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Como colocar uma bomba-relógio no DNA de um Aedes aegypti
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Exemplares de Aedes aegypti erm laboratório.O mosquito é resistente, mas programas eficazes
podem reduzir a população (Foto: Felipe Dana/AP)

Os professores Zach Adelman e Zhijian "Jake" TuZach Adelman e Zhijian "Jake" Tu, da Universidade de
Tecnologia da Virginia, dedicaram três anos de suas vidas a uma tarefa ingrata.
Os dois queriam descobrir o que faz um mosquito mosquito Aedes aegyptiAedes aegypti  macho ser um
mosquito Aedes aegypti macho -- em termos genéticos. Para fins de saúde
pública, as fêmeas do Aedes são as vilãs que atormentam médicos, gestores
públicos e pacientes. Para nutrir seus ovos, precisam de sangue. Por isso, servem
de vetores ideais para males modernos como dengue, zika e chikungunyadengue, zika e chikungunya. A
ideia dos dois professores seguia uma lógica simples: se eles fossem capazes de
determinar qual gene transformava embriões em machos, seriam capazes
também de evitar o nascimento de fêmeas. “Entender os mecanismos que
regulam o nascimento de mosquitos machos é algo importante”, afirma Tu. “Eles
podem nos fornecer ferramentas poderosas para reduzir a população de



mosquitos”. 

>>“É impossível acabar com o Aedes aegypti”, diz criadora de mosquito
transgênico
A lógica simples esbarrava na dificuldade de entender e alterar o DNAalterar o DNA do
mosquito. Em 2015, Adelmam e Tu publicaram o trabalho em que diziam ter
descoberto o fator responsável por tornar embriões em machos: um gene gene
chamado Nixchamado Nix que, se inserido em embriões destinados ao sexo feminino, fazia
surgir orgãos genitais masculinos internos e externossurgir orgãos genitais masculinos internos e externos:  “A ciência buscava
essa resposta havia mais de 70 anos”, diz Adelman.
>>O que o boato sobre o larvicida que "causa" microcefalia diz sobre nosso
medo de epidemias
O Nix é um gene poderoso. Uma vez presente no código genético dos mosquitos,
provoca o surgimento inevitável de características masculinas. Nos mosquitos,
como nos humanos, o sexo dos animais é definido por um par de par de
cromossomos cromossomos - um vindo do pai, o outro vindo da mãe. Se o mosquito pai
enviar um cromossomo contendo o gene Nix, o filhote será macho. No geral, esse
processo é uma roleta russa. Adelman e Tu propõem dar um empurrãozinho na
natureza e forçar que os machos, obrigatoriamente, contribuam comforçar que os machos, obrigatoriamente, contribuam com
cromossomos contendo o gene Nixcromossomos contendo o gene Nix. De modo que cada nova fecundação gere
somente machos inofensivos. O desafio óbvio dos dois era: como levar um gene a
se espalhar por uma população com milhões de indivíduos?

>>Butantan estuda soro antizika para grávidas
Para fazer isso, os cientistas usam uma tecnologia nova chamada de “sistema de
condução genética”, ou condutores genéticoscondutores genéticos. São mecanismos que conferem
vantagens a determinados genes, para que eles se propaguem em meio a
populações de animais com mais facilidade. Esses sistemas foram pensados para
controlar pragas resistentes a pesticidas -- por meio da propagação de genes
capazes de aumentar a vulnerabilidade dos bichos a veneno; ou para eliminar
especies invasoras -- como o Aedes aegipty Aedes aegipty que existe no Brasil, vindo da África.
“Condutores genéticos também podem nos ajudar a controlar epidemias”, diz
Omar AkbariOmar Akbari, doutor em biologia molecular e professor da Universidade daUniversidade da
Califórnia em Riverside.Califórnia em Riverside. Akbari e outros dois colegas publicaram, na revista
Nature Reviews, uma avaliação das técnicas de condução genética hoje
disponíveis.
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>>Além da microcefalia: o que é a Síndrome Congênita do Vírus Zika

A ideia de usar condutores genéticos é antiga. Remonta à década de 1960. Por
anos, a ambição esbarrou na falta de tecnologia. Deu uma guinada em 2015,
quando ganhou fôlego uma técnica de edição genética chamada Crispr/Cas9Crispr/Cas9,
mais simples, barata e eficiente que todas as anteriores. Numa explicação
grosseira, o Crispr/Cas9 corta o código genético e insere, no espaço aberto, genesgenes
de interesse dos cientistasde interesse dos cientistas. O sistema é composto por um RNA (uma molécula
complementar ao DNA) e uma enzima. Em laboratório, os cientistas usam essa
técnica para cortar um dos cromossomos daquele par responsável por definir o
sexo dos mosquitos. Na lacuna aberta, inserem o gene Nix – responsável pela
definição de características masculinas – acompanhado pelo RNA e pela enzima
que fizeram o corte. Dentro da célula, esse conjunto continua o trabalho sem
precisar de interferência humana, e corta o segundo cromossomo do par. Para
reparar o dano, o organismo usa o primeiro cromossomo como modelo - aquele
com o Nix em sua constituição. O resultado é que, no fim, os dois cromossomos
passam a ter o Nix e a definir características masculinas. Eles serão repassados à
prole dos mosquitos – composta, exclusivamente, por machos ou fêmeaspor machos ou fêmeas
estéreisestéreis. O recorta e cola do Crispr foi recebido com entusiasmo pela
comunidade científica. A técnica facilita o processo de edição de genes, e
aumenta a precisão desse processo. No final de 2015, a revista Science elegeu aa revista Science elegeu a
técnica como o principal avanço científico daquele anotécnica como o principal avanço científico daquele ano.

>>Cientistas querem infectar o Aedes aegypti com bactérias para evitar a
transmissão de vírus
A Crispr/Cas9 já foi usada, e somente em laboratório, em mosquitos do gênero gênero
anófelesanófeles, os responsáveis pela transmissão da maláriamalária. Com as descobertas de
Adelman e Tu - que sabem como transformar fêmeas em machos - ela poderá ser
usada também em Aedes aegypti. Nessas condições, o Nix serviria como um
bomba-relógio no DNA dos mosquitos - capaz de passar despercebida de uma
geração a outra, até causar o desaparecimento ou a dramática redução dessa
população.

>>Por que estamos perdendo a guerra contra o Aedes aegypti
Usar engenharia genética para conter o avanço da dengue, zika e chikungunya
não é, exatamente, uma novidade. O Brasil já testa tática semelhante - em
Juazeiro, na Bahia, a bióloga Margareth Capurro, da Universidade de São
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Paulo, acompanhou um consórcio internacional que liberou mosquitosmosquitos
transgênicostransgênicos na natureza.Os animais, todos machos, continham um gene letal
capaz de matar a larva gerada. No país, há ainda outros projetos que pretendem
soltar na natureza machos estéreis, incapazes de produzir filhotes.  Ao competir
pelo direito de acasalar com as fêmeas da espécie, esses exemplares estéreis
impedem que mosquitos viáveis se reproduzam. A população de mosquitos cai.
A diferença dessa técnica para a proposta por Adelman e Tu é que os dois
professores não querem matar os filhotes de mosquito. Eles preferem que os
animais se reproduzam muitose reproduzam muito e com sucesso. Até o ponto em que a população
de Aedes aegypiti em uma dada região passe a ser composta, majoritariamente
(ou exclusivamente), por machos geneticamente editados - e exclusivamente
capazes de produzir outros machos: “É possível, então, que essa população
desapareça”, diz Adelman. Segundo ele, a técnica - que nunca foi testada em
campo - é potencialmente mais barata que a dos mosquitos transgênicos: “A
edição em laboratório só precisa ser feita uma vez”, diz o cientista. Uma vez
liberados na natureza, os mosquitos e seus descendentes se encarregam do
restante do trabalho, de propagar o gene Nix entre seus filhotes. Seus colegas
transgênicos, que não geram crias, precisam ser produzidos em laboratório
repetidas vezes.
Os condutores genéticos oferecem uma nova estratégia para lutar uma briga que,
por ora, estamos perdendo. O Aedes aegypti é uma praga urbana,extremamente
adaptada as nossas cidades. Toda nova arma, contra esse inimigo, parece valiosa.
Mas há ressalvas - apesar da animação dos cientistas ante as possibilidades, os
condutores genéticos ainda carecem de mais estudos. É preciso saber se a técnica
é de fato segura e não corre o risco de causar desequilíbrios ambientais. “Ainda
temos de fazer vários testes em laboratório, antes de partir para testes de campo”,
diz Adelman. Akbari, da Universidade da Califórnia, é mais otimista: “Essas
técnicas vão se aprimorar rapidamente”,diz ele. “E elas vão evitar que soframos
com novas doenças no futuro”.

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/12/e-impossivel-acabar-com-o-aedes-aegypti-diz-criadora-de-mosquito-transgenico.html






AEDES AEGYPTI DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA CRISPR EDIÇÃO GENÉTICA
TAGS

http://epoca.globo.com/palavrachave/aedes-aegypti/
http://epoca.globo.com/palavrachave/dengue/
http://epoca.globo.com/palavrachave/zika/
http://epoca.globo.com/palavrachave/chikungunya/
http://epoca.globo.com/palavrachave/crispr/
http://epoca.globo.com/palavrachave/edicao-genetica/


HomeRight Power-Flo
Pro Electric Stationar…

Natural Floors by
USFloors SMARTCORE…

SHOPPING

Método comprovado queima
600kcal em apenas 2

minutos...

Conheça!

Pulôver com estampa
vermelho manga longa

com...

R$69,90

O Novo HB20 Vai Despertar
Suas Emoções

Veja Mais no Site!

Carro Eleito “Compra Certa
2015”

Veja Mais no Site!

MAIS LIDAS

Fotos de Madonna antes da fama
caem na rede; vem ver - ÉPOCA | Bruno

Astuto

1

2

https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=oAqyiHxqdkMwRysxajczUDJWeEtaeXVZZGp0azhKeE84N0NQTXh0R0d1bGpwZ0UxbUhjdW5sT0ZUZjFOeVptUElCK1RaN3BIVE5TWWpockV2OXAxWHlNcDVoa1pzaWdFemU2S1kvcG5kaVltWUtXZ2VOOGJsSXJiSlR1MlRDYXRQSWxnZk8wMk9NK0pKRFA2eHVVOFBrTUJhcVNBYWRWUUxEVThFdXFUZEtlQWlMaG04cXpINU1ZUCtvWDlxNlMrVW5HS005elpYN0EwYXdPdmhSWk1nUTBiTExNTUNDakVxRDR4VEpOdExxZnRSOWRVS3RobWtzK2tDeldMbTdMRHQwTFpVakVvVW5hY3pjQ3RqREF3SmpOS2NBNVprMFVKZjlBTkcxOEFubHc0WEZLMVRtbm9FODVoaXFoN1c1NlRoUGxSWXExdXk3OW51MmFWRmtQZ2RBQnM5VHFWQU5xVTE4Ym5jaDZuQjd2WkZoQ2RWNkdGcCtyWTJKWTJrb3hUSE1lSVFqV2QvZHFMbWQ0em9WUTExeVJVUlh3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F309353485%3B136941775%3Bs%3Fhttp%3A%2F%2Ftracking.searchmarketing.com%2Fclick.asp%3Faid%3D320011480005344134
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=cq2DYnxqdkMwRysxajczUDJWeEtaeXVZZGp0azhKeE84N0NQTXh0R0d1bGpwZ0UxbUhjdW5sT0ZUZjFOeVptUElCK1RaN3BIVE5TWWpockV2OXAxWHlNcDVoa1pzaWdFemU2S1kvcG5kaVltWUtXZ2VOOGJsSXJiSlR1MlRDYXRQSWxnZk8wMk9NK0pKRFA2eHVVOFBrTUJhcVNBYWRWUUxEVThFdXFUZEtlQWlMaGwxSzJXWlJyWVhQZzMyTGc2cFZFRk1abHVUbk1td2lNRDRDVkkvVHF2OHB0Ujc2K3FWOUNGdUJOUEo3bUM3RzB0RkZzWkVJY0JFK1ZsNWNodERTdXdGTHloU3U0ZFUzcU1DWjBrUy9YK3ozUGt6cWkrV3VWdXJiVkRleHNneUJsT05MQXV5cWFiZVdxUFVraWxGd2ZLTlJYWHRTYjgySXNtRSt4L0JiZ1p6QVBKVmJHZWlDU0JtYytlWFJwWWtrcVcyelZyY29qVFBZTWtDZjd6Q2MwVmM5UVRtYVNuVUx6ckgrZlZhaGlqa25RPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F309353485%3B136941775%3Bs%3Fhttp%3A%2F%2Ftracking.searchmarketing.com%2Fclick.asp%3Faid%3D320011480006396889
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=fc9nZnxqdkMwRysxajczUDJWeEtaeXVZZGp0azhKeE84N0NQTXh0R0d1bGpwZ0UxbUhjdW5sT0ZUZjFOeVptUElCK1RaN3BIVE5TWWpockV2OXAxWHlNcDVoa1pzaWdFemU2S1kvcG5kaVltWUtXZ2VOOGJsSXJiSlR1MlRDYXRQSWxnZk8wMk9NK0pKRFA2eHVVOFBrTUJhcVNBYWRWUUxEVThFdXFUZEtlQWlMaGxlZ1VBZUxid2MrNFNzeGd6bGR4SzkvNGtVQm5lQVRlcUZWcWNueVROWGxVQmVzZnFoWElyUmpyY3B3UzE0ZWlYdXpNcXY4L0RTd0dkdE8wOFpsMVZwNmRucTBGSEVJZ0t0L3RNNE5CTkxSZGpUeGQ2SHNKajk2OG1BNy9JSFM1cENlSHZmb0JHRldPU0ZiVnpOdEVreGhrS3RIRUE1STdLK1JnNU9GUVkxZkVZQ1loT3FzWEFNTlQwZ29mN0JCU3M9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F309353485%3B136941775%3Bs%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.lowes.com%2F%3Fcm_mmc%3Ddisplay_Criteo-_-logo-_-logo-_-logo
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=19813&campaignid=106567&zoneid=120833&bannerid=8242464&displayid=6537a1324b&uaCap=0&aid=vStwb3x5aE5SVUNiY29raWs0eFpIL1J1bGplMmU4SmxwL0I4Q1FTVWRua3Uwdk9vPXw=&u=%7CHfigkYik/4j+xbqNSTSQrx5JQf6RXTFNqeET8VD9GkE=%7C
http://e.nspmotion.com/event/?c=20014&imp=1471996734640&x=0&rnd=zEivZyMB&t=1BRY
http://e.nspmotion.com/event/?c=22057&pr=14174486&imp=1471996734640&x=1&rnd=uAdVqyJc&t=1BRY
http://e.nspmotion.com/event/?c=22474&imp=1471996734640&x=2&rnd=aBjIDVqB&t=1BRY
http://e.nspmotion.com/event/?c=22488&imp=1471996734640&x=3&rnd=tLCoWbPa&t=1BRY
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/08/fotos-de-madonna-antes-da-fama-caem-na-rede-vem-ver.html


Canais

Casado desde janeiro, Marcos
Palmeira diz: "Nunca assuma

compromisso com a...

“Hector sempre será o maestro da
minha vida”, diz Bárbara Paz - ÉPOCA |

Bruno Astuto

Diretor da Oi pagou mais de R$ 50
milhões para advogado fraudar

clientes, diz PF -...

Betty Lago morre vítima de câncer no
Rio - ÉPOCA | Bruno Astuto

3

4

5

https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=sVBBWXxqdkMwRysxajczUDJWeEtaeXVZZGprVks1Z3ZjTjJxanFKVlFFTlZqbm1lZnBDbHJQN2lUS0lvVmhsMUZGZTlKUlpwTW1xOGJtZUVZLzg3QXhISytHOEgzcTZ0QzYxaEZVU25udkI1TWJ0TGhBaStSbTlJRzV2NFRRdU5NcjNja1VSTEt3d29Ebkg5bWxjWllLV0RmMENjVFovc014L1FURUF5Q1l3VlNsZlZzeDZEbERGM3dPQ0lUL0tGSFVlaGY1cUY5djdrVGloYmtFUUcwODMraWZ5cDdMYU1CSmNES3I4NFBOWUNDMThVMEdPTWE4U0QvQUxUeTYxUHhYYmZveXhLb2FtM2xCM1N3RVBibDIyYVdwTlh2SkcwSTBMNnEzMGxBb1FnWkhva3NpdVBLT0Ixd2xwYzVCTGI3VEhHbm5waWY2TjNPeFN4ODlrTGZsUUZnNFdWQU1OdzRBVVozT3M5ZGQzNU9tTXc9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F309353485%3B136941775%3Bs%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.lowes.com%2F%3Fcm_mmc%3Ddisplay_Criteo-_-logo-_-logo-_-logo
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=8m4FVnxqdkMwRysxajczUDJWeEtaeXVZZGprVks1Z3ZjTjJxanFKVlFFTlZqbm1lZnBDbHJQN2lUS0lvVmhsMUZGZTlKUlpwTW1xOGJtZUVZLzg3QXhISytHOEgzcTZ0QzYxaEZVU25udkI1TWJ0TGhBaStSbTlJRzV2NFRRdU5NcjNja1VSTEt3d29Ebkg5bWxjWllLV0RmMENjVFovc014L1FURUF5Q1l3VlNsZlg2eUEvMGtvcUp4cXFBRmxSU2F4QTJVTHQ4Z3ZGcFNZMS9qK2V4N3dtRjRqSVo5SndEZ3k3N2E4b01TZkdEMDB1WTV0SFU4T2VZOTMxZEc1NEhqOTJBU1dNeWUzR21abmZGdWtIWWRtaGVid3JVN0JRSjhoK0xnTUlPQjlONnltQi9Dc3ZsZnFUTExBOGgxbFNyK0Zqdm40dkZRVHZEcExqU2VkSFMzTUx0VUdaTGFKNlZjWUlPeWRjYmx1TVlFajdSYzRVaENZdVczMVUvbWZCU2ZzVEg4M1ZSWUczMWJUaTdFdGxOSDkvZWp3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F309353485%3B136941775%3Bs%3Fhttp%3A%2F%2Ftracking.searchmarketing.com%2Fclick.asp%3Faid%3D320011480005344134
https://cat.sv.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=urTHEnxqdkMwRysxajczUDJWeEtaeXVZZGprVks1Z3ZjTjJxanFKVlFFTlZqbm1lZnBDbHJQN2lUS0lvVmhsMUZGZTlKUlpwTW1xOGJtZUVZLzg3QXhISytHOEgzcTZ0QzYxaEZVU25udkI1TWJ0TGhBaStSbTlJRzV2NFRRdU5NcjNja1VSTEt3d29Ebkg5bWxjWllLV0RmMENjVFovc014L1FURUF5Q1l3VlNsZldQSTFUbzM0bWoyY09NM2Z1ajlkaTI2TWVCMGlGR2lPekJ6MzNmaTBILzhMM1QyQWd5M3JDaDNjVzE3b1lUU25yZGUzYVhWVHlIZGhXSWpCUzVNRHJ5eHBKU2g2SzMzM3oyNTUySE9HQllESUtqRDRQNS9Va01IeEtWMlBxS01hWStLbEI3NlFUSkpSeHZSTUhscG1STnhqNkY1Z2Q3R0dNM0c1a3JNeFp3UWZHWE1nR2V3VitCTjhrckIra3JEQXhTTklQYXU5YTZ1cHcxcnMxTVlveWk4Qk5PbnBPVWk5WjNXc29FRTlNUThBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F309353485%3B136941775%3Bs%3Fhttp%3A%2F%2Ftracking.searchmarketing.com%2Fclick.asp%3Faid%3D320011480005654172
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=19813&campaignid=106567&zoneid=120833&bannerid=8242464&displayid=45b5d323e9&uaCap=0&aid=vStwb3x5aE5SVUNiY29raWs0eFpIL1J1bGplMmU4SmxwL0I4Q1FTVWRua3Uwdk9vPXw=&u=%7CHfigkYik/4j+xbqNSTSQrx5JQf6RXTFNqeET8VD9GkE=%7C
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/08/casado-desde-janeiro-marcos-palmeira-diz-nunca-assuma-compromisso-com-eternidade.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/08/hector-sempre-sera-o-maestro-da-minha-vida-diz-barbara-paz.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/08/diretor-da-oi-pagou-mais-de-r-50-milhoes-para-advogado-fraudar-clientes-diz-pf.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/09/betty-lago-morre-vitima-de-cancer-no-rio.html

