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Vários T. cruzi no momento
em que se aderem a uma
fibra muscular cardíaca
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Uma nova

ma pesquisa inédita no
mundo pode represen-
tar um significativo
avanço para os porta-

dores da doença de Chagas. Re-
alizado em mais de 200 camun-
dongos, o estudo, coordenado
pelo imunologista Ricardo Ribei-
ro dos Santos, do Centro de Pes-
quisas Gonçalo Muniz, unidade
da Fiocruz em Salvador, utiliza
células-tronco no combate à en-
fermidade. Os resultados demons-
tram que, nas cobaias, as célu-
las-tronco são capazes de redu-
zir em até 90% as lesões (como
a fibrose e a inflamação nos mús-
culos cardíacos) causadas pelo
Trypanosoma cruzi. “O próximo
passo é aplicar esse tratamento
em humanos doentes, o que deve
ocorrer ainda em 2002”, afirma
o imunologista.

O trabalho conta com a par-
ticipação de 200 especialistas de
25 instituições, dentre as quais
destacam-se a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ),
a Escola Paulista de Medicina
(Unifesp/EPM) e importantes
hospitais. Eles formam o Institu-
to do Milênio de Bioengenharia
Tecidual (IMBT), que visa ao tra-
tamento de indivíduos com do-
enças degenerativas, como o
mal de Parkinson ou o próprio
mal de Chagas.

Estudo aponta redução de até 90% nas lesões causadas pelo
Trypanosoma cruzi em camundongos

Iniciado em 2000, o projeto
de células-tronco no enfrenta-
mento da doença de Chagas teve
como precursor outro trabalho
realizado com as mesmas no
combate aos males cardíacos.
Após obter sucesso em testes fei-
tos em animais, cientistas do
IMBT injetaram células-tronco na
área lesada do coração de 16 in-
divíduos que apresentavam pro-
blemas coronarianos crônicos.
“Na maioria dos casos, os enfar-
tados apresentaram uma signifi-
cativa melhora, com a regenera-
ção de tecidos musculares pre-
sentes no coração antes danifica-
dos”, conta Ribeiro.

Duzentos pesquisadores
de 25 instituições

participam do estudo

O processo de combate às
lesões causadas pelo T. cruzi se-
gue o mesmo princípio do trata-
mento dos 16 enfartados. “Extra-
ímos células-tronco da medula
óssea de animais normais, gene-
ticamente idênticos aos camun-
dongos chagásicos, e as injeta-
mos na veia dos animais doen-
tes”, explica. No organismo, elas
rumam para os tecidos prejudi-
cados e ajudam a regenerar as
regiões destruídas.

As provas feitas em cobaias
já foram concluídas e apresenta-

ram resultados animadores. Por
hora, Ribeiro aguarda apenas a
aprovação (já em estágio final) da
Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa para iniciar os testes em
humanos. O imunologista já conta
com 30 pacientes selecionados.

Para o futuro, Ribeiro olha
o uso de células-tronco com oti-
mismo. Para ele, daqui a 20 ou
30 anos esse tratamento pode
substituir por completo os trans-
plantes de órgãos e progressos
podem ocorrer no tratamento de
doenças como o Mal de Alzhei-
mer ou o de Parkinson. “A im-
portância do uso de células-tron-
co na terapêutica pode ser com-
parado ao advento da penicili-
na”, conclui.

esperança

O QUE SÃO
CÉLULAS-TRONCO?

Células-tronco são unidades
biológicas ancestrais de todas
as outras células do organis-
mo, podendo, assim, formar
ou regenerar quaisquer ór-
gãos ou tecidos. No corpo de
um homem adulto, por exem-
plo, elas são as precursoras de
todos os mais de 200 tipos di-
ferentes de células especiali-
zadas lá existentes.
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