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Avó Fátima e o neto Sérgio - Extremamente Desagradável
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Um Minuto pelo Planeta com a Ana Galvão (artigo/220942/umminuto-pelo-planeta-com-a-ana-galvao)
A Renascença é 5 estrelas. Obrigado a si! (artigo/218114/arenascenca-e-5-estrelas)

()
(emissao-pub)
(home)
LOGIN | NOVO REGISTO

3.260

+89 Internados
tps://coronavirus.rr.sapo.pt/#casos_activos)

349.110

+4.691 Recuperados
(https://coronavirus.rr.sapo.pt/#evolucao_casos_ativos)

7.286

+90 Mortes
(https://coronavirus.rr.sapo.pt/#mortes)

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
 (https://twitter.com/share?
 (https://twitter.com/share?
   (/2020/10/29/pais/compostos (/2020/10/29/pais/compostos
u=https://rr.sapo.pt/2020/10/29/pais/compostostext=Compostos
u=https://rr.sapo.pt/2020/10/29/pais/compostostext=Compostosde- de-

ESTUDO

 (printArticle.aspx?objid=3aefa46f-091a-eb11-9fb4-28187832c656)
A+ / Ade- de- de de
alga- alga-

alga- alga- alga alga
vermelhavermelhavermelhavermelha
de- devermelhavermelha
de- de- de de
penichepenichepenichePeniche
e cazespenichePeniche
e cazese cazese cazes
no- noe cazese cazes
no- no- no no
tratamentotratamentotratamentotratamento
do- dotratamentotratamento
29 out, 2020 - 17:09 • Lusa
do- do- do do
cancro/noticia/212871/#comentar)
cancro/noticia/212871/#comentar)
cancro/noticia/212871/)
cancro&url=https://rr.sapo.pt/2020/10/29/pais/compostoscancro/noticia/212871/)
cancro&url=https://rr.sapo.pt/2020/10/29/pais/compostosInvestigadores do MARE- Politécnico de Leiria descobriram
que duas moléculas estudadas conseguem inibir o
de- dealgaalgacrescimento de esferas tumorais. O próximo passo é avaliar "a possível descoberta de um potencial fármaco”.
vermelhavermelhade- de(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
 (https://twitter.com/share?
 (whatsapp://send?



penichepenicheu=https://rr.sapo.pt/2020/10/29/pais/compostostext=Compostos
text=https://rr.sapo.pt/2020/10/29/pais/compostos
(printArticle.aspx?objid=3aefa46f-091a-eb11-9fb4-28187832c656)
e cazese cazes- A+ / Ade- de denonoalga- alga algatratamentotratamentovermelhavermelha
vermelhado- dode- de decancro/noticia/212871/)
cancro/noticia/212871/)
penichePeniche
peniche-

Compostos de alga vermelha de Peniche e cazes no
tratamento do cancro

e cazese cazes
e cazesno- no notratamentotratamento
tratamentodo- do docancro/noticia/212871/)
cancro&url=https://rr.sapo.pt/2020/10/29/pais/compostoscancro/noticia/212871/)
dealgavermelhadepenichee cazesnotratamentodocancro/noticia/212871/)


Foto: DR

(https://cdnimages01.azureedge.net/newrr/onda-mar20214b93_base.jpg)

A alga vermelha “Sphaerococcus coronopifolius” da costa de Peniche possui compostos com atividade antitumoral que podem
contribuir para o desenvolvimento de novos fármacos ou potenciar o efeito de fármacos de combate ao cancro já existentes.
“Conseguimos perceber que duas das sete moléculas estudadas conseguem inibir o crescimento de esferas tumorais, pelo que
prosseguimos com o estudo para uma avaliação mais aprofundada até à possível descoberta de um potencial fármaco”, explicou à
agência Lusa Celso Alves, investigador do MARE- Politécnico de Leiria que liderou a investigação.
Os compostos desta alga também “poderão ter potencial para serem utilizados em conjunto com as terapias atuais, potenciando o
efeito dos fármacos” já existentes, acrescentou.

A equipa de investigadores, que integra biólogos, bioquímicos, químicos e farmacêuticos, estudou 27 macroalgas da costa de
Peniche, no distrito de Leiria, até conseguir “isolar os compostos responsáveis pelo potencial antitumoral e perceber que tipo de
ação induzem”, disse Celso Alves.
A ‘Sphaerococcus coronopifolius’ revelou ser a alga com maior potencial antitumoral quando testada em linhas celulares
humanas derivadas do cancro hepático e cancro colorretal.
Durante o projeto, com duração de quatro anos, os investigadores conseguiram descobrir compostos que conseguem inibir o
crescimento de células tumorais, tendo isolado sete moléculas, das quais duas novas de origem marinha eram desconhecidas dos
cientistas.
O estudo, também da autoria de Eurico Serrano, Carlos Rodrigues, Maria Alpoim (Universidade de Coimbra), Luís Botana
(Universidade de Santiago de Compostela), Susete Pinteus, Helena Gaspar, Joana Silva e Rui Pedrosa (Politécnico de Leiria), foi
publicado em abril na revista cientí ca “Biomedicine & Pharmacotherapy” e será apresentado na terça-feira no Encontro de
Ciência 2020.
O estudo integrou investigações mais amplas, que foram nanciadas em 174 mil euros pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(“Red2Discovery”) e em dois milhões de euros pelo programa comunitário Compete (“POINT4PAC”)
A primeira fase do trabalho foi concluída e os resultados obtidos “abriram” novas oportunidades de investigação para continuar a
avaliar e a compreender o verdadeiro potencial terapêutico destes compostos nesta área.
A equipa voltou a candidatar o projeto a novas fontes de nanciamento, para continuarem a estudar, com o intuito de “validar o
resultado em modelos mais complexos, usando vários tipos de células e tecidos tumorais para compreender o efetivo efeito
antitumoral”.
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PSD admite que condições “não são favoráveis” à
ministra da Justiça

Maduro acusa vários países de bloquearem
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Ministério da Justiça retirou comunicado que
desmente Francisca Van Dunem

Covid-19. Venezuela está de novo em quarentena
radical preventiva

Guarda Nacional ativada por causa da
manifestação pró-Trump
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