
                        
 
 

 

 

 

 

 

Palestra do Prof. Marc PESCHANSKI, Diretor científico do Instituto I-STEM 

(Instituto das Células-tronco para o Tratamento e o Estudo das Doenças 

Monogênicas) na França 

 

O Professor Marc Peschanski é biológo e neurofisiologista, Diretor de pesquisa no Instituto Nacional 

da Saúde e da Pesquisa Médica (INSERM). 

Especialista das doenças neurodegenerativas, é Diretor científico do Instituto I-Stem (Instituto das 

Células-tronco para o Tratamiento e o Estudo das Doenças Monogênicas) 

Criado em 2005 pela Associação francesa contra as Miopatias (AFMTéléthon) e o Instituto Nacional 

da Saúde e da Pesquisa Médica (INSERM), o I-Stem conta hoje com 80 pesquisadores, engenheiros e 

técnicos divididos em cerca de dez  equipes de pesquisas em terapia contra as doenças genéticas.  

 

 

Título : as células-tronco, novas armas terapêuticas contra as doenças genéticas 

 

 

As células-tronco embrionárias, e mais recentemente, as células geneticamente reprogramadas em 

laboratório, chamadas de células-tronco de pluripotência induzida (iPS), têm duas características que 

as tornam extraordinárias armas potenciais na luta contra as doenças genéticas : são « imortais » 

então podem proliferar para dar a quantidade necessária a qualquer aplicação, e são 

« pluripotentes », o que significa que podem dar à luz a qualquer uma das células do organismo.  

A primeira aplicação possível destas células é a « terapia celular », o transplante de células que 

substituem àquelas que o paciente perde em decorrência da doença. Os testes começaram para as 

doenças da retina como a degeneração macular relacionada à idade. Outras aplicações serão 

lançadas nos próximos dois anos para lutar contra a isquemia cardíaca, as ulcerações cutâneas ou o 

diabetes.  

A segunda aplicação se baseia no fato que doadores destas células podem ser selecionados para 

desenvolver  modelos celulares de doenças genéticas. A partir destes modelos, remédios podem ser 

testados para identificar aqueles que impedem os efeitos da doença. Isto aplica-se essencialmente às 

doenças genéticas e os primeiros testes clínicos decorrentes destas pesquisas estão começando.  

 

 

Data : Sexta feira, 15 de março de 2013 às 20h00 

Local : Salão Nobre - Centro Universitário Maria Antonia da USP 

Rua Maria Antonia 294,  Vila Buarque – São Paulo 

 
 

Haverá tradução simultânea. 

Entrada livre. Inscrição : elisabeth.chouraki@diplomatie.gouv.fr 

 

 


