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Edição genética
ainda não é controlável
Carmo Fonseca, presidente do Instituto de Medicina Molecular, afirma
que os cientistas não estão preparados para experiências com humanos

Virgílio Azevedo
Não existem, por enquanto,
"evidências científicas suficien-
tes para aplicar a tecnologia da
edição genética em humanos",
afirma Carmo Fonseca ao Ex-

presso. A presidente do Ins-
tituto de Medicina Molecular
(iMM) reage assim às notícias

que estão a correr mundo des-
de segunda-feira sobre o inves-

tigador chinês He Jiankui, que
anunciou ter criado os primei-
ros bebés manipulados geneti-
camente. A cientista sabe bem
do que fala, porque lidera um
laboratório com o seu nome —

o Maria do Carmo Fonseca Lab
— que desenvolve trabalho de

investigação precisamente na
área da edição genética. Aliás,
esta é a única equipa científica
a fazê-lo em Portugal.

Carmo Fonseca participava
numa conferência em Amester-
dão sobre genética e medicina
de precisão para o tratamento
do cancro quando foi contacta-
da pelo Expresso, a EpiPredict
Conference 2018. "Aqui todos
falam da notícia do cientista
chinês, e a opinião consensual
é de que não estamos prontos
para avançar com a experiência
que o cientista chinês diz ter
realizado com sucesso", conta
a presidente do iMM.

A história tem tanto de polé-
mica como de obscura, porque
provocou uma onda de choque
na comunidade científica mun-
dial, mas os pormenores do que
realmente se passou permane-

cem no segredo dos deuses. E
não há entidades independen-
tes que confirmem a notícia ou

artigos científicos publicados.
O que se sabe é que He Jiankui,
investigador da Universidade
de Ciência e Tecnologia do Sul
da China, em Shenzhen, na pro-
víncia de Cantão, afirmou que
a sua equipa conseguiu criar
duas gémeas em que o ADN
foi alterado através da técnica
de edição genética CRISPR/
Cas9 (inventada em 2012), de
modo a prevenir uma eventual

infeção futura por VIH (sida).
A revelação foi feita na vés-

pera de uma conferência in-
ternacional sobre manipula-
ção genética que decorreu em
Hong Kong, onde He Jiankui
participou. O cientista, que es-

tava de licença da sua universi-
dade desde fevereiro, já tinha
feito várias experiências de ma-
nipulação genética em ratos,
macacos e embriões humanos
em laboratório, mas desta vez
foi longe demais e alterou em-
briões humanos durante trata-
mentos de fertilidade, aplican-
do a técnica CRISPR/Cas9 para
bloquear o gene CCRS, que é a
porta de entrada do VIH nas
células humanas. Para isso con-
tou com a participação de sete
casais de voluntários em que os
homens estavam infetados com
sida. Mas ninguém sabe onde
tudo isto foi feito, quem são os
casais e onde nasceram as duas

gémeas.

Situações inesperadas

"É impossível garantir que a
alteração deliberada do ADN
por um cientista não introduza

outras alterações não progra-
madas que podem provocar
doenças", alerta Carmo Fon-
seca, que exemplifica com a
sua própria experiência como
investigadora. "No meu labo-
ratório estamos a desenvolver
modelos de doenças a partir de
células estaminais produzidas
com a colaboração de doentes
voluntários que fazem a doação
de biópsias de pele", explica a
cientista e Prémio Pessoa 2010.
Os voluntários têm doenças ge-
néticas cardíacas ou predispo-
sição para o cancro da mama.

"O nosso objetivo é, a partir
destas células estaminais, in-

duzirmos a sua diferenciação
em células do coração ou ma-
marias. E para estudarmos o

que está errado, isto é, o meca-
nismo que leva à doença, que-
remos corrigir a mutação ge-
nética que está na sua origem,
mas em células estaminais e

não em pessoas", esclarece a
especialista em biologia celu-
lar. "O problema é que quando
estamos a fazer esta correção,
observamos que aparecem
inadvertidamente, de forma
não controlada, outras altera-
ções no genoma, na sequência
do ADN". Porquê? "Este fenó-
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meno está relacionado com a
tecnologia usada, o CRISPR,
porque usamos tesouras para
cortar o genoma em determi-
nados sítios mas às vezes es-
tas fogem ao nosso controlo e

cortam outros sítios que não
queremos", explica.

Há uma grande falta de infor-

mação sobre o que aconteceu,
mas Carmo Fonseca presu-
me que o cientista chinês He
Jiankui "deve ter feito um gran-
de número de tentativas de ma-
nipulação genética até conse-
guir resultados, e é expectável
que muitas das experiências
que fez tenham corrido mal,
não dando origem a embriões
viáveis e ao nascimento de be-
bés". A presidente do iMM cal-
cula que He Jiankui "deve estar
a jogar com um mecanismo da
seleção natural: se as duas gé-
meas nasceram, é porque não
houve nenhum grande erro na
manipulação genética". Mesmo
assim, "não tiveram problemas
até ao nascimento mas podem
vir a ter ao longo da vida".

China proíbe experiências

Entretanto, o Governo chinês
ordenou uma investigação a
este caso e suspendeu todas
as experiências em curso lide-
radas por He Jiankui. O vice-
-ministro da Ciência e Tecno-
logia, Xv Nanping, disse que a
manipulação genética "violou
as leis chinesas e as barreiras
éticas", considerando a situa-

ção "chocante e inaceitável". E
o diretor-adjunto da Comissão
Nacional de Saúde, Zeng Yi-
xin, revelou que "os infratores"
serão castigados. O cientista
chinês já tinha anunciado uma
pausa nas experiências, peran-
te as fortes críticas da comuni-
dade científica internacional
e da Universidade de Ciência
e Tecnologia do Sul da China
onde trabalha, que resolveu
também abrir um processo de

investigação.
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