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Impuro para uns e sagrado para ou-
tros, o sangue pode ser muito mais
do que aquilo que nos corre nas vei-
as. Talvez a procurada seiva da vida
longa, como parecem mostrar novos
estudos americanos na área do enve-
lhecimento, publicados esta semana
nas revistas "Nature" e "Science", que
revelam que a injeção de proteínas es-

pecíficas do sangue de ratinhos jovens
— a GDFII e a CREB — reverteu o pro-
cesso de envelhecimento em ratinhos
idosos, nomeadamente no funciona-
mento do cérebro, na memória e na
capacidade de aprendizagem .

As chamadas experiências de pa-
rabiose, nas quais se une o sistema
circulatório de dois ratinhos, um novo
e um velho, já foram realizadas ante-
riormente "e mostraram os efeitos
positivos no fígado, cérebro e múscu-
los", conta João Passos, especialista
em envelhecimento da Universidade
de Newcastle, no Reino Unido. Mas
a novidade é que dois grupos de cien-
tistas das universidades da Califórnia
em São Francisco e de Harvard (Mas-
sachusetts) "descobriram em paralelo
que a injeção da proteína GDFII, que
tem um papel na regulação da ati-
vidade das células estaminais, é tão
eficiente quanto as transfusões san-

guíneas no rejuvenescimento muscu-
lar e cerebral". As células estaminais
são células com capacidade para dar
origem às células especializadas que
constituem os tecidos e os órgãos.

Luísa Lopes, que dirige, no Instituto
de Medicina Molecular da Universida-

de de Lisboa, um laboratório dedicado
ao envelhecimento e às doenças neu-
rológicas, considera que os estudos
americanos trazem duas inovações. A
primeira é "a identificação dos fatores

responsáveis por esse rejuvenesci-
mento, o que vai permitir a realização
de ensaios clínicos em humanos", que
será possível nos próximos três a cinco
anos. A segunda é que os efeitos da
injeção de sangue jovem vão além da
melhoria na circulação sanguínea, na
pressão arterial e cardiovascular, por-
que "aumentam também a chamada
árvore neuronal, isto é, o número de
conexões entre os neurónios", bem
como o desempenho do cérebro nos
testes de memória.
Diminuição cognitiva sem cura
E é no cérebro que estas descobertas
fazem toda a diferença. "Em termos
cardiovasculares, há hoje medicamen-
tos, modalidades de exercício físico
e dietas alimentares que permitem
tratar o envelhecimento, mas não há
nenhuma cura para a diminuição cog-
nitiva". Deste modo, os resultados
"terão um impacto enorme na saúde

pública se houver uma proteína que
possa interferir no funcionamento do
cérebro humano".

Como explica Sandra Morais Cardo-

so, investigadora do Centro de Neuro-
ciências e Biologia Celular da Univer-
sidade de Coimbra, "os neurónios são
células que não se dividem e a única
maneira de termos neurónios novos
é através da neurogénese, isto é, da
sua formação a partir de células esta-
minais neuronais". Com o avanço da
idade "a neurogénese decresce devido
à deterioração da vasculatura (disposi-
ção dos vasos sanguíneos), com impli-
cações na cognição e na plasticidade
dos neurónios".

João Passos e Luísa Lopes reconhe-
cem que estas descobertas são muito
entusiasmantes e encorajadoras para
o desenvolvimento de terapias antien-

velhecimento. Mas avisam que os cien-
tistas têm de ser cautelosos, porque o

que acontece nos animais pode não
acontecer nos humanos e as experiên-

cias foram feitas em condições de la-
boratório. "E ainda não se compreen-
de em detalhe os mecanismos pelos
quais a proteína GDFII atua", assina-
la João Passos, nem se sabe se estas

terapias "poderão ser usadas para
qualquer doença neurodegenerativa,
sobretudo as doenças de Alzheimer e

Parkinson", acrescenta Luísa Lopes.
Depois, "há ainda problemas éticos

graves", sublinha a neurocientista.
"Vamos sacrificar sangue jovem para
prolongar a vida a idosos?"

Transfusões de sangue
nos atletas e estrelas da música
Músicos como Michael Jackson ou
Mick Jagger e atletas como Lance
Armstrong são vulgarmente aponta-
dos por terem recebido transfusões de

sangue, seu ou de outrem, previamente
extraído e melhorado para conter mais

glóbulos vermelhos e assim aumentar
o transporte de oxigénio. Os resultados
são quase imediatos: o rendimento físi-
co cresce. Por outras palavras, ganha-
-se resistência ao cansaço. "Sabemos

que muitos atletas e estrelas da música
fazem transfusões de sangue para me-
lhorar o desempenho", afirma Luísa
Pais, presidente do Colégio de Imuno-
-hemoterapia da Ordem dos Médicos.

O treino físico em altitude ou a ad-

ministração de uma hormona especí-
fica são duas das formas para 'enri-
quecer' o sangue e fazer um upgrade
temporário ao organismo, mas que a
comunidade médica não recomenda.
"A policitemia (número muito elevado
de glóbulos vermelhos no sangue) não
tem interesse nenhum em cidadãos
normais, até porque tem riscos", aler-
ta o presidente da Sociedade Portu-
guesa de Hematologia, José Eduardo
Guimarães. "É preciso não esquecer
que há muitos fatores que ditam o

envelhecimento". Por isso, é taxativo:
"A imortalidade é um luxo a que a
natureza não se pode permitir."

Álvaro Beleza, diretor do Serviço
de Imuno-hemoterapia do Hospital
de Santa Maria, em Lisboa, acredita
que o segredo da juventude será des-
vendado por outro caminho. "A gene-



tica vai permitir grandes avanços no
prolongamento da vida e estão a ser
feitos estudos nesse sentido." A inves-

tigação está centrada na prevenção de

doenças a partir do estudo das predis-
posições genéticas e na regeneração
de tecidos próprios através de células

progenitoras. Por exemplo, "será pos-
sível que cada um de nós conheça as

fragilidades inscritas no seu genoma,
prevenindo as consequências negati-
vas; ou ser sujeito a um transplante
cardíaco, recebendo um coração igual
ao que tinha aos 20 anos", 'fabricado'
a partir de células do próprio.

DO MITO A REALIDADE

Ironia da história. Mais de cem anos

depois da publicação do famoso
romance "Drácula", de Bram Stoker
(1897), que relançou na era moderna
as lendas de vampiros que
atravessaram culturas de todo
o mundo durante séculos, aficção
parece aproximar-se da realidade.
Mas desta vez devido ao avanço
da ciência. Claro que a aproximação
à realidade é vaga, está cheia
de interrogações e tem pouco de

comum com os filmes de terror,
séries de TV, livros ou videojogos
povoad os d e vam p i ros q u e se

tornaram tão populares
nas últimas décadas.
E com a ideia de seres diabólicos

que vivem eternamente por se

alimentarem de sangue jovem
e que só podem ser mortos espetando
uma estaca de madeira no seu

coração. O mito nasceu em

civilizações como a Mesopotâmia
ou a Grécia Antiga, mas aversão
moderna tem origem no folclore
do século XVIII do leste da Europa.
Alguns estudiosos deste fenómeno
social dizem que a origem da crença
está na ignorância em relação
ao ciclo de decomposição do corpo
depois da morte.
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? O que se passa nas células quando
envelhecemos?
? As células acumulam moléculas,
nomeadamente proteínas danificadas,

que precisam de ser removidas, porque
há uma acumulação de danos e uma
menor capacidade de reparação desses

danos.

? Como deve ser retardado o
envelhecimento?
? Estamos perante um dilema. Ou
damos tempo à vida ou damos vida
ao tempo, isto é, ou prolongamos a
vida mesmo sem qualidade ou damos

qualidade à vida que temos. Os estudos

agora publicados nas revistas "Nature"
e "Science" dizem que a transfusão
da GDFII no sangue pode retardar o

envelhecimento, mas esta proteína tem
um tempo de vida e ao fim de alguns
dias desaparece, o que significa que
implicaria transfusões constantes.
Estudos publicados em 2013 já
relacionavam a GDFII (sigla em inglês de
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com a recuperação do músculo cardíaco
em caso de hipertrofia.

? Qual é a alternativa às transfusões?
? Tem sido defendida uma dieta
alimentar com restrição calórica, que
não tenha excesso de calorias mas
não deixe uma pessoa subalimentada.
Foram feitas experiências positivas em
macacos rhesus, espécie mais próxima
dos humanos do que os ratinhos dos
estudos publicados naquelas revistas
científicas.

? E quanto à transfusão da proteína
CREB, referida também nessas
revistas?
? A situação não é muito diferente,
tem um tempo de vida e acaba por
desaparecer. A CREB tem uma ação
muito importante, porque regula em
muitos tecidos os mecanismos de
expressão dos genes. Num jovem, a

proteína é produzida a níveis normais,
mas com o envelhecimento é menos
sintetizada e a degradação das células
continua.


