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s inalizadora pode mediar a entreg a de uma
combinação de f ármacos que matam 100% das
células tumorais , no cancro da mama triplo
neg ativ o, um s ubtipo de cancro ainda s em
tratamento direcionado.
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Nuno Fonseca e João Nuno Moreira
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sinalizadora, nucleolina, de identificar as células tumorais
estaminais, que se crê estarem envolvidas na resistência à
quimioterapia.
João Nuno Moreira, líder do estudo publicado na revista
científica Biomaterials  , explica que «foi demonstrado
que a forte presença de nucleolina em diferentes tipos de
células de mama cancerígenas facilita a entrega
direcionada de uma combinação de fármacos,
encapsulada em nanopartículas, proporcionando 100% de
morte celular, como se provou neste estudo laboratorial
não aplicado em humanos.»
«A descoberta sugere que a
presença da nucleolina em
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células estaminais de cancro da mama poderá indicar
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quais se apresentam altamente tumorigénicas», esclarece
Nuno Fonseca, primeiro autor do artigo.
http://www.noticiasdonordeste.pt/2015/12/cientistas-da-universidade-de-coimbra_15.html
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Vários estudos em cancro da mama sugerem que as
células estaminais cancerígenas desempenham um papel
relevante no crescimento tumoral, metastização,
recorrência e resistência aos tratamentos com
quimioterapia. As características descritas fazem das
células estaminais cancerígenas alvos terapêuticos
relevantes, algo que foi confirmado nesta investigação.
O trabalho propõe que terapias futuras, especificamente
direcionadas para a nucleolina, e permitindo atacar
diferentes subpopulações celulares do microambiente
tumoral, poderão ser a base de desenvolvimento de um
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tratamento específico para o cancro da mama triplo
negativo. Cristina Pinto

AGENDA CULTURAL

AGENDA

Crist ina Pint o

DISTRITO DE BRAGANÇA

CATEGORIAS:

CIÊNCIA & TECNOLOGIA

INFORMA ÇÃ O INSTRUTIVA

MIRANDA DO DOURO
Festival GEADA 2015

5

 Tweet

 Share

 Share

 Share

 Share

Notícias do Nordeste
Artigos em Arquivo - 6462
O Notícias do Nordeste (NN) é um órgão
de comunicação regional de suporte

FLOR DE SAL RESTAURANT
20:00

| REVEILLON.2016 FLOR DE
RESTAURANTE_ESPLANADA
 Agenda Viral. Informe-se aqui
sobre algumas iniciativas culturais
e de lazer que acontecem nos
distritos de Bragança e Vila Real.
Ver mais 

NEWSLETTER

exclusivamente digital. Possui a sua
redacção em Macedo de Cavaleiros distribui notícias sobre todo
o território do Nordeste Transmontano. O NN não tem quaisquer

Coloque em baixo o seu email e

fins lucrativos e todos os conteúdos aqui publicados têm como

increva-se na newsletter do Notícias

objetivo manter atualizado um espaço de informação sobre o

do Nordeste. Após a inscrição

Nordeste Transmontano.

passará a receber na sua caixa de
correio eletrónico, em tempo real,








todas as nossas notícias.
O seu email aqui...
Submeter email

http://www.noticiasdonordeste.pt/2015/12/cientistas-da-universidade-de-coimbra_15.html

3/6

