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Equipa de investigadores internacionais, 
coordenada por cientista da Universidade de 
Lisboa, identifica possível alvo terapêutico para a 
fibrose quística, uma condição que afeta 30 mil 
pacientes na União Europeia. Os resultados do 
estudo podem levar ao desenvolvimento de 
medicamentos para a fibrose quística e 
possivelmente para a doença pulmonar crónica.  

      

 

      
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 

O estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto europeu TargetSecreen2, 
coordenado por Margarida Amaral, investigadora da Faculdade de Ciências, 
da Universidade de Lisboa, e os resultados são publicados na edição de 12 de 
Setembro da revista científica Cell.  
 
Margarida Amaral, em declarações à TV Ciência, explica que estes resultados 
podem vir a ser fundamentais para descobrir «compostos químicos que inibam 
de forma mais potente e seletiva este novo alvo terapêutico agora descoberto 
(a DGK-iota) e que possam vir a ser medicamentos para Fibrose Quística».  
 
No entanto, para além da fibrose quística, a cientista adianta que o âmbito dos 
compostos «pode ser ainda mais lato para outras doenças, como por exemplo, 
a doença pulmonar crónica obstrutiva (COPD), que é a doença respiratória 
mais frequente (com mais de 52 milhões de pacientes em todo o mundo)», já 
que «foi demonstrado que o defeito que ocorre geneticamente na fibrose 
quística também ocorre de forma adquirida (por poluentes, fumo de tabaco, 
etc.) nestas doenças». 
 
A fibrose quística é uma doença que tem origem em mutações no gene CFTR, 
proteína que transporta iões de cloreto, e caracteriza-se por uma produção 
excessiva de secreções por parte das glândulas que afetam principalmente o 
tubo digestivo e os pulmões, levando na maioria dos casos a infeções 
pulmonares recorrentes graves e perda progressiva da função respiratória.  
 
Os cientistas sabem que estes doentes apresentam vias aéreas gravemente 
desidratadas devido a proteína CFTR defeituosa que possuem, a qual vai 
influenciar negativamente o funcionamento do canal epitelial do sódio (ENaC), 
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que ao tornar-se hiperativo leva as células epiteliais (células que revestem os 
órgãos no corpo) a absorverem sódio em excesso, o qual é seguido por água, 
deixando desta forma as vias aéreas desidratas.  
 
No entanto, e apesar de genericamente se indicar que a fibrose quistica tem 
na sua origem uma mutação no gene CFTR, a verdade é que estão descritas 
até à data quase duas mil mutações neste gene, as quais «causam diferentes 
defeitos a nível molecular e celular», explica a investigadora.  

 
Margarida Amaral, investigadora da Universidade de Lisboa  
e coordenadora do projeto europeu TargetScreen2 
© Margarida Amaral 

Margarida Amaral revela que estas mutações «são normalmente agrupadas 
em classes de mutações (seis classes atualmente) de acordo com o respetivo 
defeito», apesar de se saber que todos os defeitos «levam a uma ausência (ou 
significativa redução) no transporte de sal pelos epitélios e a consequente 
desidratação das mucosas, nomeadamente as das vias respiratórias, e um e 
espessamento do muco destas». 
 
Para além de medicamentos que tentam aliviar os sintomas como antibióticos 
ou mucolíticos, até agora existe apenas uma terapia utilizada para a fibrose 
quística que atua ao nível da atividade da proteína CFTR.  
 
Margarida Amaral explica que «até agora, o primeiro medicamento que 
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resgata a atividade da proteína CFTR já chegou à clínica», no entanto, «só 
pode ser prescrito para pacientes com fibrose quística com uma mutação 
muito rara que ocorre apenas em cerca de 3 % dos pacientes (e que não 
existe nos pacientes portugueses)».  
 
O que torna esta terapêutica uma opção muito limitada, tendo em conta que 
existem, até agora conhecidas, quase duas mil mutações diferentes no gene 
CFTR, pelo que, nota a investigadora, «torna-se muito difícil e morosa a 
descoberta de medicamentos destinados a corrigir cada uma as quase duas 
mil mutações descritas».  
 
Neste sentido, os investigadores da Universidade de Lisboa em conjunto com 
cientistas do Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL) e da 
Universidade de Regensburg, ambos na Alemanha, tentaram desenvolver 
uma forma rápida de combater a fibrose quística.  
 
Margarida Amaral adianta que adotaram «uma abordagem alternativa», para 
não «termos de pensar em corrigir individualmente cada uma das mutações 
no gene CFTR, ou seja, através da chamada ‘terapia de bypass’». 
 
A investigadora explica que no caso da fibrose quística «o deficiente 
transporte de sal deve-se não só a uma diminuição do transporte de cloreto 
através membrana das células que deveria ser levado a cabo pela própria 
CFTR, mas também resulta dum aumento no transporte de sódio por outra 
proteína - a ENaC - que em condições normais, é regulada negativamente 
pela CFTR». 
 
Neste sentido, adianta a investigadora, considerámos que «uma boa opção 
para combater a fibrose quística, e que adotámos neste estudo, era tentarmos 
normalizar a proteína ENaC».  
 
Para isso, através da combinação de genética com microscopia automatizada, 
os cientistas silenciaram 7 mil genes e tentaram perceber como cada um 
desses genes afeta a atividade da proteína ENaC.  
 
Margarida Amaral explica que «descobrimos 739 genes que, quando inibidos, 
diminuem a atividade da ENaC. Entre estes, inclui-se um número significativo 
de genes nunca antes reportados como reguladores desta proteína». 
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De entre os 739 genes identificados, os cientistas verificaram que um deles 
� � �codifica uma proteína denominada DGK (isoforma iota) a qual devido a 

vários fatores se apresentou como fundamental.  

 
Equipa do projeto TargetScreen2 
© Livia Moreira, Fundação da FCUL 

«As principais razões que levaram à escolha da DGK (isoforma iota) tiveram a 
ver com o facto desta proteína ser um enzima-chave na via metabólica 
significativamente mais representada (com 30 genes) entre aqueles 700 
reguladores negativos da ENaC, por esta ser uma nova via não tendo sido 
antes associada à regulação da ENaC e também pelo facto de ser um enzima 
do tipo mais ‘fácil’ para encontrar drogas (que é o grupo das ‘cinases’)».  
 
«Outra razão de peso é porque ocorre em altos níveis nas vias respiratórias 
humana e portanto, tem relevância fisiológica» e por isso «é ‘um bom alvo a 
abater’», afirma a investigadora.  
 
Na tentativa de identificar químicos que inibissem a atividade desta proteína, 
os cientistas testaram vários «em culturas primárias de células do pulmão 
provenientes de pacientes com fibrose quística» e «descobrimos que estes 
normalizam quer a atividade da ENaC quer o transporte de fluidos, mostrando 
desta forma que a DGK é um promissor alvo terapêutico», afirma Margarida 
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Amaral.  
 
Com baso nos resultados do estudo, a investigadora portuguesa explica que 
vão agora tentar descobrir «compostos químicos que inibam a DGK-iota», o 
que «vai ser feito em parceria com uma empresa inglesa da área da química 
medicinal». Por outro lado, revela a investigadora «estamos também já a 
aplicar a mesma abordagem metodológica (Biologia de Sistemas) para a 
procura de estimuladores da CFTR. Aqui o que se pretende é um aumento da 
atividade, o que normalmente é mais difícil, mas temos já também resultados 
muito promissores». 
 
De acordo com a investigadora, para além da identificação de um alvo 
terapêutica para a fibrose quística, a grande inovação deste trabalho «prende-
se com o tipo de abordagem, pois não tínhamos à priori uma hipótese, como é 
tradicional em ciência». 
 
«Usámos esta metodologia inovadora (denominada de Biologia de Sistemas) 
que só é possível na chamada ‘era pós-genómica’, ou seja, com os 
conhecimentos que resultaram do conhecimento completo do genoma 
humano», afirma.  
 
Esta metodologia «permite procurarmos o que nos interessa (neste caso, 
inibidores da ENaC) duma forma global, portanto, podemos testar todos (ou 
quase todos) os componentes do sistema biológico em estudo, sem nenhum 
enviesamento». 
 
Após dois anos na Alemanha onde a metodologia está disponível, Margarida 
Amaral diz que neste momento está «muito empenhada em trazer esta 
metodologia para a Universidade de Lisboa e para os investigadores 
portugueses em geral, o que deve acontecer muito em breve». 
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Portugueses descobrem gene que
ajuda a combater a fíbrose quística

SAÚDE Um grupo de investigado-
res da Universidade de Lisboa,
juntamente com a empresa nacio-
nal Ecßio, com o Laboratório Euro-

peu de Biologia Molecular e a Uni-
versidade de Regensburg (os dois
últimos alemães) descobriram um
caminho, através do estudo de ge-
nes, que pode levar à criação de
um medicamento para o trata-
mento da fibrose quística. A inves-

tigação, que durou quatro anos, foi

publicada ontem na revista Celle
recebeu 3,7 milhões de euros de fi-
nanciamento europeu. A fibrose é

uma doença rara - em Portugal há
300 pessoas diagnosticas - e de ori-

gem genética. O transplante pul-
monar é a solução para os doentes.

"O principal alvo desta investi-

gação é a proteína CFTR, que em
condições normais existe nas
membranas que revestem as mu-
cosas que existem nas vias pulmo-
nares, respiratórias, boca. A CFTR

regula o transporte de sal e ela pró-
pria transporta iões de cloreto e

funciona como travão ao canal de
sódio. Quando ela funciona mal o

transporte de cloreto é diminuído
e o de sódio superaumentado", ex-

plica Margarida Amaral, coorde-
nadora da investigação.

É esta alteração que dá origem à
fibrose quística. "O sódio é absor-
vido para o interior das células

pena ENaC. Como a água vai atrás

do sódio, as mucosas ficam desi-
dratadas e a expetoração torna-se
muito espessa, levando à obstru-
ção das vias aéreas", adiantou a

professora da Universidade de Lis-
boa. O CFTR tem quase 2000 mu-
tações conhecidas, o que torna tão
difícil o seu tratamento. Em todas
elas a ENaC está desregulada. E foi
esta última que se tornou o alvo
principal do grupo.

Descobriram 700 genes que,
quando inibidos, diminuem a ati-
vidade da ENaC. Entre eles, um nú-
mero significativo que nunca tinha
sido reportados. No grupo estava
um que codifica a proteína DGK??.
Ao inibi-la, perceberam que a

ENaC recupera os níveis normais,
como se não tivesse a doença. "Os

resultados são muito promissores.
Estamos a trabalhar com uma em-
presa de química medicinal, que
vai melhorar o produto [usado
para inibir a proteína] , a potência e

as suas especificidades para mino-
rar efeitos secundários", adianta.

Numa fase mais avançada, o tra-
balho pode dar origem a ensaios
clínicos e a um medicamento dis-

ponível para o tratamento da fibro-
se quística, mas também de outras

doenças como a doença pulmonar
obstrutiva crónica, ana maia


