USP de Ribeirão Preto cria 'biblioteca genética' da população
brasileira
Células-tronco têm potencial para se transformar em células de tecidos do corpo e devem ser usadas para
testes e estudos
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Pesquisadores de Ribeirão desenvolveram pesquisa sobre a genética brasileira (Foto: Pixabay)

Pesquisadores da USP produziram uma coleção de células-tronco a partir do sangue de brasileiros – representando a mistura genética de
europeus, africanos e indígenas que compõe boa parte da população – que têm potencial para se transformar em células de diversos tecidos do
corpo, como neurônios, células do fígado e do coração e poderão ser usadas para veri car a segurança ou a e cácia de medicamentos, em alguns
casos até substituindo os testes em animais. Outra possível aplicação é o estudo de doenças comuns, a exemplo da hipertensão.
Uma biblioteca inicial com 23 linhagens celulares foi criada por cientistas do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias (LaNCE) da USP
– que faz parte do Centro de Terapia Celular (CTC) da USP de Ribeirão Preto.
Testes de medicamentos
Na linha de desenvolvimento de um novo fármaco, as células podem ser utilizadas para complementar ou até mesmo substituir os testes em
animais, antes de serem feitos os ensaios clínicos com seres humanos. As células-tronco desenvolvidas são pluripotentes: têm potencial para se

transformar em qualquer tecido do corpo humano. Em um exemplo de uso, no laboratório, células cardíacas produzidas a partir dessas célulastronco podem indicar se o novo medicamento é tóxico para o coração. Aqueles fármacos que forem tóxicos para as células não serão testados em
seres humanos.
Diversidade Genética
Para isso, é necessário que diversos grupos de pesquisa desenvolvam coleções de células-tronco que representem a genética da população.
Atualmente, são conhecidas bibliotecas de ascendência europeia e outras de ascendência asiática, além de uma africana e de uma de índios
americanos.
A análise genômica do LaNCE - com auxílio de um estudo desenvolvido pelo Ministério da Saúde que monitora a saúde de 15.105 brasileiros revelou que essas células têm uma contribuição europeia que varia de 14,2% a 95%; africana de 1,6% a 55%; e indígena de 7% a 56%.
Pesquisa de doenças
A biblioteca desenvolvida pela USP também é uma ferramenta poderosa para o estudo de doenças comuns. Por exemplo, entre as amostras já
coletadas, cerca de 400 são de pessoas com hipertensão e 10% dessas pessoas não conseguem ser tratadas com os medicamentos atuais.
Pesquisadores que queiram estudar os mecanismos da hipertensão ou da resistência aos medicamentos podem solicitar ao laboratório que
forneça células-tronco desses indivíduos, especi camente.
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