
radioterapic

Poderoso agrião
Investigadores portugueses querem eonhrmar em liumanos
a certeza que já obtiveram em laboratório: os beneiicios do agrião
para quem esta a fazer um tratamento oncológico.
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Os
cientistas

lá sabem

que resulta

em células

cultivadas em laboratório

e em animais, como
ratinhos. Agora, uma

equipa de médicos

e nutricionistas portugueses

quer verificar se,

no organismo humano,

o agrião de água também

se comporta como um super
alimento, capaz de reforçar

o metabolismo e até dimi-
nuir os efeitos secundários

da radioterapia durante

um tratamento oncológico.
O segredo parece estar

na presença de isotiodana-

tos, compostos
antioxiodantes.

Paula Ravasco, investigadora

no Instituto de Medicina

Molecular, na área

da nutrição está

a coordenar um mega ensaio

clínico que pretende avaliar

o efeito da ingestão

de agrião em doentes

com cancro.



A METODOLOGIA
O trabalho envolve

radiologistas, nutricionistas

e 200 doentes com cancro
da mama. Em laboratório,
«em estudos com células,

percebeu-se que o agrião
aumenta a resistência aos

danos celulares, promove a

regeneração e reduz a

capacidade de as células

invadirem os tecidos»,

explica Paula Ravasco.

No estudo português,
100 mulheres com cancro
da mama irão comer
100 gramas de agrião

por dia, durante as seis

a sete semanas de duração

da radioterapia. As restantes

100 vão manter a sua

alimentação normal,

para que se possa avaliar

diferenças entre

os grupos. O objetivo
é perceber se, tal como

se suspeita, o agrião faz

diminuir os efeitos

secundários da radioterapia
e se, inclusivamente,
melhora o estado geral
das doentes e a sua

qualidade de vida.

NÃO COZA
O AGRIÃO

-» A cozedura
destroi as

propriedades
mais

interessantes
deste alimento
Em alternativa,

deve sei

comido cru.
salteado ou
cozinhado a

vapor ias

temperatuias
atingidas nuncí

sáo muito
elevadas'

Também nao
oeve se 1

UíUjí ado. es\e
processo
quebra as

ligações das
moléculas

responsáveis
peias suas

propriedades
terapêuticas

AGRIÃO... CRU
Luciana Pinto, de 41 anos,
foi a primeira doente a ser

recrutada para o estudo.

Aceitou logo porque «até

gosta bastante de agrião»

e «sente-se feliz» por poder
contribuir para o avançar da

ciência e para o bem-estar
de outras doentes, que
poderão vir a beneficiar
das novas descobertas.

«Espero, inclusivamente,

conseguir perder peso.
Com a quimioterapia
aumentei 15 quilos», conta.

Nem a imposição dos 100

gramas por dia ou a

indicação de que o agrião
deve ser comido cru

ou, quando muito, cozido

ao vapor - para não perder
as propriedades terapêuticas
- a desmotivam.

O recrutamento
dos pacientes teve início

em março e as conclusões

finais só estarão disponíveis
dentro de quatro anos, mas

os investigadores esperam

poder vir a partilhar alguns
resultados preliminares
mais cedo.

EXPERIMENTE
A RECEITA DE QUE
A CIÊNCIA GOSTA
SALADA DE AGRIÃO
COM FRANGO E OVO

Ingredientes:
* 100 g de agrião
* 60 g de frango cozido
* 1 ovo cozido
* Azeite, vinagre, Louro,
alho, sal e pimenta preta
moída q.b,

> Preparação: Coza o ítango
com louro e alho e desfie-o.

Pique o ovo. Misture o agrião
com o frango e com o ovo

Tempere com azeite, vinagre.
sal e pimenta. Também poderá
saltear o agnao em azeite, sai

e pimenta, juntamente com
o frango, adicionando o ovo

posteriormente.
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{ DESCOBERTAS

PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO AGRIÃO
Estudos recentes, em células e em animais, têm vindo a demonstrar que...
* Reduz os danos no ADN (o material genético das células), em particular
nos glóbulos brancos;
* Ajuda a controlar o nivel de triglicerfdeos no sangue, reduzindo-os, em média,
em 10 por cento;
* Faz aumentar os níveis de luteína e betacaroteno no sangue - substâncias

que têm propriedades antioxidantes.


