


2

ÍNDICE

PROGRAMA

ABSTRACTS/RESUMOS

NOTAS EXPLICATIVAS

7

6

18



PROGRAMA
› RESUMOS

› ÍNDICE 

› NOTAS EXPLICATIVAS



4

VII JORNADAS
DE INVESTIGAÇÃO
EM ONCOLOGIA
PROGRAMA
• 10H00 - Sessão de Abertura
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and response to therapy

Sofia Cristóvão Ferreira - IPOLFG

Smart Silica Cloaking of Oncolytic Viruses
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• 11H15 - Bolsas 2021/2022
How could we predict Intraductal and Cribriform Prostate Cancer in Prostate Biopsies?
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A Journey of António Medina de Almeida´s Research Group - Diretor Fac. Medicina - UCP

• 16H00 - Bolsas 2022/2023
Development of a Chimeric Antigen Receptor T cell therapy targeting oncological-associated chondroitin sulfate as cancer treatment 

Diogo Gomes da Silva - IMM
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Carla Lopes - IPOLFG

Targeting lysosome exocytosis to impair breast cancer progression and metastasis

Duarte Barral - NMS-FCM

Glucagon: GCGR axis in pNETs – a novel therapeutic perspective

Joana Simões-Pereira - IPOLFG

• 17H00 - Lançamento do livro "Um caminho de 25 anos"

• 17H30 - Sessão de Encerramento
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ABSTRACTS/RESUMOS

“IMMUNE MICROENVIRONMENT IN MELANOMA: CLINICAL IMPACT OF 
REGULATORY T CELLS AND TUMOR-ASSOCIATED MACROPHAGES IN PROGNOSIS 
AND RESPONSE TO THERAPY”

O melanoma cutâneo (MC) é o tipo de cancro cutâneo mais mortal, causando cerca de 60,000 
mortes anuais em todos o mundo. O MC é uma das neoplasias mais imunogénicas, com um grande 
potencial imuno-modulador, tendo a imunoterapia revolucionado o tratamento desta doença.  
Existe, contudo, um número significativo de doentes que não responde ou que se torna resistente 
à imunoterapia. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil imunológico de doentes com MC e 
correlacioná-lo com a evolução clínica, de forma a identificar novos biomarcadores. 

Foram obtidas amostras de sangue e de tumor de 54 doentes com MC após cirurgia de resseção 
ou ao longo da imunoterapia. As células imunes foram caracterizadas por citometria de fluxo. 
Observou-se que os doentes com MC metastizado tendem a apresentar um perfil imunológico 
sistémico mais imunossupressor, com níveis mais baixos de células T CD8+ e um aumento de 
células T reguladoras, comparando com a doença localizada. A expressão do CCR4 nas células T 
reguladoras, um recetor responsável pelo seu recrutamento para o tumor, também apresenta uma 
tendência para aumentar com o estadio. Relativamente às células imunes infiltradas em amostras 
cirúrgicas de MC, esta tendência mantém se. Curiosamente, monócitos polarizados para fenótipos-
tipo M1/M2 foram detetados no sangue de todos os doentes com MC. Estas populações parecem 
estar elevadas em doentes comparativamente a controlos saudáveis, e parecem também aumentar 
com o estadio, indicando uma possível associação com um pior prognóstico. 

De modo a melhor perceber o tipo de alterações que o MC pode induzir em monócitos em 
circulação, um modelo celular de monócitos, THP-1, foi cultivado em meio derivado de uma linha 
celular de melanoma, A375. Observámos um aumento da expressão de genes relacionados com o 
recrutamento imune (CCR2, CCR4), a degradação da matriz extracelular (MMP7), a angiogénese 
(VEGFA), a inflamação (IL12A), e a diferenciação de monócitos em macrófagos (CSF1). A análise 
da expressão génica em fragmentos cirúrgicos de MC também revelou que uma maior expressão 
de genes relacionados com os processos mencionados anteriormente (VEGFA, IL1B, CXCL8, MMP7) 
está correlacionada com uma elevada expressão de CCL2, uma das citocinas responsáveis pelo 
recrutamento dos monócitos.

BOLSAS 2020/2021

Sofia Cristóvão Ferreira (IPOLFG)
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Assim, e apesar do estudo estar ainda numa fase inicial, a caracterização do perfil imunológico 
de doentes com MC avançado parece ser uma ferramenta prognóstica promissora, nomeadamente 
a subpopulação de monócitos polarizados. Estamos, neste momento, aumentar o número de 
amostras e a caracterizar melhor estas populações e o seu impacto no prognóstico e na resposta à 
imunoterapia.

BOLSAS 2020/2021

Sofia Cristóvão Ferreira (IPOLFG)
“IMMUNE MICROENVIRONMENT IN MELANOMA: CLINICAL IMPACT OF 
REGULATORY T CELLS AND TUMOR-ASSOCIATED MACROPHAGES IN PROGNOSIS 
AND RESPONSE TO THERAPY”

› ÍNDICE › PROGRAMA › NOTAS EXPLICATIVAS
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ABSTRACTS/RESUMOS

“SMART SILICA CLOAKING OF ONCOLYTIC VIRUSES”

O cancro é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo e a sua taxa global de 
incidência tem aumentado nos últimos anos. A terapia oncolítica é uma nova abordagem promissora 
para o tratamento do cancro que surgiu nas últimas décadas. Com o primeiro vírus oncolítco (VO) 
a obter a aprovação da FDA dos EUA, o interesse na viroterapia oncolítica aumentou bastante. 
Enquanto uma infeção viral pode promover a lise diretamente das células tumorais, a resposta 
imune resultante será gerada não apenas para os antigénios virais, mas também para os antigénios 
das células tumorais. No entanto, apesar do extenso trabalho de investigação, um grande desafio 
enfrentado pelos VOs é a sua limitada eficácia contra tumores sólidos, baixo direcionamento para os 
tumores e pouca estimulação imunológica. O desenvolvimento de VOs com propriedades melhoradas 
pode assim, aumentar o seu potencial. Recentemente, a associação entre partículas de sílica e vírus 
mostrou-se bastante promissora. O encapsulamento do adenovírus numa camada de sílica melhorou 
a entrega de genes, reduzindo a acumulação e a imunogenicidade do fígado, contrariando assim 
algumas das barreiras associadas à terapia oncolítica. Esses resultados motivaram-nos a desenvolver 
revestimentos de sílica com resposta a estímulos. O capsídeo viral não modificado pode então 
ser revelado após a desintegração do revestimento de sílica em resposta ao microambiente do 
tumor. VOs responsivos ao microambiente tumoral dependem das características fisiológicas gerais 
encontradas em todos os tumores, oferecendo assim uma abordagem universal para a terapia contra 
o cancro. Além disso, o revestimento de sílica pode ser facilmente funcionalizado com moléculas 
de direcionamento ativo, como ácido fólico ou glúcidos. Este projeto é oportuno, uma vez que 
apenas recentemente o revestimento de capsídeos virais com sílica demonstrou ser promissor na 
viroterapia oncolítica e, consequentemente, muitas questões que impedem todo o seu potencial não 
foram totalmente abordadas.

BOLSAS 2020/2021

Carina Crucho (IST)
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“HOW COULD WE PREDICT INTRADUCTAL AND CRIBRIFORM PROSTATE CANCER IN 
PROSTATE BIOPSIES?”

Introdução

O carcinoma da próstata (CaP) é a neoplasia diagnosticada mais frequentemente, bem como a 
segunda principal causa de morte relacionada com cancro em homens nos países desenvolvidos. 
O padrão cribriforme (Crib) e o carcinoma intraductal (IDC-p) são padrões histológicos de CaP 
relacionados não só a eventos clínicos adversos, mas também a pior prognóstico.  Para além disso, 
as ferramentas clínicas existentes são limitadas para fornecer um diagnóstico precoce. Por um lado, 
a biópsia prostática apresenta uma taxa considerável de falsos negativos para estes padrões, por 
outro são dificilmente observados na ressonância magnética quando comparados a outros padrões 
histológicos de CaP. Neste contexto, as vesículas extracelulares, nomeadamente os exossomas, têm 
sido estudadas como promissores biomarcadores, com a vantagem de serem um reservatório de fácil 
acesso. Sabe-se que o seu conteúdo (como proteínas, lípidos, DNA e RNA) reflete a composição 
molecular do tecido de origem. Deste modo, a nossa hipótese é que os exossomas urinários constituem 
uma plataforma não invasiva para desvendar assinaturas moleculares do Crib e IDC-p, permitindo 
o desenvolvimento de uma ferramenta diagnóstica que possibilite o diagnóstico precoce desses 
padrões. Clinicamente seria muito útil, uma vez que encontrar um biomarcador do Crib e IDC-p, 
em exossomas urinários, permitiria uma melhor estratificação de pacientes candidatos a vigilância 
ativa. Em alguns destes casos, sabemos que a biópsia prostática não mostra o Crib ou IDC-p, apesar 
de poderem estar presentes e serem responsáveis pela progressão da doença. O subdiagnóstico 
sistemático de IDC-p e Crib em biópsias prostáticas, resulta no insuficiente reconhecimento de 
padrões histológicos de CaP potencialmente agressivos relacionados com maiores taxas de recidiva 
bioquímica. Uma vez que o Crib e IDC-p estão relacionados a pior prognóstico, será muito relevante 
encontrar um biomarcador, como instrumento diagnóstico a ser aplicado na prática clínica.

Objetivos primários: O objetivo principal deste estudo é identificar um biomarcador para Crib 
e IDC-p que permita predizer a presença destes padrões na biópsia prostática.

Endpoint primário: Uma vez que precisaremos de um biomarcador com alta sensibilidade 
para identificar pacientes que realmente têm Crib ou IDC-p na biópsia prostática, o endpoint primário 
é o valor preditivo positivo.

BOLSAS 2021/2022

Rui Bernardino (CHULC)
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BOLSAS 2021/2022

Rui Bernardino (CHULC)

Objetivos secundários: 1) analisar o impacto clínico do Crib e IDC-p numa população de 
pacientes com CaP submetidos a biópsia prostática.

Desenho do Estudo

População: Doentes que realizaram biópsia prostática e que tenham Crib e/ou IDC-p na 
anatomia patológica da biópsia prostática.

Tarefa 1: Análise do impacto clínico do Crib e IDC-p em pacientes com biópsias de próstata 
positivas para esses padrões

Objetivos: 1) Analisar prospectivamente o impacto clínico do Crib e IDC-p em pacientes com 
biópsias de próstata positivas para esses padrões; 2) Estratificar os pacientes com biópsia positiva / 
negativa para os padrões e associá-la ao tratamento final (radioterapia; hormonoterapia; cirurgia, 
etc.).

Tarefa 2: Caracterização molecular do conteúdo de exossomas urinários de pacientes 
submetidos a biópsia prostática.

Objetivo: Identificar uma assinatura molecular do Crib e IDC-p em exossomas urinários de 
doentes com estes padrões na biópsia prostática.

Procedimentos: Colher e armazenar amostras de urina (biobanco) de pacientes com CaP 
para através da espectrofotometria de massa, realizar a caracterização proteómica de exossomas 
urinários de doentes com Crib e IDC-p na biópsia prostática.

Resultados esperados: Validar assinaturas moleculares em exossomas urinários como 
marcadores diagnóstico para identificação de pacientes com IDC-P e Crib na biópsia prostática.

“HOW COULD WE PREDICT INTRADUCTAL AND CRIBRIFORM PROSTATE CANCER IN 
PROSTATE BIOPSIES?”

› ÍNDICE › PROGRAMA › NOTAS EXPLICATIVAS
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“DIAGNOSIS OF PANCREATIC CYSTIC NEOPLASMS BY MAGNETIC RESONANCE 
SPECTROSCOPY”

Os quistos pancreáticos são achados imagiológicos com frequência crescente (2.5% dos exames 
abdominais) cuja incidência aumenta com a idade, atingindo 10% de prevalência após os 70 anos. 
Classificam-se em três grupos: quistos benignos (pseudoquistos, cistadenomas serosos); pré-malignos 
(neoplasias mucinosas papilares intraductais - IPMNs e neoplasias mucinosas quísticas - MCNs) e 
malignos (adenocarcinomas quísticos, etc). 

Pela elevada prevalência e risco de malignidade e pela morbilidade e mortalidade associadas 
à cirurgia pancreática, o diagnóstico diferencial dos quistos pancreáticos é fundamental na clínica. 
Além disso, constituem uma oportunidade para diagnósticar precocemente o carcinoma do pâncreas, 
que se prevê venha a ser a segunda causa de morte por cancro em 2030. Atualmente, apenas 15% 
dos doentes  apresentam doença localizada com indicação cirúrgica no diagnóstico, com uma 
sobrevivência global aos 5 anos de apenas 8%. 

Os quistos pancreáticos constituem um dilema diagnóstico e terapêutico, pela elevada frequência 
e amplo espectro de diagnósticos. O desafio é diferenciar quistos benignos que podem ter alta 
(cerca de 30%), quistos mucinosos pré-malignos que requerem vigilância (cerca de 60%), e quistos 
malignos que têm indicação cirúrgica (10-15%). 

Atualmente, o diagnóstico e estratificação de risco dos quistos pancreático baseia-se na morfologia 
por ressonância magnética nuclear (RMN) ou tomografia computorizada (TC), e na análise do 
líquido quístico obtido por punção guiada por Ecoendoscopia (EUS-FNA), com análise citológica 
e bioquímica (CEA) do líquido quístico. Os quistos com características morfológicas suspeitas 
(dimensão >3 cm, presença de nódulo mural ou espessamento parietal, dilatação do wirsung) ou 
sintomáticos, requerem EUS-FNA. A maioria, não tem estas características, são presumivelmnte 
IPMNs (quistos pré-malignos), e permanecem em vigilância com RMN sem investigação diagnóstica 
adicional. 

A EUS-FNA é um exame invasivo, requer sedação, depende da experiência do operador e tem 
efeitos adversos, que sendo raros não devem ser desvalorizadas pela abordagem predominantemente 
conservadora dos quistos. Além disso, é dispendiosa e tem acuidade limitada. 

BOLSAS 2021/2022

Sandra Faias (IPOLFG)
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BOLSAS 2021/2022

A presença de matabolitos em suspensão no líquido quístico, como a glicose, que tem menor 
concentração nos quistos mucinosos que nos não-mucinosos (cut-off de 50mg/dL), e a quinurenina 
(esta não utilizada na clínica) permite diferenciá-los. 

A ressonância magnética nuclear com espetroscopia (RMS) “in vitro”é um método não destrutivo 
e não invasivo que permite detetar a absorção de radiofrequência de certos núcleos de moléculas 
presentes em fluidos biológicos (ex: plasma, urina, etc). Esta técnica permite estudar a metabonómica 
(caracterizar o perfil metabolómico de fluidos biológicos para deteção do padrão de determinada 
patologia) e a metabolómica (análise quantitativa das subtâncias detetadas nesse fluido). Assim, sem 
destruição da amostra, é possivel identificar e quantificar possíveis metabolitos diferenciadores. Se 
esta hipótese se confirmar no nosso estudo “in vitro”, posteriormente a RMS “in vivo” poderá vir a 
permitir uma abordagem diagnóstica não invasiva dos quistos. 

Assim, neste estudo estudámos por RMS “in vitro” amostras congeladas de líquido quístico 
pancreático e identificámos metabolitos e associações de metabolitos diferenciadores. Posteriormente, 
numa fase posterior do projeto,  pretende-se utilizar a RMS “in vivo”, utilizando os melhores 
metabolitos diferenciadores identificados “in vitro”, no diagnóstido diferencial de quistos de doentes 
reais em vigilância.

A potencial relevância clínica deste trabalho translacional é excluir de vigilância cerca de 30% 
de quistos benignos, reduzindo o volume e custos do programa, eliminar ansiedade associada à 
vigilância destas lesões, sem diminuir diagnósticos precoces de quistos de alto risco ou malignos que 
requerem cirurgia. 

Em conclusão, o diagnóstico mais preciso e não invasivo das neoplasias quísticas do pâncreas 
presumivelmente reduzirá o número de doentes em vigilância e o número de exames confirmatórios 
invasisos. Além disso permitirá selecionar, vigiar e diagnosticar precocemente as lesões precursoras 
de risco do adenocarcinoma do pâncreas, com presumível melhoria do prognóstico pela possibilidade 
de tratamento cirúrgico de intenção curativa. 

Sandra Faias (IPOLFG)
“DIAGNOSIS OF PANCREATIC CYSTIC NEOPLASMS BY MAGNETIC RESONANCE 
SPECTROSCOPY”
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“DEVELOPMENT OF A CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR T CELL THERAPY TARGETING 
ONCOLOGICAL-ASSOCIATED CHONDROITIN SULFATE AS CANCER TREATMENT”

Apesar do desenvolvimento de múltiplas formas terapêuticas nos últimos anos, o cancro ainda 
é uma das principais causas de morte. Visto que as terapias convencionais têm sido criadas para 
reconhecer de marcadores moleculares parcialmente associados à neoplasia, esta abordagem leva 
muitas vezes a relapsos e a alta toxicidades. Por isso, terapias inovadores têm que se basear na 
identificação de marcadores exclusivamente expressos por células cancerígenas e essenciais para a 
neoplasia. Por exemplo, uma isoforma especifica de sulfato de condroitina (SC) até agora apenas 
encontrada em tecido placentário, foi recentemente identificada como estando presente na maioria 
dos cancros. O facto de esta forma oncefetal de SC ter um papel essencial no processo de invasão 
do tumor, ser universalmente expressa na maioria dos cancros, mas ausente em tecidos saudáveis, 
torna-a um marcador relevante para o desenvolvimento de terapias dirigidas. Os resultados 
impressionantes obtidos a partir do uso de terapias com células CAR T em doentes com neoplasias 
de células B levou a um interesse crescente para estender esta forma de terapia dirigida a outros 
tipos de cancro. No entanto, o uso deste tipo de terapia adotiva de células T noutras neoplasias 
hematológicas, e especialmente em cancros sólidos tem sido menos impressionante. Embora múltiplos 
fatores possam explicar este menor desempenho, melhorias no reconhecimento das células malignas 
por parte das células T é um tema de intenso debate científico. Dada a relevância do SC oncofetal, 
juntamente com a experiência do nosso grupo no desenvolvimento pré-clínico de terapias celulares 
e ensaios clínicos académicos, temos vindo a desenvolver um CAR capaz de redirecionar células T 
contra esta isoforma de SC. A nossa terapia proposta tem o potencial de reconhecer uma molécula 
essencial para o crescimento tumoral e que está presente em múltiplos cancros, mas ausente em 
células saudáveis, criando uma imunoterapia universal com baixa toxicidade.

BOLSAS 2022/2023

Diogo Gomes da Silva (IMM)
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“EXPLORING THE CROSSTALK BETWEEN CENTROSOME ABNORMALITIES AND 
INFLAMMATION AS POTENTIAL BIOMARKERS IN BARRETT’S ESOPHAGUS 
PROGRESSION”

A inflamação crónica é um factor de risco para o desenvolvimento do cancro, nomeadamente 
adenocarcinoma do esófago e da sua condição percursora, o esófago de Barrett (EB). A capacidade 
das células responderem corretamente a estímulos internos e externos é crucial para a homeostasia 
dos tecidos e respostas a stress, como a inflamação crónica. Durante a cancerigénese, as células 
alteram várias vias de sinalização que controlam a sua proliferação, migração, sobrevivência 
e diferenciação. No entanto, a maioria dos estudos tem-se focado em alterações de genes, 
negligenciando o impacto de alterações em estruturas celulares que funcionam como centros de 
sinalização que coordenam várias dessas vias. No nosso estudo da tumorigénese do EB descobrimos 
que anomalias nos centrossomas surgem na condição prémaligna, onde a inflamação tem um 
papel crítico, e que podem contribuir para a tumorigénese através de processos de sinalização 
parácrina. O centrossoma é um organelo que pode funcionar como uma plataforma que organiza 
moléculas de sinalização no tempo e no espaço, contribuindo para a coordenação de respostas 
fisiológicas. Assim, a desregulação deste organelo, uma característica de muitos cancros, pode 
alterar vias de sinalização e respostas celulares ao stress, como a inflamação, e assim contribuir 
para a transformação maligna e progressão. Aqui, propomos usar este modelo de cancro para 
investigar como é que essas anomalias afectam as respostas à inflamação, e assim determinar o 
seu impacto na progressão neoplásica. O conhecimento da interação entre centros de sinalização 
desregulados, como o centrossoma, e vias de sinalização que promovem a progressão do cancro, 
como a inflamação, revelará potenciais marcadores serológicos para o desenvolvimento de novas 
estratégias de vigilância do EB.

BOLSAS 2022/2023

Carla Lopes (IPOLFG)
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“TARGETING LYSOSOME EXOCYTOSIS TO IMPAIR BREAST CANCER PROGRESSION 
AND METASTASIS”

O cancro da mama (CM) é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres e a causa mais frequente 
de mortes por cancro. Em particular, o CM triplo negativo (CMTN) é o tipo de CM mais agressivo e 
com maior mortalidade. Apesar dos avanços recentes na deteção precoce e terapias, as metástases 
continuam a ser a principal causa de mortalidade nestes doentes. Por isso, o desenvolvimento de 
novas terapias para impedir a metastização é essencial para reduzir a mortalidade e morbilidade 
por CM. A exocitose de lisossomas é uma via intracelular subvertida 2 pelas células cancerígenas 
para possibilitar a invasão e a progressão tumoral. Através da exocitose de lisossomas, as células 
cancerígenas secretam enzimas que degradam a matriz extracelular, possibilitando a angiogénese, 
a migração e a invasão celular. Existem evidências de que a exocitose de lisossomas está aumentada 
em células de CM invasivas, sugerindo que este processo pode ser manipulado para impedir a invasão 
de células de CM. Por isso, pretendemos inibir a exocitose de lisossomas como uma nova estratégia 
para impedir a invasão e metastização das células de CMTN. Para tal, propomos uma estratégia 
translacional na qual usaremos abordagens farmacológicas e genéticas para inibir a exocitose de 
lisossomas e confirmar a sua capacidade de impedir a invasão de células de CMTN, usando para 
isso modelos in vitro e in vivo. Desta forma, propomos uma abordagem ampla para explorar uma 
nova estratégia para impedir a invasão e metastização de CMTN, que também pode potencialmente 
aplicar-se a outros tipos de CM invasivo e ainda outros tipos de cancro. Isto representaria um grande 
avanço, pois o CMTN tem o prognóstico mais reservado e as mais altas taxas de morbilidade e 
mortalidade entre os tipos de CM, que permanecem refratárias às terapêuticas disponíveis.

BOLSAS 2022/2023

Duarte Barral (NMS-FCM)
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“GLUCAGON: GCGR AXIS IN PNETS – A NOVEL THERAPEUTIC PERSPECTIVE”

Os tumores neuroendócrinos pancreáticos (pNETs) são um subtipo de tumor neuroendócrino 
derivado dos ilhéus de células de Langerhans com várias morfologias e comportamentos, incluindo 
potencial maligno. Os tumores neuroendócrinos pancreáticos constituem 1-2% de todas as 
neoplasias pancreáticas. A frequência dos pNETs funcionantes e não funcionantes está a aumentar 
nos países ocidentais. Mais de 80% dos casos de pNET apresentam metástases no momento do 
diagnóstico. A sobrevida aos 5 anos é de 40-60%, sendo a sobrevida mediana entre 38 a 104 
meses. Dada a heterogeneidade dos pNETs, é um desafio encontrar marcadores prognósticos e alvos 
eficazes. A hiperplasia de células α pancreáticas (ACH) é um importante diagnóstico diferencial de 
hiperglucagonemia, devido a mutações inativadoras no receptor de glucagon (GCGR), como já foi 
validado em modelos murinos e em doentes com ACH. A ACH reativa é considerada uma lesão 
préneoplásica, na linha de carcinogénese dos pNETs. No entanto, a utilização da sinalização do 
glucagon como alvo terapêutico é controversa. Principalmente porque não é conhecido o impacto do 
eixo glucagon: GCGR na biologia de pNETs, quer nas características das células cancerosas quer 
na progressão da doença. Esta proposta parte da hipótese de que o glucagon atua sobre células 
malignas de pNETs que expressam GCGR e estimula a proliferação e a sobrevivência, contribuindo 
para a progressão da doença. Portanto, o principal objetivo é esclarecer o papel do GCGR e do 
glucagon na biologia dos pNETs e, finalmente, demonstrar que o GCGR poderá ser um marcador 
de prognóstico e um alvo terapêutico.

BOLSAS 2022/2023

Joana Simões-Pereira (IPOLFG)
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IST  

Instituto Superior Técnico

CHULC  
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 

IMM
Instituto de Medicina Molecular
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