
Nobel abre portas no
combate ao cancro
Galardão da Medicina foi para cientistas que descobriram
como as células se adaptam às diferenças de oxigénio

Gregg Semenza investiga
na Universidade de John
Hopkins, nos EUA

Peter Ratcliffe trabalha
na Universidade de

Oxford, no Reino Unido

William Kaelin trabalha
na Harvard Medicai
School, em Boston (EUA)



karolinska O Nobel da
Medicina foi atribuído a três
cientistas pelas suas desco-

bertas sobre a forma como
as células se adaptam às di-

ferenças de oxigénio. Os
norte-americanos William
Kaelin, Gregg Semenza e o

britânico Peter Ratcliffe le-
vantaram o véu sobre um
"mecanismo central numa
série de doenças", lançando
as bases para "novas e pro-
missoras estratégias para
combater patologias como a

anemia, o cancro e muitas
outras doenças".

Os três cientistas vão divi-
dir o prémio de nove mi-
lhões de coroas suecas (cer-
ca de 832mileuros).

O Comité do Nobel expli-
cou que os três cientistas
conseguiram com os seus
trabalhos "identificar a ma-
quinaria molecular que re-
gula a atividade dos genes
na resposta às variações de

oxigénio".
"A importância funda-

mental do oxigénio é co-
nhecida há séculos, mas o

processo de adaptação das
células às variações dos ní-
veis de oxigénio era um
mistério", acrescentou.

O trabalho destes investi-

gadores estabeleceu a base

para entender como os ní-
veis de oxigénio afetam o

metabolismo celular e a

função fisiológica, o que
"abre caminho para o de-
senvolvimento de novas es-

tratégias para combater a

anemia, o cancro e muitas
outras doenças", prossegue
a explicação do Instituto
Karolinska.

Sérgio Dias, investigador
do Instituto de Medicina
Molecular, explicou à agên-
cia Lusa que as descobertas
dos cientistas distinguidos
são muito importantes por-
que permitem perceber
como a ausência de oxigé-
nio, ou a descida dos níveis
normais de oxigénio - a hi-
poxia -, pode explicar o de-
senvolvimento e progres-

são de algumas doenças.
O investigador exemplifi-

cou com o cancro: "um tu-
mor vai-se desenvolvendo e

chega a um determinado
momento em que a dispo-
nibilidade de oxigénio se

torna reduzida porque esta-
mos a formar novas células

que precisam de oxigénio
para sobreviver". "As célu-
las do cancro, na ausência de

oxigénio, desenvolvem um
mecanismo molecular (...)

que leva à formação de no-
vos vasos sanguíneos (...)
para aumentar o aporte de

oxigénio disponível", expli-
cou, acrescentando que
"perceber que esse meca-
nismo de formação de vasos

sanguíneos depende ou está
diretamente relacionado
com a resposta aos níveis de

oxigénio disponíveis nos te-
cidos permite-nos pensar
em estratégias para blo-
quear essa resposta, no caso
concreto das células do can-

cro, aos níveis baixos de oxi-

génio".
William Kaelin, nascido

em 1957, em Nova lorque, é

especialista em medicina
interna e oncologia. Gregg
Semenza, também nascido
em Nova lorque, em 1955, é

pediatra, e o britânico Peter
Ratcliffe nasceu em Lanca-

shire, em 1954, e é perito
em nefrologia. •

GALARDÕES

Dois prémios
da literatura
em simultâneo

Hoje vai ser anunciado o
Nobel da Física e ama-
nhã o da Química. Quin-
ta-feira serão atribuídos
os Nobel da Literatura
de 2019 e 2018 (no ano
passado o galardão foi
suspenso pelos escânda-
lo de abusos sexuais e
crimes financeiros que
abalaram a Academia).
Na sexta-feira, será co-
nhecido o Nobel da Paz
e dia 14 o da Economia.


