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Um passo para
atrasar o alzheimer
Equipa liderada por português descobriu proteína
no cérebro que pode travar progressão da doença

Cláudio Gomes diz que esta é apenas "uma peça do puzzle'

Cláudio Gomes

• Idade: 47 anos

• Profissão: Prof. na
Faculdade de Ciências
da Universidade de Lis-
boa e chefe de laborató-
rio no BioISI - Instituto
de Biossistemas e Ciên-
cias Integrativas

investigação Uma equipa inter-
nacional liderada pelo português
Cláudio Gomes descobriu um
novo mecanismo bioquímico nas
células nervosas que retarda a for-

mação dos depósitos de agregados
de proteína no cérebro, causado-

res da doença de Alzheimer. Ain-
da é cedo, garante o investigador,
para se falar em esperança, mas o

estudo permitiu aumentar o co-
nhecimento sobre a doença, "o

que pode levar a almejar alguma
forma de intervir
terapeuticamente

no alzheimer".
A descoberta foi

publicada na revis-

ta científica Scien-

ce Advances, da

prestigiadaAmeri-
can Association
for the Advance-
ment of Science, e

revela que uma
proteína abundan-
te no cérebro, pro-
duzida para res-
ponder a danos nas células nervo-

sas, pode ter uma nova função: a

de suprimir a formação de agrega-
dos amiloide.

"A formação de agregados ami-
loide é uma característica da

doença. Observámos que junto a
esses agregados havia uma outra
proteína em grande quantidade. É

uma proteína de alarme que res-

ponde a danos como a morte de

neurónios, como no alzheimer
acontece", explica. "Da interação
entre os depósitos de amiloide e a

proteína de alarme surge o efeito

de retardar a formação desses de-

pósitos". Este processo não era co-
nhecido até hoje e sugere que há,

na fase inicial da patologia, uma
intervenção reguladora por parte
da proteína de alarme.

Na prática, o que esta investiga-
ção traz é mais conhecimento "so-
bre uma doença extraordinaria-
mente complexa e da qual ainda
sabemos muito pouco". Há milha-
res de cientistas em todo o Mun-
do, em vários laboratórios, a traba-

lhar para aumen-
tar o conhecimen-
to sobre o alzhei-
mer e este estudo é

apenas "uma peça
do puzzle". "Não é



daqui que vai sair

uma terapêutica.
Os estudos que ve-
nham a surgir a

partir daqui é que
vão contribuir para
que, no futuro,
possamos ter uma
maneira de perpe-

tuar a metodologia", explicou.
A investigação teve a sua génese

na Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, no BioISI -

Instituto de Biossistemas e Ciên-
cias Integrativas, mas contou com

colaboração a nível internacional:
da Universidade de Freiburg (Ale-
manha), da Universidade Técnica
de Munique (Alemanha) e do 13 S -

Instituto de Investigação e Inova-

ção em Saúde (Portugal). Cláudio
Gomes tem mais de 100 artigos
publicados em revistas internacio-
nais. •


