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Descoberta mutação de doença 
neurodegenerativa hereditária

Embrião de peixe-zebra 
saudável (à esquerda) e com a 
mutação genética (à direita). 
Em baixo, células com o erro 
genético visível a vermelhoUma equipa de investigadores por-

tugueses do i3S (Instituto de Investi-

gação e Inovação em Saúde, no Por-

to) identifi cou a alteração genética 

que causa uma doença neurodege-

nerativa incurável que, para já, só 

foi diagnosticada em famílias por-

tuguesas das regiões do Sul do pa-

ís. Num artigo publicado ontem na 

revista científi ca American Journal 

of Human Genetics, os cientistas ex-

plicam onde encontraram o “erro” 

que desencadeia a doença. Está no 

cromossoma 1, num gene chamado 

DAB1. Agora, “só” falta encontrar 

uma forma de o corrigir.

Os sintomas da doença apare-

cem já na idade adulta mas são for-

temente incapacitantes, afectan-

do o movimento e a coordenação 

e progressivamente difi cultando a 

execução de simples tarefas como 

andar, falar, engolir ou escrever. É 

uma doença neurodegenerativa ra-

ra incurável que faz parte da família 

das ataxias espinocerebelares (SCA, 

do inglês spinocerebellar ataxia), 

com uma prevalência de quatro 

em cada 100 mil habitantes. Neste 

caso, trata-se da SCA37 que é cli-

nicamente muito parecida com a 

doença Machado-Joseph, a ataxia 

hereditária mais comum em Por-

tugal. No caso da Machado-Joseph, 

a mutação já está identifi cada e foi 

encontrada num outro gene e num 

outro cromossoma.

Agora, e passados dez anos de in-

vestigação, a equipa do i3S encon-

trou o “erro” que causa a SCA37. 

Para explicar a descoberta de uma 

forma simplista, olhe para o gene 

DAB1 (que, diga-se de passagem, é 

um dos maiores genes do genoma 

humano e é responsável pelo desen-

volvimento neurológico durante a 

fase embrionária) como uma pala-

vra com várias letras. Uma pessoa 

saudável tem neste gene algo como 

ATTT. O que os cientistas percebe-

ram é que num doente com esta ata-

xia hereditária este gene tem não 

só uma repetição desta sequência 

várias vezes (ATTT) como também 

tem uma letra (um C, por exemplo) 

a mais. Este erro “é tóxico”, explica 

a coordenadora do estudo, Isabel 

Silveira, do Grupo de Genética da 

Disfunção Cognitiva do i3S.

Para comprovar a “toxicidade” 

do erro encontrado nesta palavra, 

os investigadores introduziram a 

sequência alterada num embrião 

do peixe-zebra (um modelo animal 

frequentemente usado em estudos 

genéticos). “O que vimos foi o apa-

recimento de malformações graves 

e uma baixa taxa de sobrevivência 

dos embriões, o que provou que a 

sequência era tóxica.”

Tipo de ataxia familiar estudada afecta famílias portuguesas, sobretudo das regiões do Sul do país. 
A descoberta vai permitir melhorar o diagnóstico da doença incurável e procurar novos tratamentos
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Aliás, segundo concluíram, o “er-

ro” pode até agravar-se em determi-

nadas situações. Por exemplo, quan-

do esta mutação é transmitida aos 

fi lhos (e há 50% de probabilidade de 

acontecer), o tamanho da sequên-

cia alterada aumenta, sobretudo se 

o portador da doença for o pai. E 

quando o “erro” é maior, os sinto-

mas da doença são mais precoces e 

mais graves, concluíram ainda.

Um “erro” que cresce
Os investigadores acompanharam 

três grandes famílias e três mais 

pequenas do Sul de Portugal, par-

ticularmente da região do Alentejo, 

onde foram identifi cados 41 doen-

tes. “O acompanhamento destas fa-

mílias foi essencial para perceber os 

efeitos da doença de geração para 

geração”, refere ao PÚBLICO Isabel 

Silveira. A frequência desta doença 

rara é elevada no Sul do país mas a 

cientista acredita que “a causa ge-

nética agora descrita poderá estar 

também na origem da condição 

clínica de indivíduos de famílias 

de outras origens geográfi cas, no-

meadamente algumas famílias es-

panholas que clinicamente estavam 

descritos como possuindo a SCA37, 

mas cuja causa genética ainda não 

é conhecida”.

O estudo, explica a cientista, 

permitiu o desenvolvimento de 

um novo teste genético que deverá acfreitas@publico.pt

Agora vamos tentar 
ver se encontramos 
alguma 
biomolécula capaz 
de bloquear 
este erro
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“alargar as possibilidades de diag-

nóstico e aconselhamento genéti-

co a familiares mesmo antes dos 

sintomas da doença aparecerem”. 

Abre-se também a possibilidade 

de usar este conhecimento sobre 

a mutação para futuro diagnóstico 

genético pré-implantatório que po-

deria permitir escolher os embriões 

saudáveis e evitar o desenvolvimen-

to da doença.

Mas, para já, o próximo passo é 

tentar reparar o erro em doentes, 

encontrando soluções que permi-

tam (pelo menos) abrandar a pro-

gressão da doença. “Vamos tentar 

perceber de que forma esta altera-

ção causa esta toxicidade, porque 

ainda desconhecemos o mecanis-

mo, e vamos também tentar ver se 

encontramos alguma biomolécula 

capaz de bloquear este erro. Vamos 

primeiro fazer experiências com li-

nhas celulares e peixes-zebra. Isso é 

fundamental para encontrar alvos 

para o tratamento.” Ou seja, é ne-

cessário perceber como é que este 

“erro” funciona, que mecanismos e 

efeitos são desencadeados e como 

isso acontece, para depois bloquear 

as letras que estão a mais neste gene 

e fazer com que o nosso organismo 

leia aqui (no gene DAB1) uma pa-

lavra bem escrita, sem elementos 

tóxicos. 


