crescimento e divisão.

Alguns fatores de crescimento são liberados em algum lugar
do corpo e viajam grandes distâncias através do sangue antes de
chegar às células-alvo apropriadas. Na maior parte das vezes,
porém, moléculas de fator de crescimento atuam a distâncias
muito curtas, sendo liberadas por uma célula e em seguida pene-
trando uma vizinha próxima. É em grande parte essa sinalização
de curto alcance que entrelaça a comunidade de células dentro de
um tecido.

A síntese e a liberação de fatores de crescimento estão sujei-
tas a um controle extremamente severo. Uma liberação imprópria
poderia estimular as células a iniciar a proliferação num momen-
to e lugar em que o crescimento levaria a uma distorção desastro-
sa da arquitetura do tecido normal. Sabemos muito pouco sobre
os mecanismos que determinam como e quando as células libe-
ram fatores de crescimento. Há porém exemplos vívidos que per-
mitem alguma apreensão desse controle.

Quando ocorre um ferimento num tecido, coágulos sanguí-
neos se congregam para estancar o sangramento. As plaquetas
são essenciais para a formação de coágulos, juntando-se no local
do sangramento e agregando-se para formar uma barreira física
que evita maior perda de sangue. Ao mesmo tempo, essas plaque-
tas liberam vários fatores de crescimento - em especial um, cha-
mado fator de crescimento derivado da plaqueta (FCDP) - que
estimulam as células do tecido conectivo próximo a crescer.
Essas células do tecido conectivo são as pioneiras que iniciam a
reconstrução do tecido danificado, curando assim o ferimento.

A liberação controlada de fatores de crescimento ocorre tam-
bém quando os tecidos são privados de oxigenação adequada. As
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células nesse tecido vão responder liberando o fator de crescimen-
to endotelial vascular (FCEV). Esse fator estimula outras células
próximas especializadas na construção de vasos sanguíneos. Em
consequência, pequenos vasos capilares perto do local de libera-
ção do FCEV começam a se estender na direção do tecido privado
de oxigénio. Logo esse tecido é penetrado por uma ampla rede de
vasos capilares que lhe fornecem o tão necessário oxigénio.

A importância da estimulação dos fatores de crescimento
para a vida das células torna-se ainda mais notável quando elas
são removidas de tecidos vivos e cultivadas em placas de Petri.
Os fluidos de cultura nas placas de Petri contêm os nutrientes -
açúcares, aminoácidos e vitaminas - de que toda célula precisa
para seu metabolismo normal. Mas essa nutrição é suficiente ape-
nas para manter as células vivas. Na ausência de qualquer sinal
explícito para crescer, células normais vão permanecer no fundo
de uma placa de Petri indefinidamente, sem empreender cresci-
mento e divisão.

Somente quando se acrescenta soro ao meio de cultura
nutriente é que as células normais começam a proliferar. O soro
acrescentado contém fatores de crescimento, sobretudo FCDP.
Outros fatores do soro, como o fator de crescimento epidérmico
(FCE) e o fator de crescimento semelhante à insulina (FCSI),
podem colaborar com o FCDP para induzir células numa placa a
começar a crescer.

É claro que a proliferação de células normais é absolutamen-
te dependente de sinais oriundos de fontes externas. Essas células
nunca vão proliferar com base em decisões próprias, internamen-
te geradas. No jargão dos sociólogos, as células normais são
totalmente "dirigidas pelo outro". Seu comportamento é inteira-
mente ditado pelo mundo que as cerca.

As células cancerosas parecem violar essa regra. Numa placa
de Petri, muitos tipos de células cancerosas podem crescer com
pequena ou nenhuma adição de soro a seu meio de cultura.
Enquanto células normais só crescerão bem se 5 a 10% de seu
meio de cultura forem derivados de soro acrescentado, células
cancerosas podem crescer em 1% de soro ou até menos. Isso mos-
tra que as células cancerosas são menos dependentes de sinais
externos para seu crescimento. Ao que parece as células cancero-
sas respondem a seus próprios sinais internos de estímulo do cres-
cimento. As respostas que levam a uma compreensão do cresci-
mento canceroso surgiram do aprofundamento desta especulação.
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Antenas celulares

Um conjunto específico de moléculas permite a cada célula per-
ceber fatores de crescimento no espaço à sua volta. A superfície
de todas as células é crivada de "receptores" que servem de ante-
nas. Esses receptores permitem às células detectar fatores de
crescimento que nadam no meio que as cerca. Depois que perce-
be um fator de crescimento, um receptor vai transmitir informa-
ção sobre esse encontro para o interior da célula através da mem-
brana externa desta. É essa transmissão de sinal através da mem-
brana que informa a célula de que um encontro ocorreu.

As moléculas receptoras têm uma estrutura peculiar. São lon-
gas cadeias de proteínas. Uma extremidade se projeta no espaço
extracelular, a parte do meio atravessa a membrana da célula e a
outra extremidade penetra no interior da célula. A porção extra-
celular é responsável por perceber a presença de fatores de cres-
cimento; a porção intracelular tem o papel de liberar sinais bio-
químicos dentro da célula depois desses encontros.

Cada fator de crescimento tem seu próprio receptor privado.
O receptor FCE é especializado em perceber FCE no espaço
extracelular e vai ignorar FCDP. Inversamente, o receptor FCDP
só reagirá a FCDP e nunca detectará FCE ou uma dúzia de outros
tipos de fatores de crescimento que a célula pode encontrar.

Um fator de crescimento que flutue no meio extracelular vai
se ligar diretamente a seu receptor exibido na superfície da célu-
la. Essa ligação fará com que a molécula receptora altere sua
estrutura global; em resposta, a porção do receptor que se prolon-
ga pelo interior da célula emite sinais bioquímicos que conven-
cem a célula a começar a crescer. Como todos esses detalhes nos
dizem algo de útil sobre o crescimento canceroso?

Circuitos processadores de sinais

A decisão da célula de crescer é o produto final de longas e com-
plexas deliberações. Uma célula que não está crescendo deve
receber e processar alguns sinais estimulantes do crescimento,
em especial aqueles transmitidos por fatores de crescimento, e
avaliar se sua força e número justificam o ingresso numa fase ati-
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va de proliferação. Além disso, células vizinhas podem liberar
sinais inibitórios de crescimento, que são igualmente transmiti-
dos para o interior da célula através de receptores especializados.
Eles também figuram com destaque na equação final que deter-
mina se a célula vai ou não empreender a proliferação.

Uma tomada de decisão como essa exige um complexo apa-
rato de processamento de sinais no interior da célula. Uma metá-
fora útil é um sistema de circuitos elétricos construído como uma
rede de componentes que operam como relês, resistores, transis-
tores e capacitores. Cada um desses componentes é um dispositi-
vo lógico que recebe sinais de outros componentes, processa e
interpreta esses sinais e depois os transmite para outros compo-
nentes do circuito.

Um componente de tal circuito pode operar de maneira biná-
ria. Se recebe sinais suficientes, vai emitir um sinal para outro
componente; se não recebe uma dose adequada desses sinais, vai
permanecer em silêncio. Estará completamente ligado ou com-
pletamente desligado. Alternativamente, um componente proces-
sador de sinais pode operar como um dispositivo análogo: a che-
gada de fluxos maiores de sinais o levará a emitir sinais propor-
cionalmente maiores. Os computadores são montados a partir
desses elementos simples, que conferem enorme capacidade de
processamento de sinais quando apropriadamente dispostos.

No interior da célula viva, os componentes de processamento
de sinais são proteínas, em vez de diodos e capacitores de silício.
Como seus congéneres high-tech, cada uma dessas proteínas é
dotada de complexas capacidades de processamento de sinais. No
jargão dos bioquímicos, essas proteínas são capazes de "transdu-
ção de sinais", uma vez que recebem sinais, filtram-nos e ampli-
ficam-nos e então os transmitem a outros componentes.

Muitas vezes, esses circuitos formam arranjos lineares que
funcionam de modo muito parecido com uma cadeia de caçambas
molecular. Uma proteína no alto da cadeia passa um sinal para a
proteína seguinte na fileira, que por sua vez responde transmitin-
do o sinal um passo adiante. Os bioquímicos chamam essas
cadeias de comando de "cascatas de sinais". Numa célula viva, as
proteínas no alto dessas cascatas são os receptores dos fatores de
crescimento. Quando ativados por fatores de crescimento ligan-
tes, esses receptores energizam uma reação em cadeia que pene-
tra fundo na célula, transmitindo sinais para seu coração e mente
- seu núcleo.
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Um bom exemplo de transdutor de sinais é a proteína fabrica-
da pelo proto-oncogene rãs normal. Ele se situa perto da periferia
da célula, sobre a superfície interna da membrana celular, espe-
rando pacientemente os estímulos de um receptor de fator de
crescimento próximo. Quando o fator correto se liga a esse recep-
tor, ele transmite então um sinal através da membrana plasmática
para o interior da célula ou citoplasma. No citoplasma, uma parte
do receptor emite um sinal estimulador do crescimento que é
transmitido, por intermediários, para a proteína rãs. A proteína
rãs, por sua vez, fica ativada e envia sinais para uma proteína um
passo adiante na cascata de sinalização. Esse parceiro corrente
abaixo é uma proteína fabricada pelo proto-oncogene raf. A pro-
teína fabricada pelo proto-oncogene src normal atua de maneira
semelhante, um elo numa longa e complexa cadeia de sinalização.

A presença de proteínas de proto-oncogenes na cascata de
sinalização normal da célula dá uma ideia dos mecanismos que as
proteínas dos oncogenes usam para criar câncer. Essas proteínas,
tanto em sua configuração normal quanto na causadora de câncer,
estão localizadas nos principais caminhos de processamento de
sinais da célula. Nessas posições estratégicas, estão prontas para
influenciar o comportamento da célula.

Depois de serem transmitidos através do citoplasma, os sinais
estimuladores do crescimento chegam ao núcleo, onde passam a
controlar o mecanismo que regula a expressão dos genes. Em par-
ticular, esses sinais encorajam a expressão de alguns genes, per-
mitindo à célula fabricar proteínas que, até aquele momento, esta-
vam ausentes ou presentes apenas em pequenas quantidades.
Essas novas proteínas se tornam os criados encarregados da
mudança na célula; correm por todo lado, preparando a célula
para passar do repouso ao crescimento ativo.

Embora os pesquisadores do câncer tenham desempenhado
um papel na descoberta dessas cascatas de sinalização, grande
parte da informação deriva de outras fontes, em particular da pes-
quisa sobre os genes que controlam o crescimento de um organis-
mo unicelular - o levedo comum - e ainda sobre outros genes que
controlam o desenvolvimento do olho da drosófila e da vulva de
uma minúscula minhoca. Este tema aparece repetidamente na
história da pesquisa do câncer: alguns dos maiores avanços vie-
ram de fontes inesperadas, de pesquisadores cujos trabalhos pare-
ciam sem conexão com o problema do câncer humano. Nesse
caso, o descobrimento da cascata de sinalização do crescimento
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humano foi auxiliado pela linhagem muito antiga dessa cascata.
Ela aparece de forma muito semelhante nas células de todos os
animais e, numa forma claramente reconhecível, em células de
levedo.

Nossos ancestrais e os da drosófila tomaram caminhos sepa-
rados mais de 600 milhões de anos atrás. O ancestral que tivemos
em comum com o levedo provavelmente viveu há mais de um
bilhão de anos. Tendo se desenvolvido num progenitor remoto,
esse mecanismo de sinalização se tornou uma parte fixa, imutável
das células, vital para a continuidade de sua existência, e em par-
ticular para sua capacidade de regular a proliferação e a dife-
renciação.

Os pesquisadores muitas vezes tiraram proveito dessa cons-
tância: em vez de estudar a sinalização dentro de células huma-
nas, que são muitas vezes de difícil manipulação, voltaram-se
para organismos mais simples para aprender verdades básicas
sobre o modo como a vida é organizada neste planeta. Como será
descrito no próximo capítulo, nas células cancerosas esse circui-
to de antiga linhagem falha. Na verdade, as mudanças no proces-
samento de sinais que ocorrem nas células cancerosas humanas
não passam de pequenas variações de um grande tema, que conta
um bilhão de anos.



l l - Um colapso da ordem: subversão
do controle do crescimento normal

Os detalhes dos circuitos de sinalização celular foram reunidos
ao longo dos últimos dez anos. O plano desses circuitos fornece a
chave para entender a desregulação do sistema celular que cria o
câncer humano. Ele nos permite também relacionar a desregula-
ção do crescimento às ações de genes específicos. Proto-oncoge-
nes e oncogenes formam o plano desse circuito, especificando
suas partes componentes - as proteínas transdutoras de sinais.
Quando o plano genético está intacto, o circuito opera perfeita-
mente, permitindo à célula tomar decisões invariavelmente corre-
tas sobre crescimento e repouso. Mas, quando o plano está dani-
ficado por mutações, certos componentes do circuito funcionam
mal e desintegram todo o processo de tomada de decisão. O cân-
cer é uma doença de processamento de informação errado nas
profundezas das células.

Já discutimos uma consequência da desintegração do circuito
de processamento de sinais: o crescimento das células é liberado
de sua dependência normal de fatores estimulantes do crescimen-
to externos. Essa liberação é operada por oncoproteínas através
de um estratagema simples. Elas ativam os circuitos processado-
res de sinais imitando os sinais que surgem depois que uma célu-
la normal encontra fatores de crescimento. Na verdade, as onco-
proteínas induzem a célula a pensar que encontrou moléculas de
fator de crescimento.

As oncoproteínas fazem isso de diversas maneiras. Um tipo
de oncoproteína induz a célula cancerosa a liberar fatores de cres-
cimento para suas vizinhanças imediatas. Isso parece ser um
exercício inútil, até que nos damos conta de que esses fatores de
crescimento podem depois retornar e estimular o crescimento da
mesma célula que acabou de liberá-los. Ao encorajar as células a
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fabricar seus próprios fatores de crescimento, os oncogenes e
seus produtos proteicos as liberam da dependência para com fato-
res de crescimento de origem externa. De fato, esses oncogenes
transformam as células fazendo com que estimulem continua-
mente seu próprio crescimento. Indícios dessa estratégia são for-
necidos por vários tumores humanos que liberam quantidades
substanciais de FCDP e FCE em seus arredores.

Os genes que especificam receptores de fator de crescimento
podem também desempenhar um importante papel na criação de
cânceres humanos. Um receptor defeituoso é capaz de iludir a
célula, levando-a pensar que está nadando num mar de fatores de
crescimento, quando na verdade talvez nenhum esteja presente.
Como no caso anterior, isso instigará crescimento incessante.

Receptores podem funcionar mal pelo menos de duas manei-
ras. Os proto-oncogenes que codificam os receptores de fator de
crescimento podem sofrer mutações que fazem com que as molé-
culas receptoras assumam novas formas e estrutura. Essas mo-
léculas receptoras malformadas podem liberar um fluxo constan-
te de sinais estimulantes do crescimento para o interior da célula,
mesmo quando não encontraram nenhum fator de crescimento.
Algumas células cancerosas de mama, por exemplo, fabricam um
receptor FCE mais curto que dispara continuamente, mesmo na
ausência de FCE.

Algumas células cancerosas humanas exibem número exces-
sivo de moléculas receptoras. Quando presentes em concentra-
ções anormalmente altas na superfície da célula, as moléculas
receptoras podem se congregar e começar a disparar espontanea-
mente. Isso tem grande eficácia na estimulação da proliferação da
célula. Por exemplo, células de carcinoma de mama que apresen-
tam níveis anormalmente altos do receptor FCE e de seu primo,
muitas vezes chamado de erbB2/neu, crescem agressivamente
e muitas vezes não respondem à terapia. O receptor FCE pode
também estar presente em excesso em glioblastomas (tumores de
cérebro) e carcinomas de estômago. Aqui, mais uma vez, ele
pode induzir crescimento especialmente maligno.

O mau funcionamento da proteína rãs representa outra
maneira pela qual o crescimento celular pode ser liberado de sua
dependência usual dos fatores de crescimento externos. Como foi
descrito acima, a proteína rãs normal reside no citoplasma de
célula, esperando um sinal de um receptor de fator de crescimen-
to. Após receber uma série de sinais de um receptor, o rãs entra
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brevemente num estado de excitação, enviando sinais estimulan-
tes ainda mais para dentro da célula. Logo ele se desliga e retor-
na a seu estado de repouso. Esse desligamento assegura que o
mecanismo de sinalização abaixo dele receba somente uma dose
limitada de sinais estimulantes de crescimento.

A proteína fabricada pelo oncogene rãs difere sutilmente de
sua congénere normal. Como a proteína rãs normal, a oncoproteí-
na rãs fica excitada por um receptor de fator de crescimento e res-
ponde transmitindo sinais a proteínas-alvo situadas abaixo dela
na cascata de sinalização. Diferentemente de sua congénere nor-
mal, porém, a forma oncogênica da proteína carece da capacida-
de de se desligar! Permanece num estado ativado por um período
indefinido, inundando a célula com uma implacável torrente de
sinais estimulantes do crescimento.

A proteína fabricada pelo gene normal myc vive no núcleo da
célula, onde age para induzir a expressão de outros genes promo-
tores do crescimento. Na ausência de fatores de crescimento
extracelulares, uma célula não fabricará quase nenhuma proteína
myc. No entanto, uma hora após encontrar fatores de crescimen-
to, uma célula começará a produzir grandes quantidades de pro-
teína myc, o que lhe permitirá ler informações de alguns genes
vitais para o crescimento.

O comportamento do oncogene myc é muito diferente do da
versão proto-oncogene normal. Essa versão oncogênica do gene
myc está constantemente ligada, com frequência em altos níveis,
estimulando aumento incessante mesmo na ausência de fatores
de crescimento.

Versões oncogênicas do gene myc foram encontradas numa
variedade de tumores humanos. Alguns cânceres alcançaram essa
expressão constante, intensa, aumentando o número de cópias do
gene myc. Em vez das duas cópias do gene myc presentes na célu-
la normal, certos tipos de células tumorais podem conter dúzias
delas. Essa amplificação do número de cópias do gene myc pare-
ce liberá-lo da regulação, resultando em sua expressão elevada,
constante. Em outros cânceres, o gene myc se funde com um
segundo gene; esse segundo gene impõe então um controle anti-
natural à expressão de myc. Nos dois casos, a atividade de myc é
liberada de sua dependência usual do estímulo por fatores de
crescimento. A intensa produção da proteína myc resultante cau-
sa um crescimento celular descontrolado.

Um primo próximo do gene myc, chamado N-myc, desempe-
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nhã um grande papel num câncer infantil. Em células de casos
brandos, relativamente benignos, de neuroblastoma infantil - um
tumor do sistema nervoso periférico -, o gene N-myc está repre-
sentado em suas duas cópias usuais. Em tumores mais avançados,
no entanto, o número de cópias do gene N-myc pode se elevar a
dez, vinte ou até cem por célula. Essas cópias excessivas do gene
parecem ser diretamente responsáveis pela maior agressividade
desses tumores. Além disso, cópias supérfluas do gene N-myc nas
células de um neuroblastoma são fortes indicadores de uma fraca
resposta à terapia.

Um colapso na comunicação:
a perda de proteínas supressoras de tumor

As proteínas de oncogenes estimulam os mesmos circuitos de
sinalização normalmente ativados pela célula em resposta a fato-
res de crescimento externos. No entanto, diferentemente de suas
congéneres normais, as oncoproteínas ativam esses circuitos con-
tinuamente e na ausência de quaisquer sinais estimulantes do
crescimento, instigando incessante proliferação celular.

Mas a atividade dos oncogenes é apenas uma face da moeda.
Os genes supressores de tumor têm um papel igualmente impor-
tante na criação de tumores humanos. Como foi discutido antes,
esses genes e as proteínas que eles codificam, que atuam como
freios sobre a proliferação celular, são perdidos durante a pro-
gressão de múltiplas etapas que leva a tumores humanos. Esse
controle negativo implica mecanismos diametralmente opostos
àqueles dos oncogenes.

Como as proteínas supressoras de tumor atuam normalmente
na célula? Em um nível, seu funcionamento, como o das onco-
proteínas, pode ser descrito de maneira muito simples. As células
recebem de seu ambiente dois tipos de sinais reguladores do cres-
cimento - os que estimulam o crescimento e os que o inibem. As
células devem responder aos sinais inibidores usando um meca-
nismo de processamento de sinais tão complexo quanto aquele
que lhes permite responder a sinais estimulantes. Muitas proteí-
nas supressoras de tumor são componentes do mecanismo que
confere às células capacidade de responder a sinais externos ini-
bidores do crescimento. Quando proteínas supressoras de tumor
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são perdidas, a célula perde sua capacidade de responder adequa-
damente a esses sinais inibitórios e segue proliferando alegre-
mente, ainda que seu ambiente esteja lhe ordenando, alto e bom
som, que pare.

Mais uma vez, mutações de genes rompem a comunicação
entre uma célula e seu ambiente. No caso dos genes supressores
de tumor, as mutações desativam ou destroem a função do gene
em vez de intensificá-la. Como a pesquisa sobre os supressores
de tumor ainda está em sua infância, sabemos pouco sobre o fun-
cionamento de muitas proteínas supressoras, mas certos fatos já
começam a se destacar. Como as proteínas de oncogenes, as pro-
teínas supressoras operam em muitos lugares que se distribuem
por todo o caminho desde a superfície da célula até o núcleo. O
que se segue são vários exemplos particularmente interessantes
de funcionamento dos supressores de tumor.

Na superfície da célula está uma série de receptores que lhe
permitem perceber sinais inibidores do crescimento. Os mais
bem estudados desses sinais são aqueles carregados por FCT-p
(fator de crescimento de tumor-P). Como os fatores estimulantes
do crescimento, FCT-(3 é feito a partir de cadeias de proteínas
que, liberadas por uma célula, se movem pelo espaço intercelular
e colidem com uma célula-alvo, que pode responder fazendo ces-
sar seu crescimento.

Uma variedade de células tumorais parece escapar à inibição
do crescimento por FCT-(3. Em contraste com as células normais,
essas células cancerosas parecem não tomar conhecimento da
presença desse fator; elas continuam crescendo em condições nas
quais seu crescimento está sendo fortemente desencorajado por
FCT-p.

Praticamente todas as células apresentam em suas superfícies
moléculas receptoras específicas, que lhes permitem detectar a
presença de FCT-3 nos fluidos circundantes. Esses receptores de
FCT-fS são estruturados de maneira muito semelhante aos recep-
tores de fatores de crescimento. Eles projetam uma extremidade
no espaço extracelular, penetram a superfície da membrana da
célula e projetam uma segunda estrutura, emissora de sinais, para
o interior da célula.

Vários tipos de células cancerosas parecem ter expulsado seu
complemento normal de receptores de FCT-(3. Não se sabe ao
certo como as células de retinoblastoma, por exemplo, perdem
esses receptores, mas essa perda fornece a essas células uma cia-
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rã vantagem do ponto de vista do crescimento. Células retinianas
normais apresentam níveis substanciais de FCT-J3 no fundo do
olho. Já que não têm receptores apropriados, as células tumorais
do retinoblastoma não tomam conhecimento do FCT-p e por isso
ignoram suas ordens para parar.

Em indivíduos que sofrem de CHNPC, o mecanismo preciso
da perda do receptor de FCT-(3 é claro. Nessas pessoas, um gene
que serve de plano para um dos receptores de FCT-P é danificado
por mutação. Esse gene é vitimado pelo mecanismo de reparo do
DNA defeituoso que acomete células de indivíduos que sofrem de
CHNPC. Em razão do reparo inadequado do DNA, as sequências
de DNA de seus genes receptores de FCT-(3 ficam atrapalhadas,
fazendo com que os receptores codificados deixem de funcionar.
Como as células do retinoblastoma, essas células do câncer
de cólon passam a não mais responder à inibição por FCT-3.
Essa evasão de sinais inibitórios parece altamente vantajosa para
células tumorais que se encontram numa luta darwiniana pela
vantagem proliferativa.

O gene supressor de tumor NF-1 fornece um quadro bastante
diferente do modo como as células regulam seu próprio cresci-
mento. Indivíduos que herdam um gene NF-1 defeituoso sofrem
de neurofibromatose, que se manifesta em numerosos crescimen-
tos benignos espalhados pelo corpo, alguns dos quais podem pro-
gredir para a malignidade. O gene NF-1 especifica uma proteína
que opera no caminho de sinalização através do qual a proteína rãs
emite seus sinais estimuladores. Esse pode parecer um lugar pa-
radoxal para uma proteína supressora de tumor. O paradoxo é
resolvido mediante um exame minucioso do funcionamento da
proteína NF-1: ela trabalha para desativar a proteína rãs.

Depois que a proteína rãs é estimulada a entrar num estado ex-
citado por um receptor de fator de crescimento, a proteína NF-1
pode atacar a proteína rãs de emboscada e desativá-la, antes que
ela tenha tido a oportunidade de emitir sinais estimulantes do cres-
cimento. Esse ataque antecipado ao caminho de sinalização dimi-
nui os sinais estimulantes do crescimento na célula. Na ausência
da proteína NF-1, um número excessivo de sinais estimulantes flui
para o núcleo da célula, novamente induzindo proliferação celular.

No núcleo da célula encontra-se uma série de outras proteínas
supressoras, entre as quais as proteínas fabricadas pelos genes
p 16, Rb ep53 e pelos genes supressores de tumor WT-1. Os três
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primeiros atuam como freios para o mecanismo do relógio do
ciclo celular, que será discutido mais tarde; a proteína WT-l regu-
la a expressão de genes celulares que ainda estão por ser identifi-
cados. Os mecanismos precisos pelos quais outras proteínas
supressoras de tumor operam ainda são obscuros.

O quadro pintado para as proteínas supressoras de tumor tem
tantas cores e formas quanto as descrições anteriores das proteínas
de oncogenes. As proteínas supressoras atuam em vários locais na
célula. Elas agem por meio de uma variedade de mecanismos
moleculares para estancar a proliferação celular. No entanto, estão
unidas por um tema comum: a perda de cada uma dessas proteínas
supressoras de tumor torna a célula incapaz de responder apropria-
damente a sinais inibitórios do crescimento. A proliferação celular
continua quando, normalmente, deveria cessar.

Pode ser tentador descrever as proteínas dos proto-oncogenes
e dos supressores de tumor como dois circuitos de sinalização
distintos, paralelos, na célula normal; um dedicado à promoção
do crescimento, o outro à sua supressão. Essa visão é equivocada.
Na verdade, os dois tipos de proteína formam um único circuito
comum que tem componentes que atuam tanto positiva quanto
negativamente. No interior desse circuito, os dois tipos de proteí-
na contrabalançam um ao outro, tornando possíveis as decisões
finalmente sintonizadas que são essenciais para que a célula par-
ticipe da construção e da manutenção da arquitetura do tecido
normal.

à



12- Imortalidade:
evitar a morte quase certa

Oncogenes desregulados e genes supressores de tumor defeituo-
sos parecem fornecer uma explicação completa para o crescimen-
to incontrolável das células cancerosas. Versões mutantes dessas
duas classes de genes conspiram para fazer as células crescerem
quando normalmente deveriam estar repousando e inativas. Essa
colaboração foi ilustrada graficamente pelo caso do carcinoma de
cólon, que frequentemente envolve mutações do oncogene rãs e
de três genes supressores de tumor. Ainda assim, essa visão deixa
de considerar uma importante realidade da biologia celular: os
tecidos têm duas maneiras muito diferentes de limitar a prolifera-
ção das células. A primeira estratégia consiste em privar as célu-
las de fatores de crescimento ou em expô-las a sinais que desen-
corajam o crescimento; essas condições resultam em células em
repouso, que não crescem. Essa estratégia, tão essencial à manu-
tenção da ordem normal dentro de um tecido, é interrompida por
mudanças em vários proto-oncogenes e genes supressores de
tumor.

A outra estratégia para refrear as células envolve uma medi-
da muito mais drástica: os tecidos limitam o número de células,
pois as induzem a cometer suicídio. A eliminação desses cordei-
ros sacrificiais representa um meio igualmente importante de
controlar o tamanho das populações de células.

Em muitos tecidos do corpo as células podem ser condenadas
à morte por uma variedade de razões. Uma condição que provo-
cará a morte de uma célula é ilustrada por um experimento sim-
ples. Se células forem retiradas de um tecido e cultivadas em pla-
cas, vão se duplicar um número limitado de vezes antes de parar
de crescer, ficar doentes e por fim morrer, etapas denominadas
senescência e crise celular. Populações de células humanas, por
exemplo, vão frequentemente se duplicar uma vez por dia duran-
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te cinquenta a sessenta dias antes de parar de crescer. Essa barrei-
ra à proliferação ilimitada é muitas vezes chamada de "mortalida-
de celular".

A mortalidade celular revela-se um importante mecanismo de
defesa contra o câncer. Tecidos normais parecem dotar suas célu-
las de um número limitado de duplicações de modo a erigir uma
barreira contra o desenvolvimento de tumores. Essa barreira asse-
gura que populações incipientes de células tumorais só duplica-
rão um número limitado de vezes antes de esgotar sua cota de
duplicações e parar de crescer.

A barreira da mortalidade das células precisa ser rompida
pelas populações de células tumorais em desenvolvimento. Uma
população de células pré-malignas que carecem da capacidade de
se dividir interminavelmente não conseguirá se expandir numa
massa de tamanho substancial, que ameace a vida. De fato, quan-
do postas em cultura, as células tumorais demonstram uma capa-
cidade de se multiplicar indefinidamente, uma indicação de que
se tornaram "imortalizadas".

Até recentemente, esse fenómeno da mortalidade da célula
representava um grande mistério para os biólogos. Como as célu-
las sabem quando parar de crescer e se tornar senescentes? Como
uma linhagem de células sabe que já esgotou sua cota de duplica-
ções? As células parecem carregar algum registro ou memória
coletiva de sua história passada. Algum dispositivo de cálculo
registra cada vez que as células de uma linhagem passam por um
ciclo de crescimento e divisão, computando o número de gera-
ções celulares que separa as células num tecido de seus ancestrais
distantes no embrião inicial. ,

Há outros exemplos dessa contagem de gerações. Em algu-
mas famílias chinesas, o primeiro nome das crianças significa o
número de gerações que as separa do mais remoto ancestral regis-
trado na crónica familiar. As células em nossos tecidos devem
também carregar marcas como esses nomes, que lhes informam
sobre seu lugar na história daquele organismo, a começar pelo
momento da concepção. Essas marcas devem ser registradas por
um "relógio de gerações". Quando atinge um limite predetermi-
nado, tendo computado certo número de gerações, esse relógio
faz soar um alarme que diz à célula para parar de crescer e se tor-
nar senescente. De alguma maneira, as células cancerosas apren-
dem a ignorar esse alarme e continuam seus intermináveis ciclos
de crescimento e divisão.
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Durante muito tempo o mecanismo de contagem usado pelo
relógio de gerações resistiu a qualquer descrição. Uma pesquisa
recente e empolgante realizada em alguns laboratórios finalmen-
te revelou a base molecular do relógio de gerações. Ela represen-
ta uma solução muito engenhosa e inesperada para o problema da
contagem das gerações celulares.

Essas descobertas sobre a contagem de gerações, como mui-
tas outras descritas aqui, vieram de áreas de pesquisa que pare-
ciam ter pouco ou nada a ver com o câncer humano. Elas come-
çaram com observações feitas na década de 1930 por dois geneti-
cistas, Barbara McClintock e Hermann Muller. Ambos concluí-
ram que os cromossomos de milho e de drosófila contêm extremi-
dades específicas que protegem os cromossomos da fusão com
outro cromossomo e da fragmentação. Muller chamou essas extre-
midades de telômeros. Os telômeros funcionam de modo muito
parecido com os protetores que evitam que as pontas dos cadarços
de sapato se esfiapem. Todo cromossomo humano é uma estrutu-
ra linear, tendo portanto duas extremidades teloméricas.

Quase quarenta anos depois, em 1972, James Watson, o co-
descobridor da hélice dupla do DNA, acrescentou um elemento
decisivo a essa história. Naquela altura, os mecanismos de divi-
são celular, inclusive o processo de replicação do DNA, já eram
compreendidos em algum detalhe. Cada vez que uma célula se
prepara para se dividir, ela copia seu DNA para garantir que cada
uma de suas filhas receba o mesmo dote de informação genética.
Anteriormente, descrevemos o quanto a cópia e a edição do DNA
podem ser precisas, com erros acumulados de menos de uma par-
te por milhão. Watson, porém, notou uma exceção flagrante a
essa regra de replicação eficiente e fiel do genoma: em razão do
mecanismo bioquímico usado pelas polimerases do DNA - as
enzimas responsáveis por sua replicação -, as pontas extremas do
DNA cromossômico nunca são apropriadamente copiadas. O
resultado é que os telômeros, que formam essas pontas, se redu-
zem em cerca de cem bases cada vez que uma célula copia seu
DNA.

Vários anos mais tarde, Elizabeth Backburn, uma geneticista
que trabalhava com paramécios, protozoários unicelulares de
lagoas, descobriu a estrutura dos telômeros. Eles são feitos de
hélices duplas de DNA, como o resto do cromossomo, mas têm
uma composição de sequências muito inusitada, sendo formados
por muitas cópias da mesma sequência de DNA repetida vezes
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sem conta. Em cromossomos humanos, os telômeros são compos-
tos da sequência de bases TTAGGC repetida mil vezes ou mais.

Essas observações, quando reunidas, levaram a um grande
quebra-cabeça: como protozoários como os paramécios podem se
duplicar indefinidamente, ano após ano, se seu mecanismo de
cópia do DNA é incapaz de regenerar essas extremidades telomé-
ricas essenciais de seus cromossomos? Em 1984, o grupo de
Blackburn chegou à resposta. As células de paramécio apresen-
tam uma enzima especializada, chamada telomerase, cuja função
é regenerar as extremidades dos telômeros acrescentando repeti-
ções da sequência de DNA, compensando assim a incapacidade
que o mecanismo geral de cópia do DNA tem de fazê-lo.

Na década de 1970, sem o conhecimento desses pesquisado-
res, o geneticista soviético A. M. Olovnikov havia proposto uma
teoria que associava os telômeros ao fenómeno da mortalidade
celular. Ele propunha que as células normais no corpo dos mamí-
feros, diferentemente das células de paramécio, são incapazes de
regenerar seus telômeros. Por essa razão, após trinta, quarenta ou
cinquenta duplicações celulares, os telômeros estão gastos, tão
reduzidos que perdem sua capacidade de proteger as pontas vitais
dos cromossomos das células. Conseqiientemente, os cromosso-
mos se fundem uns com os outros, ponta com ponta, criando a
confusão genética que leva as células a parar de crescer e por fim
a morrer. É esse colapso telomérico que aciona o alarme, infor-
mando a uma célula que sua cota de duplicações está esgotada.

A especulação de Olovnikov acabou por ser validada. No iní-
cio da década de 1990, o trabalho realizado em alguns laborató-
rios revelou que os telômeros das células humanas ficam progres-
sivamente mais curtos à medida que essas células passam por
repetidos ciclos de crescimento e divisão. Por fim, carecendo de
telômeros adequados, essas células entram primeiro em senes-
cência e depois em crise, sendo que este último processo resulta
na sua morte.

Nem todas as células do corpo estão fadadas a sofrer um
colapso telomérico e a consequente fusão cromossômica. Pelo
menos uma linhagem no corpo é poupada desse destino, tendo
portanto sua imortalidade garantida - as células germinais, esper-
matozóide e óvulos. As células germinais precisam ser capazes
de se perpetuar de maneira ilimitada, de modo a assegurar a imor-
talidade genética que permite que genes sejam transmitidos em
repetidos ciclos de um organismo para sua prole e desta para
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gerações posteriores. Essa transmissão sem limite de tempo ou de
número de gerações é necessária para a continuidade de uma
espécie ao longo de milhões de anos.

Como as células germinais evitam a crise desencadeada pelo
colapso telomérico? Ao contrário de quase todas as outras células
no corpo, elas apresentam a enzima telomerase, que compensa
qualquer escassez criada pela polimerase do DNA. Parece que,
pouco depois da fertilização do óvulo, a enzima telomerase está
presente em muitas, talvez em todas as células no embrião inicial.
Logo, no entanto, a produção dessa enzima é suprimida nas linha-
gens celulares que levam à maioria dos tecidos, com exceção da
linhagem germinal. Essa extinção impõe um limite ao potencial
de proliferação dessas muitas linhagens - uma poderosa barreira
ao desenvolvimento do câncer.

As células cancerosas violam esse esquema tão bem urdido
ao ressuscitar a telomerase. Todas as células do corpo, normais e
malignas, carregam a informação genética necessária para a
fabricação da telomerase, mas essa informação é suprimida
durante o desenvolvimento embrionário na maioria das linhagens
celulares normais. Por meios desconhecidos, as células cancero-
sas adquirem acesso a essa informação oculta em seu DNA e a
utilizam para fabricar telomerase novamente.

O gene da telomerase é o fruto da Árvore do Conhecimento,
proibido para a maioria das células normais do corpo. Uma vez
que tiveram acesso a esse gene e ressuscitaram a enzima telome-
rase, as células cancerosas são capazes de regenerar e conservar
as pontas de seus cromossomos indefinidamente, o que lhe garan-
te um potencial de replicação ilimitado. Agora, sua capacidade de
se multiplicar é limitada apenas por uma barreira remanescente -
a capacidade do corpo do paciente de câncer de suportar seus
números sempre crescentes.

Em alguns tumores, a telomerase aparece relativamente tarde
na progressão de múltiplas etapas que transforma células normais
em células cancerosas - somente depois que uma população em
desenvolvimento de células pré-malignas começa a esgotar sua
cota de duplicações. O aparecimento da telomerase nessas células
depende da expressão de um gene que especifica um componen-
te-chave dessa enzima. A pesquisa atual se concentra em deter-
minar o modo como esse gene é reprimido em células normais e
como sua expressão se torna possível em células tumorais.

Anteriormente, vimos como a ativação de oncogenes e a
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desativação de genes supressores de tumor alteram profundamen-
te as relações exteriores de uma célula - suas interações com seu
ambiente. A ressurreição da telomerase representa um tipo com-
pletamente diferente de mudança, uma questão estritamente de
administração doméstica, que emerge quando uma célula desres-
peita e supera suas limitações intrínsecas.

A clonagem do gene da telomerase, que ocorreu em 1997,
entusiasmou aqueles interessados no desenvolvimento de novos
tipos de terapia contra o câncer. Tentativas de criar drogas efica-
zes contra o câncer foram repetidamente frustradas pelas seme-
lhanças substanciais existentes entre as células normais e as célu-
las cancerosas. Embora tenhamos descrito algumas diferenças
genéticas que distinguem células normais e cancerosas, essas
mutações afetam somente uma fração mínima (menos de 0,01%)
do genoma. Em sua grande maioria, os genes são idênticos nas
células normais e nas cancerosas. Repertórios genéticos seme-
lhantes ditam uma aparência, um comportamento e uma compo-
sição bioquímica globais semelhantes.

Essas semelhanças explicam por que quase todas as drogas
usadas experimentalmente para matar células cancerosas tiveram
efeitos devastadores sobre suas primas normais. Essas drogas não
tinham seletividade - a capacidade de visar células cancerosas
deixando as células normais relativamente incólumes. Muito
poucas drogas contra tumores em desenvolvimento para uso clí-
nico sobrevivem aos testes preliminares destinados a revelar efei-
tos tóxicos que possam ter sobre o tecido normal.

Mas a telomerase representa uma rara exceção a essa regra
geral de traços comumente partilhados, e por isso pode represen-
tar o calcanhar-de-aquiles das células cancerosas. Ela está pre-
sente nessas células e é essencial para seu crescimento; a maioria
das células adultas normais carece dessa enzima, e portanto não
deve contar com a telomerase para a continuidade de sua existên-
cia. Isso sugere uma estratégia óbvia para o desenvolvimento de
drogas: a criação de drogas que ataquem e inibam a telomerase,
deixando ao mesmo tempo intocadas as milhares de outras enzi-
mas nas células. Uma droga tão precisamente direcionada pode
conseguir deter células cancerosas, tendo ao mesmo tempo pou-
co ou nenhum efeito sobre as células normais.

Há pelo menos um tropeço nesse caminho. Constatou-se que
alguns tipos de células normais, especialmente glóbulos brancos,
apresentam telomerase sob certas condições. Isso sugere que
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essas células podem requerer telomerase para seu crescimento, o
que levanta a possibilidade de que drogas contra a telomerase
possam afetar certos tipos de células normais e apresentar efeitos
colaterais indesejáveis. Apesar disso, levando tudo em considera-
ção, o desenvolvimento dessas drogas permanece atraente. Será
preciso mais uma década para sabermos se as drogas contra a
telomerase podem ser produzidas e, nesse caso, se elas poderão
ser úteis para o tratamento de tumores.



l 3 - Suicídio assistido: a apoptose
e o programa de morte

O relógio das gerações apresenta uma maneira pela qual o cor-
po contém o número de suas células. Mas o corpo usa pelo menos
outra estratégia igualmente poderosa para limitar a multiplicação
celular. Nossos tecidos podem induzir células supérfluas ou
defeituosas a se matar. As células cancerosas têm de aprender a
escapar dessa máquina mortífera. Ela representa mais um estrata-
gema usado pelo corpo para desviar de seu curso células a cami-
nho de se tornarem altamente malignas. Há muito tempo que a
capacidade dos organismos de eliminar células em seus tecidos é
clara para os embriologistas. Talvez o exemplo mais sensacional
ocorra durante o desenvolvimento de nossas mãos. Num estágio
inicial, extensas membranas de tecido mantêm os dedos juntos.
Mais tarde, a maior parte das células dessas redes morre, deixan-
do somente os pequenos vestígios de membranas nas bases de
nossos dedos. Mas há muitos outros lugares menos visíveis no
embrião em desenvolvimento em que células são igualmente eli-
minadas, muitas vezes em grande número. No cérebro, por exem-
plo, grande número de células nervosas embrionárias que não
conseguem formar conexões adequadas é sacrificado.

A prática de eliminar células indesejáveis é antiquíssima,
sendo visível num animal primitivo que, sob muitos aspectos, tal-
vez se assemelhe a nossos ancestrais de 600 milhões de anos
atrás. No minúsculo verme Caenorhabditis elegans, um total de
1.090 células é formado por repetidos turnos de divisão celular
após a fertilização do óvulo. Dessas, exatamente 131 morrem em
lugares previsíveis no embrião em momentos precisamente mar-
cados de seu desenvolvimento.

Até recentemente, a maioria dos biólogos supunha que essas
células morriam por meio de lenta desintegração, vítimas de atri-
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to, inanição ou dano de alguma de suas partes vitais. Pensava-se
que essa morte lenta era parecida com a necrose provocada por
certos venenos. Durante o curso da necrose, as células incham,
suas partes internas se desintegram e elas acabam por se romper.

Agora sabemos que muitas células tomam um caminho mui-
to diferente para o túmulo. Elas se matam de maneira rápida, cer-
teira e extremamente estereotípica. Seu suicídio depende de um
programa de morte incorporado. Em 1972, Andrew Wyllie, um
dos co-descobridores da morte celular programada, deu-lhe o no-
me de "apoptose". O termo remete a uma palavra grega que des-
creve a perda das folhas por uma árvore. Uma vez que o progra-
ma de morte é desencadeado, uma célula vai morrer e se desinte-
grar, e seus fragmentos vão desaparecer em menos de uma hora.

O programa de morte apoptótica parece estar implantado no
circuito controlador de toda célula humana, um mecanismo de
autodestruição muito parecido com os dispositivos explosivos
que os fabricantes de foguetes inserem nos lançadores de satéli-
tes. Uma trajetória errada fará com que o controlador no solo
acione a destruição do foguete. De maneira semelhante, uma
célula extraviada ou indesejada será marcada para a destruição,
que é o resultado de uma decisão tomada pelo tecido circundante
ou pelo mecanismo de controle interno da própria célula.

A visão de uma célula passando pela morte apoptótica não é
das mais bonitas. Primeiro, seu núcleo encolhe. Depois sua mem-
brana externa começa a inchar em muitos pontos. Logo seu DNA
cromossômico é mastigado em pedacinhos. Finalmente, a célula
explode em pequenos fragmentos que são rapidamente devorados
pelas vizinhas. Não sobra um sinal dela. É como se jamais tives-
se existido.

A frequente perda de células por apoptose durante o desen-
volvimento embrionário parece contrariar nossa intuição, que
imagina o desenvolvimento do embrião como um período de
vibrante expansão. Pode-se pensar que um embrião bem projeta-
do deve criar apenas as células de que necessita para a formação
de seus tecidos componentes, nem mais nem menos. Na verdade,
porém, o desenvolvimento embrionário é esbanjador e ineficien-
te. Em muitos locais, no embrião em desenvolvimento, o número
de células produzido por meio de divisão celular é muito maior
do que o que será usado no desenvolvimento final do órgão ou
tecido. Algumas dessas células criam tecidos que são vestígios
evolutivos, desprovidos de qualquer uso no organismo moderno.
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Outras são o resultado de tentativas fracassadas, feitas durante o
desenvolvimento, de construir a arquitetura tecidual correia. A
apoptose é usada para remover material indesejável, de modo
muito parecido com o cinzel do escultor.

Pesquisas recentes deixaram claro que o corpo continua a
empregar a apoptose ao longo de toda a vida, não apenas durante
o desenvolvimento embrionário. No sistema imunológico, gran-
de número de células que não conseguem desenvolver a capaci-
dade de fabricar anticorpos adequados é descartado. Muitos teci-
dos adultos conservam sua arquitetura por meio de constante
seleção por apoptose.

As células dos mamíferos também se valem do programa de
morte apoptótica em outras situações. Células infectadas por uma
variedade de vírus tentam ativar seu programa apoptótico. Seu
motivo neste caso é claro: sacrificando-se rapidamente, essas
células vão privar o vírus de um hospedeiro adequado no qual se
multiplicar, abortando assim o ciclo de crescimento virótico. Esse
altruísmo poupa células próximas de turnos subsequentes de
infecção. Para neutralizar esse mecanismo de defesa, muitos
vírus desenvolveram medidas de resposta que bloqueiam rapida-
mente a resposta apoptótica de suas células hospedeiras.

A apoptose é também o destino de células flagrantemente
defeituosas no corpo, em especial aquelas que sofreram dano gra-
ve, irreparável, em seu DNA. De alguma maneira, ainda obscura,
as células são capazes de perceber quando sofreram lesões sérias
em seus genomas. Em vez de tentar reparai" o dano, são instruídas
por seus circuitos internos a cometer suicídio.

Muitas células que sofrem apenas danos mínimos e permane-
cem viáveis estão, não obstante, destinadas à morte apoptótica. À
primeira vista, esses suicídios parecem um desperdício. Os teci-
dos dissipam recursos valiosos criando continuamente novas
células para substituir as que, embora minimamente defeituosas,
foram eliminadas. No final, porém, esse dispêndio de recursos
representa uma preocupação muito menor do que o perigo repre-
sentado pela permanência de uma célula danificada, possivel-
mente mutante. Isso começa a sugerir um papel importante da
apoptose na prevenção do câncer ao eliminar rapidamente células
defeituosas espalhadas pelos tecidos do corpo.

Irregularidades sutis no circuito interno que regula o cresci-
mento celular podem desencadear o programa de morte. Essas
irregularidades podem ocorrer dentro de células cancerosas, asso-
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ciadas a desequilíbrios metabólicos e sinalização de crescimento
imprópria. Por exemplo, a introdução de um oncogene myc numa
célula normal parece causar um desequilíbrio de sinalização que
leva muitas células a desencadear seu programa de morte apoptó-
tica. Isso sugere que muitas células que adquiriram um oncogene
myc por meio de alguma mutação acidental podem ser eliminadas
rapidamente mediante a apoptose. Uma pequena minoria dessas
células pode, por meio de alguma estratégia, escapar do programa
quase inevitável de suicídio. Na realidade, todas as células podem
receber ordens para se matar na eventualidade de um oncogene
tornar-se ativado dentro delas. De fato, o corpo instalou dispara-
dores em todas as suas células. Esses dispositivos de alarme cons-
tituem barreiras para a formação de tumores ao destinar células
cancerosas incipientes a uma morte rápida e certa.

Concluímos que uma célula a caminho de se tornar cancero-
sa deve enfrentar cuidadosamente o campo minado da apoptose.
Tendo adquirido um oncogene promotor do crescimento, ela pre-
cisa evitar de algum modo a morte apoptótica. Por vezes, isso
pode ser conseguido mediante uma segunda mutação do gene.
Em certas circunstâncias, por exemplo, a apoptose, geralmente
desencadeada por um oncogene myc ativado, pode ser evitada
pela ativação subsequente de um oncogene rãs.

O papel da mutação para evitar a morte apoptótica se eviden-
cia sobretudo no sistema imunológico. Como foi mencionado
antes, as células imunológicas são eliminadas por apoptose quan-
do não conseguem desenvolver a capacidade de fabricar anticor-
pos apropriados. Até 95% de certas classes de linfócitos, indis-
pensáveis para o desenvolvimento do sistema imunológico, pare-
cem ser descartados dessa maneira. Vemos aqui um tecido elimi-
nando células que não são claramente defeituosas e ameaçadoras,
mas apenas improdutivas.

Subversões desse programa de morte em linfócitos podem
também levar ao câncer. Os linfócitos podem adquirir a capacida-
de de escapar à apoptose ativando o oncogene Bcl-2, especializa-
do em evitar o desencadeamento do programa de morte. Po-
pulações de linfócitos carregando um oncogene Bcl-2 ativado
começarão a se expandir substancialmente, tendo escapado de
seu quase inevitável destino apoptótico. Essas células não são
malignas; elas simplesmente se acumulam em números inusita-
damente grandes. No entanto, algumas dessas células excessivas
podem, anos mais tarde, sofrer outras mutações, inclusive aque-
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Ias que ativam o oncogene myc, e desenvolver então uma progé-
nie verdadeiramente maligna que resulta em linfomas. Os indí-
cios que se acumulam sugerem que ainda outros tipos de células
cancerosas asseguram sua própria sobrevivência a longo prazo
ativando o oncogene Bcl-2, seja alterando-o, seja apresentando-o
em quantidades excessivas.

Em todos os tipos de câncer humano, a simples aritmética
determina se células pré-malignas vão acabar tendo êxito na cria-
ção de um tumor maduro. Para formar tumores que ameacem a
vida, as células devem aumentar sua capacidade de proliferar e,
ao mesmo tempo, encontrar meios de evitar a morte. Alguns gru-
pos de células pré-malignas podem conseguir aumentar sua taxa
de multiplicação mediante a aquisição de um oncogene ativado,
mas podem fracassar diante das ameaças da apoptose e da senes-
cência; qualquer ganho que obtenham pela maior proliferação
pode ser neutralizado por taxas iguais ou maiores de morte celu-
lar. O resultado líquido será uma população de células de tama-
nho constante ou até decrescente. Só quando o problema da mor-
te celular é resolvido é que uma população de células como essa
pode começar a se expandir rapidamente, gerando uma explosão
malthusiana.

O P53 como guardião do genoma
e senhor do programa da morte

Ao tomar a decisão de praticar a morte apoptótica ou evitá-la, uma
célula é influenciada por alguns controladores centrais, entre os
quais se destaca o gene supressor de tumor p53. Esse gene, aman-
do por intermédio de sua proteína, serve de árbitro entre a vida e a
morte, um guardião sempre vigilante que monitora o bem-estar da
célula e faz soar o alarme da morte se seu mecanismo estiver dani-
ficado ou começar a dar sinais de descontrole. Em nenhum lugar o
papel de p53 é mais evidente do que nas respostas celulares que
ocorrem depois que o DNA da célula é danificado.

Descrevemos como o genoma da célula humana está sob
constante ataque, golpeado por uma saraivada de agentes quími-
cos danosos e sendo erroneamente copiado por polimerases de
DNA descontroladas. As células podem responder ao dano gené-
tico resultante de duas maneiras: podem tentar consertá-lo usan-
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do o mecanismo de reparo que descrevemos antes, ou podem
jogar a toalha e entrar na morte celular programada. Se o dano
decorrente da mutação for pequeno, a célula vai tentar consertá-
lo; se for grande e exceder as capacidades do mecanismo de repa-
ro, a célula escolhe a única opção restante - a apoptose.

Normalmente, as células contam com a proteínap53 para aju-
dá-las a responder ao dano do DNA. Como outras proteínas
supressoras de tumor, ela age como uma sapata de freio. Os
níveis da proteína p53 dentro da célula elevam-se rapidamente
minutos depois de o dano do DNA ser percebido. Uma vez acu-
mulada em alta concentração, a proteína p53 atua como um freio
de emergência, interrompendo rapidamente o progresso da célula
ao longo de seu ciclo de crescimento.

Em casos de danos pequenos ao DNA, essa suspensão pode
ser temporária, um breve intervalo na rápida corrida do ciclo de
crescimento celular. Enquanto a proteína p53 bloqueia o avanço
da célula, o mecanismo de reparo tem tempo para procurar as
sequências de bases danificadas e consertá-las. Uma vez que o
dano for apagado, p53 vai recuar, permitindo à célula começar a
crescer novamente.

A lógica subjacente a essa resposta é simples. A parada tem-
porária evita que a célula entre na fase de seu ciclo de crescimen-
to em que a cópia de seu DNA está programada. A proteína p53
só vai permitir o ingresso nessa fase de cópia do DNA depois que
o dano sofrido por este for reparado com sucesso. Isso assegura
que as enzimas replicadoras - as polimerases do DNA - não
copiem inadvertidamente DNA danificado, gerando assim cópias
igualmente defeituosas que serão perpetuadas como mutações
transmitidas para gerações posteriores de células.

Se o dano for considerável, a resposta será bastante diferente.
A proteína p53, como antes, vai se acumular em grandes quanti-
dades na célula. Mais uma vez, a célula será detida onde está.
Desta vez, no entanto, o programa de avaliação do dano da célu-
la irá analisar a extensão da devastação genética e decidir ativar
uma resposta adicional: o programa de apoptose será ativado. O
resultado é rápido e seguro: a célula vai morrer dentro de cerca de
uma hora, e com ela morrerão todos os seus genes recém-danifi-
cados. Sacrificar essa célula por meio de apoptose representa um
dispêndio substancial em termos de recursos bioquímicos, mas a
longo prazo essa opção é muito menos onerosa para um tecido do
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que a presença de uma célula mutante, potencialmente maligna,
em seu meio.

Para a célula cancerosa incipiente, a inativação do gene p53
por meio de mutação tem benefícios óbvios. Uma vez que uma
célula pôs seu gene/753 fora de combate, esse caminho de respos-
ta ao dano é frustrado. Em consequência, essa célula e seus des-
cendentes podem continuar a proliferar mesmo após sofrer dano
substancial em seus genomas. Carecendo de p53 funcional, essas
células vão disparar e copiar seu DNA ainda danificado, incorpo-
rando lesões não reparadas às réplicas do genoma recém-feitas.
Os genomas mutantes que disso resultam serão então transmiti-
dos às células descendentes.

Sep53 não estiver de serviço, os processos de mutação geral-
mente lentos que ativam proto-oncogenes e desativam genes
supressores de tumor serão substancialmente acelerados. Como
essas mutações são os eventos que limitam o ritmo de progressão
do tumor, a evolução de uma população de células tumorais será
grandemente acelerada e o aparecimento de uma malignidade
plenamente desenvolvida será antecipado. Em suma, a perda de
p53 pode ser tão devastadora para a estabilidade do genoma
quanto um defeito grave no mecanismo de reparo do DNA.

Células normais desenvolvidas em cultura têm uma tendência
débil, quase indetectável, a acumular cópias supérfluas de seus
genes. No entanto, na ausência dep53 funcional, essa tendência a
acumular cópias supérfluas de genes é aumentada em mais de mil
vezes. Essa "amplificação" de genes, como foi descrito antes,
pode resultar num maior número de cópias de oncogenes promo-
tores do crescimento, como myc, erb B e erb E2/neu. A amplifi-
cação desses genes ocorre frequentemente durante a formação de
uma variedade de cânceres, entre os quais os de cérebro, estôma-
go, mama e ovário, além de neuroblastomas infantis.

Quase todos os tipos de células tumorais conseguem a imor-
talização, e a inativação de p53 auxilia igualmente nesse proces-
so. Lembremos que a barreira à imortalização é o encolhimento e
o colapso dos telômeros. Assim que os telômeros se reduzem a
um pequeno tamanho, soa um alarme inicial que diz às células
para parar de crescer e entrar num estado senescente, de repouso.
Os telômeros encurtados parecem ser percebidos pela célula
como DNA danificado. Ao que parece, p53 é mobilizado em res-
posta a essa emergência genética e responde, como de costume,
estancando o crescimento celular. Essas células permanecerão
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nesse estado estático por longos períodos de tempo e diz-se que
estão senescentes.

Células que carecem de p53 são capazes de continuar a cres-
cer apesar desse encolhimento dos telômeros. Elas seguem em
frente, superam a senescência e se multiplicam por mais dez ou
vinte gerações celulares. Nessa altura, soa um segundo alarme,
acionado por telômeros que continuaram a diminuir durante esse
período e acabaram atingindo um tamanho criticamente curto.
Essas células agora morrem em grande número. Somente as raras
variantes que ressuscitam a telomerase conseguem escapar dessa
crise, reparar seus telômeros e se tornar imortalizadas. Embora
não crie células imortalizadas por si mesma, a desativação dep53
permite às células tumorais atingir o ponto em que podem tentar
entrar para o círculo de ouro - a vida eterna por meio da ressur-
reição da telomerase!

Muito recentemente, outro aspecto da desativação de p53
veio à luz. Células cancerosas no meio de uma massa tumoral fre-
quentemente têm escasso acesso ao suprimento de sangue e assim
ao oxigénio. Elas se tornam anóxicas - famintas de oxigénio - e
param de crescer. A maioria das células normais entra em apop-
tose se experimenta anoxia por um período de tempo prolongado.
Essa resposta parece ser mediada por p53. No entanto, se o gene
p53 é posto fora de combate por mutações, como acontece em
muitos tipos de células tumorais, essas células podem sobreviver
por longos períodos, à espera da ocasião em que conseguirão
adquirir um suprimento adequado de sangue e oxigénio e poderão
retomar uma proliferação rápida, desimpedida.

O estado da proteína p53 de uma célula também tem implica-
ções diretas para a terapia do câncer. Quase todos os agentes usa-
dos para tratar o câncer - quimioterapia e radiação - operam
mediante sua capacidade de danificar o DNA de células tumorais.
A quimioterapia pode reagir diretamente com as bases do DNA,
alterando sua estrutura, ou pode interferir nas enzimas responsá-
veis pela cópia do DNA. Os raios X frequentemente provocam
danos irreparáveis à hélice dupla.

Durante três décadas, vigorou o pressuposto de que esses
agentes contra o câncer matam células cancerosas provocando
dano maciço, generalizado, no DNA. Esse dano, segundo se pen-
sava, esmagaria o mecanismo de reparo das células cancerosas.
Estas iriam então parar de crescer e morrer, porque seu DNA cro-
mossômico havia sido despedaçado.
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Agora compreendemos que as terapias contra o câncer atuam
em geral de modo muito diferente. As doses de quimioterapia e
de raios X que conseguem matar células cancerosas na verdade
não causam destruição maciça em seus genomas. Em vez disso,
esses tratamentos provocam apenas o dano suficiente para ativar
p53 e sucessivamente a resposta programada de morte celular.
Assim, a terapia contra o câncer não funciona dando uma marre-
tada nas células cancerosas. O que ela faz, de fato, é ajustar o
mecanismo de controle das células cancerosas, empurrando-as
para além da linha que separa o crescimento normal da morte
apoptótica.

Isso explica por que p53 é frequentemente uma peça central
na determinação do grau em que as células respondem a terapias
contra o câncer. Como foi observado recentemente, células can-
cerosas que perderam a função p53 são muitas vezes mais resis-
tentes ao tratamento, aparentemente porque não podem ser facil-
mente induzidas a cometer suicídio. Isso pode ter implicações
substanciais para a clínica do câncer, na qual estratégias de trata-
mento logo poderão ser sintonizadas pelo conhecimento da situa-
ção do gene p53 presente nas células tumorais de um paciente.



14 - Um relógio sem ponteiros: o
mecanismo do relógio do ciclo celular

Toda célula precisa de um cérebro que funcione bem, de fato um
executivo que esteja sentado em um escritório central, receba
informação de sucursais, avalie todas as opções e tome as decisões
difíceis. Na verdade, a gama de possíveis decisões tomadas pelo
cérebro executivo de uma célula é limitada - se a célula deve cres-
cer, diferenciar-se num tipo especializado de célula ou morrer. Se
essas decisões críticas forem tomadas de maneira imprópria por
células individuais, as bem-organizadas comunidades de células
que formam os tecidos humanos vão se desintegrar em amontoa-
dos indisciplinados, com cada célula-membro debandando para
seguir sua própria trajetória arbitrária. Embora a produção desse
mecanismo executivo de tomada de decisão seja limitada, a infor-
mação que configura essas decisões é altamente complexa, origi-
nando-se de dúzias de fontes. Entre elas estão os sinais externos
trazidos para a célula por fatores de crescimento, os intercâmbios
químicos com células vizinhas e os contatos físicos com células
adjacentes e com a matriz proteica que envolve muitas células. Ade-
mais, há uma abundância de informação interna sobre administra-
ção doméstica, incluindo relatórios periódicos sobre a saúde do
DNA e a atividade do mecanismo metabólico da célula.

De alguma maneira, essa complexa mistura de informações
deve ser destilada, dissecada e processada. De alguma maneira, de-
ve convergir para uma única decisão final, decisão essa que só
pode ser tomada por um árbitro único e todo-poderoso. Ao longo
da última década, a identidade desse misterioso executivo foi
revelada. É o relógio do ciclo celular que atua nas profundezas do
núcleo de célula. Esse relógio está sentado atrás da mesa do exe-
cutivo, recebe a complexa informação que chega, toma as deci-
sões difíceis e emite as ordens.
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O mecanismo do relógio orquestra a vida da célula - seus ci-
clos de crescimento e divisão. O ciclo de crescimento ativo de
uma célula pode ser dividido em quatro fases distintas. Com fre-
quência, uma célula levará de seis a oito horas copiando seu DNA
(fase S) e de três a quatro horas preparando-se para a divisão celu-
lar (fase G2). Começa então a complexa coreografia da divisão ce-
lular, conhecida como mitose (fase M), que leva apenas uma hora.

Após a divisão, as duas células-filhas recém-formadas leva-
rão de dez a doze horas para se preparar para o próximo turno de
cópia do DNA durante a fase Gl. Alternativamente, células em
G l podem escolher abandonar completamente o ciclo de cresci-
mento ativo e ingressar num estado de repouso, de não-crescimen-
to (fase GQ), em que permanecem por dias, semanas, meses, até
anos. Esse sono de Bela Adormecida é reversível. Quando os
sinais apropriados lhes são fornecidos, essas células adormecidas
vão acordar e começar novamente o ciclo de crescimento ativo.
Dentro de horas, serão encontradas correndo pela pista de novo.

Células humanas em crescimento ativo podem passar por
esse ciclo todos os dias, embora algumas corram por ele mais
rapidamente. Regulando o avanço das células por esse ciclo vital
(usualmente chamado de ciclo celular), o relógio do ciclo celular
determina o destino da célula.

Como seria de se esperar, nas células cancerosas as operações
do relógio do ciclo celular estão avariadas. Nelas, o relógio toma
decisões que, pelos padrões normais, são altamente impróprias.
Em vez de proceder com prudência, avaliando cuidadosamente as
alternativas de crescimento e repouso, o relógio do ciclo celular
vai decidir precipitadamente e escolher a opção do crescimento.
De fato, o mecanismo do relógio funciona de maneira descontro-
lada. Já que ele atua como o principal controlador da célula, a
célula à sua volta vai responder crescendo e se dividindo de
maneira ilimitada.

O papel central do relógio é sublinhado por sua posição no
circuito sinalizador da célula. Mais cedo ou mais tarde, todos os
sinais recebidos e processados pelos proto-oncogenes e pelos
genes supressores de tumor convergem para o relógio do ciclo
celular. De fato, todos os fios do circuito periférico estão ligados
ao núcleo e conectados com o relógio. Compreender esse relógic
é compreender o crescimento, normal e maligno.

A metáfora de um relógio implica rodas dentadas e lingiietas.
mas, é claro, todo mecanismo complexo dentro de uma célula é
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montado a partir de proteínas. Neste caso, dois tipos de compo-
nentes proteicos estão envolvidos, as ciclinas e as quinases cicli-
no-dependentes (QCDs). As QCDs, como todas as quinases, ope-
ram associando grupos de fosfato a proteínas-alvo. Essa fosfori-
lação de proteínas-alvo muda suas funções, empurrando-as para
um estado de maior atividade ou desligando-as. Sendo capaz de
grudar fosfates em muitas proteínas-alvo diferentes, uma enzima
quinase consegue mudar simultaneamente muitos processos dife-
rentes na célula, irradiando de fato um amplo e poderoso sinal
através da célula.

As QCDs que formam os componentes centrais do relógio do
ciclo celular são controladas por proteínas-parceiras que aderem
a elas e as dirigem para alvos apropriados. Essas proteínas-par-
ceiras são as ciclinas - os guias das QCDs. Uma QCD que não
tenha uma parceira ciclina será cega e incapaz de fosforilar qual-
quer de seus alvos usuais.

As ciclinas vão e vêm à medida que a célula passa pelas dife-
rentes fases de seu ciclo de crescimento. Quando presentes, algu-
mas ciclinas vão dirigir suas parceiras QCDs para fosforilar pro-
teínas-alvo essenciais para a capacidade que a célula tem de
copiar DNA; outras ciclinas podem conduzir à fosforilação de
proteínas-alvo que levam a célula a se dividir. Na ausência dessas
parcerias ciclina-QCD, a maior parte da atividade da célula cessa
e a ela se retira para um congelamento profundo - seu estado G0.

A sutileza das operações do relógio do ciclo celular não
advém das ciclinas e de suas parceiras QCDs. Esses dois compo-
nentes modulares são as rodas dentadas irracionais do relógio.
Quem confere a sutileza são os controladores que as governam.
Encorajando ou inibindo a ação da ciclina-QCD, esses controla-
dores determinam o movimento do relógio.

Numa célula normal, quase todas as decisões importantes que
determinam se ela vai crescer ou não são tomadas na fase G l de
seu ciclo de crescimento, nas horas que se seguem à divisão celu-
lar antes que a próxima cópia do DNA comece. Durante esse
intervalo, a célula vai se empenhar em continuar a crescer, sair do
ciclo de crescimento ativo ou entrar num estado diferenciado em
que assume uma nova roupagem, especializada, simultaneamen-
te abrindo mão de todas as oportunidades de voltar a se dividir. A
maioria das células em nosso corpo está nesses estados diferen-
ciados pós-mitóticos. Empreendem suas tarefas especializadas,
mas jamais vão crescer e se dividir. Infelizmente, isso descreve o
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destino das células nervosas em nosso cérebro, que morrem aos
milhões todos os dias de nossas vidas adultas mas não são substi-
tuídas porque suas vizinhas sobreviventes perderam para sempre
a capacidade de proliferar.

Várias proteínas supressoras de tumor bem estudadas operam
no meio do mecanismo do relógio do ciclo celular, atuando como
sutis reguladoras que freiam várias partes de suas operações. A
proteína do retinoblastoma, por exemplo, atua como um freio-
mestre da parte intermediária até a parte final da fase Gl. Ela eri-
ge um bloqueio absoluto a um avanço adicional, a menos que seja
fosforilada pela combinação adequada de ciclinas e QCDs. Sem
essa fosforilação, a célula é detida em Gl e forçada a sair do ciclo
ativo de crescimento. Células tumorais que não têm a proteína do
retinoblastoma seguem para a cópia do DNA (fase S) sem uma
ponderação cuidadosa dos fatores que levam uma célula normal,
bem-comportada, a se deter e considerar seu curso de ação.

A proteína supressora de tumor p53 também tem uma partici-
pação nesse processo. Como foi descrito antes, os níveis de p53
aumentam em resposta ao dano do DNA. Uma vez mobilizada.
p53 faz com que uma segunda proteína, p21, seja fabricada; esta
suspende o funcionamento do mecanismo do relógio do ciclo
celular, intrometendo-se em todos os complexos de parceiros
ciclina-QCD.

Duas proteínas supressoras de tumor, p!5 e p!6, também
atuam para controlar o relógio. Essas duas são quase gémeas
idênticas; uma e outra podem bloquear uma das QCDs críticas
que operam no meio da fase G l do ciclo de crescimento. Assim,
elas evitam que a célula avance além do meio de Gl. FCT-(3, a
poderosa proteína inibidora do crescimento, exerce muitos de
seus efeitos através de p!5. Lembremos que a FCT-(3 se liga a
receptores na superfície da célula. Uma vez ligados à FCT-(3.
esses receptores enviam à célula sinais que podem causar um
aumento de trinta vezes nas quantidades da proteína frenadora
p!5; esta então suspende o funcionamento do relógio mediante c
bloqueio de uma QCD crítica.

Indivíduos que sofrem de melanoma familiar frequentemente
herdam versões defeituosas do gene pi6. Carecendo da capacidi-
de de deter o funcionamento do relógio do ciclo celular em certas
circunstâncias, suas células vão continuar a crescer inadequada-
mente. Pesquisas muito recentes indicam que a perda ou desan-
vação do gene pló também desempenha um papel numa ampu



UM RELÓGIO SEM PONTEIROS l 23

variedade de outros cânceres. Na verdade, alguns laboratórios
relatam que a atividade depló está ausente em mais da metade de
todos os tumores humanos.

Todos os sinais que promovem a proliferação celular devem
finalmente convergir para o relógio do ciclo celular. Por exemplo,
os sinais desencadeados por fatores de crescimento na superfície
da célula são canalizados para o núcleo através do citoplasma,
onde afeiam as operações do mecanismo do relógio. Mais impor-
tante ainda, sinais estimuladores do crescimento induzem a pro-
dução de altos níveis de ciclina D, um dos componentes críticos
do relógio de Gl. A ciclina D, atuando com uma parceira QCD,
passa a fosforilar e desativar a proteína-freio do retinoblastoma,
que por sua vez habilita a célula a avançar para a fase seguinte de
seu ciclo de crescimento.

Em algum momento da próxima década, compreenderemos
nos mínimos detalhes como todos os sinais que se chocam com a
superfície da célula afetam os componentes do mecanismo do
relógio, e como o relógio, por sua vez, processa esses sinais con-
flitantes, chega a decisões e envia suas ordens para a célula.

Avarias no relógio: as estratégias de
crescimento dos vírus tumorais de DNA

No início de nossa história, descrevemos uma classe de vírus de
tumor capaz de infectar células normais e de transformar suas
recém-encontradas hospedeiras em células cancerosas. Esses
retro vírus podem induzir câncer porque carregam genes celulares
roubados que remodelaram, transformando-os em poderosos
oncogenes. O RSV fornece o exemplo mais notório desses agen-
tes causadores de câncer. Lembremos que um ancestral do RSV
invadiu uma célula de galinha, raptou o proto-oncogene src da
célula, e rapidamente transformou o gene capturado num podero-
so instrumento para criar câncer. O estudo do oncogene src levou
à descoberta de proto-oncogenes e, por sua vez, promoveu a
revolução em nossa compreensão das origens do câncer.

Outros tipos de vírus tumorais conseguem criar câncer por
meio de uma estratégia radicalmente diferente. Estes passaram
milhões de anos elaborando pacientemente seus próprios oncoge-
nes. Os artistas improvisados, como o RSV, carregam seus genes
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de um lado para outro na forma de moléculas de RNA. Os pacien-
tes artesãos usam o DNA como seu material genético.

As moléculas de DNA e RNA são igualmente capazes de
codificar informação genética. São estruturadas de maneira qua-
se idêntica e ambas são formadas por longas sequências de bases
amarradas de ponta a ponta. Por causa de sua grande estabilidade,
o DNA vem a ser a molécula escolhida pelas células para arma-
zenar informação. Mas os vírus de vida curta se deixam levar
muito menos por considerações de armazenamento de informa-
ção genética a longo prazo e por isso alguns usam o DNA e
outros usam o RNA como seus repositórios de dados genético.;

Essa dicotomia cria dois grandes reinos de vírus. Os dois rei-
nos evoluíram de maneiras bastante independentes. Seus modos
de parasitar células infectadas são muito diferentes. Além dis>:
vírus tumorais de RNA e de DNA usam estratégias totalmer:r
diversas para transformar células normais infectadas em células
tumorais.

O programa central dos vírus de tumor de DNA, como o de
todos os vírus, é simples e altamente focalizado: tudo que ek
querem é fazer mais cópias de si mesmos. Embora ocasionalmen-
te uma célula infectada por um desses vírus possa vir a se tornar
cancerosa, causar câncer é somente um subproduto acidental cz
seu ímpeto de crescer e se multiplicar.

Para cumprir seu programa com êxito, os vírus de tumor ic
DNA têm de invadir células e parasitar o mecanismo de cópia d:
DNA de suas hospedeiras, subvertendo-o e redirecionando-o para
fazer réplicas de DNA virótico em vez de DNA celular. Ao usar o
mecanismo de cópia do DNA de suas células hospedeiras, e$>r?
vírus se poupam o trabalho e a despesa de montar o seu próprio

Mas essa estratégia parasita cria um dilema para esses vírus,
já que a maioria das células infectáveis do corpo num dado
momento está em estado de repouso (G0), fora de seu ciclo de
crescimento ativo. Essas células em repouso suspendem o func:c-
namento de grande parte de seu mecanismo de crescimen::.
inclusive sua máquina de copiar DNA, e constituem portar::;
hospedeiras insatisfatórias para um vírus de tumor de DNA in:
tante. O desafio para esses vírus é convencer suas recém-encae-
tradas anfitriãs a se tornarem mais hospitaleiras.

Os vírus de tumor de DNA resolvem esse problema por meae
de pura esperteza. Depois que uni deles invade uma célula hc;
deira, vai induzi-la a abandonar o estado de repouso e passar pan
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o ciclo de crescimento ativo. A célula hospedeira despertada
mobiliza então seu mecanismo de crescimento, inclusive seu
mecanismo de copiar DNA antes inativo, prevendo seu uso no
ciclo de crescimento. O vírus, contudo, tem outros planos: ele
impede esse uso normal e utiliza o mecanismo de cópia do DNA
da célula hospedeira para replicar seu próprio DNA. O DNA vi-
rótico copiado é então embalado em nova progénie de partículas
viróticas que deixam a célula parasitada, completando o ciclo
vital do vírus. Com frequência, a célula hospedeira será forçada a
abrir mão de sua vida, vítima de um elaborado ardil.

As chaves para esse ardil são os mecanismos usados por vírus
de tumor de DNA para ativar células adormecidas. Uma das
estratégias mais interessantes é usada pelo vírus do papiloma
humano (HPV), um agente presente nas células de mais de 90%
dos carcinomas cervicais. A estreita ligação entre a infecção por
HPV e esse tumor parece ser mais do que uma coincidência. A
epidemiologia desse tumor sugeriu há muito tratar-se de uma
doença contagiosa: quanto maior o número de parceiros sexuais
que uma mulher teve, maior o risco que ela corre de desenvolver
um carcinoma cervical. A infecção por HPV desempenha sem
dúvida um papel direto na causa desse câncer.

Há dúzias de tipos de HPV, alguns dos quais provocam verru-
gas de pele comuns. Vários tipos de HPV crescem bem nas cama-
das de células epiteliais que revestem o colo do útero. De vez em
quando, carcinomas cervicais aparecem em tecidos que sofreram
infecção crónica por HPV durante décadas. Ainda assim, a gran-
de maioria das mulheres infectadas pelo vírus nunca chega a
desenvolver essa malignidade. Embora a infecção por HPV pos-
sa ser necessária para desencadear a maioria dos carcinomas cer-
vicais, ela obviamente não é suficiente por si só. Além da infec-
ção virótica inicial, outros eventos de baixa probabilidade devem
ocorrer nas células epiteliais do colo do útero antes que elas se
tornem francamente cancerosas.

O HPV usa seu oncogene virótico El para induzir células epi-
teliais cervicais infectadas a começar a crescer. O gene El fabri-
ca um produto proteico que interfere diretamente no mecanismo
de controle de crescimento da célula hospedeira, inibindo a vital
proteína do retinoblastoma. Isso inutiliza o mecanismo-chave de
freagem usado pela célula hospedeira para brecar o funcionamen-
to de seu relógio do ciclo celular, e portanto seu próprio cresci-
mento. A célula infectada está agora liberta dessa restrição e
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avança para um estado de crescimento ativo que faz dela uma óti-
ma hospedeira para o crescimento virótico.

Como foi descrito antes, as células frequentemente respon-
dem à infecção virótica cometendo a morte apoptótica. A desati-
vação da proteína do retinoblastoma de uma célula também pode
fazer com que ela entre em apoptose. Essa resposta, muitas vezes
rapidamente mobilizada, ameaça o programa de crescimento do
HPV, privando-o de um hospedeiro viável no qual se multiplicar.
Assim, o HPV fabrica uma segunda proteína, E6, que inabilita a
proteína p53 da célula hospedeira, bloqueando com isso a respos-
ta apoptótica. Tendo desativado as proteínas supressoras de
tumor tanto do retinoblastoma quanto p53, o HPV eliminou dois
grandes obstáculos em seu caminho para a multiplicação desem-
baraçada dentro da célula infectada.

Outros vírus de tumor de DNA convergiram para a mesma
solução para apressar seu próprio crescimento. Um vírus de
macaco chamado SV40 fabrica uma única oncoproteína, conhe-
cida como antígeno T, que é capaz de se ligar tanto à proteína p53
quanto à proteína do retinoblastoma da célula infectada e isolá-
las. Algumas variedades de adenovírus humanos são particular-
mente interessantes por seus efeitos variáveis; em sua espécie
hospedeira natural - seres humanos -, eles causam infecções res-
piratórias superiores comuns, e em hospedeiros antinaturais,
como hamsters e ratos, causam tumores. Esse adenovírus, como
os demais vírus de tumor de DNA, fabrica oncoproteínas que
desativam as proteínas supressoras de tumor do retinoblastoma e
p53, liberando mais uma vez as células hospedeiras infectadas de
controles de crescimento e convertendo-as em ambientes mais
hospitaleiros para a replicação virótica.

O adenovírus desenvolveu uma característica adicional para
bloquear a apoptose de seu hospedeiro. Ele carrega outro oncoge-
ne que, como o oncogene celular Bcl-2, tem a capacidade de blo-
quear a resposta apoptótica. Essa característica acessória ajuda a
assegurar que a vida da célula hospedeira será preservada por
tempo suficiente para permitir ao vírus completar seu ciclo com-
pleto de crescimento e replicação e gerar uma grande progénie.

Talvez justamente por ser tão hábil em se multiplicar e matar
células humanas infectadas, o adenovírus não esteja associado a
nenhuma malignidade humana. Em roedores, contudo, o adeno-
vírus vai iniciai" um turno de replicação do crescimento, induzin-
do o crescimento de células infectadas, como é seu costume. No
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entanto, nessas células hospedeiras antinaturais, o vírus é incapaz
de seguir adiante com um turno subsequente de multiplicação
virótica e morte de células. Essas células de roedores infectadas
permanecem vivas, coexistindo com o poderoso oncogene viróti-
co estimulante do crescimento dentro delas. Isso explica seu
comportamento subsequente como células tumorais.

As infecções viróticas parecem ser responsáveis por apenas
uma pequena proporção dos cânceres no Ocidente. Entretanto, o
estudo dos ciclos de vida de vírus de tumor de DNA, em especial
o SV40 e o adenovírus, forneceu aos cientistas das duas últimas
décadas uma janela para o funcionamento interno do relógio do
ciclo celular - mecanismo que parece estar avariado em todos os
tipos de câncer humano.



l 5 - Muitos obstáculos no caminho:
a evolução de um tumor

Cerca de 40% da população atual dos Estados Unidos vão desen-
volver câncer em algum momento de suas vidas. Metade dessas
pessoas será curada, enquanto a outra metade acabará morrendo
dessa doença. Em meados da década de 1990, o câncer ceifou
mais de meio milhão de vidas a cada ano somente nos Estados
Unidos. Sob certa perspectiva, esse número parece horrivelmen-
te alto. O corpo humano parece extremamente suscetível à doen-
ça maligna. Mas há outra perspectiva muito mais tranquilizadora.
Um terço dessas mortes por câncer se deveu ao uso de tabaco,
sobretudo cigarros. Um décimo se deveu ao câncer colorretal, em
grande parte por causa da dieta, muito provavelmente rica em
carne e gordura animal. Adotando uma dieta com baixo teor de
gordura, pouca carne e evitando o tabaco, um americano pode
reduzir seu risco de morrer de câncer quase pela metade, o que
resulta num risco de cerca de um em dez. Alguns epidemiologis-
tas acreditam que a adesão estrita a uma dieta de baixo teor de
gordura, vegetariana, que inclua grande quantidade de frutas fres-
cas e vegetais, reduziria o risco ainda mais.

Para muitos biólogos do câncer, um risco de morte por câncer
de um em dez parece extraordinariamente baixo. Essa visão mais
positiva é inspirada por uma outra estatística: durante uma vida
de mais de setenta anos, um corpo humano vai produzir cerca de
10 milhões de bilhões de células. Em 10 milhões de bilhões de
ocasiões distintas, as células vão atravessar seus ciclos de cresci-
mento e divisão. Cada uma dessas divisões representa uma opor-
tunidade de desastre; a complexidade do ciclo celular fornece
muitas oportunidades para alguma coisa dar errado.

Esses números, considerados em conjunto, conduzem a uma
constatação interessante: enquanto dez seres humanos que levam
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vidas exemplares vão experimentar coletivãmente 100 milhões
de bilhões de divisões celulares, o câncer provavelmente matará
apenas um deles. Uma malignidade fatal para 100 milhões de
bilhões de divisões celulares não parece tão mal afinal de contas.

Ao longo deste livro, encontramos algumas explicações para
esse resultado muito tranquilizador. O corpo põe numerosos obs-
táculos no caminho de células decididas a formar tumores. São
esses obstáculos que seguram as malignidades fatais num núme-
ro muito baixo.

Essas barreiras têm de ser transpostas uma após outra, forçan-
do as células a passar por um complexo processo de múltiplas
etapas antes que consigam se tornar verdadeiramente malignas.
Os obstáculos se manifestam sob muitas aparências. Entre eles,
destaca-se o circuito sinalizador da célula, implantado de modo a
resistir à destruição decorrente da ativação de um oncogene ou da
desativação de um gene supressor de tumor.

O projeto detalhado desse circuito explica por que múltiplas
mudanças genéticas são necessárias antes que uma célula possa
ser desviada de seus padrões normais de crescimento. O circuito
é configurado para resistir à desestabilização promovida por
componentes isolados que funcionem mal. Assim, a ativação de
um oncogene ou a desativação de um gene supressor de tumor
frequentemente terá apenas efeitos mínimos sobre a proliferação
de uma célula.

Há ainda outros obstáculos no caminho. Caso os oncogenes
consigam transformar uma célula, ela pode responder acionando
seu programa de suicídio apoptótico, privando os oncogenes de
sua vitória. E, se a apoptose for evitada mediante um ou outro
estratagema, há a ameaça da senescência e crise da célula;
somente nas raras ocasiões em que a célula atravessa a crise e
rompe a barreira da mortalidade é que ela e seus descendentes
terão alguma chance de se tomar uma ameaça à vida.

Mesmo nesse caso ainda podem existir outros obstáculos no
caminho. Muitos pesquisadores acreditam que o sistema imuno-
lógico erige uma linha de defesa contra tumores em desenvolvi-
mento. Por exemplo, uma classe de glóbulos brancos, as chama-
das células assassinas naturais (NK, de natural killer), parece
especializada em reconhecer e destruir células transformadas.
Embora essa matança de células seja patente quando células NK
e células cancerosas se encontram numa placa de Petri, o papel
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dessas guerreiras NK na prevenção de tumores em tecidos vivos
ainda não foi provado. O papel potencial das células NK contra o
câncer continua sendo uma área de pesquisa ativa.

Esses múltiplos obstáculos à malignidade forçam as células
pré-cancerosas em evolução a desenvolver múltiplas mudanças
genéticas, cada uma destinada a contornar ou suplantar uma ou
outra barreira. Cada uma dessas mutações, que muitas vezes afe-
tam um proto-oncogene ou um gene supressor de tumor, é um
evento de baixa frequência. O câncer é geralmente mantido à dis-
tância porque depende de uma convergência de eventos raros,
com pouca probabilidade de ocorrer numa vida humana de dura-
ção média.

Sede de sangue fresco

Se um pequeno bando de células tumorais suplanta todas essas
barreiras, outras dificuldades ainda estão à espreita. Como todas
as células do corpo, as células que formam esse tumor incipiente
requerem constante alimentação e oxigénio. Ao mesmo tempo,
precisam continuamente se livrar de dióxido de carbono e dos
resíduos de seu próprio metabolismo.

Enquanto permanece pequena - com menos de um milímetro
de diâmetro -, uma aglomeração de células tumorais pode se
valer da difusão para resolver seus problemas logísticos de supri-
mento e alimentação. Moléculas liberadas pela célula cancerosa
ou por suas vizinhas normais podem se difundir com muita efi-
ciência por essa curta distância. No entanto, uma vez que o grupo
de células atinge o tamanho de um milímetro, ele se choca com
um limite, um teto de vidro. Agora, o processo de difusão não
pode mais assegurar um fluxo adequado de nutrientes e oxigénio
e uma rápida remoção de refugos. Logo, as células dentro do gru-
po ficam famintas e começam a ser sufocadas por seus próprios
resíduos. Como foi descrito antes, essas células anóxicas fre-
quentemente morrem de apoptose mediada por p53.

A taxa de mortalidade dessas células por asfixia e envenena-
mento metabólico começa a se aproximar da taxa em que elas são
capazes de se regenerar. Todo ganho obtido por intermédio da
proliferação celular é neutralizado pelas mortes, e assim o tama-
nho desse grupo de células tumorais permanece constante.
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Alguns focos microscópicos de células tumorais podem perma-
necer nesse estado estático durante anos, talvez até décadas.

Para se tornar ameaçadores, esses focos de células tumorais
precisam escapar de seus ciclos inúteis de divisão seguida por
inanição e asfixia. Essa fuga exige que as células no interior des-
ses focos se tornem verdadeiramente criativas: elas têm de inven-
tar uma maneira melhor de ter acesso a nutrientes e de eliminar
seus resíduos.

A solução que encontram consiste em desenvolver seu pró-
prio sistema de circulação sanguínea. Enquanto o pequeno grupo
de células tumorais sobreviveu semi-inane, suas vizinhas nor-
mais gozaram durante todo o tempo de um confiável suprimento
de alimentação e oxigénio, graças às suas estreitas conexões com
o sistema circulatório do corpo. Ao contrário do pequeno foco de
células tumorais, o tecido normal está entrelaçado com uma den-
sa rede de vasos capilares. Frequentemente a rede de vasos capi-
lares é tão densa que cada célula num tecido tem acesso direto a
um vaso capilar adjacente. Esses pequenos vasos, que têm apenas
a largura suficiente para dar passagem a glóbulos vermelhos em
fila única, suprem todos os tecidos metabolicamente ativos do
corpo e removem seus resíduos.

Os próprios vasos capilares são construídos a partir de célu-
las. Essas células endoteliais são artistas contorcionistas extrema-
mente especializados, capazes de se achatar e depois se curvar em
tubos. A junção ponta a ponta dessas células tubulares forma os
vasos capilares. As células dos tecidos normais asseguram a pre-
sença permanente dos vasos capilares liberando fatores de cresci-
mento específicos, que encorajam as células endoteliais a conti-
nuar exercendo sua função. Caso certas células fiquem famintas
por oxigénio, elas liberam FCEV (fator de crescimento endotelial
vascular) para induzir a proliferação de células endoteliais e a
formação de novos vasos capilares. Sem esse encorajamento, as
células endoteliais jamais vão abrir caminho através dos interstí-
cios de um tecido para formar densas e entrelaçadas redes de
vasos.

Para crescer além do limite de um milímetro, um foco de
células cancerosas tem de inventar uma maneira de recrutar vasos
capilares para seu meio. Judah Folkman, um cirurgião de Boston,
passou as duas últimas décadas desvendando a estratégia das
células cancerosas. Algumas células do grupo, imitando as célu-
las normais à sua volta, adquirem a capacidade de secretar fatores
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de crescimento que atraem células endoteliais de um tecido próxi-
mo e induzem-nas a se multiplicar. Vasos capilares crescem para
dentro do grupo de células cancerosas. Finalmente, o grupo de
células tumorais adquiriu acesso direto a sangue rico em oxigénio
e nutrientes. Agora, esse foco de células pode deslanchar. Seu pro-
grama de proliferação, frustrado por tantos anos, pode agora ser
realizado. Seu número começa a crescer explosivamente.

Os fatores de crescimento liberados por essas células cance-
rosas são frequentemente chamados de "fatores angiogênicos"
porque encorajam a angiogênese, a construção de vasos sanguí-
neos. Entre esses fatores estão FCEV e o FbCF (fator básico de
crescimento do fibroblasto). O sucesso final do foco de células
tumorais está estreitamente ligado à sua capacidade de induzir a
angiogênese. Caso membros desse grupo comecem a elaborar
altos níveis de fatores angiogênicos, seus descendentes, meses
mais tarde, vão formar tumores densamente entrelaçados com
vasos capilares; esses cânceres estão com frequência destinados a
crescer agressivamente e a se espalhar amplamente. Tumores que
têm redes de vasos capilares pouco desenvolvidas crescem mais
lentamente, e os pacientes que os apresentam têm em geral um
prognóstico muito melhor. De fato, alguns médicos usam a pre-
sença ou a ausência de densas redes de vasos capilares em amos-
tras de tumor para determinar seu estágio de desenvolvimento e
prever seu curso futuro.

Ainda não se sabe ao certo como exatamente células tumorais
adquirem a capacidade de gerar esses vasos sanguíneos que cres-
cem em seu meio. Presumivelmente, algumas mutações de genes
nessas células desencadeiam a produção repentina de fatores
angiogênicos, que em seguida pavimenta o caminho para a
expansão a longo prazo do tumor.

Ramificação

Um tumor com um centímetro de diâmetro pode conter até um
bilhão de células. À primeira vista, parece um número imenso,
mas ele fica eclipsado diante do número de células do corpo todo
- mais de 10 mil vezes mais. Assim, um câncer desse tamanho
raramente põe a vida em risco. Na maioria das partes do corpo,
ele provavelmente não comprometerá o funcionamento de um
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órgão vital. A maioria dos tumores precisa ser muito maior antes
de se tornar letal.

Dos pacientes que sucumbem ao câncer, menos de 10% mor-
rem de tumores que continuam a crescer no mesmo local onde ori-
ginalmente se enraizaram. Na grande maioria dos casos, o que
mata são as metástases - colónias de células cancerosas que aban-
donaram o local do tumor primário, original, e se estabeleceram
em outro lugar do corpo. São esses migrantes, ou antes, os novos
tumores que eles semeiam, que geralmente causam a morte.

O processo de metástase, que produz essas vastas colónias, é
extremamente complexo. Para começar, as células dentro da mas-
sa tumoral primária têm de romper as barreiras físicas que cer-
ceiam esse crescimento. Essas barreiras são visíveis sobretudo no
caso dos carcinomas, que constituem a maioria dos tumores
humanos. Os carcinomas surgem das células epiteliais, que for-
mam o revestimento de cavidades em muitos órgãos internos e a
camada externa da pele. As camadas de células epiteliais são sus-
tentadas por uma rede de proteínas, uma "membrana de embasa-
mento" que separa o epitélio do tecido conectivo e da circulação.
Essa membrana de embasamento é a primeira barreira enfrentada
por células de carcinoma decididas a deixar o tumor-mãe.

Como uma membrana de embasamento intacta é geralmente
impenetrável a células, qualquer invasão através dela exige sua
destruição. Células tumorais invasoras fazem isso liberando enzi-
mas que fendem as proteínas que formam a rede da membrana de
embasamento. Uma vez que essa rede é desintegrada, as células
tumorais podem ganhar acesso ao tecido subjacente. Nesse caso
também elas podem levar adiante a invasão e a destruição decom-
pondo células que representem obstáculos físicos a seu avanço.

O poder invasivo das células cancerosas depende de sua
capacidade de liberar proteases, enzimas especializadas em fen-
der cadeias proteicas em pequenos fragmentos. Como a angiogê-
nese, essa secreção é uma habilidade adquirida pelas células
tumorais numa etapa tardia do processo de múltiplas etapas de
progressão do tumor. Essas proteases são usadas pelas células
normais durante a complexa reconstrução da arquitetura do teci-
do que ocorre quando tecidos normais são formados e reparados.
Como seria de se esperar, a liberação e a atividade dessas enzimas
são em geral rigorosamente controladas. Células tumorais inva-
soras subvertem esse controle e depois exploram e utilizam essas
proteases com fins malignos; em vez de liberá-las em pequenas
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doses cuidadosamente medidas, elas inundam suas vizinhanças
consigo mesmas.

Altos níveis dessas enzimas proteases num tecido tumoral
são facilmente detectados em laboratórios de patologia. Esses
laboratórios frequentemente se mantêm fazendo a previsão do
comportamento futuro de tumores, a partir de fragmentos forne-
cidos pelo cirurgião oncologista. Assim como a presença de den-
sas camadas de vasos capilares, altos níveis de protease numa
amostra de tumor não são um bom augúrio para o paciente. Eles
sinalizam a presença de células que, por tentativa e erro, aprende-
ram a arte de destruir tecidos próximos e, por isso, provavelmen-
te vão se espalhar amplamente.

Os primeiros pequenos passos da invasão da membrana de
embasamento resultam numa expansão mínima da massa tumo-
ral; no caso de um tumor epitelial, essa massa localizada é cha-
mada de carcinoma in situ. Mas essa invasão deixa de fato as
células invasoras muito próximas de vasos que propiciam vias de
comunicação para locais distantes. Algumas células tumorais
podem usar vasos sanguíneos como rotas de migração; outras
preferem usar os duetos do sistema linfático. Em ambos os casos,
células individuais ou pequenos grupos de células podem se des-
garrar da massa tumoral-mãe, navegar através desses vasos e ter-
minar em locais distantes.

Esses aventureiros enfrentam uma morte quase certa. Eles
têm de sobreviver ao nado através do sistema circulatório, a que
não estão adaptados. Precisam aderir à parede de um vaso linfáti-
co ou sanguíneo, empurrar as células endoteliais que revestem o
vaso e depois escavar o revestimento que circunda o vaso em
direção ao tecido subjacente. Uma vez dentro deste, essas células
pioneiras têm de encontrar uma maneira de prosperar num
ambiente que, sob muitos aspectos, lhes é totalmente estranho.

Células cancerosas de colo em metástase muitas vezes se ins-
talam no fígado. Células cancerosas de mama frequentemente
conseguem atingir os ossos. Células cancerosas do pulmão
podem se deslocar para o cérebro. Cada um desses novos locais
representa um grande desafio para as células colonizadoras, que
enfrentam fatores de crescimento e estruturas físicas aos quais
não estão acostumadas.

Nessa altura, numa fase avançada da progressão do tumor, os
genomas das células tumorais se tornaram bastante instáveis.
Essa instabilidade resulta em grande variabilidade genética na
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população de células tumorais como um todo. Novas combina-
ções de genes mutantes estão sendo constantemente geradas e
experimentadas. Como na evolução darwiniana, a rara célula que
por acaso carrega genes particularmente vantajosos vence a dis-
puta. Numa fase avançada do desenvolvimento do tumor, os
genes mutantes que conferem capacidade invasiva ou metastática
são mais valorizados do que nunca.

Somente muito poucas células tumorais vão adquirir esses
genes através de acidentes aleatórios de mutação. A grande maio-
ria estará mal equipada para os rigores da viagem metastática e o
estabelecimento em novos terrenos, de modo que suas tentativas
de colonizar lugares distantes terminarão como missões suicidas.
Nessa altura, a massa tumoral primária pode ter alcançado um
tamanho bastante grande, sendo capaz de enviar uma torrente
grande e contínua de batedores nessas missões. Até uma missão
aparentemente impossível terá sucesso se tentada com frequência
suficiente, e assim novas colónias serão fundadas e prosperarão
em locais distantes. Mais cedo ou mais tarde, essas metástases
começam a comprometer o funcionamento dos tecidos hospedei-
ros em que se enraizaram. Somente então o paciente de câncer se
vê à beira da morte.

A mecânica de todas essas etapas ainda é mal compreendida.
Quando são arrastadas pelos vasos linfáticos ou sanguíneos, as
células metastásicas apresentam em suas superfícies certas molé-
culas receptoras que lhes permitem se amarrar às paredes dos
vasos. Há muitos tipos desses receptores que servem de âncora.
Cada tipo diferente de âncora permite à célula metastásica se
ligar a um local molecular distinto. O número e a complexidade
desses receptores que permitem a ancoragem vêm obstruindo o
progresso na compreensão do modo como qualquer um deles
opera.

Nossa compreensão da metástase ainda é fragmentária. Os
princípios que guiam as rotas migratórias da maioria das células
cancerosas são, por enquanto, tão misteriosos quanto os que
guiam a borboleta Danaus plexippus. Para o pesquisador do cân-
cer, o processo de metástase continua sendo uma terra ignota, em
grande parte ainda inexplorada.



16 - Um fim para o flagelo: o uso do
conhecimento das causas do câncer
para desenvolver novos tratamentos

A revolução científica que teve início duas décadas atrás prosse-
gue até hoje. Aprendemos muito sobre as forças invisíveis que
criam o câncer humano. Conhecendo as causas de muitos tumo-
res, deveríamos ser capazes de evitar seu aparecimento ou, caso
apareçam, de tratá-los e conseguir curas permanentes. Os poderes
da genética e da biologia molecular foram aplicados à mais com-
plexa das doenças humanas. Embora nem todas as peças do que-
bra-cabeça estejam no lugar, os contornos de uma explicação
completa do câncer podem ser claramente percebidos. O progra-
ma da pesquisa biomédica contemporânea foi validado mais uma
vez: deslindar problemas complexos parte por parte, reduzi-los a
elementos simples e analisáveis, e depois derivar verdades claras,
incontestáveis. Em duas curtas décadas, passamos de altercações
sobre as origens do câncer a descrições detalhadas e amplamente
aceitas das forças subjacentes às malignidades humanas.

A grande revelação proporcionada por essa revolução é que o
câncer é uma doença de genes danificados. Conhecemos agora as
identidades de muitos dos genes culpados - oncogenes e genes
supressores de tumor. Eles controlam o comportamento das célu-
las em que atuam; as células, por sua vez, respondem gerando
tumores. Não há dúvida de que muitos genes relacionados com o
câncer ainda estão por ser identificados e isolados por clonagem.
Os meios pelos quais muitos genes influenciam o comportamen-
to das células também ainda estão por ser descobertos.

Sabemos que os agentes que provocam o câncer humano pro-
movem, direta ou indiretamente, a criação de genes mutantes.
Sabemos que o aparecimento de um tumor humano requer uma
sucessão de mutações, cada uma delas responsável por perturbar
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um gene controlador do crescimento celular distinto. E sabemos
que processos que ameaçam a integridade do genoma da célula,
entre eles defeitos em sua manutenção e reparo, influenciam for-
temente a taxa de aparecimento de câncer.

A descoberta dos vários genes controladores do crescimento
nos forneceu uma visão do complexo sistema de circuitos de
tomada de decisão que reside em cada célula humana. Os biólo-
gos catalogaram os diversos comportamentos das células por
mais de um século. O comportamento celular parecia ter sua lógi-
ca própria, determinada por forças vitais submicroscópicas ocul-
tas em suas profundezas. Hoje compreendemos essa lógica em
termos de importantes proteínas processadoras de sinais que
determinam as respostas das células a uma ampla variedade de
estímulos; essas proteínas se congregam para formar um elabora-
do circuito processador de sinais. A cada semana novas peças são
acrescentadas ao diagrama de fios desse circuito. Sua forma -
suas interconexões e as ações de seus componentes - determina
como as células se comportam.

O conhecimento desse circuito vai proporcionar as respostas
finais aos interessados na compreensão do câncer. Não há meca-
nismos mais profundos ou mais sutis escondidos em algum canto
secreto da célula. As respostas estão todas ali, ou serão encontra-
das ali em breve. Duas décadas atrás não sabíamos de nada disso.

Essa pesquisa nos permitiu descobrir o coração e a mente da
célula humana, o relógio do ciclo celular. Na condição de senhor
do destino da célula, ele governa decisões relativas ao crescimen-
to e à diferenciação. Embora a pesquisa sobre esse relógio ainda
seja jovem, já sabemos que esse relógio é danificado na maioria
dos tipos de tumor humano, e provavelmente em todos. Aqui,
mais uma vez, já temos os esboços de uma descrição definitiva,
mas muitos detalhes críticos ainda precisam ser esmiuçados.

Muitos dos genes descobertos ao longo da última década nos
forneceram uma ponte entre os cânceres que são predeterminados
no momento da concepção - as síndromes cancerosas familiares
- e aqueles que atacam esporadicamente, resultado de acidentes
genéticos aleatórios que ocorrem durante a vida do indivíduo.
Essas duas classes de câncer não são doenças distintas, como
alguns imaginavam, mas sim manifestações de um repertório de
genes comum que pode sofrer dano antes ou depois de o esperma-
tozóide penetrar no óvulo.
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A derrota do câncer pela prevenção

Quais são as perspectivas de que a rica colheita de informações
aqui descritas venha a ter efeitos palpáveis sobre a taxa de morta-
lidade devida ao câncer? A simples lógica ditaria que a cura de
uma doença tem grande probabilidade de provir da compreensão
de suas causas. Portanto, nosso conhecimento recém-adquirido
sobre genes e proteínas deveria nos fazer avançar rumo à derrota
dessa doença. Mas, na verdade, as causas primárias do câncer têm
origem muito longe da célula individual, em nosso ambiente, na
comida que ingerimos e na fumaça que inalamos. Temos de con-
siderar essas raízes primárias do câncer antes de podermos fazer
uma redução substancial em sua incidência. Genes e proteínas
serão de pouca ajuda aqui.

O precedente estabelecido pelas outras doenças importantes
ao longo dos últimos dois séculos é claro: reduções na mortalida-
de vieram de melhorias nas instalações sanitárias, nutrição, aces-
so a água limpa e imunização. Por extensão, as grandes reduções
nas mortes por câncer vão provir igualmente mais da prevenção
da doença que da descoberta de novos tratamentos.

Reduções importantes na mortalidade por câncer virão da
identificação e eliminação de causas distintas da doença - em
particular certos aspectos da dieta e do estilo de vida. Grande par-
te desse trabalho pertence à esfera dos epidemiologistas. De fato,
já aprendemos muito com eles. Formularam o problema, defini-
ram seu âmbito, amplitude e profundidade. Livraram-nos tam-
bém de algumas noções difundidas em certos círculos: a de que o
Ocidente industrializado está sendo assolado por uma epidemia
de câncer, e que a maior parte desse flagelo pode ser atribuída a
poluentes químicos no ar e na cadeia alimentar.

Com exceção do câncer de mama e dos cânceres relacionados
com o tabaco, as taxas da maioria dos tipos de câncer se mantive-
ram estáveis por meio século, uma época em que a poluição
ambiental aumentou substancialmente. No máximo, somente
uma pequena percentagem dos cânceres humanos pode ser atri-
buída a agentes ambientais produzidos pelo homem. Em 1930, a
taxa anual de mortalidade por câncer nos Estados Unidos era de
143 por 100 mil habitantes. Em 1990, a taxa cresceu para 190 por
100 mil. Esses números são ajustados para levar em conta a dis-
tribuição etária da população e o fato de que, como muitas vezes
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foi mencionado aqui, a incidência de câncer é fortemente depen-
dente da idade.

Quase todo esse aumento ajustado pela idade no número de
mortes por câncer resulta diretamente do consumo de tabaco.
Durante a década de 1990, um terço das mortes por câncer nos
Estados Unidos foi provocado pelo tabaco. A resposta óbvia -
redução do uso do tabaco - já mostrou sua eficácia: em 1990 o
crescimento verificado ao longo de todo um século nas taxas de
morte por câncer no pulmão em homens foi revertido. Sem a con-
tribuição do câncer de pulmão, a taxa global de câncer ajustada
pela idade teria diminuído 14% entre 1950 e 1990.

As taxas de mortalidade por câncer de mama aumentaram
modestamente - em cerca de 10% entre 1960 e 1990. A incidên-
cia da doença parece estar crescendo mais rapidamente, mas uma
maior proporção de casos está sendo curada, em grande parte
através de cirurgia. As causas são ardorosamente debatidas. Uma
visão, que está rapidamente ganhando terreno, atribui a maior
parte desse aumento à nutrição e aos hábitos reprodutivos moder-
nos, que colaboraram para o aumento do número de ciclos mens-
truais que as mulheres experimentam durante suas vidas. Um
fator adicional, pouco compreendido, é o efeito protetor de uma
gravidez quando a mulher é muito jovem, que parece pôr o teci-
do da mama num estado que resiste à investida do câncer mais
tarde na vida. O adiamento da maternidade contribuiu portanto
para uma incidência ascendente.

A dieta desempenha um papel decisivo em talvez metade de
todos os cânceres humanos, mas a maioria dos componentes cau-
sadores de câncer na cadeia alimentar é de difícil identificação. A
dieta ocidental resulta em uma taxa de câncer do cólon de dez a
vinte vezes maior do que a verificada em partes da África central.
Um provável culpado é o elevado teor de carne e gordura animal
comum na dieta ocidental. O processo de cozimento talvez desem-
penhe um papel substancial aqui; poderosos carcinógenos são
gerados quando a carne, especialmente a carne vermelha, é aque-
cida a altas temperaturas. A Ásia também é flagelada por taxas
elevadas de cânceres relacionados com a dieta. A dieta japonesa
resulta numa taxa de câncer de estômago até seis vezes mais alta
que a registrada nos Estados Unidos. Alimentos salgados, fermen-
tados e defumados foram apontados como causas prováveis.

Alimentos vegetais são uma faca de dois gumes, já que con-
têm tanto elementos causadores quanto preventivos do câncer. Os
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vegetais fornecem vitaminas como A, C e E, que neutralizam
alguns carcinógenos importantes, principalmente os oxidantes e
radicais livres gerados durante o metabolismo celular normal. Por
outro lado, alguns componentes dos vegetais podem contribuir
ativamente para o câncer. Os vegetais desenvolveram elaborados
sistemas de defesa química para se tornarem impalatáveis a inse-
tos predadores. Entre eles estão compostos que só se revelaram
poderosos mutágenos no teste de Ames. O próprio Ames citou o
caso de uma nova variedade de aipo desenvolvida para requerer
menos inseticida sintético durante seu cultivo; a maior resistência
a insetos apresentada por esse aipo estava relacionada a um
aumento de dez vezes num poderoso mutágeno encontrado natu-
ralmente nesse vegetal.

Como todos os outros vegetais, o aipo carrega dúzias de
constituintes carcinogênicos e anticarcinogênicos. E o aipo é ape-
nas um dentre as dúzias de vegetais que compõem uma dieta nor-
mal. Cada um deles contribui para nossa alimentação com _seu
próprio espectro de componentes simples e complexos. As intera-
ções entre essas misturas de componentes naturais e seus efeitos
sobre o metabolismo humano são extremamente complexas.
Precisaremos de décadas para determinar quais géneros alimentí-
cios naturais comuns nos tornam saudáveis e quais abreviam nos-
sas vidas.

A despeito dessa complexidade, algumas conclusões já come-
çaram a emergir. Como foi mencionado antes, parece que quase
metade do câncer atual poderia ser prevenida evitando-se dietas
com alto teor de gordura e muita carne. Mas e quanto à metade
restante? O câncer sem dúvida estará conosco por muitas gerações
vindouras, atingindo até os que levam as vidas mais exemplares.
Como lidaremos com esses tumores aparentemente inevitáveis?

A utilização de genes e proteínas
para enfrentar o câncer

Mesmo depois de termos identificado todas as causas externas do
câncer, o comportamento humano nunca será plenamente pauta-
do pelas descobertas dos epidemiologistas. Mais importante ain-
da, a extraordinária complexidade do corpo humano determina ;
inevitabilidade do câncer. Todo mecanismo complexo quebri
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mais cedo ou mais tarde. Se lhe for dado tempo suficiente, o cân-
cer vai atacar todo o corpo humano. É aqui que os genes e proteí-
nas recém-descobertos irão nos ajudar. Eles nos permitirão lidar
com os cânceres que não podemos evitar.

A detecção precoce de tumores vai se provar cada vez mais
importante. A descoberta e remoção de uma massa tumoral em
seus estágios iniciais frequentemente resultam em cura. Mas a
detecção precoce apresenta duas grandes dificuldades. Em pri-
meiro lugar, focos de células cancerosas precisam ser descobertos
quando ainda são muito pequenos. Como vimos antes, um tumor
de um centímetro de diâmetro constitui menos de 0,01% da mas-
sa do corpo. Poucas análises bioquímicas atualmente disponíveis
são sensíveis o bastante para detectar entidades tão minúsculas.

Em segundo lugar, as células cancerosas, especialmente nos
primeiros estágios da progressão de um tumor, são sob quase
todos os aspectos muito parecidas com as células normais. A tare-
fa de encontrar marcadores distintivos que sejam específicos das
células cancerosas é desanimadora. Quase todas as proteínas que
foram proclamadas "específicas de tumor" puderam ser encontra-
das mais tarde como produtos de tecidos normais em algum lugar
do corpo.

Apesar desses fracassos, as abordagens mais atraentes da
detecção de tumores ainda derivam da identificação de genes e
proteínas exclusivos das células cancerosas. Podemos nos lem-
brar dos oncogenes mutantes, dos genes supressores de tumor e
de seus produtos proteicos. O oncogene mutante rãs, presente em
cerca de um quarto de todos os tumores humanos, carrega uma
sequência de DNA que não é encontrada em células normais; e
esse gene causa a produção de uma proteína rãs dotada de uma
estrutura única, antinatural.

Sabendo disso, alguns pesquisadores tentaram encontrar
células portadoras de oncogenes mutantes rãs no cólon. A tarefa
é muito facilitada pelo fato de as células tumorais, como suas
congéneres normais, serem continuamente evacuadas em grande
número no fluxo fecal. Usando uma técnica supersensível de aná-
lise do DNA, David Sidransky, da Johns Hopkins University,
detectou genes mutantes rãs em amostras de fezes. Essas análises
foram feitas em amostras de indivíduos portadores de tumores de
cólon já identificados por outros meios. Essa tecnologia precisa
ser aperfeiçoada e tornar-se ainda mais sensível, mas sua promes-
sa a longo prazo já é clara: ela deverá permitir a descoberta de
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tumores de cólon no princípio de sua progressão para a maligni-
dade, enquanto eles ainda são tratáveis por meio de cirurgia.

A mesma estratégia poderá vir a ser aplicável a tumores de
outros órgãos ocos, entre os quais a bexiga, o útero e o pulmão.
Em cada um desses casos, células são liberadas nas cavidades
desses órgãos. Células da bexiga podem ser encontradas na urina,
ao passo que células do pulmão podem ser detectadas no muco
retirado de um ponto alto dos tubos bronquiais. Como no caso do
cólon, a análise de células soltas oferece a perspectiva de uma
detecção precoce e maiores chances de cura.

Os tumores familiares também contribuem para uma fração
substancial da incidência de câncer humano. Alguns pesquisado-
res estimam que até 10% de todos os cânceres humanos derivam
de genes herdados. A capacidade de prever a suscetibilidade ao
câncer representa, portanto, outra dimensão extremamente útil da
detecção precoce.

No que diz respeito aos cânceres de cólon, a polipose familiar
e as síndromes de CHNPC talvez representem, juntas, mais de
10% de todos os casos. Uma proporção comparável dos cânceres
de mama provavelmente está associada à herança de alelos
mutantes dos genes BR CA l e BRCA2. Ao longo da próxima déca-
da, descobriremos que uma proporção de quase todos os tipos de
câncer comum é causada por versões mutantes herdadas de genes
identificados, muitas vezes genes supressores de tumor.

A tecnologia para a detecção de genes mutantes em pequenas
amostras de tecido está sendo rapidamente aperfeiçoada. Logo,
um gene mutante herdado que predispõe um indivíduo a um tipo
de câncer será rapidamente detectado com o uso de apenas algu-
mas gotas do sangue dessa pessoa. Análises semelhantes estarão
disponíveis para o diagnóstico pré-natal, a ser usado em famílias
que sabidamente sofrem de certos cânceres em taxas inusitada-
mente altas. Esses testes vão identificar os membros de uma
família que estão sob alto risco e os que dele foram poupados. Os
membros da família considerados sob risco precisarão ser moni-
torados ao longo da vida. No caso de doenças que envolvam
especial perigo de vida, entre as quais a polipose familiar e o cân-
cer de mama, o paciente pode decidir ter o órgão-alvo removido
antes que um tumor maligno apareça.

Ainda assim, essas técnicas genéticas poderosas fornecerão
uma proteção incompleta. A triagem completa de toda a popula-
ção para a suscetibilidade congénita ao câncer continuará sendo
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económica e logisticamente impossível, e a maioria dos pequenos
focos de tumores esporádicos continuará a encobrir as redes lan-
çadas pelos que usam as mais desenvolvidas técnicas de detec-
ção. Por essas razões, continuaremos a enfrentar muitos tumores
que só serão diagnosticados quando já tiverem se tornado grandes
e sintomáticos. Então, como agora, os poderes e as limitações da
terapia contra os tumores vão determinar a vida ou a morte.
Durante a década passada, as taxas de sobrevida a longo prazo de
pacientes portadores de muitos tipos de tumores sólidos se man-
tiveram praticamente inalteradas. Para fazer outros avanços, pre-
cisamos desenvolver tipos radicalmente novos de terapia.

A pesquisa molecular básica descrita neste livro promete
grandes recompensas sob esse aspecto, ainda que elas só devam
vir dentro de alguns anos. Na busca de compreender o diagrama
de fios defeituoso das células cancerosas, os pesquisadores des-
cobriram muitos genes e proteínas que são alvos atrativos para
uma nova geração de drogas contra os tumores.

O início dessa nova onda de desenvolvimento de medicamen-
tos já pode ser sentido. Compostos que estão sendo desenvolvi-
dos por empresas farmacêuticas mostram grande poder de blo-
quear a capacidade das células de fabricar proteína rãs funcional.
O que muito surpreende são as especificidades desses medica-
mentos, que afetam fortemente o crescimento das células tumo-
rais mas têm efeitos relativamente pequenos sobre as células nor-
mais, muito embora se saiba que estas últimas dependem da ver-
são normal da proteína rãs para seu crescimento e sobrevivência.

Anticorpos monoclonais podem também se mostrar úteis.
Esses anticorpos, feitos em camundongos, se ligam especifica-
mente a certas proteínas humanas, ignorando todas as outras. São
dispositivos teleguiados infalíveis. Foram criados alguns que são
especificamente reativos com os receptores da superfície da célu-
la - as proteínas EGF e erb E2/neu - apresentados em concentra-
ções inusitadamente elevadas na superfície das células do câncer
de mama.

Esses anticorpos podem ser utilizados de duas maneiras. Em
primeiro lugar, átomos radioativos podem ser ligados a eles.
Quando injetados num paciente, eles rumam para células tumorais
que expressam grandes quantidades de um ou de outro desses
receptores, concentrando radioatividade na região do tumor. Essa
radioatividade pode ser detectada por aparelhos computadorizados
de visualização, tornando possível perceber um tumor que, pelo
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uso de técnicas-padrão de visualização, como tomografias compu-
tadorizadas, não seria visível. Em segundo lugar, toxinas podem ser
vinculadas aos anticorpos. Isso converte os anticorpos em "bombas
teleguiadas" que conduzem as toxinas às células tumorais.

Embora atraentes em seu conceito, ambas essas aplicações
dos anticorpos monoclonais são complicadas pelo fato de que as
células normais também podem apresentar essas proteínas-alvo
receptoras, embora em níveis mais baixos. Por essa razão, um
anticorpo vinculado a uma toxina pode inadvertidamente destruir
células normais que descuidadamente exibam algumas das molé-
culas receptoras por ele visadas. O uso de anticorpos marcados
com rádio pode permitir a revelação dos contornos de um tumor,
mas, uma vez mais, células normais que expressem o antígeno-
alvo podem tornar a imagem tão difusa que ela deixa de ser útil
para o cirurgião que procura localizar o tumor.

A maior inovação na quimioterapia do câncer pode vir da
recente compreensão da importância da apoptose. Muitas drogas
quimioterápicas surtem efeito por induzir esse suicídio progra-
mado das células tumorais. Como a proteína p53 torna muitas
células suscetíveis a drogas indutoras de apoptose, o oncologista
do futuro poderá determinar a posição do gene p53 num tumor
antes de planejar uma estratégia quimioterápica.

A maioria dos tumores carece da função p53 normal, e por-
tanto tende a responder menos às quimioterapias de uso corrente.
Pesquisadores empenhados em desenvolver novas estratégias
contra o câncer terão de voltar sua atenção para esses tumores,
talvez desenvolvendo maneiras de desencadear a apoptose mes-
mo na ausência da proteína p53 funcional. Isso dirige nossa aten-
ção para o circuito celular que controla a resposta apoptótica. O
proto-oncogene bcl-2 é um dentre uma dúzia ou mais de genes
que regulam essa importante resposta. O papel de muitos deles -
seja como promotores ou como antagonistas da apoptose - ainda
está sendo descoberto. Uma vez que compreendermos a lógica
desse circuito, encontraremos novas maneiras de induzir células,
inclusive células cancerosas, a cometer suicídio. As perspectivas
para o desenvolvimento de terapêuticas totalmente originais con-
tra o câncer são brilhantes!
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Uma estrada a percorrer

Até o fim da primeira década do novo século, os elementos do
diagrama de fios da célula serão conhecidos em grande detalhe.
Cada proteína transdutora de sinais terá sido posta em seu lugar
num grande gráfico que descreverá como as células recebem e
processam os sinais que influenciam seu crescimento e dife-
renciação.

Nessa altura, um novo grupo de pessoas de talento se mobili-
zará pelo problema do câncer. Matemáticos especializados na
análise de sistemas complexos de múltiplos componentes vão
explicar para os biólogos como os minicomputadores dentro das
células realmente funcionam. Eles nos dirão como a mente da cé-
lula trabalha, e como descarrila durante a progressão do tumor.

Até recentemente as estratégias usadas para encontrar os
genes e as proteínas que controlam a vida da célula dependeram
de soluções ad hoc para problemas experimentais espinhosos,
encontradas por biólogos que não dispunham de alternativas
melhores. O tempo e, mais uma vez, descobertas acidentais per-
mitiram que novas peças fossem encaixadas no grande quebra-
cabeça. Não se conseguiu, porém, realizar avanços constantes,
regulares, o que levou a maioria dos pesquisadores a procurar
aqui e ali, a esmo, seguindo pistas promissoras, poucas das quais
foram proveitosas. O substancial progresso realizado só ocorreu
porque centenas de grupos de pesquisa independentes contribuí-
ram cada um com avanços fragmentados. Por causa de seus esfor-
ços coletivos, a colheita de informações foi abundante.

Logo tudo isso irá mudar radicalmente. Nos próximos anos,
começaremos a aprender de uma maneira mais sistemática como
a célula é formada. Muitos dos novos avanços serão impelidos
pelo Projeto Genoma Humano, a cooperativa de âmbito mundial
que está empreendendo a catalogação de toda a biblioteca genéti-
ca carregada nas células humanas. Dentro em breve saberemos se
o genoma humano carrega 80 mil ou 100 mil genes. As sequên-
cias de bases desses genes muitas vezes fornecerão indicações
claras quanto a seus papéis na vida da célula.

Até recentemente a procura por genes supressores de tumor,
inclusive os que criam suscetibilidade inata ao câncer, foi um
processo lento e torturante. As técnicas utilizadas eram impreci-
sas e sempre exigiam grande volume de trabalho. Descobertas de
genes extremamente importantes dependeram muitas vezes de
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pouco mais do que pura sorte. Uma vez que o genoma humano
for conhecido em detalhe profundo, o catálogo dos genes supres-
sores de tumor vai se expandir. Dentro de uma década, teremos
identificado quase todos eles e compreenderemos seus papéis na
maior parte dos tipos de câncer humano.

Outras tecnologias também serão aplicadas. Todos os seres
humanos carregam genes que afetam suas suscetibilidades a
vários tipos de câncer. Na grande maioria dos casos, esses genes
atuam de maneiras sutis, influenciando a maneira como desinto-
xicamos carcinógenos potenciais, a eficiência com que mante-
mos nosso DNA em ordem, ou a eficácia com que matamos célu-
las desviantes a caminho de se tornarem cancerosas. Como os
seres humanos são uma espécie geneticamente heterogénea, cada
um de nós carrega uma combinação diferente desses genes. Por
essa razão, o aparecimento de qualquer câncer humano represen-
ta a confluência de eventos aleatórios e a interação de uma gran-
de legião de genes variáveis.

No momento, os geneticistas do câncer concentram suas
energias na compreensão dos papéis de genes isolados e do modo
como cada um influencia a criação de um tumor. Mas a grande
maioria dos tumores surge das ações combinadas de uma série de
genes, não de genes individuais que agem isoladamente. No futu-
ro, novos tipos de matemática tornarão possível compreender as
origens dos cânceres poligênicos, em que legiões de genes atuam
de formas combinatórias para favorecer o aparecimento de cân-
ceres. Dentro de dez a quinze anos, deveremos ser capazes de
prever com alguma precisão os riscos que um indivíduo corre de
contrair toda uma variedade de cânceres poligênicos. Essas previ-
sões serão feitas de maneira rápida e barata, com o aproveitamen-
to dos grandes aperfeiçoamentos que estão por ocorrer tanto no
processamento de dados quanto na automação da análise da
sequência do DNA.

O repertório de genes exposto pelos mapeadores de genes
quase certamente não fornecerá todas as respostas. Atualmente,
as estruturas tridimensionais da maioria das proteínas não podem
ser previstas a partir das sequências de DNA que as especificam.
Esse problema será certamente resolvido até a primeira década do
próximo século. Com a solução virá a capacidade de prever como
muitas proteínas envolvidas no processo de câncer operam, mes-
mo sem análise bioquímica direta das próprias proteínas.

Apesar dessas mudanças colossais no processo e na análise
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da informação, o trabalho ativo dos bioquímicos e geneticistas
continuará sendo central. Eles precisarão entender como proteí-
nas individuais falam umas com as outras dentro da célula viva.
Aqui, também a tecnologia criará uma revolução. Poderosas
estratégias de clonagem de genes, algumas já disponíveis, revela-
rão que proteínas-parceiras interagem umas com as outras dentro
da sopa da célula viva, e como essas interações de proteínas
geram as grandes redes de comunicação pelas quais as células
decidem crescer, diferenciar-se ou morrer.

Finalmente, as formas como novas drogas contra o câncer são
descobertas mudarão radicalmente. Até pouco tempo atrás, vas-
tas bibliotecas de drogas candidatas formadas a partir de centenas
de milhares de componentes químicos diferentes eram examina-
das para se identificar as poucas com efeitos poderosos contra
tumores. Essas buscas, quase sempre excessivamente laboriosas,
não eram guiadas pelo conhecimento dos mecanismos molecula-
res subjacentes à formação do câncer.

O desenvolvimento de drogas vai mudar de duas formas notá-
veis. A triagem será cada vez mais relegada a robôs - uma ten-
dência que já se iniciou. E proteínas específicas no interior da
célula cancerosa serão escolhidas como alvos para o ataque das
drogas recém-desenvolvidas. A estrutura dessas proteínas servirá
de guia para os químicos empenhados em projetar drogas para
atacar sua função. A capacidade de derrotar uma importante pro-
teína causadora de câncer deixará de depender do acaso.

O novo "projeto racional de drogas" levará rapidamente a
poderosos inibidores. Com informação cada vez mais detalhada
sobre os metabolismos das células normais e cancerosas, será
possível projetar drogas extremamente seletivas que ataquem
células-alvo cancerosas, deixando as células dos tecidos normais
relativamente não afetadas. Os efeitos colaterais terrivelmente
desconfortáveis da terapia contra o câncer serão mitigados, talvez
até eliminados.

Os que arquitetarem esses sucessos verão as descobertas do
último quartel do século XX como pouco mais que curiosidades
históricas. Por enquanto, porém, nós nos permitimos ver as coisas
de modo bem diferente. Podemos nos ufanar de ter vivido quan-
do os fundamentos estavam sendo assentados. Deslocamo-nos da
ignorância substancial para a compreensão profunda. Vivemos
tempos de grande entusiasmo!



índice

Aflatoxina, 26-27
África, 20, 27, 77
Aipo, 82, 139-140
Alcatroes de carvão, 22, 23, 41
Álcool, 58, 59
Alemanha, 20
Ames, Bruce, 22-23, 60, 82, 140
Amostras fecais, 141
Animais de laboratório, 22, 26, 27, 31,

127
retrovírus animais, 38

Anticorpos marcados com rádio, 144
Anticorpos monoclonais, 143-144
Aparelhos de visualização, 143
Apoptose, 110-118, 126, 129,131,

144-145
Asbesto, 28, 50, 57

B
Bactérias, 21, 27-28, 63, 76
Banhos de sol, 85
Barbacid, Mariano, 47-48
Biologia molecular, 32, 47, 61, 87
Bishop, J. Michael, 35,36
Blackburn, Elizabeth, 106
Boca e garganta, câncer de, 59

Caenorhabditis elegans, verme, 110
Café, 82
Califórnia, Universidade da, 27
Cânceres

descobertas iniciais relativas aos,
19-21,22-24,31

formação como processo simples vj
processo complexo em múltiplas
etapas, 48-54, 56, 61, 77, 78, 79,
129

frequências dos, 19, 68, 76, 128,
138,139

hereditariedade do, 66, 68-69, 74,
78-80, 83-84,101-102,122,138-
142

prevenção, 138-140
risco de, 20, 48, 58, 59, 68, 70,

73-4, 82, 83, 86, 128, 142-3,
145-6

Ver também cânceres individuais
tratamentos para, 136-147
Ver também Terapias

Carcinoma de bexiga, 42, 43, 44, 45,
47,51,52,58,70,82,84-85, 142
e envolvimento conjunto de onco-

gene e gene supressor, 81
Carcinomas, 76, 77,134-135
Células, 21, 25, 145

assassinas naturais (NK), 129
autonomia das, 10, 11
células de tecido conectivo de

camundongos, 51
células sanguíneas, 88, 108, 109,

130,131
circulação sanguínea para, 131-133
comunicação entre, 88, 89, 90, 91,

92,99,100,101,119,146
controle das, 10, 13, 14, 31-32, 111,

118
crescimento das, 13, 17-18, 31, 40,

45,46,47, 54, 56, 65-66, 67-68,
72, 73, 79, 88-89, 90, 94, 95, 96-
102,119-127, 129

Ver também Células, imortalizadas
Ver também processamento de

sinais;
Fatores de Crescimento; sinais ini-

bitórios do crescimento;
Mutações, e promoção do cresci-

mento celular.


