RESUMOS SOBRE O CÉREBRO
enquanto experiências positivas produzem resultados
saudáveis, e estudos em animais identificaram efeitos
epigenéticos que podem ser responsáveis. A
transmissão comportamental transgeracional pela mãe
é um dos mecanismos, e é possível que a metilação do
ADN das células germinativas seja outro.
Quanto É Genético?
Uma questão básica na investigação genética é,
portanto, a medida em que uma característica (como
a inteligência) ou suscetibilidade a uma doença é
hereditária ou influenciada pelo meio ambiente
(incluindo efeitos epigenéticos) - quanto é devido à
natureza e quanto à criação.
As respostas a essas questões vêm geralmente dos
estudos de gémeos. Os investigadores comparam a
frequência com que a mesma característica ou doença
aparece em gémeos idênticos ou monozigóticos, que se
desenvolvem a partir de um único ovo fertilizado e
possuem os mesmos genes na totalidade, e em gémeos
falsos ou dizigóticos, que se desenvolvem a partir de
dois ovos fertilizados separadamente e possuem
metade dos mesmos genes. É possível utilizar a
diferença para fazer a estimativa da hereditariedade
da característica em estudo.
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importantes, pois refletem o papel considerável dos
fatores epigenéticos.
Estudos sobre gémeos têm ajudado a esclarecer
factos básicos da vida e desenvolvimento mental, como
a hereditariedade que afeta a aprendizagem precoce,
as habilidades de leitura e outros aspetos do
desenvolvimento cognitivo.
Este tipo de investigação também fez avançar a
nossa compreensão das doenças cerebrais. Por
exemplo, estudos repetidos mostram que o gémeo
idêntico de uma pessoa com esquizofrenia corre um
risco maior de desenvolver a doença do que um gémeo
falso, sugerindo que os genes desempenham um papel
substancial nesta doença mental. Através de estudos
sobre gémeos, sabemos que a tendência de abusar ou
tornar-se viciados em cocaína, marijuana e nicotina é
substancialmente herdada.
Estudos sobre adoção, que comparam a taxa na
qual os filhos adotados e biológicos partilham as
características dos seus pais, fornecem informações
semelhantes. Quanto mais frequentemente os filhos
biológicos partilham uma característica ou uma
doença com os seus pais, em comparação com
crianças adotadas, maior será a influência da genética.
Quais São os Genes Envolvidos?

Estudos de semelhanças entre os gémeos criados
separadamente podem revelar traços em que a
influência da genética é forte. Mas as diferenças que se
desenvolvem a partir de gémeos criados em ambientes
sociais e físicos contrastantes são igualmente

Dado que os investigadores conhecem os
cromossomas onde estão localizados determinados
genes, eles podem deduzir que outros genes estão
próximos se os mesmos tendem a ser herdados em
conjunto. Uma análise de ligação de amostras de
ADN de famílias com uma alta taxa de doença de
Alzheimer levou à descoberta de que certas variantes,
ou alelos, do gene da apolipoproteína E (ApoE) no
cromossoma 19 aumentaram o risco da doença.
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Agora que os investigadores mapearam todo o
genoma, eles podem analisar rapidamente amostras
de ADN para escolher genes que ocorrem com mais
frequência em pessoas com um distúrbio cerebral ou
uma característica psicológica ou comportamental de
interesse.
Os investigadores têm utilizado esses estudos de
associação genómica para identificar genes que
podem desempenhar um papel na doença de
Parkinson, depressão, TDAH e esquizofrenia, bem
como genes para além do ApoE na doença de
Alzheimer.
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normais. Eles podem também aperfeiçoar a atividade
de um gene para criar ratos knock-in.
Os investigadores utilizam animais e células
geneticamente modificados como ferramentas para
investigar funções cerebrais normais e processos de
doenças a nível molecular. Por exemplo, para explorar
o papel de uma citocina (uma substancia química
ligada à resposta inflamatória) na memória, os
investigadores mediram a memória em ratos criados
sem um recetor para a citocina, ou para produzir uma
substância química que bloqueasse a mesma.
De modo parecido, nos estudos sobre drogas, têm
sido utilizados ratos knock-out e knock-in para
identificar um recetor cerebral crucial para a resposta
à nicotina e para demonstrar de que forma as
variações genéticas podem explicar, em parte, por
que algumas pessoas se tornam viciadas em cigarros
e outras não.
Farmacogenética

Dado que as doenças cerebrais são complexas,
a grande maioria não pode ser atribuída a um único
gene: já que cada um de entre uma série de genes
pode dar uma pequena contribuição para o aumento
do risco. A investigação sobre esses “genes candidatos”
e sobre as proteínas que os mesmos expressam pode
proporcionar ideias sobre o processo da doença e
sugerir novas metas para que os tratamentos e
biomarcadores ajudem a identificar pessoas em risco.
O Que é Que os Genes Fazem?
Uma forma pela qual os investigadores estudam
as operações de um gene consiste na alteração do
mesmo em animais de laboratório. Eles substituem os
segmentos de ADN em embriões de rato para criar
ratos knock-out, em que o gene deixa de funcionar e,
a seguir, observam as diferenças entre esses e os ratos

Os investigadores de genética estudam interações
entre genes e drogas para trabalhar em prol do
objetivo da medicina personalizada — adaptação do
tratamento ao indivíduo — e de ideias que possam
levar ao desenvolvimento de novos fármacos.
Nesse esforço, os investigadores têm analisado
estudos de associação genómica completa em busca
de marcadores para identificar pessoas com grave
depressão que, muito provavelmente, podem
melhorar e ter menos efeitos secundários quando são
tratados com antidepressivos específicos. Além disso,
os investigadores recorrem a estudos com animais
geneticamente modificados para mapear as vias
moleculares que determinam a resposta a esses
medicamentos e fazer progredir a investigação para
estudos mais eficazes.
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