
O Café e a Ciência

Em relação ao projeto em investigação com o

qual ganharam o prémio Mantero Belard 2018 da
Santa Casa Neurociências. Em que consiste este
trabalho de investigação?
O Prémio Mantero Belard visa estudar a doença de Alzheimer

com o objetivo de encontrar novas alternativas terapêuticas.

Neste campo, houve recentemente vários ensaios clínicos que

falharam, o que é desconcertante e desanimador para os doentes e famílias. Estes

ensaios baseavam-se na neutralização do péptido beta-amilóide (que se acumula no

cérebro) utilizando anticorpos produzidos utilizando diferentes estratégias. Todos

estes ensaios fracassaram no objetivo de melhorar a função cognitiva dos pacientes

ou retardar o processo de doença. Portanto, este conceito de que o péptido beta-

-amilóide está na origem da doença começa a ser posto em causa. A sua presença

e acumulação no cérebro são uma característica indiscutível da doença, mas muito

provavelmente não estarão na sua génese ou em alternativa teremos de actuar numa

fase mais precoce da doença.

0 projeto que propomos baseia-se num conceito diferente e é fruto do trabalho de

equipa do IMM em Portugal (que coordena) com a colaboração de uma equipa da

Universidade de Cote d'Azur em França. A nossa abordagem é a de perceber o enve-

lhecimento sinápico (sinapse - zona activa que estabelece a comunicação entre dois

neurónios), um fenómeno que precede a neurodegeneração (que conduz à morte dos

neurónios). Sabemos que o maior factor de risco para a doença é o envelhecimento.

Isso pressupõe que o envelhecimento cria condições nas sinapses que as torna de

alguma forma propícias a degeneração, com características que são diferentes de

neurónios mais jovens. Temos dados do laboratório que mostram que há alterações e

já identificámos algumas delas, em conjunto com os colegas de Nice.

O nosso objetivo é estudar as proteínas da sinapse ao longo do envelhecimento para

tentar encontrar essas pistas, recorrendo a modelos animais e técnicas de alta resolu-

ção que permitem registar actividade sináptica, numa primeira fase. Numa fase sub-

sequente, iremos validar esse conhecimento em amostras humanas, a partir de uma

técnica que permite induzir neurónios a partir de fibroblastos (células da pele). Isto

permite analisar biópsias de pele de indivíduos jovens, idosos saudáveis e doentes de

Alzheimer para identificar e perceber esta 'assinatura sinática'. Qual a diferença entre

uma sinapse envelhecida, mas normal, a qual não está ainda associada a uma perda

substancial de células nervosas e uma sinapse da mesma idade, mas na qual ocorre

degeneração? E que pistas isso nos pode dar para reverter ou atrasar o processo de

doença numa fase precoce? São estes os objetivos do projeto.

Em relação à cafeína; esta tem efeito protetor da doença de Alzhei-
mer e Parldnson. Como este processo se desenrola?
A cafeína actua nos chamados receptores de adenosina. Bloqueia a sua acção.

Estes receptores (a sua maioria) são os responsáveis pela indução de sono e daí

o efeito de alerta quando tomamos café. Estamos a neutralizar os efeitos da

adenosina (que induz sono e diminui excitabilidade dos neurónios). A cafeína, por

outro lado, também bloqueia um segundo subtipo de receptores de adenosina

que aumentam a actividade neuronal e estes mais ligados à doença de Parkinson

e Alzheimer. Pensamos que o seu efeito benéfico nestas doenças tem mais a ver

com a inibição deste último subtipo de receptor, ou seja, pelo facto de normalizar



a actividade neuronal que está alterada nestas doenças quando este receptor se

encontra sobreactivado (embora em estruturas diferentes do cérebro consoante

a doença). Por outro lado, a cafeína tem também acções anti-inflamatórias que se

observam. Em termos de dados em humanos, sabemos que o consumo de cafeína

(2-3 cafés/dia) está associado a menor risco da doença de Alzheimer, sobretudo

nas mulheres e a menor risco de doença de Parkinson, sobretudo nos homens.

Dados mais recentes mostraram que pode ocorrer uma alteração no gene deste

receptor de adenosina (o segundo subtipo) associado a perda de volume do hipo-

campo (zona envolvida na aprendizagem e memória) na doença de Alzheimer, que

estamos a explorar no laboratório para perceber se este facto estará relacionado

com o efeito protetor da cafeína nesta doença.
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