
NOBEL DA MEDICINA

Gregg Semenza (à esq.), Peter Ratcliffe e William Kaelin, vencedores do Nobel

Premiada investigação sobre
reação das células ao oxigénio
Q O prémio Nobel da Medicina
foi ontem atribuído aos investi-
gadores norte-americanos
William Kaelin, Peter Ratcliffe e

Gregg Semenzapelas descober-
tas relativas à forma como as
células reagem e se adaptam às

diferenças de oxigénio. "A im-
portância fundamental do oxi-
génio é conhecida há anos, mas
o processo de adaptação das cé-

lulas às variações dos níveis de

oxigénio era um mistério" , ex-
plicou o Comité do Nobel. O

prémio tem um valor de nove
milhões de coroas suecas, o que
corresponde a mais de 826 mil
euros. Para o Instituto de Medi-
cina Molecular, esta investiga-
ção permite pensar em estraté -
gias para bloquear células can-
cerígenas (maisna47). «F.G.



Sérgio Dias, investigador do Inst. de Medicina
Molecular, sobre o Nobel da Medicina

"FOI A BASE PARA CRIAR
NOVOS MEDICAMENTOS"
Q CM - De que for-
ma é que a investi-
gação premiada
permite pensar em
estratégias para
bloquear as células
do cancro?
Sérgio Dias - Os tumores, à
medida que crescem, preci-
sam de aumentar a concen-
tração de oxigénio disponí-
vel nas células. Esta investi-
gação mostra- nos que as cé-

lulas, perante níveis baixos
de oxigénio, produzem de-
terminadas proteínas que le
vam ao aumento dos vasos
sanguíneos. É preciso blo-
quear este mecanismo.
- Mas já existem estratégias
nesse sentido?
- Felizmente, sim. Este pré-

mio Nobel é mesmo
muito merecido
porque a investiga-
ção foi a base para
criar novos medica-
mentos para tratar
alguns tipos de can-

cros que são especialmente
sensíveis a esta inibição do

processo de criação de novos
vasos sanguíneos.
- Essas 'novas' terapêuticas
já estão disponíveis em Por-
tugal?
- Sim, mas apenas para al-
guns cancros em específico.
Esta descoberta sobre as cé-
lulas e os níveis de oxigénio é
muito importante porque vai
permitir tratar muitas outras
doenças para além do cancro
(maisnapág.23).«F.G.


