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Vírus quimera ajuda
a combater cancro
Uma equipa de investigadores do Instituto de Medicina Molecular (iMM
Lisboa) e da Harvard Medicai School, liderada por Pedro Simas, desenvolveu um
vírus quimera (vírus de ratinho com um gene de vírus humano) que permite
estudar em ratinhos moléculas para tratamento de cancros provocados pela

infeção do vírus herpes, nomeadamente o vírus Kaposi. A descoberta foi

publicada na revista PlosPathogens.

O PONTO DE PARTIDA
Há vários tipos de vírus herpes que infetam humanos {Herpes simplex,

vírus da varicela, vírus citomegalo, vírus de Epstein-Barr, vírus Kaposi), sendo

uma das suas principais propriedades a capacidade de provocar infeções para
toda a vida e, por vezes, cancro. Nos cancros associados à infeção por vírus

Kaposi, a viabilidade das células cancerígenas depende do vírus - ao eliminá-10,

as células deixam de proliferar e o cancro é curado.

O QUE SE DESCOBRIU
A equipa investigou uma proteína (LANA) do vírus Kaposi e concluiu

que quando é clonada num vírus semelhante (mas que infeta ratinhos e não

humanos), mantém-se funcional. A partir desta descoberta, os investigadores
criaram um vírus quimera para testar moléculas num modelo animal

que inibem a proteína LANA humana, tratando a infeção causada

pelos vírus herpes e os cancros associados.

O PRÓXIMO PASSO

«Para além do vírus Kaposi, a mesma estratégia experimental de criar vírus

quimeras pode ser agora usada para outros vírus que usam proteínas

equivalentes à LANA, tais como o vírus de Epstein-Barr, que infeta mais

de 90 por cento da população mundial [causador da mononucleose

infeciosa], ou o vírus do papiloma que causa cancro do colo do útero»,

explica Pedro Simas. *
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{ DESCODIFICADOR }

* Vírus herpes
Qualquer vírus pertencente
à família Herpesviridae, uma
família heterogénea de vírus

morfologicamente
semelhantes. A infeção pode,
em certos casos, manter-se
latente durante anos.

• LANA
Proteína presente no vírus

Kaposi, associada ao estado
de latência deste vírus e ao
desenvolvimento de cancro.

* Vírus Kaposi
Um vírus do tipo herpes
humano responsável pelo
sarcoma de Kaposi, um cancro
vascular que se manifesta na

pele e que era raro e que se

tornou mais frequente
e perigoso com o

aparecimento da sida.


