
Portugueses
identificam
proteína para
transplantes
bem-sucedidos

investigação Molécula de cé-
lulas estaminais da medula
óssea melhora o seu funcio-
namento. Trabalho publica-
do na revista Nature
Investigadores portugueses iden-
tificaram uma proteína em células

estaminais da medula óssea e do
cordão umbilical, que melhora

o seu funcionamento, o que
poderá contribuir para o su-
cesso de transplantes em
doentes com leucemia ou
linfomas. Os resultados do
estudo são publicados na re-

vista Nature.
A molécula chama-se RET e

pertence ao tipo de proteínas
que são ativadas por outras que

atuam nos neurónios - células do
sistema nervoso. Contudo, só ago-
ra foi identificada a sua expressão
nas células estaminais (células ca-
pazes de gerar qualquer tecido) da
medula e do cordão umbilical, ex-
plicou à Lusa Henrique Veiga- Fer-
nandes, coordenador da equipa de
investigadores, do Instituto de Me-
dicina Molecular da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lis-
boa.

Segundo Henrique Veiga-Fer-
nandes, a molécula RET, detetada

à superfície das células estami-
nais, funciona como um interrup-
tor, que, quando está ligado, faz
que elas funcionem muito bem,
"permitindo uma eficácia tera-
pêutica superior à utilização das
células com os métodos conven-
cionais". As células, descreveu,
passam a ser mais eficientes, a se-
rem capazes de "resistir, de forma
muito eficaz, a agressões celulares

que acontecem durante a trans-
plantação".

A experiência foi feita com rati-
nhos, em que a proteína foi mani-
pulada geneticamente. Posterior-
mente, células do cordão umbilical
humano, com mais ou menos ex-
pressão da proteína, foram trans-
plantadas, com sucesso, nos roe-
dores.

O próximo passo da equipa
de investigadores é estudar, em
doentes humanos, a sobrevivên-
cia, a expansão e a transplantação
do mesmo tipo de células estami-
nais. A transplantação de células
estaminais é usada no tratamen-
to de leucemias, linfomas e doen-
ças hereditárias do sistema imu-
nitário, mas nem sempre com êxi-
to devido ao seu número limi-
tado. Lusa



Proteína
beneficia
transplante

¦ Investigadores portugue-
ses identificaram uma pro-
teína em células estaminais
da medula óssea e do cordão

umbilical, que melhora o

seu funcionamento. A des-
coberta poderá contribuir
para o sucesso de transplan-
tes em doentes com leucemia
oulinfomas.

A molécula chama - se RET
e pertence ao tipo de proteí-
nas que são ativadas por ou-
tras que atuam nos neur ónios

(células do sistema nervoso),
revela o estudo publicado na
revista 'Nature!

Contudo, só agora foi

identificada a sua expressão
nas células estaminais (célu-
las capazes de gerar qualquer
tecido) da medula e do cordão

umbilical, explicou Henrique
Veiga-Fernandes, coordena-
dor da equipa de investiga-
dores , do Instituto de Medi-
cina Molecular da Faculdade
de Medicina da Universidade
de Lisboa.

A experiência foi feita com
ratinhos, em que a proteína
foi manipulada genetica-
mente. Os roedores recebe-
ram com sucesso células do
cordão umbilical humano.

A transplantação de célu-

las estaminais é usada no tra-
tamento de leucemias, linfo-
mas e doenças do sistema
imunitário, mas nem sempre
com êxito devido ao seu nú-
mero limitado. «J.S. COMLUSA


	28julho_investigacao_IMM2
	28julho_investigacao_IMM

