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Células Estaminais Neurais diminuem no envelhecimento e na lesão cerebral, conclui estudo publicado na "Science"
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Células Estaminais Neurais diminuem no envelhecimento e na lesão
cerebral, conclui estudo publicado na "Science"
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A pesquisadora da Universidade de Coimbra (UC), Joana Barbosa, descobriu que
as células estaminais neurais (CEN) se convertem diretamente em neurónios,
esgotando o número de células disponíveis no envelhecimento e nas lesões
cerebrais. O estudo foi publicado na revista "Science".
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Coimbra - A pesquisadora da Univ ersidade de Coim bra (UC), Joana
Barbosa, descobriu que as células estam inais neurais (CEN) se
conv ertem diretam ente em neurónios, esgotando o núm ero de células
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disponív eis no env elhecim ento e nas lesões cerebrais. O estudo foi
publicado na rev ista "Science", inform ou nesta terça-feira a univ ersidade
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portuguesa.
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Os resultados da pesquisa «m ostram que as CEN não geram
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continuam ente neurónios ao longo do tem po, com o se assum e, m as
apenas um núm ero lim itado. A população de CEN é consum ida aos
poucos porque as células são conv ertidas diretam ente em neurónios sem qualquer div isão. Esta descoberta contradiz a
v isão atual de que as CEN geram neurónios nov os ao m esm o tem po que m antêm a sua própria população», explica a
recém -doutorada do Program a Doutoral em Biologia Experim ental e Biom edicina do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) e aluna da Faculdade de Medicina da UC.
Ao longo de cinco anos, a inv estigadora desenv olv eu um a técnica de im agiologia in v iv o para estudar as CEN indiv iduais
no cérebro de peixe-zebra adulto, aplicada pela prim eira v ez num organism o v ertebrado adulto.
Observ ou-se que «no cérebro intacto do peixe-zebra as CEN raram ente se div idem e, quando o fazem , a div isão realiza-se
assim etricam ente, dando origem a um a célula que produz neurónios (cham ada progenitora neuronal) e a um a CEN. No
entanto, após um a lesão cerebral, as progenitoras m igram para o local danificado e as CENs alteram o m odo de div isão,
repartindo-se sim etricam ente, originando duas progenitoras que aum entam , dessa form a, a produção de neurónios.»
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«A produção de neurónios após lesão resulta num decréscim o de CEN, sendo que a m anutenção destas células poderá ser a
chav e para um a regeneração neuronal no longo term o», conclui a inv estigadora da UC.
A tecnologia desenv olv ida no âm bito do estudo, durante a estadia da inv estigadora no centro de inv estigação alem ão
Helm holtz Zentrum München (HMGU), poderá auxiliar as tentativ as de m elhoria da regeneração neuronal em hum anos.

< Notícia anterior

To use Facebook's social plugins,
you must sw itch from using
Facebook as Center for Neuroscience and
Cell Biology, University of Coimbra to using
Facebook as Cnc Coimbra.
Log In

Próxima notícia >

Adicionar comentário
Seu apelido/nom e:



seu em ail:

Com entário:

Enviar
yvComment v.2.00.4

http://portugaldigital.com.br/sociedade/ver/20094694-celulas-estaminais-neurais-diminuem-no-envelhecimento-e-na-lesao-cerebral-conclui-estudo-publica…

1/2

