T er ça , 1 6 de Dezem br o,

pesquisar...

2 01 4

Eventos
HOME

Newsletter
POLÍTICA

Contato

Publicidade

ECONOMIA & NEGÓCIOS

Quem somos
CULTURA

Previsão do tempo

TURISMO

SOCIEDADE

Pesquisador da Universidade de Coimbra lidera investigação
europeia sobre as doenças de Parkinson e de Machado-Joseph
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O pesquisador Luís Pereira de Almeida, do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), foi escolhido para liderar um novo
projeto europeu de identificação de potenciais alvos terapêuticos nas doenças de
Parkinson e Machado-Joseph.
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Coimbra - O inv estigador Luís Pereira de Alm eida, do Centro de
Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Univ ersidade de Coim bra (UC),
foi escolhido para liderar um nov o projeto europeu de identificação de
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potenciais alv os terapêuticos nas doenças de Parkinson e Machado-Joseph,
aprov ado pelo Program a Com unitário "Joint Program m e Neurodegenerativ e Disease Research" (JPND).
Além da equipa portuguesa, constituída por duas dezenas de inv estigadores,
Luís Pereira de Alm eida v ai tam bém coordenar equipas de inv estigadores da
Univ ersidade do Luxem burgo e da Univ ersidade Paris Descartes. O projeto,
intitulado "Sy nSpread", tem a duração de três anos e um orçam ento global
de 7 50 m il euros, e pretende com preender o papel da m igração de proteínas env olv idas nestas duas doenças incuráv eis,
inform a a Univ ersidade de Coim bra, em Portugal.
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O inv estigador do CNC realça que «a inv estigação v isa estudar a interação que a autofagia (m ecanism o de lim peza no

Sul-africana Rolen Strauss é
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interior da célula) estabelece com a secreção de exossom as (v esículas expelidas pelas células), e com o contribuem para a
15/12/2014

difusão da doença a outras células do cérebro».
"A nossa inv estigação será realizada em neurónios de doentes com Parkinson e Machado-Joseph, e recorrerá a técnicas de
neuroim agem para m apear o cam inho que as proteínas percorrem no contexto da autofagia e secreção de exossom as no
cérebro. Os resultados desse m apeam ento poderão contribuir para prev erm os a progressão das doenças
neurodegenerativ as", explica o tam bém docente da UC.
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O program a JPND é a m aior iniciativ a global de com bate às doenças neurodegenerativ as, tendo com o objetiv o fom entar a
descoberta das causas e tratam entos destas patologias.
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