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Objetivos
Esta unidade curricular visa desenvolver conhecimentos sobre os diferentes processos
bioquímicos relevantes no decurso da neurodegeneração, com particular ênfase nos
aspetos relacionados com as patologias de deposição proteica, tais como os que ocorrem
na doença de Alzheimer.
Através desta unidade curricular os alunos
• reconhecem a agregação proteica e formação de fibras amilóide como elemento
central no processo neurodegenerativo, identificando as características estruturais,
origens moleculares, mecanismos de formação e toxicidade celular de amilóides
proteicos
• identificam, descrevem e relacionam outros processos bioquímicos e moleculares
com mecanismos alterados de forma transversal em neurodegeneração
• Relacionam os componentes proteicos e suas alterações em diferentes
neuropatologias, com ênfase nas patologias de deposição proteica (Doença de
Alzheimer, Parkinson, ALS, FAP)
Conteúdos programáticos
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Com um enfoque nos mecanismos bioquímicos de formação de agregados proteicos e
fibras amilóide, abordam-se igualmente outros processos bioquímicos e moleculares que
estão alterados de forma transversal em doenças neurodegenerativas, obtendo-se uma
perspectiva integrada, também incluindo uma abordagem a perspectivas terapêuticas
actuais e modelos de estudo. Conteúdos a desenvolver:
Agregação proteica e estado amilóide em neurodegeneração
• O estado amilóide: Mecanismos de formação, estrutura de espécies amilóide
• A cascata amilóide no processo neurodegenerativo
• Toxicidade de amilóides e efeitos em biomembranas
• Modificações pos-traducionais e agregação amilóide
• Métodos bioquímicos e biofísicos para o estudo de amilóides
Patologias neurodegenerativas de deposição proteica
• Doença de Alzheimer (Ab e Proteína Tau)
• Doença de Parkinson (a-Synucleína)
• Paramilóidose FAP (TTR)
• Priões (PrP)
• ALS (SOD1, TPD43, Fus)
Processos bioquímicos e outros mecanismos relevantes em neurodegeneração
• Papel dos neurometais na agregação proteica e danos oxidativos
• Metabolismo do RNA em doenças neurodegenerativas
• Neuroinflamação, stress oxidativo e disfunção mitocondrial
• Transmissibilidade e propagação neuronal de patologias amilóide
Estratégias terapêuticas anti-amilóide
• Estabilização por pequenas moléculas
• Terapias baseadas em anticorpos, antioxidantes e quelação de metais
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Exame (60%) e apresentação e discussão de artigos/temas (40%)

Língua de ensino
Português e Inglês

Última revisão: 20.04.17

3

