
Imunoterapia
salvou mulher
com cancro
da mama
A notícia da reviravolta na
vida de Judy Perkins corre
mundo. Para já, este é um
caso único de sucesso neste
tipo de cancro avançado
com metástases p27



Imunoterapia salvou Judy
Perkins de cancro terminal
Tratamento experimental usou as próprias células do sistema imunitário de uma mulher para identificar
e combater cancro da mama avançado. Para já, este é um caso único de sucesso neste tipo de cancro
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Judy Perkins faz hoje uma vida normal que inclui caminhadas, corridas e andar de caiaque

Uma mulher de 52 anos está há dois

anos sem qualquer sinal de cancro
depois de ter sido submetida, nos
EUA, a um tratamento experimen-
tal que usou as suas próprias célu-
las imunitárias. Judy Perkins tinha
cancro da mama avançado com
metástases espalhadas pelo corpo
e recebeu 90 mil milhões de células
do sistema imunitário (linfócitos T)

que tinham sido antes cultivadas em
laboratório. O promissor resultado
deste caso único de tratamento com

imunoterapia de cancro da mama
avançado foi publicado na revista
Nature Medicine.

Para este tratamento altamente
personalizado, os investigadores co-

meçam por realizar uma minuciosa
análise do ADN de uma amostra do

cancro para identificar as mutações.
Neste caso foram identificadas 62
mutações no tecido tumoral mas ape-
nas quatro foram consideradas como
alvos a atacar. Depois, o tratamento
passa por procurar no mesmo tecido

as células do sistema imunitário que
são capazes de identificar estas qua-
tro mutações. Estes linfócitos, uma
espécie de soldados especializados,
são extraídos do doente e depois cul-
tivados em laboratório.

Tal como numa guerra, segue-se
então o reforço do contingente de
"tropas" personalizadas e especial-
mente dirigidas a este tumor que são

injectadas no doente, juntamente
com outros fármacos destinados a
aumentar a eficácia destas células. Ju-



dy Perkins recebeu 90 mil milhões de
novos "soldados" (linfócitos T) pre-
parados para atacar este cancro, o
seu cancro. A estratégia que se ba-
seia num recurso a linfócitos do pró-
prio doente já demonstrou ser eficaz

nalguns cancros, mas até agora tinha
falhado em tumores causados por
poucas mutações como era o caso
do cancro de Judy Perkins.

"Estamos à procura de um trata-
mento - uma imunoterapia - que
possa ser amplamente usada em do-
entes com os cancros mais comuns",
disse à rádio NPR Steven Rosenberg,
oncologista e imunologista do Insti-

tuto Nacional do Cancro nos EUA e

um dos autores do artigo na Nature
Medicine. O especialista avisa que é

preciso fazer mais estudos e que a

abordagem pode não resultar para
outras mulheres com o mesmo tipo
de tumor. Aliás, nota, o tratamento
falhou noutras duas doentes com
cancro de mama e, de forma mais

geral, ajudou sete dos 45 doentes
com outros cancros (do cólon, fíga-
do e colo do útero), o que representa
uma taxa de sucesso de 15%.

Por isso, sobre a possibilidade de
termos hoje este tratamento disponí-
vel ou de o podermos usar na maio-
ria dos tumores a resposta é, por
enquanto, "não". Ainda assim, o re-
sultado obtido agora com um cancro
terminal (que estava fora do alcance
destas terapias) é uma excelente no-
tícia. "Acho que é o tratamento mais

promissor que está actualmente a ser

explorado para tratar cancros metas-

táticos", refere Steven Rosenberg.
Para Judy Perkins, uma engenheira

reformada que vive na Florida, este
tratamento é mais do que uma es-

perança ou promessa. Foi diagnos-
ticada com cancro de mama e tra-
tada pela primeira vez em 2003. 0
caso parecia relativamente simples,
como em tantas outras histórias se-

melhantes. No entanto, dez anos de-

pois sentiu um novo "nó" no corpo.
0 cancro tinha regressado e estava
a espalhar-se rapidamente. O prog-
nóstico era mau. Fez várias rondas de

quimioterapia e outros tratamentos.
Alguns dos tumores cresceram até ao
tamanho de bolas de ténis. Quando
estava perto de desistir, ouviu falar
do tratamento experimental no Ins-
tituto Nacional do Cancro. Tinha 49
anos quando começou a participar
no ensaio clínico.

Num comentário que acompanha
o artigo na Nature Medicine, Laszlo

Radvanyi, do Instituto de Investiga-
ção do Cancro de Ontário, no Cana-

dá, diz que os resultados obtidos são

notáveis e "sem precedentes" neste

tipo de cancro, sublinhando que é

necessário avançar com mais estu-
dos em mais doentes. 0 difícil desafio

agora é tornar esta abordagem mais
fácil e acessível.
acfreitas@publico.pt

Startup portuguesa comprada por empresa britânica

Astartup

portuguesa
Lymphact, uma empresa
que nasceu a partir do
Instituto de Medicina

Molecular João Lobo Antunes
(IMM), da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa
(FMUL), foi comprada ontem
na totalidade por uma empresa
britânica de biotecnologia,
a GammaDelta Therapeutics
(ligada ao grupo farmacêutico
Takeda). Tanto a empresa
portuguesa como a britânica
têm desenvolvido investigação
para criar terapias com células
imunitárias, as chamadas
"imunoterapias", para combater
o cancro. Por isso, o objectivo
desta parceria é agora o

desenvolvimento clínico de uma
biotecnologia que pertence à

Lymphact, designada por células
DOT, para aplicar como uma nova

imunoterapia contra o cancro,
refere um comunicado do IMM.

Trata-se de usar os linfócitos T

gama-delta, um tipo de células
do sistema imunitário, que são

capazes de reconhecer e destruir
células cancerosas. Retirados
do sangue do doente, onde
existem mas em concentrações
insuficientes para a terapia, os
linfócitos T são depois cultivados
em laboratório, para se obterem
não só grandes quantidades
destas células imunitárias como
para as tornar ainda mais eficazes
a matar as células cancerosas.

Foi no laboratório no IMM
liderado por Bruno Silva Santos,
também vice-director deste
instituto e professor na FMUL,
que Daniel Correia descobriu
durante o seu doutoramento uma
"receita" para tornar os linfócitos
T gama-delta mais letais para as
células cancerosas. Essa "receita"
foi depois aperfeiçoada já na

empresa Lymphact, criada em
2013 por Daniel Correia e Bruno

Silva Santos, juntamente com
o empreendedor Diogo Anjos.
Este trabalho deu lugar a duas

patentes.
"É o processo de manipulação

dos linfócitos T que tem valor
terapêutico. Foram cinco anos
até chegar à receita final",
explica ao PÚBLICO Bruno Silva

Santos, que diz não poder revelar
o valor do negócio. "Com o nosso
protocolo, de cada linfócito T

gama-delta retirado do sangue
produzimos 5000 células DOT,
com maior eficácia antitumoral,
para serem reinjectadas no
doente." Para já, esta terapia tem
como alvo a leucemia mielóide
aguda e a leucemia linfocítica
crónica. E os primeiros ensaios
clínicos, que deverão começar
em 2019, serão nestes doentes.
Mas os alvos seguintes, diz Bruno
Silva Santos, serão cancros
sólidos, como o do cólon e da

mama. Teresa Firmino


