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INVESTIGADORES DO CEDOC-NMS|FCM E DO IGC DESCOBREM MOLÉCULA ENVOLVIDA NA REPARAÇÃO 

DE LESÕES NO FÍGADO COM POTENCIAL PARA SER BIOMARCADOR 
 

Um estudo que envolve investigadores do CEDOC da NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas  
e do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e liderado por Maria Paula Macedo (CEDOC)) e Carlos Penha-
Gonçalves (IGC), publicado na revista internacional Hepatology Communications,  revelou que a molécula 
CD26/DPP-4 se encontra envolvida na regeneração de lesão aguda do fígado e é um promissor 
biomarcador em situações de doença hepática. 

A ação mais conhecida da DPP-4 é a regulação da secreção da insulina aquando a ingestão de alimentos. A 
inibição desta molécula através de fármacos tem ganho relevância terapêutica na regulação dos níveis “dos 
açúcares” em indivíduos com diabetes tipo 2. Para além do seu papel no controlo glicemia, a molécula 
CD26/DPP4 parece também estar envolvida em reações inflamatórias em diversos processos patológicos.  

No trabalho agora publicado, os investigadores estudaram o papel da DPP4 no dano do tecido hepático. 
Sabe-se que quando há lesões no fígado ocorre uma redução acentuada do número de células imunitárias 
do fígado, denominadas por células de Kupffer. Os investigadores descobriram agora que os níveis 
sanguíneos da DPP-4 se encontram aumentados nos períodos em que a população das células de Kupffer se 
encontra diminuída, tanto no dano hepático agudo como no dano hepático crónico. Os autores observaram 
ainda que após deleção das células imunitárias do fígado  os níveis de atividade enzimática do CD26/DPP-4 
no sangue aumentam significativamente, em ratinho. Assim, estes resultados traduzem uma relação íntima 
entre alterações funcionais nas células imunitárias do fígado, associadas a doença hepática, e a molécula 
CD26/DPP-4. 

Fica evidenciado neste trabalho uma interligação entre as populações de células imunitárias do fígado e a 
atividade enzimática de CD26/DPP-4 no sangue, sugerindo que esta medida poderá vir a constituir um 
valioso parâmetro bioquímico na avaliação da doença/lesão hepática. 

Paula Macedo acrescenta que “as doenças hepáticas são muito prevalentes nos indivíduos com pré-
diabetes e diabetes afetando em Portugal mais do que 75% dos indivíduos que padecem de diabetes. Como 
ambas são doenças silenciosas não são atempadamente diagnosticadas. A severidade das doenças 
hepáticas é de difícil diagnóstico pois para serem precisas dependem de biopsia hepática. Neste contexto 
este estudo permitiu desvendar um biomarcador sanguíneo de patologias mais acentuadas no fígado 
sempre que existe compromisso das células imunitárias do fígado.” 

"Este trabalho proporciona uma ligação funcional entre a diabetes e as doenças do fígado. Nós mostrámos 
que a mesma molécula (CD26) que é alvo terapêutico de alguns fármacos com ação antidiabética também 
interfere na recuperação de doenças hepáticas.", diz Carlos Penha Gonçalves, investigador principal do 
laboratório de Genética de Doenças no Instituto Gulbenkian de Ciência. 

Este estudo teve o apoio das instituições acima referidas, da Fundação para a ciência e Tecnologia, da 
Sociedade Portuguesa de Diabetes e da Comissão Europeia. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

1. Artigo original: “Dipeptidyl Peptidase-4 (CD26/DPP-4) is a Pro-recovery Mediator During Acute 
Hepatotoxic Damage and Mirrors Severe Shifts in Kupffer Cells.” DOI:10.1002/hep4.1225. 

 
2. Trabalho desenvolvido por investigadores dos seguintes laboratórios 

• Centro de Estudos de Doenças Crónicas, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas, 
Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa 

• Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras 
 
3. Figuras em anexo 

Figura 1: Comparação entre tecido hepático saudável (esquerda) e tecido com lesão (direita). Créditos: Nádia 
Duarte, IGC. 
Figura 2: Investigadores Responsáveis – Paula Macedo e Carlos Penha-Gonçalves 
 
4. Centros de Investigação 

O CEDOC – Centro de Estudos de Doenças Crónicas, é um Centro de Investigação da NOVA Medical School. 
Tendo origem numa Faculdade de Medicina comunga da sua missão de serviço público para a qualificação de 
excelência nos domínios das ciências médicas e tem como objetivo principal posicionar-se na vanguarda da 
investigação científica na área das Doenças Crónicas. As principais áreas de ação do CEDOC são Distúrbios 
Cardio-Metabólicos, Doenças Neurológicas e da Visão, Epidemiologia e Estudos da População, e Oncobiologia. 
Desde 2013 o CEDOC reúne num só espaço, o Pólo de Investigação do Campus de Sant’Ana, os grupos de 
investigação biomédica, translacional e clínica que estavam dispersos por vários campus. Esta mudança 
mostrou-se fulcral para a fomentar as interações científicas entre os diversos grupos. Adicionalmente, este novo 
espaço acolhe serviços dedicados à comunidade. O Pólo inclui biotérios, unidades de imagiologia e cultura de 
células, salas de aula, laboratórios devidamente equipados, e uma biblioteca especializada em biomedicina. Em 
conjunto com o iBET, o IPOLFG e o ITQB-UNL, o CEDOC integra uma unidade de I&D chamada o iNOVA4Heath - 
Programa em Medicina Translacional, classificada como Excelente, que tem por missão atingir a excelência na 
investigação básica, clínica e pré-clínica através de parcerias internacionais. Paralelamente, em conjunto com 
ENSP, o Lisbon Institute of Mental Health, O Hospital do Santo Espírito e a Universidade de Évora, o CEDOC 
integra uma unidade de I&D chamada CHRC. www.cedoc.unl.pt 

A NOVA Medical School|FCM (NMS|FCM), que celebrou 41 anos de existência, é uma unidade orgânica da 
Universidade NOVA de Lisboa. Conta atualmente com 1.718 alunos no Mestrado Integrado em Medicina e 516 
em formação pós-graduada e um total de 552 docentes e investigadores. A estratégia de integração gradual de 
docentes e investigadores estrangeiros, aliada ao número de estudantes de pós-graduação internacionais (12%) 
e de estudantes da NMS|FCM em regime de mobilidade (6%) é reveladora não só da abertura da Faculdade ao 
exterior, mas também da projeção internacional que tem vindo a adquirir e que pretende fortalecer no futuro. A 
NMS|FCM atingiu em 2017, pelo segundo ano consecutivo, a 1.ª posição nas classificações de entrada no Ensino 
Superior em Medicina, na Região de Lisboa. A NMS|FCM trabalha com várias unidades de saúde associadas, o 
que permite aos nossos alunos usufruir de uma diversidade de locais de ensino e um conhecimento da realidade 
hospitalar e de cuidados de saúde primários mais abrangentes. Para além disso, a criação do Centro Médico 
Universitário de Lisboa (CMUL), consórcio formado em 2015, entre a NMS|FCM e o Centro Hospitalar de Lisboa 
Central (CHCL) e que se prevê seja alargado a mais instituições, permite oferecer um melhor e mais integrado 
ensino clínico aos estudantes da Faculdade, disponibiliza melhores condições de formação contínua aos 
profissionais e fomenta a abordagem científica na prática assistencial. Motivo de orgulho é também a distinção 
que a NMS|FCM recebeu do Ministério da Saúde com a Medalha de Serviços Distintos, grau “Ouro”. 
www.nms.unl.pt 

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) é um centro internacional dedicado a investigação biológica e 
biomédica, e ao ensino pós-graduado. A sua missão estende-se à colaboração alargada com instituições 
nacionais e internacionais, com o intuito de promover o desenvolvimento do conhecimento científico e de 
comunicar a importância da Ciência e das suas aplicações para o bem-estar da Humanidade. Para mais 

informações: www.igc.gulbenkian.pt 
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