
É POSSÍVEL REVERTER
O ENVELHECIMENTO

Investigadores portugueses descobriram
molécula que faz células andarem para trás

odasas células do organismo sofrem
um processo gradual de envelheci-
mento que pode contribuir para o

aparecimento de várias doenças.
Uma forma de combater as doenças
associadas ao envelhecimento con-
siste em induzir aregeneração celu-
lar, mas as células envelhecidas ten-
dem a ser muito resistentes a mani-
pulações que visam a sua regenera-
ção. Daí a importância da descoberta
feita agora por uma equipa de inves-
tigadores do Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes (IMM) ,

em Lisboa: os investigadores desco-

briram que a manipulação de uma
determinada molécula de RNA (áci-
do ribonucleico) éessencialpara le-
var as células a andar para trás no

tempo, revertendo células adultas (já

'especializadas' : dapele ou do cora-
ção, por exemplo) em células estami-
nais (células semelhantes às dos em-
briões, capazes de se tornarem em
qualquer tecido do corpo) .

Reprogramação celular
"O que nós identificámos foi uma
barreira que limitava a conversão de
células adultas em células pluripo-
tentes induzidas (iPSC). Esta con-
versão chama-se reprogramação
celular. A reprogramação celular
funciona bem em células jovens,
mas as células envelhecidas pos-
suem barreiras quelimitamarepro-
gramação celular. Diminuir os ní-
veis de um RNA específico (Zeb2-
NAT) permite 'saltar' essa barreira" ,

explica Bruno de Jesus, que trabalha

no laboratório de regeneração ge-
nética do IMM, liderado por Maria
do Carmo Fonseca (também presi-
dente do instituto). "Para testar a

nossahipótese (papel do Zeb2-NAT
como barreira à reprogramação de
células envelhecidas), nós diminuí-
mos os níveis de Zeb2-NAT nas cé-
lulas velhas (fibroblastos envelheci-
dos, da pele de ratinhos) e testámos
a capacidade destas células em se-
rem convertidas em células pluri-
potentes, que são semelhantes às

células estaminais embrionárias.
Para testar o protocolo de reprogra-
mação celular utilizámos células de

um ratinho geneticamente modifi-
cado e partilhado por um colabora-
dor. As células desse ratinho ex-
pressam os quatro f atores necessá-
rios àreprogramação celular", con-
tinua, sobre a investigação que será
um importante avanço no sentido
de vir a tornar possível regenerar
tecidos doentes empessoas idosas.

O que vai
permitir?

REPERCUSSÕES
NO FUTURO DO ESTUDO
A nova descoberta da equipa
de investigação do Instituto

de Medicina Molecular João Lobo

Antunes, em Lisboa, coordenada

pelos investigadores Bruno de Jesus

e Maria do Carmo Fonseca,

"vai permitir otimizar os atuais

protocolos de reprogramação
celular. 0 uso das células obtidas

(iPSC) para medicina regenerativa
será o objetivo de outros colegas.
0 primeiro passo será encontrar

um paralelismo para a situação
humana, já que o presente estudo

focou-se em células de ratinho",

explica o investigador Bruno de

Jesus sobre o estudo com células

da pele de ratinhos publicado na

revista 'Nature Communications'.


