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? Pode-se reverter o envelhecimen-
to celular e regenerar tecidos? Estu-
dos recentes, como o dos investiga-
dores Bruno de Jesus e Maria do Car-
mo-Fonseca, do Instituto de Medici-
na Molecular (IMM) João Lobo Antu-
nes, publicado há dias na conceitua-

da revista "Nature Communications",
demonstram que sim.

Já se sabia, graças aos estudos de
John B. Gurdan e Shinya Yamanaka
(galardoados com o prémio Nobel da
Medicina em 2012), que as células
maduras podem ser reprogramadas
para se tornarem pluripotentes (esta-
minais), aquelas que têm a capacida-
de de se autorregenerar e diferenciar

para formarem qualquer tecido do

corpo. Até então, pensava-se que o

processo evolutivo e de envelheci-
mento era apenas num sentido e não
havia forma de voltar atrás.

Mas, acontece que, à medida que
as células envelhecem, perdem
"plasticidade" e surgem "barreiras"
no processo de reversão de uma cé-
lula adulta em estaminal, explica



Bruno de lesus, que trabalha no labo-
ratório de regeneração genética do
IMM e que há anos se vem debruçan-
do sobre diversos aspetos ligados à
medicina regenerativa.

No estudo que desenvolveu com
Maria do Carmo-Fonseca, presiden-
te do IMM, verificou que, de uma lis-
ta de genes, havia um que se expri-
mia mais em células velhas. A partir
de testes em pele de ratos (células
num intervalo de tempo de 80 a 110

semanas), procuraram perceber se a

diminuição dos níveis desse gene nas
células velhas permitia que estas ti-
vessem um comportamento idêntico
ao das mais novas. E era. Ao reduzir
esse gene em células velhas de ratos,
foi possível "reverter células adultas
em células pluripotentes", explica
Bruno de Jesus.

Regenerar tecidos de idosos
Esta descoberta é, segundo o cientis-
ta do IMM, mais um passo para, por
exemplo, "fazer regeneração de teci-
dos de pessoas idosas, de órgãos e

testar fármacos".
"Queremos, por exemplo, estudar

um tecido de uma pessoa muito ve-
lha e não temos como tirar esse teci-
do da pessoa. Podemos tirar uma cé-
lula da pele, converter numa célula
pluripotente e depois diferenciar
numa de neurónio ou outra cuja
amostra não conseguíamos colher",
exemplifica.

A partir desta descoberta, acres-
centa Bruno de lesus, outros estudos
poderão seguir-se. Nomeadamente
no sentido de perceber se, ao conse-

guir a reconversão destas células ve-
lhas em estaminais, é possível subs-
tituir células destruídas e regenerar
tecidos. "Há linhas de investigação
que vêem estas células como poten-
ciais materiais para regenerar teci-
dos, mas ainda há muito trabalho a
fazer nesse campo", sublinha o in-
vestigador.

Mas o caminho dos cientistas Ma-
ria do Carmo-Fonseca e Bruno de le-
sus, do Instituto de Medicina Molecu-
lar loão Lobo Antunes, não passa ain-
da por aqui. "Primeiro é preciso ver
se há paralelismo entre o que obser-
vamos na pele de ratinhos e o que
acontece nas células dos seres huma-
nos. E perceber, também, se existem
outros genes que também sejam bar-
reiras ao processo de reprogramação
celular ou relacionados diretamente
com o envelhecimento em si", subli-
nha Bruno de lesus. •
Cientistas Maria
do Carmo-Fon-
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