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Na primeira edição da ‘Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Biomédica', Colin Adrain, investigador principal do
laboratório de Tráfego de Membranas do Instituto Gulbenkian de Ciência, é um dos oito investigadores em Portugal
distinguidos com financiamento

Na primeira edição da ‘Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Biomédica', Colin Adrain, investigador principal do laboratório de
Tráfego de Membranas do Instituto Gulbenkian de Ciência (http://wwwpt.igc.gulbenkian.pt/cadrain), é um dos oito investigadores em
Portugal distinguidos com financiamento.

Esta iniciativa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal)  e da Fundação Bancária la Caixa (Espanha) visa "estimular
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projetos de investigação de excelência e com impacto social no âmbito da biomedicina e da saúde".

Colin Adrain lidera um consórcio que vai receber 960,769€ para abordar a lacuna de conhecimento que atualmente existe sobre uma
área fundamental da biologia: como as proteínas são inseridas em membranas biológicas. Estas proteínas de membrana são críticas
para o normal desenvolvimento e homeostasia de um organismo. Um grande leque de doenças humanas está relacionado com defeitos
na  forma como as  proteínas  de  membrana  se  dobram.  De  facto,  grande  parte  dos  fármacos  estão  direcionados  para  proteínas
embebidas nas membranas celulares.

No início deste ano descobriu-se que a formação de uma importante classe de proteínas de membrana envolve um complexo molecular
designado por complexo membranar do retículo endoplasmático (EMC). O projeto coordenado por Colin Adrain visa revelar as funções
biológicas deste processo em animais durante o desenvolvimento, saúde e doença, e identificar quais as proteínas que precisam deste
novo complexo para se dobrarem e inserirem na membrana. Este projeto pode ter implicações importantes na compreensão e eventual
tratamento de uma série de doenças humanas que são desencadeadas por defeitos na dobragem de proteínas, incluindo a fibrose
quística e a retinite pigmentosa.

"Com este projeto esperamos revelar novos conhecimentos sobre como proteínas relevantes a nível médico se dobram normalmente,
bem como induzir proteínas mutantes que causam doenças a dobrarem-se normalmente", diz Colin Adrain. Este projeto envolve a
colaboração de Pedro Domingos do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Kvido Strisovsky do Institute of Organic Chemistry and
Biochemistry da Academia de Ciências Checa e John Christianson da University of Oxford, no Reino Unido.

Além de Colin Adrain, também Maria Manuel Mota (Instituto de Medicina Molecular João lobo Antunes, iMM), Carlos Ribeiro e Leopoldo
Petreanu (ambos da Fundação Champalimaud),  Rodrigo A.  Cunha (Centro  de Neurociências  e  Biologia Celular,  CNC),  Agostinho
Carvalho (Universidade do Minho), Rui Castro (Universidade de Lisboa) e Joaquim Correia (Universidade do Porto) foram distinguidos
neste concurso. Cada investigador vai receber até 1 milhão de euros por três anos para desenvolverem os seus projetos em áreas como
as doenças infecciosas, neurociências, doenças metabólicas e doenças cardiovasculares.

No âmbito desta iniciativa, a Fundação Bancária la Caixa e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia atribuiram cerca de 5 milhões de
euros a oito projetos de investigação em Portugal. Um total de 785 projetos de Portugal e Espanha foram submetidos neste concurso,
tendo sido selecionados 20 projetos.

(Com colaboração de Diana Gonçalves)
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