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O sistema cardiovascular e o sistema respiratório desenvolveram-se nos vertebrados de forma 
a permitirem as trocas gasosas entre as células e o ambiente externo. Para que a homeostase 
cardiorespiratória se mantenha e os processos de trocas sejam efi cazes, duas bombas –o 
coração e os músculos respiratórios- têm de funcionar em sincronia. Apesar de alguns estudos 
que se debruçaram sobre as redes neuronais que controlam a actividade respiratória terem 
mostrado a existência no tronco cerebral de núcleos que per si infl uenciarão a respiração, as 
suas interconexões e os seus ritmos padronizados de descarga, as semelhanças na regulação 
central dos sistemas cardiovascular e respiratório em termos de organização e do tipo de 
actividade neuronal fazem acreditar na existência de um oscilador comum cardiorespiratório 
que coordene as duas funções em simultâneo (Richter e Spyer, 1990). Existem vários estudos 
(Richter e Spyer, 2001) que indicam que estes núcleos que controlam a actividade respiratória se 
localizam na porção posterior do tronco cerebral sendo aí o local preferencial onde se realizariam 
as interconexões com os centros de controlo cardiovascular. Em trabalhos prévios, mostrámos a 
existência de convergência de informação com origem nas fi bras-C pulmonares para neurónios 
cardiovasculares do núcleo do tracto solitário [NTS] (Silva-Carvalho et al, 1998). Outros autores, 
mostraram também, que fi bras aferentes com origem em receptores de estiramento pulmonares 
vão convergir para a porção caudal do NTS (Nogues et al, 2002). Igualmente, em trabalhos 
recentes, foi sugerido que o ritmo de descarga dos neurónios pacemaker simpáticos da face 
rostroventrolateral do bulbo seja infl uenciado pelo ritmo respiratório (Mandel e Schreinhofer, 
2006). Sabe-se, também, que alterações respiratórias infl uenciam os núcleos vagais e 
manifestam-se ainda no disparo das fi bras simpáticas renais. Em várias situações patológicas, 
alterações autonómicas são acompanhadas por alterações respiratórias como acontece no 
enfarte de miocárdio (Rocha et al, 2003). No entanto, não existem trabalhos que caracterizem, 
sob o ponto de vista de convergência de receptores periféricos cardiovasculares, as aferências 
para os centros predominantemente respiratórios. Assim, dois alvos para esta caracterização 
de convergências pelas relações que apresentam com o SNA são o grupo de células dorsais 
do bulbo [NTS] e o complexo de pré-Bötzinger pela importância que lhe é atribuída actualmente 
como gerador do ritmo respiratório. Com este trabalho pretende-se fazer, a nível das células do 
complexo de pré-Bötzinger, a caracterização da informação aferente com origem em receptores 
sensitivos cardiovasculares.
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The primary role of the cardiovascular and respiratory systems is the exchange of respiratory gases 
between the external environment and the tissues. Several work has been done on the neuronal 
network that is involved on the respiratory control to defi ne the central areas ( mainly located 
in the pons) that control respiration, their neuronal pathways as well as their inter-connexions 
with other systems mainly with the cardiovascular system. Some of these works state that a 
common cardiorespiratory oscillator should exist (Richter and Spyer, 2001). In previous work we 
have shown convergence of information with origin in the cardiovascular and respiratory systems 
at nucleus tractus solitarius (NTS) level (Silva Carvalho et al, 1998). Other authors also shown that 
the afferent pathway of the lung stretch receptors will end in the caudal NTS (Nogues et al, 2002). 
Recently, also has been suggested that the discharge rhythm of the pacemaker neurons from 
the ventrolateral medulla can be infl uenced by the respiratory rhythm (Mandel and Schreinhofer, 
2006) which also infl uenced the renal sympathetic activity and the activity of the cells of the vagal 
nucleus. In several pathological conditions, like myocardial infarction, autonomic modifi cations are 
seen together with changes in respiration (Rocha et al, 2003). However, to our knowledge there 
is a lack or work on the fi eld of the convergence of information from the cardiovascular centres to 
the most important areas of respiratory control in particular the pre-Botzinger nucleus. So with this 
work we intend to characterise the changes evoked on pre-Botzinger neurones by the activation 
of cardiovascular sensory receptors.
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Fundamentos e Objectivos: 
Em anos anteriores, no âmbito dos projectos do FML-Gapic, no instituto de Anatomia, procedeu-
se a estudos da localização 3 D, das dimensões e da variabilidade do Locus Ceruleus (LC) 
humano de modo a permitir a sua referenciação precisa “in vivo” (através de Imagiologia por 
Ressonância Magnética ou Microcirurgia). Deste estudo conclui-se que se trata de um núcleo 
mais longo (± 14mm) e estreito do que previamente descrito. Como tal, e uma vez que se sabe 
estar envolvido em múltiplos circuitos neuroquímicos, iniciou-se o estudo do mapeamento dos 
neuroreceptores. No ano passado foi estudado a distribuição dos receptores β2 noradrenérgicos, 
tendo-se verifi cado a presença de marcação para os mesmos ao longo de toda a extensão do 
núcleo e de forma homogénea e simétrica.
O objectivo deste trabalho foi o estudo da distribuição dos receptores dopaminérgicos D1 e D2 e 
serotoninérgicos 5-HT 2C ao longo do LC humano.
Material e Método: 
Material: 8 LC obtidos de 4 troncos cerebrais (TC) humanos adultos normais, sem antecedentes 
conhecidos de doença neurológica, colhidos por autópsia 48 horas post mortem e provenientes 
da Delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medicina Legal.
Método: Fixação, dissecção e inclusão em parafi na dos TC; execução de cortes seriados e 
referenciados no micrótomo, perpendicularmente ao pavimento do IV ventrículo e à linha média; 
coloração dos cortes com hematoxilina-eosina; marcação imunocitoquímica com anticorpo para 
os receptores 5-HT2C (H-00003358-A01), D1 (SP4112P) e D2 (SC-5303); observação das 
células marcadas com o anticorpo ao longo de toda a extensão do LC. Como a marcação destes 
anticorpos não permite a visualização da melanina, os cortes corados com hematoxilina-eosina 
foram utilizados como controlos histológico e citológico dos cortes imunocitoquímicos.
A metodologia de marcação inicialmente proposta foi modifi cada, tendo-se aplicado um método de  
imunocitoquimica sem marcação por imunofl uorescência, devido a indisponibilidade de utilização 
do microscópio de fl uorescência.
Resultados e Conclusões: 
Foi possível a marcação adequada dos receptores D1 e D2, não se tendo obtido nos primeiros 
casos qualquer marcação para os receptores 5 HT 2C. Como tal, o estudo prosseguiu focando 
apenas os receptores dopaminérgicos D1 e D2. 
No fi nal verifi cou-se que a distribuição destes marcadores é heterogénea em toda a extensão 
do LC, não parecendo haver qualquer predomínio de distribuição histológica dos receptores 
D1 e D2. Em cada  célula os receptores apresentaram um padrão sectorial. Estes achados, 
bem como a marcação comparada dos receptores D1 e D2 deve ser objecto de estudo por 
imunofl uorescência.
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Background and Objectives:
The human Locus Ceruleus (LC) has been studied during the last years in this Institute of Anatomy 
in the scope of FML-GAPIC projects. The main objectives of such studies were the 3-D localization, 
the dimensions and the variability of the LC in order to allow its precise referenciation “in vivo” (by 
Magnetic Resonance Imaging or Microsurgery). This studies showed that the human LC is a much 
thinner and longer (± 14mm) nucleus than previously reported. Because the LC is an important 
nucleus in several neurochemical pathways we started studying the neuroreceptors mapping 
along the entire LC. Last year it was studied the distribution of the β2-noradrenergic receptors 
and it was verifi ed that the entire cell population of the LC was labelled with the β2-noradrenergic 
antibody along the all length of the nucleus, symmetrically.
The aim of this work was to study the distribution of the D1 and D2 dopaminergic receptors and 
the 5-HT 2C receptors along the entire LC length in the human brainstem. 
Material and Methods: 
Material: 8 LC from 4 normal adult human brainstems, collected by routine autopsy, 48 hours after 
death, at the “Delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medicina Legal”. 
Method: Fixation, dissection and paraffi n embedding of the brainstems; serial cutting in a 
microtome perpendicularly to the midsagittal and the IV ventricle fl oor planes; slice staining with 
hematoxylin-eosin; imunocytochemical labelling with an adequate antibody for the D1 (SP4112P) 
and D2 (SC-5303) dopaminergic and 5-HT 2C (H00003358) serotoninergic receptors; observation 
of the cell labelling along the entire LC length. As the labelling by the antibodies does not enable 
the melanin visualization, the cuts with hematoxylin-eosin had been, therefore, used as histological 
and cytological control of the imunocytochemical slices. An imunocytochemical labelling without 
imunofl uorescence was applied, due to difi culties in the fl uorescence microscope availability.
Results and Conclusions: 
It was possible to label adequately the D1 and D2 dopaminergic receptors, but none labelling was 
obtained for the 5-HT 2C serotoninergic receptors, in the fi rst cases. So, this study was focused 
on the dopaminergic receptors distribution.
It was verifi ed a heterogeneous labelling for the D1 and D2 dopaminergic receptors along the all 
length of the nucleus without any apparent distribution pattern. Within the cells it was observed 
a clear sectorial labelling pattern. To validate these results as well as to compare the D1 and D2 
receptors labelling spots, a further study with imunofl uorescence labelling must be made on this 
issue. 
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Fundamento: Este projecto é uma continuação directa do ano anterior, efectuado no âmbito 
de uma Tese de Mestrado em Neurociências intitulada “Estudo do Núcleo Accumbens Humano 
– Identifi cação, localização e imagiologia”. Aquele permitiu identifi car histologicamente o núcleo 
accumbens humano (Acc) como uma estrutura distinta do prosencéfalo basal.
O desenvolvimento do trabalho (no âmbito daquela Tese) consistiu na localização 3-D precisa do 
Acc, isto é, das suas coordenadas estereotáxicas, aplicáveis à Ressonância Magnética.
Em seguida importou caracterizar os diferentes receptores existentes no Acc, nomeadamente os 
dopaminérgicos D1 e D2, e a sua distribuição, dadas as suas especiais implicações clínicas.
Neste sentido, a primeira parte do ano foi dedicada ao estudo estereotáxico e a segunda ao 
estudo imunocitoquímico.
Objectivos: Estudo da localização estereotáxica e caraterização imunocitoquímica (receptores 
D1 e D2) do Acc, em indivíduos adultos normais, de ambos os sexos.
Métodos: 1ª fase (Estudo das Referências Estereotáxicas)1ª fase (Estudo das Referências Estereotáxicas) – Foram seleccionados 10 Acc de 
8 cérebros, 6 masculinos e 2 femininos, com idades compreendidas entre 27 e 70 anos (média 
44±14 anos), cortados perpendicularmente à linha média e à linha intercomissural (CA-CP) de 
0,5mm em 0,5mm, corados com H&E e digitalizados. Para determinar as coordenadas do Acc 
(coordenadas-limite) correspondentes à metade posterior do Acc (onde este é bem delimitável) 
o eixo anteroposterior (Y-Y’) foi defi nido pelo nível dos cortes, sendo considerado Y=0 o corte 
mais posterior interessando a Comissura Branca Anterior. O eixo X-X’ representa a distância à 
linha média; o eixo Z-Z’ defi ne a altura do núcleo, acima ou abaixo do plano horizontal da linha 
CA-CP.
2ª fase (Estudo Imunocitoquímico)2ª fase (Estudo Imunocitoquímico) – Foram estudados 6 Acc de 5 cérebros (problemas de 
processamento levaram à perda de 2 cérebros). Os 6 Acc foram fi xados em formol. Posteriormente, 
foram incluídas em parafi na em posição normalizada. Depois foram executados cortes coronais 
seriados em 5 µm no micrótomo, de 0,5mm em 0,5mm. Em cada nível foram obtidos cortes que 
se coraram com H&E e outros que foram marcados com os anticorpos primários D1 (SP 4112P) 
e D2 (SC 5303). 
Resultados e Conclusões: O estudo estereotáxico possibilitou a determinação as coordenadas 
estereotáxicas, que são as seguintes (mm): Y=0 Y’=11; X=3,7 X’=15,1; Z=2,2 Z’=-10,2.
No respeitante ao estudo imunocitoquímico, os problemas surgidos com a instalação 
(processamento, os cortes em parafi na e a marcação imunocitoquímica) e a optimização da 
técnica, levaram a que os resultados até agora obtidos sejam meramente preliminares.
Em conclusão, foi possível estabelecer pela primeira vez as coordenadas estereotáxicas do Acc 
Humano, mas a sua caracterização imunocitoquímica dos seus receptores D1 e D2 requer a 
prossecução deste estudo.
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Background: This project is a direct continuation of the last year’s one, as part of a Neurosciences 
Master thesis enTitled “Study of the Nucleus Accumbens – identifi cation, localization and imaging” 
That work permitted an histological identifi cation of the human Nucleus Accumbens (Acc) as a 
distinctive basal prosencephalic structure. 
The development of the project (part of the Master thesis) fi rst consisted in the 3D localization of 
the Acc, that is, the stereotactic coordinates, applicable to the Magnetic Resonance Imaging.
Next, it involved the labelling of the main Acc receptors, namely the dopaminergic D1 and D2, and 
their spatial distribution, because of their important clinical implications. 
Therefore, the fi rst part of the year was committed to the stereotactic study and the second to the 
imunocytochemical one. 
Objectives: Stereotactic and imunocytochemical (D1 and D2 receptors) study of the Human Acc, 
in normal adult brains of both genders.
Methods: First phase (Stereotaxic Referencies Study)First phase (Stereotaxic Referencies Study) – 10 Acc were selected from 8 brains, 
6 masculine and 2 feminine, ages between 27 and 70 years old (average 44±14 years) cut 
perpendicularly to the midline and intercommissural line (CA-CP), every 0,5mm, stained 
with haematoxylin-eosin and digitized. To establish the Acc coordinates (nucleus boundaries 
coordinates) corresponding to the Acc posterior half (where the Acc is well delimitated), the 
anterior-posterior axis (Y-Y’) was defi ned by the cutting level; the most posterior cut passed by the 
Anterior Commissure, being considered Y=0. The X-X’ axis represents the distance to the midline; 
the Z-Z’ axis defi nes the height above or bellow the horizontal plane of the CA-CP line.
Second phase (Imunocytochemical Study)Second phase (Imunocytochemical Study) - 6 Acc from 5 brains were studied (due to technical 
problems, 2 brains were lost). The 6 Acc were fi xed (in formol), after which they were embedded 
in paraffi n in a standard position. Then 5 µm coronal sections were made every 0,5mm using a 
microtome. At each cutting level, slices were obtained and stained with haematoxylin-eosin or 
labelled with the primary antibodies for D1 (SP 4112P) and D2 (SC 5303) receptors.
Results and Conclusions: In what respects the stereotactic study, it was possible to establish 
the stereotactic coordinates of the Acc, that are the following (mm): Y=0 Y’=11; X=3,7 X’=15,1; 
Z=2,2 Z’=-10,2.
Concerning the imunocytochemical study, owing to multiple problems regarding the technique 
setting (processing, paraffi n cutting and imunocytochemical labelling) and its optimization, the 
results were modest and preliminary. 
In conclusion, it was possible to establish for the fi rst time, the Human Acc stereotactic coordinates 
but its imunocytochemical labelling requires a further work. 
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Fundamento: As perturbações de memória são muito frequentes afectando uma elevada 
percentagem da população com mais de 65 anos e cuja prevalência aumenta com a idade. 
Estas perturbações podem interferir no desempenho de actividades profi ssionais e da vida diária. 
Existem situações em que o defeito de memória é simulado através de mecanismos conscientes 
e voluntários. Estas situações têm importantes implicações legais, nomeadamente no que 
diz respeito à atribuição de reformas, subsídios de incapacidade e inimputabilidade de actos 
cometidos. Na bibliografi a recente o Word Memory Test (WMT) tem vindo a apresentar-se como o  
gold standard para o diagnóstico de simulação de defeito cognitivo de memória.
Objectivos: O objectivo deste estudo é adaptar e aferir o WMT para a população portuguesa. 
Métodos: O WMT foi traduzido para a lingua portuguesa e aplicado a 3 grupos: 20 controlos 
saudáveis instruídos a simular um defeito cognitivo de memória; 29 controlos saudáveis a quem 
foi pedido que realizassem o teste o melhor possível; e um grupo clínico de 21 pacientes com o 
diagnóstico de defeito cognitivo ligeiro (DCL) avaliados previamente no LEL da FMUL. Efectuou-
se uma análise da sensíbilidade e especifi cidade do teste para o diagnóstico de simulação de 
defeito cognitivo.
Resultados: Quando comparamos os 2 grupos de controlos saudáveis, o WMT consegue 100% 
de especifi cidade e sensibilidade no diagnóstico de simulação de defeito cognitivo de memória. 
Quando comparamos o grupo de de simuladores com o grupo clínico de DCL conseguimos, 
após adaptar os critérios de diagnóstico e os valores de cut off para a realidade portuguesa, uma 
sensibilidade e especifi cidade de 95%.  
Conclusões: Estes resultados indiciam que o WMT é um bom teste para a simulação de 
defeito cognitivo de memória e que a sua adaptação à população portuguesa foi bem sucedida. 
Contudo, é necessário aumentar o número da amostra e sobretudo aplicar o teste a um grupo 
clínico, constituido por indivíduos suspeitos de simulação, com incentivos identifi cáveis. Só após 
esta análise poderemos afi rmar que os critérios de diagnóstico encontrados para a população 
portuguesa se mantêm válidos em situações clínicas.  
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Background: Memory impairment is very common, especially in the elderly population (> 65 
years old) and its prevalence tends to increase with age. These impairments can disturb 
performance at work and daily life. Occasionally, these memory defects are simulated trough 
conscious and voluntary mechanisms in a condition called memory malingering. These situations 
have important legal implications, namely in what concerns retirement litigations and court claims 
of impairment. In recent literature the Word Memory Test (WMT) has been considered the gold 
standard assessment tool for the diagnosis of memory malingering. So for it s not been evaluated 
in the Portuguese population.  
Objectives: Our objective was to adapt and validate WMT for the Portuguese population
Methods: WMT was translated to European Portuguese and applied to 3 groups: 20 healthy 
subjects asked to simulate memory impairment; 29 healthy subjects asked to perform the best 
they could; and 21 patients with Mild Cognitive Impairment (previously diagnosed at the Language 
research Laboratory, Faculty of Medicine of Lisbon), asked to perform the best they could. 
Sensitivity and specifi city analysis were performed.
Results: When we compared both groups of healthy volunteers, WMT had 100% sensitivity and 
specifi city for memory malingering. When we compared the memory simulators group with Mild 
Cognitive Impairment group we found, after adapting cut off and diagnostic criteria for Portuguese 
population, a sensitivity and specifi city of 95% for the diagnosis of Memory malingering.
Conclusions: These results seem to indicate that WMT is a good test for Memory Malingering 
diagnosis in the Portuguese population. However we need to increase sample size and especially 
to apply this test to a clinical group with identifi ed incentives suspect to simulate memory complains 
and defi cits. This analysis is required for a more comprehensive evaluation of the diagnostic value 
of this tool in clinical situations where there are gains related to memory impairments. 
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Na doença de Alzheimer (AD) ocorrem várias modifi cações moleculares tais como a acumulação 
do péptido beta amilóide (“amiloyd-β” – Aβ) (Finder & Glockshuber, 2007 - Neurodegener Dis 
4:13), que induz apoptose (Deryk et al, 1993 - PNAS 90:7951). No cérebro de doentes com AD 
observa-se ainda uma diminuição dos níveis do factor neurotrófi co derivado do cérebro (BDNF) 
(Phillips et al., 1995 – Neuron 7:695). Esta neurotrofi na tornou-se uma possível estratégia 
terapêutica devido aos seus importantes efeitos neuroprotectores. Contudo, quando administrada 
perifericamente, esta molécula não atravessa a barreira hematoencefálica. Assim, a descoberta 
de outras moléculas que cheguem ao cérebro e aí estimulem a acção endógena do factor 
neurotrófi co tornou-se uma hipótese sob investigação. Em estudos anteriores, mostrou-se que a 
activação dos receptors A2A da adenosina potencia os efeitos do BDNF na transmissão sináptica 
no hipocampo (Diogenes et al., 2004-J Neurosci 24:2905). 
Assim, investigou-se se a activação dos receptores A2A também potencia os efeitos neuroprotectores 2A também potencia os efeitos neuroprotectores 2A

do BDNF. Investigou-se ainda o efeito da activação dos receptores A2A da adenosina sobre a 2A da adenosina sobre a 2A

densidade dos receptores TrkB do BDNF, fosforilados e não-fosforilados, de modo a entender o 
mecanismo subjacente à facilitação dos efeitos desta neurotrofi na na transmissão sináptica pela 
activação dos receptores A2A. 
Usando-se culturas primárias de neurónios de rato incubadas com Aβ 25:35 (25 µM), a resposta 
apoptótica foi avaliada por análise morfológica e por quantifi cação molecular de marcadores 
apoptóticos (caspase-3) através de “western blotting”. Para os estudos de densidade dos 
receptores TrkB, usaram-se homogenatos de fatias de hipocampo de rato e análise por “western 
blotting”. 
O BDNF (20ng/ml) protegeu os neurónios da apoptose induzida pelo Aβ 25:35 (25 µM) (P<0.05, 
n=5), sendo a protecção mais forte quando era adicionado juntamente um agonista dos receptores 
A2A, CGS 21680 (10nM), havendo uma grande diminuição na fragmentação da pro-caspase-3 
(P<0.05, n=3). Nos estudos de densidade dos receptores TrkB, a activação dos receptores A2A

da adenosina pelo agonista não provocou alteração do número de receptores TrkB; contudo, 
observou-se uma tendência para o aumento da sua fosforilação.
O BDNF consegue proteger neurónios da apoptose induzida por Aβ, sendo esta protecção 
signifi cativamente aumentada pela activação dos receptores A2A da adenosina. A acção facilitatória 2A da adenosina. A acção facilitatória 2A

dos receptores A2A da adenosina sobre os efeitos do BDNF na transmissão sináptica pode estar 2A da adenosina sobre os efeitos do BDNF na transmissão sináptica pode estar 2A

relacionada com um aumento da fosforilação do seu receptor específi co. Assim, estes resultados 
mostram que fármacos que activem os receptores A2A podem ser uma importante estratégia a 2A podem ser uma importante estratégia a 2A

considerar para o aumento do efeito neuroprotector do BDNF.
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In Alzheimer’s disease (AD), several molecular modifi cations occur in the brain, including the 
accumulation of amyloid beta (Aβ) peptide (Finder & Glockshuber, 2007 - Neurodegener Dis 
4:13), which induces apoptosis (Deryk et al, 1993 - PNAS 90:7951). In the brains of patients with 
AD, a decrease is also observed in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels (Phillips et 
al., 1995 – Neuron 7:695). Since this neurotrophin has an important neuroprotective role, it was 
considered as a possible therapeutic strategy for AD. However, when peripherally administered, 
BDNF cannot cross the blood-brain barrier, thus the discovery of other molecules that can readily 
gain access to the brain to enhance BDNF endogenous action is currently under investigation. In 
previous studies, it was observed that the activation of adenosine A2A receptors potentiates BDNF 2A receptors potentiates BDNF 2A

effects on hippocampal synaptic transmission (Diogenes et al., 2004-J Neurosci 24:2905). 
We investigated whether the activation of adenosine A2A receptors also potentiates BDNF 2A receptors also potentiates BDNF 2A

neuroprotective actions. In order to understand the mechanism underlying the synaptic facilitatory 
effect of A2A receptors on BDNF synaptic actions, we also evaluated the action of adenosine A2A receptors on BDNF synaptic actions, we also evaluated the action of adenosine A2A 2A

receptor activation on TrkB receptor density of phosphorylated and non-phosphorylated forms.
Apoptotic response in primary rat neuron cell cultures challenged with Aβ 25:35 (25 µM) was 
evaluated by both morphologic analysis and molecular quantifi cation of apoptotic markers 
(caspase-3) using western blot analysis. In addition, homogenates of rat hippocampal slices were 
used to investigate TrkB density by western blot analysis. 
BDNF (20ng/ml) protected neurons from Aβ 25:35 (25 µM) induced apoptosis (P<0.05, n=5). This 
protection was more evident when both BDNF and adenosine A2A receptor agonist, CGS 21680 2A receptor agonist, CGS 21680 2A

(10 nM), were applied together, showing a marked decrease in pro-caspase-3 fragmentation 
(P<0.05, n=3). In studies where TrkB receptor density was evaluated, we found that activation of 
adenosine A2A receptors did not increase the levels of TrkB receptors; however, we observed a 2A receptors did not increase the levels of TrkB receptors; however, we observed a 2A

tendency for TrkB phosphorylation to increase.
BDNF is able to rescue neurons from Aβ-induced apoptosis and this neuroprotection is signifi cantly 
potentiated by the activation of adenosine A2A receptors. Moreover, adenosine A2A receptors. Moreover, adenosine A2A 2A receptors’ 2A receptors’ 2A

facilitatory action on BDNF synaptic effects may be related with BDNF receptors phosphorylation. 
These results show that drugs which activate A2A receptors can be a powerful strategy to increase 2A receptors can be a powerful strategy to increase 2A

BDNF neuroprotective action. 
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Fundamento: A via de sinalização Notch assume um papel importante em vários processos 
que regulam o desenvolvimento embrionário. A infl uência desta sinalização no desenvolvimento 
do sistema nervoso central foi verifi cada desde invertebrados, como a Drosophila, até aos 
vertebrados. Estudos anteriores sugerem que a sinalização Notch é necessária para a 
manutenção de progenitores neurais indiferenciados, mas ainda não é claro se a origem de 
todos os tipos precursores são dependentes da actividade desta via. Sabe-se que o bloqueio da 
sinalização Notch em knockouts condicionais Notch1 e Delta1 não parece afectar a diferenciação 
de neurónios motores, apenas de neurónios dorsais. Contudo, a inactivação destes genes 
nestes embriões poderá ocorrer tardiamente, após o período de diferenciação de neurónios 
motores (entre os estádios E9 e E10 em ratinho), o que explica os fenótipos observados. Para 
compreender se os precursores dos neurónios motores são dependentes da actividade Notch, 
utilizou-se um inibidor da γ-secretase para bloquear esta via de sinalização em embriões de 
galinha em diferentes estádios de desenvolvimento, para posterior estudo sobre os efeitos na 
diferenciação de neurónios motores.
Objectivo: Avaliar a importância da sinalização Notch na diferenciação de neurónios motores no 
tubo neural de embriões de galinha. 
Métodos: Embriões da espécie Gallus gallus foram tratados in ovo com o inibidor da γ-secretase 
LY411575. Embriões controlo no mesmo estádio de desenvolvimento foram tratados com PBS. 
O tratamento foi efectuado entre os estádios HH12 e HH15, altura em que se dá a diferenciação 
dos neurónios motores. Os ovos foram posteriormente incubados em períodos de 3 a 12 horas 
e os embriões recolhidos e fi xados para análise fenotípica. Numa primeira fase, procedeu-se 
à hibridação in situ para avaliar a expressão de genes alvo da via de sinalização Notch, como 
cDelta1 e cHes5.1. Para avaliar a diferenciação de neurónios motores, foi utilizada a marcação 
por imunofl uorescência em cortes de criosecção com anticorpos específi cos que reconhecem 
proteínas expressas em neurónios motores (MNR2, Islet1 e Islet2) e precursores neurais (Sox2). 
Foi utilizada a microscopia de fl uorescência para a visualização dos resultados.
Resultados: A análise morfológica dos embriões tratados com o inibidor da γ-secretase revelou 
anomalias na somitogénese, vasculogénese, desenvolvimento do tubo neural e vesículas 
encefálicas. Nestes, a expressão do gene cDelta1 encontra-se aumentada, enquanto que o 
contrário se verifi ca com o gene Hes5.1, observando-se uma diminuição da sua expressão. Assim 
confi rma-se o bloqueio da sinalização Notch, na presença do inibidor da γ-secretase. Na análise 
por imunofl uorescência verifi ca-se um aumento signifi cativo do número de neurónios motores, 
quando comparado com os embriões controlo. 
Conclusões: A inibição da via de sinalização Notch durante a produção de neurónios motores 
no tubo neural de embriões de galinha leva a uma diferenciação precoce das células precursoras 
neurais em neurónios motores, confi rmando que a geração deste tipo neuronal é controlada pela 
actividade Notch. Conjuntamente com outros resultados publicados, o nosso trabalho indica que 
a sinalização Notch regula a diferenciação de todos os tipos de neurónios formados ao longo do 
desenvolvimento do tubo neural.
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Background: The Notch signaling pathway plays an important role throughout general 
development in a vast number of different processes. The function of this pathway during 
central nervous system development has been reported in invertebrates, like Drosophila, and 
vertebrates. Previous studies have shown that Notch signaling is required for the maintenance 
of undifferentiated neural progenitors, but it is not yet clear if all progenitor types are dependent 
on Notch activity. For instance, in conditional mutants where the Notch1 or Delta1 genes are 
inactivated in the developing spinal cord, it seems that only dorsal progenitors are affected, 
while motoneuron production seems normal. However, gene inactivation in these embryos 
might occur too late, after the period of motoneuron production (between E9 and E10 in mice), 
thereby explaining the observed phenotypes. To clarify whether motoneuron progenitors are also 
dependent on Notch signaling, we have used a gamma-secretase inhibitor (GSI) to inhibit Notch 
signaling in chick embryos at various phases of their development, and studied the effects on 
motoneuron production. 
Objectives: Evaluate the role of Notch signaling during motoneuron production in the embryonic 
chick spinal cord.
Methods: Embryos of Gallus gallus species were treated in ovo with the GSI LY411575, while 
control embryos at the same developmental stages were treated with PBS. Embryos were treated 
between HH12 and HH15 stages, when motoneurons are being produced. After treatment, 
embryos were incubated from 3 to 12 hours, being then collected and fi xed for phenotypic 
analysis. Analysis was fi rst done by whole-mount in situ hybridization to detect the expression of 
Notch target genes, like cDelta1 and cHes5.1 to monitor Notch signaling inactivation. To monitor 
motoneuron production in GSI-treated and control embryos, we used immunofl uorescence on 
cryostat sections with specifi c antibodies that recognize proteins present in motoneurons (MNR2, 
Islet1 and Islet2) and neural progenitors (Sox2). Fluorescence microscopy was used to visualize 
the results.
Results: Morphological analysis of GSI-treated embryos revealed problems in somitogenesis, 
vasculogenesis, development of brain and spinal cord. Expression of cDelta1 gene was 
upregulated in GSI-treated embryos while cHes5.1 expression was downregulated. Together, 
these results confi rm that GSI treatment results in strong inactivation of Notch signaling during 
embryonic development. Subsequent analysis of motoneuron production in GSI-treated embryos 
revealed a signifi cant increase in the number of differentiating motoneurons, when compared with 
control embryos.
Conclusions:  Inhibition of the Notch signaling pathway during motoneuron production in chick 
embryonic spinal cord leads to precocious differentiation of neural progenitors into motoneurons, 
confi rming that the generation of this neuronal type is controlled by Notch activity. Together with 
published results, our work indicates that Notch signaling regulates the production of all neuronal 
types in the developing spinal cord.
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Os estudos de regeneração constituem uma importante área de interesse na biomedicina, perante 
a possibilidade de utilização de células estaminais na terapia de um tecido danifi cado. 
Alguns vertebrados inferiores, como anfíbios, peixe teleósteos, apresentam uma capacidade de 
regeneração superior à dos mamíferos, considerando-se que esta diminuiu ao longo da evolução 
dos vertebrados. Através da observação do processo de regeneração que ocorre ao nível destes 
organismos, pretende-se desenvolver o conhecimento, actualmente reduzido, dos mecanismos 
moleculares e celulares inerentes a esta capacidade. 
Os peixes teleósteos, tal como o peixe-zebra, apresentam a capacidade de regenerar múltiplos 
órgãos e tecidos durante a idade adulta (ex.nervo óptico,coração, membros), constituindo um 
excelente modelo de estudo da regeneração em vertebrados. Este estudo tem como objectivo a 
caracterização do processo de regeneração óssea ao nível celular e molecular, utilizando como 
modelo a cauda do peixe-zebra adulto.
Para a detecção de depósitos de minerais durante a regeneração óssea, efectuou-se uma dupla 
marcação da cauda com Azul Alciano e Vermelho de Alizarina, desde o primeiro ao décimo dia 
após amputação. Adicionalmente, procedeu-se à coloração com tricómio de Masson para distinguir 
entre fi bras de colagénio sujeitas a reduzida tensão, elevada tensão e mucopolissacarideos 
identifi cados pela cor verde, vermelho e castanho, respectivamente, ao quarto dia após amputação. 
De modo a estudar molecularmente as características da diferenciação óssea, recorreu-se à 
hibridação in situ. Usando esta técnica, procurou-se analisar a expressão cronológica (de 1 a 7 
dias após amputação) de genes responsáveis pelo processo de ossifi cação e reparação óssea 
em vertebrados superiores (Sox9a, Runx2a, Runx2b, Osterix, Osteonectina). Esta análise foi 
efectuada através de um procedimento padrão de detecção de RNA com a formação de um 
precipitado corado ou, em determinados casos, com precipitado fl uorescente, para uma análise 
em microscopia confocal.
A observação histológica do processo de mineralização durante a regeneração da cauda revela 
algumas características particulares e interessantes deste processo. Destaca-se o facto de 
ocorrer uma mineralização precoce ao nível da região intersegmentar do raio ósseo, enquanto 
que a região central do respectivo segmento não se encontra mineralizada. Também se verifi cou 
uma acentuada marcação com Azul Alciano na cauda em regeneração, que é inexistente durante 
o desenvolvimento embrionário. A análise da expressão de genes associados a características 
cartilagíneas revela a existência, durante a regeneração, de características de ossifi cação 
endocondral nos raios ósseos da cauda. Curiosamente, estas estruturas desenvolvem-se 
embrionariamente por ossifi cação intramembranosa, sem molde cartilagíneo.
Estes resultados permitem concluir que o processo de regeneração óssea na cauda do 
peixe-zebra adulto decorre de forma diferente do respectivo desenvolvimento embrionário. 
Adicionalmente, através da análise de expressão acima descrita, verifi cou-se que genes que 
afectam a diferenciação óssea e cartilagínea nos humanos intervêm no processo de regeneração 
de membros no peixe-zebra. Assim, a cauda do peixe-zebra revela-se como um modelo promissor 
e aplicável a estudos relacionados com patologias esqueléticas. 
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Regeneration studies have long attracted biomedical interest because of the potential of application 
of stem cells in tissue replacement upon injury or disease.  
Certain lower vertebrates such as urodele amphibians and teleost fi sh have greater capacity for 
regeneration than mammals. The regeneration ability is assumed to have been lost throughout 
vertebrate evolution. Little is known about the molecular and cellular mechanisms of regeneration; 
understanding how regeneration occurs naturally in these organisms may lead to improvements 
in regenerative medicine. 
Teleost fi sh, such as the zebrafi sh, have the ability to regenerate multiple organs and tissues during 
adulthood (e.g. optic nerves, heart, spinal cord and appendages). The zebrafi sh is, therefore, an 
excellent model system to investigate regeneration in vertebrates. In this study, we aimed to 
characterise the process of bone regeneration, at both cellular and molecular levels, using the 
caudal fi n of adult zebrafi sh as a model.
To detect mineral deposits during bone regeneration we used Alcian blue and Alizarin red double 
skeletal staining from 1 to 10 days post amputation. Furthermore, Masson’s trichrome was used 
to distinguish low from high tension collagen fi bres and also muccopolysaccharides with green, 
red and brown staining, respectively, at 4 days post amputation. In order to study, at a molecular 
level, the characteristics of bone differentiation upon amputation, we used in situ hybridization. 
We examined the expression of inductive signals involved in the process of ossifi cation and bone 
repair in higher vertebrates (Sox9a, Runx2a, Runx2b, Osterix, Osteonectin) in a chronological 
fashion from 1 to 7 days post amputation. This analysis was made with standard RNA detection 
procedures leading to a colourful precipitate, or, in some cases, a fl uorescent precipitate allowing 
confocal microscopy analysis.  
The histological examination of the process of mineralization during fi n ray regeneration shows 
particular and interesting features of bone repair. Such is the case of the preliminary mineralization 
in the intersegment region of the ray, while no mineralization is observed in the central region 
of the corresponding segment. In addition, we observed a clear Alcian blue staining in the 
regenerating fi n, which is in contrast with the formation of the caudal fi n ray during development, 
where it is inexistent. The analysis of the expression of the genes associated with chondrogenic 
identity indicates the existence of characteristics of endochondral bone formation in caudal fi n 
rays. Interestingly, these rays are formed by intramembranous ossifi cation during development, 
without a cartilage intermediate.
Together, these data support the idea that the process of bone regeneration in the caudal fi n of adult 
zebrafi sh differs from that observed during development. In addition, the expression analysis here 
described indicates that genes involved in providing identity during bone and cartilage formation 
in humans, are also present in the process of regeneration in the adult zebrafi sh appendage. 
Therefore, the zebrafi sh caudal fi n seems to be a suitable and promising model to use in studies 
with a clinical interest for skeletal disorders. 
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Fundamento:  Eritrócitos primitivos são produzidos nos ilhéus sanguíneos do saco vitelino, de 
modo a permitir a sobrevivência do embrião até ao desenvolvimento da hematopoiese hepática. 
O aparecimento síncrono de células sanguíneas e endoteliais nos ilhéus sanguíneos levou ao 
conceito de um precursor comum às duas linhagens celulares, denominado hemangioblasto. Os 
corpos embrióides (EB) derivados de células estaminais embrionárias (ESC) são um modelo in 
vitro poderoso que permite gerar células estaminais hematopoiéticas assim como as linhagens 
que delas derivam. Identifi cou-se deste modo um progenitor designado “blast colony-forming cell” 
(BL-CFC), que surge nos EBs após 2-4 dias de diferenciação, e origina “blast colonies” em cultura 
formadas por progenitores hematopoiéticos e vasculares (endotélio e células musculares lisas). 
Os receptores Notch e respectivos ligandos, entre outras funções, regulam a formação de vasos 
e a hematopoiese. Investigação presentemente em curso na Unidade de Biologia Hematopoiética 
mostrou que ESC haploinsufucientes para Delta-4 (ligando Notch) originam EBs morfologicamente 
anormais, caracterizados por forte diminuição de “blast-colonies”. A análise da expressão genética 
e a imunomarcação dos mutantes versus controlos, sugeriu que a haploinsufi ciência de gene versus controlos, sugeriu que a haploinsufi ciência de gene versus
Delta-4 altera o programa de diferenciação das células presentes no EB. 
Objectivos: Caracterizar, a nível da proteína, a expressão de moléculas importantes para o 
desenvolvimento da vasculatura durante a diferenciação de EBs, numa tentativa de determinar o 
papel do Delta-4 na génese dos ilhéus sanguíneos embrionários e vasos primitivos. 
Métodos: EBs foram obtidos a partir de ESCs normais (linha R1) e com delecção de um dos 
genes Delta-4 (Delta-4 +/-, linha #45). EBs diferenciados do dia 2, 3, 4, 5 e 6 foram marcados com 
anticorpos para identifi cação de linhagens, nomeadamente mesodérmica (Brachyury), endotelial 
(Pecam-1), muscular (SM-Actina) e hematopoiética (Gata-1 e c-Kit), e localização de receptores e 
ligandos Notch. A análise foi feita por imunofl uorescência, e os dados foram correlacionados com os 
padrões de expressão dos respectivos genes e dos ensaios clonogénicos para hematopoiese.
Resultados: Confi rmou-se as diferenças morfológicas entre EBs das duas linhas. Observou-se 
expressão de Brachyury nas duas linhas, embora mais extensa na haploinsufi ciente. Notou-se 
sempre uma diminuição de Pecam-1 do dia 2 para o dia 6, e ausência de marcação signifi cativa 
para SM-Actina. Observou-se nas duas linhas marcação para Gata-1 e c-Kit.
Conclusões: Os nossos resultados mostram que EBs diferenciados em condições que permitem 
a emergência de hemangioblastos e favorecem a hematopoiese não exibem, durante o período 
analisado, evidência clara de formação vascular. Tal aplica-se às linhas R1 e D4+/-. As diferenças 
na marcação para Brachyury sugerem um problema precoce de transição epitélio-mesênquima 
nos EBs haploinsufi cientes para Delta-4, a qual pode interferir com a diferenciação correcta 
dos hemangioblastos. Os nossos resultados sugerem ainda que a diferenciação endotelial e 
hematopoiética a partir do hemangioblasto pode não ser sempre síncrona. 
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Background: Large primitive red cells are produced in blood islands of the yolk sac for early 
mammalian embryo growth and survival prior to development of the liver. The synchronous temporal 
and intimate spatial appearance of blood cells and endothelial cells in yolk-sac blood islands has 
led to the concept of a common hemangioblast. Embryonic stem cell (ESC)-derived embryoid 
bodies (EB) have recently emerged as a powerful in vitro model for generating Hematopoietic Stem 
Cells and their derived lineages. EBs led to the identifi cation of a progenitor known as the blast 
colony-forming cell (BL-CFC), arising within 2-4 days of EB differentiation and giving rise to blast 
colonies consisting of hematopoietic and vascular (endothelial and smooth-muscle) progenitors 
in culture. Notch receptors and their ligands are evolutionary conserved transmembrane proteins 
that among other functions regulate vessel formation and hematopoiesis. Research in progress 
in the Unit of Hematopoiesis has recently shown that ESC haploinsuffi cient for Delta-4 (a Notch 
ligand), give rise to abnormal EBs characterized by striking decrease in blast-colonies. Gene 
expression analysis and immunostaining of mutants suggest that haploinsuffi ciency of Delta-4 
alters the genetic program of differentiating cells.
Objectives: The aim of this project is to characterize, at the protein level, the expression of 
molecules important for the development of the vasculature during EB-development, in an attempt 
to determine the role of Delta-4 in the genesis of embryonic blood-islands and primitive vessels.
Methods: EBs were obtained from wild-type ESC (control, R1) and ESC with a deletion of the 
Delta-4 gene (Delta-4 +/-, #45). EBs were differentiated for 2, 3, 4, 5 and 6 days, fi xed, and stained 
with antibodies specifi c for different lineages, namely Brachyury (marker of nascent mesoderm), 
Pecam-1 (marker of endothelial cells), Anti-Actin (for smooth-muscle cells), Gata-1 and c-Kit (to 
detect hematopoietic differentiation), as well as for Notch receptors/ligands, using fl uorescence 
microscopy. Data obtained was correlated with expression patterns of the respective genes and 
clonogenic assays for hematopoiesis.
Results: The EB morphological differences between the two lines were confi rmed. Brachyury was 
expressed on both cell lines, although more extensively in the haploinsuffi cient. Pecam-1 always 
decreased from day 2 to day 6, and the absence of signifi cant SM-Actin labeling was the rule. 
Cells positive for Gata-1 and c-Kit were found on both cell lines.
Conclusions: Our results show that EBs produced under conditions that allow the emergence of 
hemangioblasts and favour hematopoietic differentiation do not exhibit, during the current 6-day 
evaluation period, defi nite evidence of vessel formation. This is true both for R1 and D4+/- ESCs. 
However, differences in Brachyury staining suggest an early defect of epithelial-to-mesenchymal 
transition in Delta-4 haploinsuffi cient EBs, which could impair proper hemangioblast formation. Our 
results also suggest that endothelial and hematopoietic lineage differentiation from hemangioblasts 
may not always be synchronous. 
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O desenvolvimento e diferenciação de células T requer sinais de sobrevivência constantes que 
ulteriormente permitem a função celular. O gene anti-apoptótico bcl2a1 (A1) é um membro da 
família bcl2 recentemente identifi cado, cujo papel no contexto das células T, tímicas e periféricas, 
permanece sub-explorado. Neste trabalho demonstramos que o A1 é altamente expresso em 
duas sub-populações específi cas de linfócitos T: as TCR γδ+ (γδ) e TCR αβ+ CD4+ CD25+ (Tregs), 
quer em murganhos quer em humanos, quando comparadas com outras células T maduras e 
timócitos. 
Durante a selecção tímica, as células T γδ e as Tregs são as expostas à sinalização TCR mais 
intensa quando comparadas com outras sub-populações de células T, sendo, do conjunto das 
seleccionadas, as expostas a um stresse celular maior. Neste contexto propomos que o A1 é 
um potente elemento anti-apoptótico estritamente necessário para estes dois subtipos celulares, 
tanto no desenvolvimento quanto na função. Ainda verifi cámos, por PCR quantitativo, que a 
activação das células γδ e Tregs via anticorpos αCD3 aumenta duas vezes a expressão do A1; 
que a expressão nas células γδ segue um padrão regional, aumentando do timo, para o baço, 
gânglios linfáticos e fi nalmente intestino. Além, constatámos que a expressão do A1 em humanos 
é altamente induzida pelo tratamento com HMB-PP (um fosfoantigénio), agente mitogénico 
específi co para γδ, que está sendo usado em ensaios clínico sobre cancro.
Curiosamente, a expressão do A1 nos progenitores comuns (CD4- CD8- CD44+ CD25+ - Double 
Negative stage 2, DN2) destes sub-tipos celulares aparenta igualmente ser dependente da 
infl uência no desenvolvimento pelos timócitos CD4+ CD8+ (Double Positive, DP). Estes são 
responsáveis por um processo de trans-condicionamento no desenvolvimento γδ previamente 
descrito pelo nosso laboratório e colaboradores.
Sabendo que o CD27 foi recentemente implicado na diferenciação e função dos linfócitos γδ e 
Treg, medimos nestas células, divididas por CD27 alto e CD27 baixo, a expressão do A1 por PCR 
quantitativo. Obtivemos uma expressão 5 vezes aumentada nas células CD27 alto.
Neste momento estamos a sub-expressar o A1 nestas sub-populações celulares via RNA de 
interferência, no sentido de investigar a viabilidade e proliferação, e ainda executar estudos 
funcionais referentes à produção de citocinas e citotoxicidade a células tumorais. 
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T cell development and differentiation require constant survival signals that are ultimately 
responsible for the cell’s function. The bcl2a1 (A1) is a recently identifi ed anti-apoptotic gene of 
the bcl2 family, whose role in the thymus and in peripheral T cells remains underexplored. Here we 
show that A1 is highly expressed in two specifi c T-lymphocyte subsets: the TCR γδ+ (γδ) and the 
TCR αβ+ CD4+ CD25+ (Tregs) cells, both in mice and in humans, when in comparison with other 
mature T-cells and thymocytes. 
During thymic selection, γδ T cells and Tregs are exposed to the strongest TCR signals when 
compared to other T cell subtypes, therefore being, from the selected poll, those that are subjected 
to the highest cellular stress. In this context we propose A1 to be a very potent and strictly necessary 
anti-apoptotic element for these two cell subtypes, regarding development and function. Also, 
we found, by quantitative PCR, that TCR activation of γδ T cells and Tregs via αCD3 antibody, 
increases A1 expression by 2-fold; and that γδ`s expression obeys a regional setting, augmenting 
from the thymus, to the spleen, lymph node and fi nally the gut. Moreover, bcl2A1 expression is, in 
humans, highly induced by treatment with the γδ-specifi c mitogen HMB-PP (a phosphoantigen), 
which is being used in cancer clinical trials.
Interestingly, early expression of A1 in their common CD4- CD8- CD44+ CD25+ (Double Negative 
stage 2, DN2) progenitors also appears to be dependent on the developmental infl uence of 
CD4+ CD8+ (Double Positive, DP) thymocytes, which are responsible for a trans-conditioning 
developmental process between these DP and γδ cells, previously described by our lab and 
collaborators.
Knowing that CD27 has recently been implicated in differentiation and function of γδ and Treg 
lymphocytes, we measured A1 expression by quantitative PCR on CD27 high and CD27 low γδ 
and Treg lymphocytes and found a 5-fold increased expression in CD27 high cells.
We have now employed RNA-interference to down regulate A1 in order to investigate viability and 
proliferation in these cell sub-populations, as well as functional studies regarding production of 
cytokines and tumor cells cytotoxicity.
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Fundamento: Os linfócitos T têm papéis centrais na imunidade celular e estimulação da imunidade 
humoral. Neste trabalho, focamo-nos nas células T gama-delta (T γδ), que expressam TCRγδ (T 
Cell Receptor) e células T reguladoras (Treg), que são células CD4+CD25+FoxP3+. As células T 
γδ humanas montam importantes respostas imunes primárias a vários microrganismos e actuam 
também sobre várias linhas tumorais possuindo, no entanto, fortes funções reguladoras. As 
células Treg são importantes células supressoras e têm um papel crucial na prevenção de alergias 
e auto-imunidade havendo evidência de que a activação destas auxilia a proliferação tumoral. Há 
evidência crescente de que a interacção de CD27, um membro co-estimulador da família dos 
Receptores do Factor de Necrose Tumoral (TNFR), com o seu ligando – CD70 – tem um papel 
na prevenção da apoptose e na promoção da activação primária, expansão e diferenciação de 
células T (especialmente células T CD8+).

Objectivos: Após a detecção da expressão de mRNA de CD27 em células T γδ e Treg murinas, 
estávamos interessados em estudar as suas consequências funcionais no desenvolvimento, 
função e sobrevivência destas células.

Métodos: Usámos RT-PCR qualitativo e em tempo real para estudar a expressão de mRNA de 
CD27, CD70 e várias citocinas e factores de transcrição em células T γδ, Treg e tumorais. Análise 
por citometria de fl uxo foi usada para verifi car marcadores celulares (por Anticorpos Conjugados 
com Fluorocromos), produção de citocinas (Cytometric Bead Array kit), proliferação (usando o 
corante vital CFSE) e apoptose (usando Anexina V:FITC). A separação celular por citometria de 
fl uxo e magnética foi usada para isolar as células em estudo.

Resultados: Análise por citometria de fl uxo demonstrou que cerca de 60% de células T γδ de 
ratinho e 70% das de humano exprimem CD27. Além disto, estudos por RT-PCR mostraram que, 
em contraste às células T γδ CD27-, células T γδ CD27+ sobre-expressam genes associados 
com amadurecimento celular no timo e, na periferia, expressam genes associados com função 
efectora (ex: IFN-γ) em vez de reguladora (ex: TGF-β). Ratinhos CD27 “knock-out” têm números 
reduzidos (~5 vezes) de células T γδ e mostram acumulação de precursores indiferenciados CD4-
CD8-. Além disto, ratinhos CD27 “knock-out” têm números reduzidos (para metade) de células 
Treg no timo e estas células têm a função supressora de células T efectoras afectada tal como 
mostrado pelo estudo de proliferação por CFSE. Por fi m, células Treg CD27-/- têm a produção de 
citocinas reguladoras diminuída (ex: CTLA-4). Estamos a analisar mais os ratinhos CD27 “knock-
out” e a estabelecer um ensaio funcional para estudar a função do CD27 em células T γδ e Treg 
humanas baseado na técnica de RNA de interferência.

Conclusões: O CD27 fornece sinais de diferenciação cruciais para as células T γδ e Treg, 
promovendo as suas funções Th1-like e supressoras, respectivamente. Além disso, células T γδ 
CD27-alto têm função efectora ao passo que células CD27-baixo têm um fenótipo regulador.

Alunos: Bruno D.

Tutores: Silva-Santos B.

Laboratório, Centro ou Unidade: Unidade de Imunologia Molecular, IMM

Telefone: 91 610 49 04 Fax:                E-mail: diogobbruno@gmail.com

Título: Papel do co-receptor CD27 na activação de linfócitos T γδ e Treg

Palavras-Chave: linfócito T gama-delta; linfócito T regulador; co-receptor CD27



10º. Workshop “Educação pela Ciência”

22

Background: T lymphocytes play central roles in cellular immunity and in stimulating humoral 
immunity. In this work, we focus on gamma-delta T (γδ T) cells, which express TCRγδ (T Cell 
Receptor) and regulatory T (Treg) cells, which are CD4+CD25+FoxP3+ cells. Human γδ T cells 
mount important primary immune responses to various micro-organisms and are also potent 
killers of a variety of tumor cell lines while having strong regulatory functions. Treg cells are 
important suppressive cells and play a crucial role both in the autoimmunity and allergy prevention 
while there is some evidence that high activation of these cells helps tumor proliferation. There is 
increasing evidence that CD27, a costimulatory member of the Tumor Necrosis Factor Receptor 
(TNFR) family, in interaction with its ligand – CD70 – has a role in preventing apoptosis and 
promoting priming, expansion and differentiation of T cells (especially CD8+ T cells).
Objectives: After detecting the expression of CD27 mRNA on murine γδ T and Treg cells, we 
were interested in studying its functional consequences in the development, function and survival 
of these cells.
Methods: We used qualitative and real-time RT-PCR to study the expression of mRNA of CD27, 
CD70 and various cytokines and transcription factors in γδ T, Treg and tumor cells. Flow cytometry 
analysis was used to assess the cell markers (by Fluorochrome-Conjugated Antibodies), production 
of cytokines (Cytometric Bead Array kit), proliferation (using CFSE vital stain) and apoptosis (using 
Annexin V:FITC). Flow cytometry and magnetic cell sorting was used to isolate the cells in study.
Results: Flow cytometry analysis demonstrated that circa 60% of mouse γδ T cells and 70% 
of human γδ T cells express CD27. Moreover, RT-PCR experiments showed that, in contrast 
to CD27- γδ T cells, CD27+ γδ T cells up-regulate genes associated with cellular maturation in 
the thymus and, in the periphery, express genes associated with effector (i.e. IFN-γ) rather than 
regulatory function (i.e. TGF-β). Also, CD27 “knock-out” mice have reduced (~5-fold) numbers 
of γδ T cells in the thymus, and display an accumulation of CD4-CD8- undifferentiated precursor 
cells. Furthermore, CD27 “knock-out” mice have reduced (half) numbers of Treg cells in the 
thymus and these cells have impaired suppressive function of effector T cells as shown by the 
CFSE proliferation study. Finally, CD27-/- Treg cells have a diminished production of regulatory 
cytokines (i.e. CTLA-4). We are currently analysing the CD27 knock-out mice further, and setting 
up a functional assay to study the function of CD27 in human γδ T and Treg, based in the RNA-
interference technique.
Conclusions: CD27 provides crucial differentiation signals to γδ T cells and to Treg cells, 
promoting their Th1-like and suppressive functions, respectively. Furthermore, γδ T CD27-high 
cells have effector function while CD27-low cells have a regulatory phenotype.
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Fundamento O controlo de respostas imunitárias patológicas, como a alergia, as doenças 
autoimunes e a rejeição de transplantes, tem sido um dos principais objectivos dos imunologistas. 
Anticorpos monoclonais (mAbs) não depletantes para o CD4 têm sido utilizados in vivo na 
indução de tolerância imunológica específi ca em modelos animais de rejeição de transplantes e 
de doenças auto-imunes. É actualmente aceite que isso pode envolver mecanismos de tolerância 
dominante que dependem de células T reguladoras (Treg) específi cas para um dado antigénio.
Objectivos Uma vez que, tanto na tolerância a transplantes como na alergia, estão envolvidas 
respostas imunitárias contra antigénios estranhos ao organismo, investigámos se os mAbs não 
depletantes para o CD4 conseguem induzir um estado de tolerância específi ca para um alergénio, 
dependente de Tregs.
Métodos Utilizámos um modelo animal bem estabelecido de asma alérgica induzida para a 
ovalbumina (OVA): recorremos a ratinhos BALB/c wild-type e a ratinhos com TCR transgénico 
(DO11.10) cujas células CD4+ são específi cas para OVA, de modo a seguir o destino das células 
T específi cas para o alergénio.
Resultados Animais tratados com anti-CD4 (tanto BALB/c como DO11.10) têm uma redução 
signifi cativa dos níveis de eosinófi los e linfócitos presentes no lavado bronco-alveolar (BAL). A 
histologia dos tecidos pulmonares também confi rmou a ausência de infi ltrado infl amatório nas 
vias aéreas destes animais, bem como hiperplasia das células caliciformes. Os animais tratados 
não apresentam hiperreactividade das vias aéreas em resposta à inalação de doses crescentes 
de metacolina. O tratamento com anti-CD4 também previne a geração de IgG1 e IgE específi cas 
para OVA, características de uma resposta Th2, sem no entanto haver um aumento de isotipos 
característicos de respostas Th1. O homogenato de pulmão de animais tratados com anti-CD4 
apresenta uma redução signifi cativa das citocinas Th2 (IL-13, IL-4 e IL-5) novamente sem 
evidência de um desvio Th1 (não há aumento dos níveis de IFN-γ ou TNF-α), ou de um aumento 
nos níveis de IL-10. Ocorre uma diminuição das células Th2 específi cas para OVA nos nódulos 
linfáticos mediastínicos, sem ocorrer um aumento das células Treg Foxp3+.
Conclusões Os nossos resultados demonstram que mAbs tolerogénicos não depletantes para 
CD4 são capazes de reprogramar o sistema imunitário e prevenir a resposta Th2 patogénica, 
eliminando consequentemente as manifestações da doença alérgica das vias aéreas, num 
modelo animal de asma alérgica. Informação dos ratinhos transgénicos DO11.10 sugere que 
este efeito é mediado principalmente pela redução dos níveis de células Th2 específi cas para o 
alergénio e não pela expansão de células Treg.
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Background The control of deleterious immune responses causing diseases, such as allergy, 
autoimmunity and transplant rejection, has been one of the main objectives of immunologists. 
Nondepleting CD4 monoclonal antibodies (mAbs) have been used in vivo to induce antigen-
specifi c immunological tolerance in animal models of transplant rejection and autoimmune disease. 
It is now well established that this may involve dominant tolerance mechanisms maintained by 
antigen-specifi c regulatory T cells (Treg).
Objectives Since both transplantation tolerance and allergy involve immune responses to foreign 
antigens, we have investigated whether nondepleting CD4 mAbs can induce Treg-dependent 
tolerance to an allergen.
Methods We have used a well established mouse model of allergic asthma induced to ovalbumin 
(OVA): making use of wild-type BALB/c animals and TCR-transgenic mice (DO11.10) with OVA-
specifi c CD4+ cells, allowing to follow the fate of allergen-specifi c T cells.
Results We show that anti-CD4 treated animals (both BALB/c and DO11.10) have a signifi cant 
reduction in broncho-alveolar lavage (BAL) eosinophils and lymphocytes. Lung tissue histology 
has confi rmed absence of infl ammatory infi ltrate in the airways, and abrogation of mucous cell 
hyperplasia of these animals. Treated mice also have reduced airway hyperactivity in response 
to increasing doses of inhaled methacholine. Anti-CD4 treatment prevents effective generation of 
Th2-driven OVA-specifi c IgG1 and IgE, without a deviation to Th1-driven isotypes. Furthermore, 
animals treated with anti-CD4 show a marked reduction of Th2 cytokines IL-13, IL-4 and IL-5, in 
lung homogenates, again without evidence for a Th1 deviation (IFN-γ and TNF-α), and without 
evidence for an increase in IL-10. Mediastinal lymph nodes show a decrease in OVA-specifi c Th2 
cells, without an increase in Foxp3+ Treg cells. 
Conclusions We show that tolerogenic non-depleting CD4 mAbs are able to reprogram the 
immune system preventing the pathogenic Th2 response, and consequently abrogating the 
manifestations of allergic airways disease, in an animal model of allergic asthma. Data from 
DO11.10 mice suggest the effect as being mediated by reduction of allergen-specifi c Th2 cells 
rather than by expanding Treg cells.
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Introdução. O sistema colinérgico não-neuronal (SCNN), modulado pela acetilcolina, distribui-se 
amplamente pelos diversos sistemas biológicos, contribuindo para a homeostase orgânica e vascular. 
Em eritrócitos humanos, sabe-se que a acetilcolina infl uencia os parâmetros hemorreológicos e 
a mobilização de monóxido de azoto (NO), com envolvimento da acetilcolinesterase membranar. 
Os efeitos dos elementos do SCNN nos mecanismos de transducção de sinal mediados por 
AMPc/GMPc e proteína kinase C (PKC), ainda não esclarecidos em eritrócitos, foram o objectivo 
deste estudo. 
Métodos. A partir de amostras de sangue de 15 dadores saudáveis, preparou-se suspensões 
de eritrócitos as quais foram incubadas com o substrato (acetilcolina) e inibidor (velnacrina) da 
acetilcolinesterase, e também com inibidores da adenilato ciclase e da guanilato ciclase. Os 
níveis de AMPc/GMPc e a actividade da PKC foram determinados posteriormente usando um 
método imunoenzimático e espectrofl uorimetria, respectivamente.
Resultados. A presença de acetilcolina induziu aumento da concentração de GMPc e diminuição 
de AMPc, enquanto a velnacrina aumentou a concentração de ambos os segundos mensageiros. 
A inibição da guanilato ciclase levou à diminuição dos níveis de GMPc e ao aumento de AMPc 
com ambos os efectores. Por outro lado, a inibição da adenilato ciclase induziu níveis inferiores 
de AMPc na presença de acetilcolina e velnacrina, e valores reduzidos de GMPc apenas 
com velnacrina. Ambos os efectores da acetilcolinesterase aumentaram a actividade da PKC 
eritrocitária.
Conclusão. A alteração da conformação da acetilcolinesterase eritrocitária pelos seus efectores 
está implicada nas vias de sinalização que envolvem segundos mensageiros (AMPc, GMPc) e de 
PKC. Os resultados sugerem a ocorrência de cross-talk relativo ao bloqueio da fosfodiesterase 
III pelo GMPc, que necessita de comprovação. Este estudo contribui para o modelo in-vitro de 
caracterização de eventos eritrócito-dependentes no âmbito da fi siopatologia vascular.
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Background. The non-neuronal cholinergic system (NNCS), modulated by acetylcholine, is 
widely distributed in biological systems, contributing to organ and vascular homeostasis. In human 
erythrocytes, acetylcholine has been proved to modulate several crucial phenomena such as the 
hemorheology parameters and nitric oxide mobilization, with involvement of the membrane-bound 
acetylcholinesterase. The effects of the NNCS elements on signalling transduction pathways 
involving cAMP/cGMP and protein kinase C (PKC), still undocumented in red cells, constituted the 
purpose of the present study.
Methods. From blood samples of 15 healthy donors, erythrocyte suspensions were prepared and 
incubated with acetylcholinesterase (AChE) substrate (acetylcholine) and inhibitor (velnacrine), 
and with adenylate cyclase / guanylate cyclase inhibitors. The levels of cAMP/cGMP and PKC 
activity were determined afterwards using an enzyme immune assay and spectrofl uorimetry, 
correspondingly.
Results. The presence of acetylcholine increases cGMP and decreases cAMP erythrocyte 
concentrations although when velnacrine is present in the erythrocyte suspensions enhances 
both the second messengers. Inhibited guanylate cyclase led to lower cGMP but higher cAMP 
levels with both AChE effectors. By turn, inhibited adenylate cyclase led to lower cAMP with both 
effectors and decreased cGMP with velnacrine. Both acetylcholine and velnacrine induced higher 
enzymatic activity of erythrocyte PKC.
Conclusion. Shifts in erythrocyte acetylcholinesterase conformation induced by its effectors are 
strongly implicated in the signalling cascades involving second messengers (cAMP, cGMP) and 
PKC. Our results suggest the occurrence of a cross-talk mechanism concerning phosphodiesterase 
III blockade by cGMP, which lacks elucidation. The present study contributes to the in-vitro model 
to characterize erythrocyte-associated events in the setting of vascular physiopathology.
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Fundamento: O excesso de peso e a obesidade assumem-se actualmente como problemas 
incontornáveis na saúde pública dos países industrializados. De acordo com o NHANES entre 
2003 e 2004, cerca de 66,3% da população adulta dos EUA apresentava excesso de peso (Índice 
de Massa Corporal ≥ 25 kg.m-2) e 32,2% apresentava obesidade (IMC ≥ 30 kg.m-2), representando 
um acréscimo de superior a 200% em cerca de 30 anos.
Nos últimos anos, evidências crescentes reforçam a associação entre obesidade, sobrecarga 
oxidante, patologia cardiovascular e Diabetes Mellitus tipo 2, numa complexa interacção mediada 
por múltiplos factores genéticos e infl uências ambientais, longe de estar sufi cientemente 
compreendida por forma a permitir a intervenção médica e social pretendida.
O sistema renina-angiotensina é um dos principais determinantes da pressão arterial, e o alelo 
D do polimorfi smo ECA I/D, decorrente da presença (I) ou ausência (D) de uma sequência Alu 
de 287 pb no intrão 16 do gene que codifi ca para o ECA, foi associado a uma actividade do 
ECA sérico superior, bem como a um risco mais elevado de enfarte agudo do miocárdio e de 
insufi ciência cardíaca.
O polimorfi smo AGTR1 A1166C é um Single Nucleotid Polymorphism no gene que codifi ca para 
o receptor AT1 da Angiotensina II. Existem evidências crescentes de uma eventual associação 
entre este polimorfi smo e patologia cardiovascular, ainda que os resultados obtidos até à data 
estejam longe de ser conclusivos.
Objectivo: Investigar a infl uência dos polimorfi smos ECA I/D e AGTR1 A1166C na 
insulinoresistência, excesso de peso e obesidade em mulheres na faixa etária 25-50 anos.
População e Métodos: Amostra populacional: 96 mulheres, com idade média de 37,8 ± 5,8 anos 
e um IMC médio de 30,35 ± 3,82 kg/m2. Métodos: os polimorfi smos genéticos ECA I/D e AGTR1 
A1166C foram determinados por PCR e PCR-RFLP, respectivamente; a glicemia foi determinada 
por espectrofotometria e a insulinémia por RIA; o índice de massa corporal (IMC) e o índice 
HOMA foram calculados de acordo com as fórmulas padrão internacionalmente aceites. 
Resultados: Independentemente do IMC, as portadoras do genótipo AGTR1 AA apresentaram 
índices HOMA superiores, quando comparadas com as portadoras do alelo AGTR1 C (p < 0,05). 
Ao analisar os dados por IMC e por polimorfi smo AGTR1 A1166C, o grupo de mulheres com IMC 
≥ 30,00 Kg/m2 portadoras do genótipo AA associou-se a IMCs e índices HOMA superiores, em 
comparação com as portadoras do alelo AGTR1 C (p < 0,05 e p < 0,03 respectivamente).
Não houve qualquer associação entre o polimorfi smo ECA I/D e o IMC ou índice HOMA.
Conclusões: O genótipo AGTR1 AA parece ser um factor de risco independente para 
insulinoresistência, com particular relevância para as mulheres obesas (IMC ≥ 30,00 Kg/m2). 
Em mulheres com IMC ≥  30,00 Kg/m2 o genótipo AGTR1 AA parece ser um factor de risco 
independente para IMCs mais elevados.
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Background: The prevalence of overweight and obesity represents today a major issue in public 
health in industrialized countries. According to the NHANES, between 2003 and 2004, about 66,3% 
of the adult population in the USA had overweight (Body Mass Index ≥ 25 kg.m-2) and 32,2% was 
obese (BMI ≥ 30 kg.m-2), which represents an increase of more than 200% in 30 years.
In the last years more and more evidence emerged associating obesity, oxidative stress, 
cardiovascular diseases and type 2 Diabetes Mellitus, in a complex interaction infl uenced by 
various genetic factors and environmental infl uences, but still insuffi ciently understood in order to 
allow the required medical and social intervention. 
The renin-angiotensin system is one of the main determinants of blood pressure, and the D allele 
of the ACE I/D polymorphism, arising from the presence (I) or absence (D) of an Alu sequence of 
287 bp in intron 16 of the ACE gene, has been associated to a higher ACE serum activity, as well 
as to an increased risk of acute myocardial infarction and heart failure.
The AGTR1 A1166C polymorphism is a Single Nucleotid Polymorphism in the gene that codes 
for the Angiotensin II AT1 receptor. There is growing evidence of an association between this 
polymorphism and cardiovascular pathology, although the results available at present are far from 
conclusive.
Aim: To study the infl uence of ACE I/D and AGTR1 A1166C genetic polymorphisms in insulin 
resistance, overweight and obesity in women between 25 and 50 years old.
Population and methods:  The population sample comprised 96 women with an average age 
of 37,8 ± 5,8  years, and an average BMI of 30,35 ± 3,82 kg/m2. Methods: ACE I/D and AGTR1 
A1166C polymorphisms were determined by PCR and PCR-RFLP, respectively; glicemia was 
determined by spectrophotometry and insulinemia by RIA; Body Mass Index and HOMA index 
were determined according to standardized internationally accepted formulas. 
Results: Irrespective of BMI, women with the AGTR1 AA genotype had higher HOMA values 
than women with AGTR1 C allele (p < 0,05). When stratifi ed by BMI and by AGTR1 A1166C 
polymorphism, women with BMI ≥ 30,00 Kg/m2 and the AA genotype showed higher BMI and HOMA 
values, when compared with women with the AGTR1 C allele (p < 0,05 e p < 0,03 respectively).
There was no evidence of association between the ACE I/D polymorphism and BMI or HOMA 
index.
Conclusions: AGTR1 AA genotype seems to be an independent risk factor for insulin resistance, 
especially in obese women (BMI ≥ 30,00 Kg/m2). In women with BMI ≥  30,00 Kg/m2 the AGTR1 
AA genotype seems to be an independent risk factor for higher BMIs.

Students: Gomes A.

Tutors: Coelho C.

Laboratory, Centre, Unit: Genetics Laboratory

Phone: 21 799 94 52 Fax: 21 799 94 51          E-mail: bichogenetica@clix.pt

Title: Genetic polymorphisms of ACE I/D and AGTR1 A1166C as risk factors for insulin 
resistance and oxidative stress in overweight and obese women

Key-Words: Genetic Polymorphism, Obesity



10º. Workshop “Educação pela Ciência”

29

Fundamento O splicing é uma etapa do amadurecimento do pré-mRNA na qual o spliceossoma 
remove porções não codifi cantes do transcripto. Vários factores de splicing participam na reacção, 
entre eles o U2AF35 e U2AF65. Para perceber o papel do U2AF35 in vivo, fez-se knockdown de U2AF35

em células humanas por interferência de RNA. Observaram-se alterações na heterocromatina 
pericentromérica, com perda dos seus marcadores específi cos, como HP1α (Pacheco e Carmo-
Fonseca, dados não publicados). Este fenótipo é surpreendentemente semelhante ao apresentado 
pelas células de indivíduos idosos e de indivíduos com progéria de Hutchinson-Gilford (HGPS). 
Esta doença de envelhecimento precoce é causada por uma mutação silenciosa no gene da 
lamina A que origina um local de splicing críptico (no exão 11) e produz uma proteína com uma 
delecção interna de 50 aminoácidos. Esta forma críptica de lamina A foi também detectada em 
níveis menores em indivíduos normais, tendo sido demonstrado a causalidade da mesma na 
origem dos defeitos de heterocromatina relacionados com a idade (Scaffi di e Misteli, Science 
2006). Desta forma, parece concebível que as alterações de heterocromatina observadas na 
experiência de knockdown de U2AF35 estejam associadas a alterações do processo normal de 
splicing da lamina A. Todos estes dados sugerem que os níveis celulares dos factores de splicing 
possam ter um efeito no processo de envelhecimento.
Objectivos Estudar o papel da concentração de factores de splicing (nomeadamente do U2AF35) 
no processo de envelhecimento. Comparar os seus níveis em células de indivíduos jovens e 
idosos. Determinar o efeito de knockdown de U2AF35 no splicing críptico da lamina A.
Métodos Cultura de fi broblastos humanos; interferência de RNA; western-blotting; RT-PCR.
Resultados Foi efectuada análise por western-blotting de U2AF35, U2AF65 e HP1α em extractos 
proteicos de fi broblastos humanos de várias linhagens (fetais, de indivíduos com 10 e 81 anos 
e de doentes com HGPS). Observou-se a diminuição dos níveis de ambas as subunidades de 
U2AF com o decorrer do envelhecimento, acompanhando uma diminuição de HP1α. A análise 
das mesmas linhas celulares por RT-PCR revelou resultados concordantes a nível do mRNA. A 
optimização das condições de RT-PCR para a detecção da forma críptica de lamina A ainda se 
encontra de momento em curso. Foi também feito knockdown de U2AF35  por interferência de 
RNA em fi broblastos humanos e o seu efeito no splicing críptico de lamina A será analisado por 
RT-PCR.
Conclusões Parece existir uma diminuição fi siológica dos níveis de U2AF35 e U2AF65 com a idade, 
correlacionada com perda de marcadores da heterocromatina. Serão futuramente analisados 
outros factores de splicing, de forma a determinar se existe realmente uma relação mais geral 
entre o envelhecimento e os níveis de factores de splicing. 
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Background Splicing is a stage of pre-mRNA maturation in which the spliceosome removes 
non-coding portions of the transcript. Several splicing factors participate in the splicing reaction, 
including U2AF35 and U2AF65. RNA interference for the knockdown of U2AF35 on human cells 
was done in order to understand its role in vivo. Alterations on the pericentric heterochromatin 
were observed on these cells, with loss of specifi c markers such as HP1α (Pacheco and Carmo-
Fonseca, unpublished data). This phenotype is surprisingly similar to that observed on cells of 
aged individuals or individuals suffering from Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS). This 
premature aging disease is caused by a silent mutation on the lamin A gene which triggers a cryptic 
splice site (on exon 11), yielding a protein with an internal deletion of 50 aminoacids. This cryptic 
form of lamin A has also been found in lower amounts in normal human fi broblasts of various 
ages and it has been shown to be causal in the generation of the age-related heterochromatin 
defects (Scaffi di and Misteli, Science 2006). It seems therefore plausible that the heterochromatin 
alterations observed in the U2AF35 knockdown assay are associated with an abnormal splicing 
process of lamin A. This opens the possibility for an effect of the cellular levels of splicing factors 
on the aging process. 
Objectives To study the role of splicing factor levels (namely U2AF35) in the aging process. 
Compare these levels in cells from young and old individuals. Determine the effect of U2AF35

knockdown on the cryptic splicing of lamin A.
Methods Human fi broblast cell culture; RNA interference; western-blotting; RT-PCR
Results Protein extracts from different cell lines of human fi broblasts (fetal, from 10- and 81-
year old donors and from HGPS patients) were subjected to western-blotting directed at U2AF35, 
U2AF65 and HP1α. A decrease on both U2AF subunit levels was observed to occur with aging, 
accompanied by a decrease in HP1α. RT-PCR analysis of the same cell lines yielded similar 
results at the mRNA level. Optimization of RT-PCR to detect the cryptic form of lamin A is currently 
being performed. RNA interference on human fi broblasts was used for the knockdown of U2AF35

and its effect on lamin A cryptic splicing will be analysed by RT-PCR.
Conclusions There is an apparent physiological decrease on the levels of both U2AF35 and 
U2AF65 with aging and that correlates with the loss of heterochromatin markers. In the future, 
other splicing factors will be analysed to determine if there is a more general link between aging 
and splicing factor levels.
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Fundamento: Estudos recentes implicam as células progenitoras endoteliais (CPEs) derivadas 
da medula óssea, na progressão da retinopatia diabética. No entanto, o papel das CPEs no 
processo de neovascularização que ocorre nestes doentes é desconhecido.
Objectivo: Analisar a mobilização e função das CPEs em doentes diabéticos com retinopatia.
Métodos: Foi feita quantifi cação das células progenitoras hematopoiéticas, CPEs e células 
endoteliais diferenciadas no sangue periférico e humor aquoso de 3 grupos de doentes (diabéticos 
sem retinopatia, diabéticos com retinopatia diabética não proliferativa ou proliferativa) e controlos 
por fl uorescence-activated cell sorting (FACS), utilizando como marcadores CD133+CD34+, 
CD133+CD34+KDR+ e CD133-CD34-KDR+, respectivamente. 
Foi feita também quantifi cação de citocinas séricas responsáveis pela mobilização dos progenitores 
para o sangue periférico (VEGF e SDF1), da expressão dos respectivos receptores (KDR, FLT1 
e CXCR4) e de Delta-like 4 (Dll4) nas células sanguíneas circulantes. 
Resultados: Não existem diferenças estatisticamente signifi cativas entre os grupos de doentes 
analisados, no que concerne o número de progenitores (hematopoiéticos e endoteliais) e 
células endoteliais diferenciadas, tanto no sangue periférico como no humor aquoso. Também 
a quantifi cação de citocinas séricas (VEGF, SDF1) e dos respectivos receptores (KDR, FLT1, 
CXCR4) nas células sanguíneas circulantes não revelou diferenças entre os grupos.
No entanto, os resultados mostram que os doentes diabéticos com retinopatia (não proliferativa 
ou proliferativa) apresentam uma diminuição da expressão do gene de Dll4, comparativamente 
aos controlos e doentes diabéticos sem retinopatia.
Conclusões: Os autores demonstram a existência de uma efi ciente mobilização das células 
progenitoras endoteliais para o sangue periférico, e que estas se encontram presentes no 
ambiente intra-ocular de doentes diabéticos. Assim, diferenças na mobilização celular para o 
sangue periférico ou a sua presença no ambiente intra-ocular não parecem explicar os processos 
neoangiogénicos no olho. 
No entanto, a função destas células na regulação do processo angiogénico parece estar 
comprometida, como é evidenciado pela menor expressão de Dll4 nos doentes com retinopatia, 
em comparação com diabéticos sem retinopatia ou controlos. Os autores propõem que o 
targeting de Dll4 nas CPEs, ao modular a estabilidade vascular, poderá ter valor terapêutico 
nesta patologia.
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Background: Recent studies have implicated bone marrow-derived endothelial progenitor cells 
(EPC) in the progression of retinopathy in diabetic patients. However, the role of EPC in the 
neoangiogenic process occurring in these patients is unknown. 
Objectives: To analyse the EPC mobilization and function in diabetic patients with retinopathy.
Methods: Hematopoietic progenitor cells, EPC and mature endothelial cells were quantifi ed 
in peripheral blood and aqueous humour of 3 groups of patients (diabetics without retinopathy, 
diabetics with non-proliferaitve or proliferative retinopathy) and controls by fl uorescence-activated 
cell sorting (FACS), using as markers CD133+CD34+, CD133+CD34+KDR+ and CD133-CD34-KDR+, 
respectively. Serum cytokines responsible for progenitor mobilization to peripheral blood (VEGF 
and SDF1) as well as the expression of their respective receptors (KDR, FLT1 and CXCR4) and 
Delta-like 4(Dll-4) in circulating blood cells were also quantifi ed.
Results: There are no statistically signifi cant differences in the numbers of progenitor (hematopoietic 
and endothelial) and mature endothelial cells both in peripheral blood and aqueous humour in 
the groups of patients analysed. The quantifi cation of serum cytokines responsible for progenitor 
mobilization to peripheral blood, VEGF and SDF1, as well as the expression of their respective 
receptors in circulating blood cells (KDR, FLT1 and CXCR4), showed no differences between 
controls and patients.
Nevertheless, the results showed that diabetic patients with retinopathy (non-proliferative or 
proliferative) presented decreased expression of the Delta-like 4 gene compared with controls or 
diabetic patients without diabetic retinopathy.
Conclusions: The authors demonstrate that endothelial progenitor cells are efi ciently mobilized to 
peripheral blood and are present in the eye of diabetic patients with retinopathy. Hence, alterations 
in cell mobilization to the peripheral blood or their presence in the eye environment do not seem 
to explain differences in eye neoangiogenic processes. However, their function in the regulation of 
the angiogenic process seems to be compromised, as is sugested by the decreased expression 
of the Dll-4 gene in patients with retinopathy, compared with controls or diabetic patients without 
retinopathy.
The authors propose that targeting Dll4 on EPC, modulating vessel stability, may have therapeutic 
potential.
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