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CIÊNCIA
| Redacção/Lusa | 

Uma equipa de investigadores do Institu-
to de Medicina Molecular de Lisboa des-
cobriu, numa experiência com ratinhos,
que determinados glóbulos brancos, que
protegem o organismo de infecções, tam-
bém ajudam no desenvolvimento de can-
cro do ovário.

Bruno Silva-Santos, que lidera a equipa,
explicou à Lusa que "a interacção entre
dois tipos de células do grupo dos glóbu-
los brancos" - os linfócitos T gama-delta e
os macrófagos peritoneais - "promove o
crescimento do cancro do ovário".

O investigador esclareceu que os linfó-
citos T gama-delta produzem uma molé-
cula, a interleucina-17, que "vai recrutar"
os macrófagos e "levá-los para o sítio do
tumor", causando a formação de vasos
sanguíneos que "vão fornecer alimentos
ao tumor, que cresce mais depressa".

O coordenador do grupo, do Instituto de
Medicina Molecular da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa, adian-
tou que o que o tumor faz é "raptar o me-
canismo protector" dos linfócitos T

gama-delta e dos macrófagos peritoneais
contra infecções e "usá-lo a seu favor".

Os linfócitos T gama-delta e os macró-
fagos peritoneais são considerados "mui-
to importantes" para a proteção natural do
corpo contra microrganismos, em particu-
lar fungos e bactérias. O que acontece, se-
gundo Bruno Silva-Santos, é que a res-

posta do organismo "é aproveitada pelo
tumor para favorecer o seu crescimento".

Por isso, assinalou, basta extrair do or-
ganismo os linfócitos T gama-delta ou a
molécula interleucina-17 para travar a
progressão do tumor.

"Se tivermos um doente com cancro, o
que queremos é impedir o desenvolvi-

mento do tumor. Vamos tirar estas células
e esta molécula para impedir o desenvol-
vimento do tumor. Sabendo à partida que
o doente vai ficar mais suscetível a uma
infecção fúngica ou bacteriana, controla-
mos... com recurso a antibióticos", exem-
plificou.

Sobre os benefícios terapêuticos da des-
coberta, Bruno Silva-Santos referiu que já
estão a ser testados em ensaios clínicos
anticorpos para neutralizar a interleucina-
17, responsável pelo desenvolvimento de
doenças autoimunes. Os anticorpos, sus-
tentou, podem ser úteis no tratamento -
por imunoterapia - do cancro.

O próximo passo da equipa é estudar o
mesmo mecanismo imunitário em células
de humanos e verificar se é visível nou-
tros tipos de cancro, sem ser o do ovário.

Silva-Santos invocou, a este propósito,
um estudo recente de cientistas chineses
que concluiu, em doentes, que os linfóci-
tos T gama-delta estão associados a um
mau prognóstico no cancro do cólon.

Os resultados da investigação do Institu-
to de Medicina Molecular de Lisboa são
publicados na revista ‘Proceedings of the
Natural Academy of Sciences’.

Investigadores avançam no conhecimento
das células que desenvolvem o cancro
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Silva-Santos lidera equipa: estudo será publicado na revista ‘Proceedings of the Natural Academy of Sciences’
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Portugueses
conseguem novo
avanço no combate
ao cancro do ovário
Trabalho de três investigadores do Instituto
de Medicina Molecular da Faculdade de
Medicina de Lisboa é publicado na revista da
Academia Nacional de Ciências dos EUA.

Há mais uma esperança para o tratamento do cancro
do ovário, graças a um avanço obtido por uma equipa
de jovens investigadores portugueses.

A descoberta vai ser publicada esta segunda-feira, na
revista oficial da Academia Nacional de Ciências dos
Estados Unidos.
Os três investigadores do Instituto de Medicina
Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa
identificaram uma comunicação entre células, que é
responsável pelo crescimento daquele tipo de cancro. A
descoberta permite a identificação de uma nova forma
de combate à doença, refere o líder da investigação,

Bruno Silva Santos.
“Descobrimos uma nova comunicação celular. Isto é,
uma interacção entre dois tipos de células do sistema
imunitário. Estes dois tipos de células comunicam um
com o outro através de uma molécula, que uma célula
produz, e que envia para a outra. Desta interacção
resulta a promoção do crescimento do cancro do
ovário. Pensamos que, por termos identificado as
células e a molécula, temos agora uma nova forma de
intervir para tentar impedir o crescimento do cancro do
ovário através da manipulação deste eixo que está a
ajudar este cancro a crescer”, explicou.
O cancro do ovário é um dos 12 tumores com maior
prevalência e a sétima causa de morte mais frequente
em mulheres. Em Portugal, surgem cerca de 1.300
novos casos em cada cinco anos.
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Portugueses conseguem novo avanço no
combate ao cancro do ovário
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