
 

Cientistas do IMM identificam funcionamento de um dos 
genes responsável pela miopatia centronuclear 
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Investigadores do Instituto de Medicina 
Molecular identificam funcionalmente de gene 
que está envolvido em doença rara que afeta 
bebés recém-nascidos com prognóstico de 
morte. Uma descoberta fundamental para o 
desenvolvimento de futuros medicamentos 
para a miopatia centronuclear e outras 
condições musculares. 

      

 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

      

 

Equipa de cientistas do Instituto de Medicina Molecular (IMM), da Faculdade de Medicina, da 
Universidade de Lisboa, acaba de publicar na edição online de 29 de setembro, da revista 
científicaEMBO Molecular Medicine, uma importante descoberta para o desenvolvimento de 
medicamentos para a miopatia centronuclear.  

 
Edgar Gomes, investigador do IMM 
© DR 

A miopatia centronuclear é uma doença neuromuscular hereditária que afeta recém-nascidos, os quais 
têm um prognóstico de morte entre três semanas a seis meses de vida. Esta é uma doença rara, dado 
que no mundo existem cinquenta famílias afetadas e estima-se que a incidência é de 0,06 em cada mil 
neonatais.  
 
Os investigadores do IMM revelam agora terem identificado a forma de funcionamento de um dos quatro 
genes que apresentam mutações nesta doença. Os cientistas identificaram uma nova proteína, 
denominada de N-WASP, que é regulada pelo gene BIN1, a qual mostrou ser importante para o 
posicionamento nuclear e organização tríade. Para além disso, os investigadores verificaram que a 
distribuição da proteína tem implicações nas fibras músculo-esqueléticas, dado estar interrompida.  
 
Mas os investigadores foram mais longe e in vitro demonstraram que através da ativação da proteína foi 
possível reverter as características patológicas desta doença rara.  
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Os resultados obtidos no estudo só foram possíveis graças a um inovador desenvolvimento de um 
sistema celular simples em que os cientistas conseguiram replicar a doença em células in vitro e 
posteriormente reverter os sintomas celulares da doença.  
 
Edgar Gomes, investigador do IMM que liderou o estudo, explica citado em comunicado do IMM, que «o 
nosso estudo sugere que a ativação de N-WASP pelo BIN1 pode ser uma nova abordagem terapêutica 
para o tratamento de miopatia centronuclear e outras condições musculares».  
 
«Além disso, o sistema in vitro que descrevemos neste trabalho permite providenciar uma plataforma 
para a triagem de potenciais fármacos para melhorar ou tratar alterações musculares», afirma o 
cientista.  

 


