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Background: Streptococcus pneumoniae, or pneumococcus, is a diplococcus Gram 
positive bacteria that colonizes the human nasopharynx. In the cell outer surface it 
contains a polysaccharide capsule, known as the main virulence factor. To date, 91 
capsular types, or serotypes, have been identifi ed. However, only 20 are responsible 
for more than 80% of invasive infections and 13 are frequently associated with the 
majority of invasive infections in children.
With the purpose of reducing the incidence of pneumococcal infection and the 
dissemination of resistant strains, a 7-valent conjugate pneumococcal vaccine 
Prevenar® (PCV7) was approved in Portugal in 2001. The PCV7 was licensed for 
children in the USA and contains polysaccharides of the 7 most prevalent serotypes in 
the USA. Nevertheless, there are geographic variations in frequency and distribution 
of serotypes, which results in variable potential coverage resulting in the need to 
evaluate the possible impact of vaccination within each population.
Since the use of PCV7 exerts a negative selection pressure among the clones 
expressing vaccine serotypes, it is necessary to study and monitor the genetic 
lineages associated with non-invasive infection that may increase in frequency, 
changing serotype frequency and antibiotic resistance.
Objectives: To determine the antibiotic susceptibility and evaluate the possible 
outcomes of vaccination in the resistance profi le. To characterize and relate the 
genetic lineages responsible for non-invasive infection in Portugal. To monitor 
possible alterations of the potential coverage of PCV7. 
Methods: 223 strains isolated between 1999 and 2006 from non-invasive infections 
in children with less than 6 years were caracterized. All the isolates presented non-
susceptibility to erythromycin and penicillin. E-test strips (AB Biodisk, Solna, Sweden) 
were used to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) to cefotaxime, 
according to the manufacture’s instructions. The susceptibility to vancomycin 
and linezolid was performed using the disk diffusion method. Pulsed-fi eld gel 
electrophoresis (PFGE) was used for molecular characterization. The profi les of each 
strain were analysed and compared according to the methods proposed in previous 
studies.
Results: Between 1999 e 2001, 7 serotypes were found associated with non-invasive 
infections, the more frequent were serotype 14 (27%), 23F (25%), 6B (20%) and 19F 
(16%). Between 2002 and 2006, 13 serotypes were identifi ed as well as non-typable 
strains. In this period the more frequent serotypes were 19F (21%) and 14 (20%). 
Moreover, serotype 19A, which was absent in the pre-vaccine years, appeared with a 
frequency of 15% after vaccine introduction. Concerning antibiotic susceptibility, 3.5% 
of the analysed strains were resistant to cefotaxime, but none showed resistance 
to either vancomycin or linezolid. Within each serotype the pneumococcal clones 
identifi ed were stable in the two periods considered.
Conclusions: The results indicate that the pneumococcal population associated with 
non invasive infections is changing.
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Fundamento: Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, é um diplococo Gram 
positivo que coloniza a nasofaringe humana. Possui na superfície externa da célula 
uma cápsula polissacarídica, considerada como o principal factor de virulência. 
91 tipos capsulares, ou serotipos, foram já identifi cados. Porém, apenas 20 são 
responsáveis por mais de 80% das infecções invasivas e apenas 13 causam a 
maioria das infecções invasivas em crianças.
Com o objectivo de reduzir a incidência de infecção pneumocócica e a disseminação 
de estirpes resistentes aos antibióticos, foi licenciada em Portugal no ano 2001 uma 
vacina pneumocócica conjugada, Prevenar® (PCV7). A PCV7 está direccionada para 
os sete serotipos mais prevalentes em infecção invasiva em crianças nos EUA. No 
entanto, existem variações geográfi cas na distribuição e frequência dos serotipos, 
o que faz com que a vacina tenha uma cobertura variável e, consequentemente, 
seja necessário avaliar o possível impacto da vacinação em cada população. Uma 
vez que a utilização da PCV7 exerce uma pressão selectiva negativa nos clones 
que expressam serotipos vacinais, torna-se necessário estudar e monitorizar as 
linhagens genéticas associadas a infecção não invasiva que poderão vir a aumentar 
em frequência, alterando a frequência de serotipos e a resistência aos antibióticos.
Objectivos: Determinar a susceptibilidade do pneumococo a antimicrobianos e 
avaliar os possíveis efeitos da vacinação no perfi l de resistência. Caracterizar as 
linhagens genéticas dos serotipos não invasivos em Portugal e relacioná-las. 
Monitorizar possíveis alterações à cobertura potencial da PCV7.
Métodos: Foram caracterizadas 223 estirpes resistentes à penicilina ou à 
eritromicina associadas a infecção não invasiva em menores de 6 anos, isoladas 
entre 1999 e 2006. Determinou-se a concentração inibitória mínima (MIC) da 
Cefotaxima recorrendo a tiras de “E-test” (AB Biodisk, Solna, Sweden) de acordo 
com as instruções do fabricante. A susceptibilidade à vancomicina e ao linezolide 
foi feita recorrendo ao método de difusão em agar. Procedeu-se à caracterização 
molecular por electroforese em campo pulsado (PFGE) e a análise e comparação 
dos perfi s obtidos para cada estirpe foi efectuada de acordo com as metodologias 
anteriormente propostas.
Resultados: Entre 1999 e 2001 foram 7 os serotipos associados a infecção não 
invasiva, sendo os mais frequentes 14 (27%), 23F (25%), 6B (20%) e 19F (16%). 
Entre 2002 e 2006 aumentou a diversidade, tendo sido identifi cados 13 serotipos, 
para além de estirpes não tipáveis. Destes, os mais frequentes foram 19F (21%) e 
14 (20%). É de referir o aparecimento no período pós-vacinal do serotipo 19A com 
uma frequência de 15%. Quanto à susceptibilidade antibiótica, 3.5% das estirpes 
analisadas apresentaram resistência à cefotaxima, mas nenhuma apresentou 
resistência à vancomicina ou ao linezolide. Em cada serotipo os clones permaneceram 
estáveis nos dois períodos considerados.
Conclusões: Os resultados obtidos indicam que a população pneumocócica 
associada a infecção não invasiva se encontra em alteração.
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Background
γδ T lymphocytes are potent killers of various human tumour cell lines and their 
specifi c depletion in mice provokes high incidence of experimentally-induced 
tumours. However, some tumour cell lines seem to escape γδ T cell-mediated killing. 
The reason for this must lie in the molecular mechanisms mediating tumour cell 
recognition and the activation of γδ T cells, which remain greatly unknown. In fact, the 
greatest enigma in γδ T cell biology is their target recognition, as very few ligands for 
γδ TCRs have been identifi ed.
Objectives
We intend to identify genes differentially expressed between tumour cell lines that 
are sensitive to  γδ T cells (target cell lines) and tumour cell lines that are resistant 
to γδ T cell-mediated killing (non-target cell lines). Those genes might be involved 
in γδ T cell recognition acting either as activators or inhibitors of γδ T cell response, 
respectively.
Methods
Cell culture; comparative RNA microarrays; real time PCR; FACS analysis; in vitro 
killing assays.
Results
We started by comparing gene expression of target vs. non-target tumour cell lines 
of the same hematopoietic origin (Daudi vs Raji and RCH-ACV vs 697), using RNA 
microarrays. Several candidate genes were selected based on their differential 
expression (either over-expressed or under-expressed in target tumour cell lines), 
protein location (plasma membrane), function (immune-related, receptor activity) and 
general expression pattern (broad expression in tumours). Special attention was given 
to MHC class IB genes. After quantifi cation of the expression of these candidate genes 
on a broader panel of target and non-target tumour cell lines of hematopoietic origin, 
the list was narrowed to 9 candidate genes. ULBP1, CD1d, PRAME and IFITM1 were 
consistently over-expressed in target cell lines, while HLA-E, HLA-F, HLA-G, CD274 
and CLEC2D were under-expressed in target cell lines. The differential expression of 
ULBP1 and HLA-E was further confi rmed at the level of surface protein. 
Conclusions
We have compiled a promising list of candidate genes that might be involved in the 
recognition of tumour cell lines by γδ T cells. This recognition could be determined 
either by activation or inhibitory signals provided by a single gene (hopefully one we 
selected) or by a balance of activation and inhibitory signals resulting from several 
differentially expressed genes. Thus, functional studies, including down-modulation 
of the expression of these candidate genes by RNA interference will be essential 
to establish the role these genes play in anti-tumour immunity by γδ T cells. Over-
expression studies of the same genes should complement this information. Only 
then, with a better understanding of the molecular mechanisms underlying γδ T cell 
recognition, we will be able to address new strategies that use γδ T cell anti-tumoral 
properties as weapons in the battle against cancer.
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Fundamento:Múltiplos estudos têm demonstrado a importância da resposta infl amatória 
sistémica no enfarte agudo do miocárdio (EAM), com produção de citocinas infl amatórias 
e activação da cascata do complemento. A contagem de leucócitos e os níveis séricos 
de proteína C-reactiva, IL-6, IL-10, IL-18 e factor de necrose tumoral-α aquando da 
angioplastia primária têm valor preditivo do risco composto de insufi ciência cardíaca 
grave, choque cardiogénico ou morte até aos 30 dias, não existindo estudos comparativos 
do potencial prognóstico destes diferentes parâmetros. Estudos preliminares sugerem 
que os marcadores infl amatórios se elevam precocemente na evolução do EAM, não 
estando caracterizada a evolução temporal dos seus níveis séricos e correlação dos 
mesmos com a repercussão hemodinâmica do enfarte do miocárdio. 

Objectivos: 1) Caracterizar a evolução dos parâmetros infl amatórios nas primeiras 
72 horas de evolução do EAM com elevação de ST. 2) Correlacionar os níveis dos 
parâmetros infl amatórios e sua evolução temporal com a função sistólica global (superior 
ou inferior a 30%) e repercussão hemodinâmica do EAM (classe Killip).

Métodos: Estudo observacional prospectivo. Critérios de Inclusão: doentes (dts) que 
cumpram todos os seguintes 4 critérios: (1) Idade superior a 18 anos; (2) Precordialgia 
em repouso com duração superior a 30 minutos nas últimas 24 horas; (3) Elevação 
de ST ≥1mm em pelo menos 2 derivações persistindo durante mais de 30 minutos 
ou bloqueio completo de ramo esquerdo presumivelmente de novo; (4) Admissão no 
Serviço de Urgência há menos de 24 horas. Critérios de Exclusão: (1) História de cirurgia 
ou traumatismo major nos 2 meses precedentes; (2) Insufi ciência renal na admissão, 
traduzida por nível sérico de creatinina ≥1,5mg/dL; (3) Doença neoplásica conhecida; 
(4) Intercorrência infecciosa nas 2 semanas precedentes ao EAMEST; (5) Doença 
infl amatória crónica ou doença autoimune; e (6) Enfarte do miocárdio nos 3 meses 
precedentes. Avaliação clínica: repercussão hemodinâmica do EAM (classifi cação de 
Killip), pesquisa de sinais clínicos de choque, determinação do score SOFA (Sequential 
Organ Failure Assessment) na admissão e do score SAPS II (Simplifi ed Acute Physiology 
Score) às 24h. Avaliação laboratorial: (1) contagem total e diferencial de leucócitos; (2) 
contagem de plaquetas; (3) proteína C-reactiva (por método de alta sensibilidade); (4) 
creatina-cinase; (5) fracção MB da creatina-cinase; (6) troponina I; (7) NT-proBNP; (8) 
fi brinogénio; (9) colesterol-HDL; (10) interleucina 6; (11) interleucina 10; e (12) interleucina 
18. Avaliação ecocardiográfi ca:  ecocardiograma transtorácico efectuado nas primeiras 
24 horas após a admissão na UTIC para estratifi cação da função sistólica.  
Resultados (preliminares): Foram incluídos 37 dts, com idade média de 62 anos, (72% 
do sexo masculino). A maioria em classe de Killip I (34/37) e 3 dts em classe de Killip 
II. A fracção de ejecção média foi 65% nos dts Killip I e 30% nos dts Killip II. Foram 
detectados factores de risco cardiovasculares (um ou mais) em todos os doentes: 
hipertensão arterial (75%); dislipidemia (40%); diabetes mellitus-II (37%), tabagismo 
(12%) e história familiar (7%). A análise dos dados laboratoriais e ecocardiográfi cos 
está a decorrer e será apresentada atempadamente.
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Background: Multiple studies have demonstrated the importance of systemic 
infl ammatory response in acute myocardial infarction with ST elevation (STEAMI), with 
production of infl ammatory cytokines and activation of the complement cascade. Plasma 
cell counts and serum levels of reactive protein C, IL-6, IL-10, IL-18 and tumor necrosis 
factor-α evaluated during primary angioplasty, have predictive value for the composite 
risk of severe heart failure, cardiogenic shock, or death up to 30 days, and there are no 
comparative studies of the potential prognosis of these different parameters. Preliminary 
studies suggest that infl ammatory markers levels begin to rise early in the evolution of 
AMI, but did not characterized the temporal evolution of their serum levels and their 
correlation with the hemodynamic effect of myocardial infarction.

Objectives: 1) Characterize the evolution of infl ammatory parameters in the fi rst 72 
hours of STEAMI. 2) Correlate the levels of infl ammatory parameters and its temporal 
evolution with global systolic function and the hemodynamic repercussions of STEAMI 
(Killip class).

Methods: Prospective observational study. Inclusion Criteria: patients who meet all of 
the following 4 criteria: (1) Age over 18 years, (2) chest pain at rest lasting more than 30 
minutes in the last 24 hours, (3) ST segment elevation ≥ 1mm in at least 2 derivations 
persisting for more than 30 minutes or new complete left branch block presumably; 
(4) admission in the emergency room for less than 24 hours. Exclusion Criteria: (1) 
History of major surgery or trauma in the previous 2 months; (2) Renal failure on 
admission (serum creatinine ≥ 1.5 mg / dL), (3) Known neoplastic disease; (4) infectious 
complications in the 2 weeks preceding STEMI; (5) chronic infl ammatory disease or 
autoimmune disease, and (6) Myocardial infarction with previous 3 months. Clinical 
evaluation: Assessment of the hemodynamic impact of STEMI (Killip class), search for 
signs of shock, determination of SOFA score (Sequential Organ Failure Assessment) 
on admission and the SAPS II score (Simplifi ed Acute Physiology Score) at 24 hours. 
Laboratory evaluation: Determination of: (1) total and differential leukocyte count, 
(2) platelet count, (3) C-reactive protein (high sensitivity), (4) creatine kinase, (5) MB 
fraction of creatine-kinase; (6) troponin I, (7) NT-proBNP; (8) fi brinogen, (9) cholesterol-
HDL, (10) interleukin 6; (11) interleukin 10, and (12) interleukin 18. Echocardiographic 
assessment. Transthoracic echocardiography is performed in the fi rst 24 hours after 
admission to UTIC with the purpose to evaluate systolic function.  

Results (preliminary): Thirty seven patients (pts) have been enrolled, mean age of 
62 years (72% male). The majority were on Killip class I (34/37) and 3 pts were on 
Killip class II. The mean ejection fraction was 65% in Killip class I pts and 30% in Killip 
class II pts. Cardiovascular risk factors (one or more) were present in all pts: systemic 
hypertension (75%); dyslipidemia (40%); diabetes mellitus type 2 (37%), smoking habits 
(12%) and family history (7%). Data analysis, namely laboratory and echocardiographic 
are still being performed but will be disclosed soon.  

Note: Abstract within this line limits
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Fundamento As células T γδ matam com bastante efi cácia várias linhas celulares 
tumorais humanas e a sua depleção específi ca em ratinhos provoca uma elevada 
incidência de tumores experimentalmente induzidos. Contudo, algumas linhas 
tumorais resistem a esta morte. O motivo pelo qual tal sucede deverá estar patente 
nos mecanismos moleculares que medeiam o reconhecimento de células tumorais e 
a activação das células T γδ, mecanismos estes que permanecem essencialmente 
desconhecidos. De facto, o maior enigma da biologia das células T γδ é seu 
reconhecimento por parte das células-alvo, visto que, até à data, foram identifi cados 
muito poucos ligandos para o TCRγδ.
Objectivos Pretendemos identifi car genes diferencialmente expressos entre 
linhagens tumorais sensíveis (linhagens alvo) e resistentes (linhagens não-alvo) às 
células T γδ . Tais genes poderão constituir, respectivamente, sinais activadores ou 
inibidores de resposta das células γδ. 
Métodos Cultura celular; microarrays de RNA; real time PCR; FACS; ensaios de 
morte in vitro.
Resultados Começámos por comparar a expressão genética em células alvo e não-
alvo da mesma origem hematopoiética (Daudi vs. Raji e RCH-ACV vs. 697), recorrendo 
a microarrays de RNA. Seleccionámos uma panóplia genes candidatos com base 
na sua expressão diferencial (sobre-expressos ou sub-expressos nas células alvo), 
localização (na membrana plasmática) e função (relacionada com o sistema imunitário 
e/ou actividade de receptor) da proteína correspondente, bem como o padrão geral 
de expressão (expressão generalizada em tumores). Foi dada especial atenção aos 
genes MHC Classe IB. Após quantifi cação da expressão destes genes candidatos 
num painel mais alargado de linhas tumorais de origem hematopoética alvo e não-
alvo, a lista foi reduzida a 9 genes candidatos. Os genes ULBP1, CD1d, PRAME 
e IFITM1 estavam consistentemente sobre-expressos em linhagens alvo, enquanto 
os genes HLA-E, HLA-F, HLA-G, CD274 e CLEC2D estavam sub-expressos nestas 
mesmas linhagens. A expressão diferencial de ULBP1 e HLA-E foi ainda confi rmada 
ao nível proteíco (expressão à superfície).
Conclusões Foi compilada uma lista promissora de genes candidatos que poderão 
contribuir para o reconhecimento das células tumorais por parte das células T γδ. 
Este reconhecimento pode ser determinado por sinais activadores ou inibidores 
fornecidos por um único gene ou por um somatório de sinais de activação e inibição 
resultantes de vários genes diferencialmente expressos. Desta forma, torna-se 
essencial recorrer a estudos funcionais, incluindo a down-modulation da expressão 
deste genes candidatos por interferência de RNA, de modo a determinar o seu papel 
na imunidade anti-tumoral das células T γδ. Estudos de sobre-expressão deverão 
complementar esta informação. Só aí, munidos de um melhor entendimento dos 
mecanismos moleculares envolvidos no reconhecimento das células T γδ, poderemos 
fazer uso das propriedades anti-tumorais destas células para a elaboração de novas 
terapias para o cancro.
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Summary: 
Malaria is one of the most widespread infectious diseases worldwide, accounting for 
more than 1 million deaths annually, mainly children under the age of fi ve. Malaria starts 
with the infection of the mammalian host liver by Plasmodium sporozoites through the 
bite of an infected Anopheles mosquito. This stage, although asymptomatic, is crucial 
for the establishment of the subsequent blood-stage infection, when disease symptoms 
occur. There is some evidence that disease severity depends on the effi ciency of 
liver-stage infection and that an effective decrease in the latter can be benefi cial to 
the vertebrate host. Knowing that bile acids have been implicated in a large number of 
processes that take place in liver cells, such as apoptosis, modulation of Hepatocyte 
Growth Factor (HGF) production, cholesterol homeostasis and Scavenger Receptor 
Class B Type I (SR-BI) expression, which have also been shown to infl uence malaria 
liver-stage infection, we sought to determine the possible relationship between bile 
acid metabolism and Plasmodium liver infection. 
The main aim of this project was to determine the role of bile acids on liver-stage 
malaria infection both in vitro and ex vivo as well as determine the infl uence of infection 
in vivo on mice bile acid pool. 
As an initial step, we started to investigate whether and which bile acids infl uence the 
outcome of infection of a human hepatoma cell line by GFP-expressing Plasmodium 
berghei sporozoites. Fluorescence activated cell sorting (FACS) was used in 
order to determine the percentage of invaded cells and the extent of intracellular 
parasite development. Titration experiments were also performed by FACS in order 
to determine the optimal concentrations of bile acids that maximize the effect on 
infection. In addition Fluorescence Microscopy and Propidium Iodate (PI) staining 
were used to evaluate the effect of the concentrations of bile acids used on cell death. 
Also, we performed ex vivo experiments, using rodent primary hepatocytes, whose 
infection by sporozoites was measured by FACS. In addition we carried out in vivo 
experiments on mice aimed at determining the effect of sporozoite infection on the 
bile acid pool of rodent models of malaria. 
The results obtained revealed that primary and secondary bile acids reduce the 
intracellular parasite development in vitro. Also, four bile acids showed a signifi cant 
decrease in the percentage of invaded primary hepatocytes. In addition, the total 
concentration of bile acids in infected mice was higher than in non-infected ones. 
Overall, the results obtained so far point to an important role of bile acids in the control 
of liver infection by Plasmodium sporozoites. With the data obtained during this work, 
we expect to provide a signifi cant contribution to the understanding of the putative 
role of bile acids on liver-stage infection that might have important implications in the 
development of new strategies against malaria infection. 
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ST e compromisso grave da função sistólica global ou choque cardiogénico
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Fundamentos: O choque cardiogénico (CC) constitui a principal causa de morte intra-
hospitalar dos doentes (dts) com enfarte agudo do miocárdio (EAM). Apesar dos progressos 
alcançados no tratamento das síndromes coronárias agudas, a incidência do CC tem 
permanecido constante e com elevada mortalidade (50%). A sua complexidade clínica 
implica, quase sempre, a avaliação contínua de diversos parâmetros hemodinâmicos 
geralmente por técnicas invasivas (cateter na artéria pulmonar), mas nos últimos anos 
têm-se desenvolvido técnicas de monitorização hemodinâmica minimamente invasiva 
(MHMI), das quais se destaca a determinação por análise da onda de pulso arterial, que 
permite determinar o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Recentemente 
surgiu a evidência de que alguns dts com EAM desenvolvem CC não explicado apenas por 
falência sistólica ventricular esquerda, mas pela coexistência de resposta vasodilatadora 
inapropriada. Com as técnicas de MHMI torna-se possível a melhor caracterização 
fi siopatológica dos padrões hemodinâmicos nestes dts. Objectivos: Em dts com 
EAMEST: 1) Avaliar a acuidade e a precisão da MHMI por análise da onda de pulso 
arterial quando FE<30% e/ou CC. 2) Caracterizar os padrões hemodinâmicos (débito 
cardíaco e resistência vascular periférica) durante as primeiras 72 horas de internamento 
compreendendo os seguintes grupos: Grupo A: evolução inicial classe I-III e FE ≥30%; 
Grupo B: evolução inicial classe I-III e FE <30%; e Grupo C: EAM complicado por CC, 
independentemente da FE. Métodos: Estudo observacional prospectivo. Critérios de 
inclusão: todos os seguintes: (1) Idade >18 anos; (2) Precordialgia em repouso com 
duração >30 minutos nas últimas 24 horas; (3) Elevação de ST ≥1mm em pelo menos 
2 derivações persistindo durante mais de 30 minutos ou bloqueio completo de ramo 
esquerdo presumivelmente de novo; (4) Admissão no Serviço de Urgência há menos de 
24 horas. Critérios de exclusão: (1) História de cirurgia ou traumatismo major nos 2 meses 
precedentes; (2) Insufi ciência renal na admissão (creatinina ≥1,5mg/dL); (3) Doença 
neoplásica conhecida; (4) Intercorrência infecciosa nas 2 semanas precedentes; (5) 
Doença infl amatória crónica ou doença autoimune; e (6) EAM nos 3 meses precedentes. 
Avaliação clínica: repercussão hemodinâmica do EAM (classifi cação de Killip), pesquisa 
de sinais clínicos de choque, determinação do score SOFA na admissão e do score 
SAPS II às 24h. Avaliação ecocardiográfi ca:  ecocardiograma transtorácico nas primeiras 
24 horas após a admissão na UTIC para estratifi cação da função sistólica. MHMI: por 
análise da onda de pulso com colocação de cateter arterial radial e cateter venoso central 
jugular ou subclávio (grupos B e C). Avaliação hemodinâmica invasiva: monitorização 
com cateter de Swan-Ganz nos dts do grupo C. Resultados (preliminares): Foram 
incluídos 37 dts, com idade média de 62 anos, (72% do sexo masculino). A maioria em 
classe de Killip I (34/37) e 3 dts com Killip II. A FE média foi 65% nos dts Killip I e 30% nos 
dts Killip II. Os factores de risco detectados nesta população foram: hipertensão arterial 
(75%); dislipidemia (40%); diabetes mellitus-II (37%), tabagismo (12%) e história familiar 
(7%). A análise dos dados ecocardiográfi cos e hemodinâmicos está a decorrer e será 
apresentada atempadamente.
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Title: Cardiogenic shock in patients with ST elevation myocardial infarction:  
Contribution of non-invasive haemodynamic evaluation
Key-words: Acute myocardial infarction; haemodynamic monitorization; systemic 
vascular resistance
Background: The clinical complexity of cardiogenic shock (CS) after ST elevation MI 
(STEMI) obligates, most often, to regular evaluation of haemodynamic parameters in 
order to tailor the pharmacological and mechanical support to the particular situation 
of the individual patient. This complexity is illustrated by the possibility of paradoxical 
vasodilator CS, well documented in a sub-group of these patients (pts). Until recently, the 
clinical evaluation could only be complemented by the use of pulmonary artery catheter, 
but in recent years, less invasive haemodynamic equipment (MIHE) has been developed, 
intended to support equivalent haemodynamic information with less hazards. One of 
these is the arterial pulse pressure analysis which allows determination of continuous 
cardiac output and of systemic vascular resistance. Simultaneously there is evidence 
that some patients with EAM develop CS not explained by systolic left ventricular failure 
alone, but by the coexistence of inappropriate vasodilator response. With the availability 
of MIHE becomes possible to better characterize the pathophysiological hemodynamic 
patterns in these pts. Objectives: 1)To evaluate the diagnostic accuracy of less invasive 
haemodynamic equipment by arterial pulse pressure analysis in pts admitted with STEMI 
and CS or severely compromised left ventricular systolic function (EF <30%); 2) To 
characterize the haemodynamic profi le of this kind of pts in the fi rst 72 hours after hospital 
admission, according to three sub-groups: Group A = Killip class I to III and EF≥ 30%; 
Group B  - Killip class I to III and EF < 30%; Group C – Killip class IV , irrespective of EF. 
Methods: Prospective observational study. Inclusion Criteria: all of the following: (1) Age 
>18 years, (2) chest pain at rest lasting >30 minutes in the last 24 hours, (3) ST segment 
elevation ≥ 1mm in at least 2 derivations persisting for >30 minutes or new complete left 
branch block presumably; (4) admission in the emergency room for <24 hours. Exclusion 
Criteria: (1) History of major surgery or trauma in the previous 2 months; (2) Renal 
failure on admission (serum creatinine ≥ 1.5 mg / dL), (3) Known neoplastic disease; 
(4) infectious complications in the 2 weeks preceding STEMI; (5) chronic infl ammatory 
disease or autoimmune disease, and (6) AMI with previous 3 months.Clinical evaluation: 
Assessment of the hemodynamic impact of STEMI (Killip class), search for signs of 
shock, determination of SOFA score on admission and the SAPS II score at 24 hours. 
Echocardiographic assessment: Transthoracic echocardiography is performed in the fi rst 
24 hours after admission to UTIC with the purpose to evaluate systolic function. MIHE: 
by analysis of the pulse wave, involving the placement of radial artery catheter and 
central venous catheter jugular or subclavian (groups B and C). Invasive hemodynamic 
assessment: with the Swan-Ganz catheter (group C), aimed to validate the MIHE. 
Results (preliminary): Thirty seven patients (pts) have been enrolled, mean age of 
62 years (72% male). The majority were on Killip class I (34/37) and 3 pts were on 
Killip class II. The mean EF was 65% in Killip class I pts and 30% in Killip class II pts. 
Cardiovascular risk factors were identifi ed: systemic hypertension (75%); dyslipidemia 
(40%); diabetes mellitus type 2 (37%), smoking habits (12%) and family history (7%). 
Data analysis are still being performed but will be disclosed soon.  
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Resumo: 
A malária é uma das doenças infecciosas mais difundidas por todo o mundo, sendo 
responsável por mais de 1 milhão de mortes anualmente, principalmente em crianças 
com menos de 5 anos. A malária começa com a infecção do fígado do hospedeiro 
mamífero pelo esporozoíto Plasmodium, através da picada de um mosquito Anopheles 
infectado. Este estádio, apesar de assintomático, é crucial para o estabelecimento 
da subsequente fase sanguínea da infecção, onde ocorrem os sintomas da doença. 
Existem evidências de que a gravidade da doença depende da efi cácia da infecção 
no estádio hepático e que a diminuição desta pode ser benéfi co para o hospedeiro. 
Sabendo que os ácidos biliares têm vindo a ser implicados num enorme número 
de processos que ocorrem nas células do fígado, tais como apoptose, modulação 
da produção do factor de crescimento do hepatócito, homeostase do colesterol, e 
expressão do receptor classe B tipo I, que estão associados também à fase hepática 
da malária, pensou-se em estabelecer uma possível relação entre o metabolismo 
dos ácidos biliares e a infecção do fígado pelo Plasmodium.
O principal objectivo deste projecto era determinar o papel dos ácidos biliares na 
infecção da fase hepática da malária in vitro e ex vivo, assim como determinar a 
infl uência in vivo da infecção na quantidade total de ácidos biliares em ratinhos. 
Começou-se por investigar se e quais os ácidos biliares que infl uenciavam a infecção 
de uma linha celular humana, por esporozoítos que expressam GFP. Através da 
citometria de fl uxo determinou-se a percentagem de células invadidas e a extensão 
do desenvolvimento intracelular do parasita. Depois, foram feitas experiências 
de titulação para determinar as concentrações óptimas de ácidos biliares que 
maximizavam o efeito na infecção. Para avaliar o efeito dessas concentrações 
na morte celular, usou-se microscopia de fl uorescência e coloração por Iodato de 
Propídio. Realizaram-se também experiências ex vivo usando hepatócitos primários 
de rato, cuja infecção foi medida através de citometria de fl uxo. Por fi m, com o 
objectivo de determinar o efeito da infecção na quantidade total de ácidos biliares, 
efectuaram-se experiências in vivo em ratinhos 
Os resultados obtidos revelaram que os ácidos biliares primários e secundários 
reduzem o desenvolvimento intracelular do parasita in vitro. Quatro dos ácidos 
biliares testados mostraram também uma diminuição signifi cativa na percentagem 
de hepatócitos primários invadidos. Para além disso, a concentração total de ácidos 
biliares em ratinhos infectados foi superior à dos ratinhos não infectados.
Em suma, os resultados obtidos apontam para um importante papel dos ácidos biliares 
no controlo da infecção hepática pelo Plasmodium. Com os dados obtidos durante 
este trabalho, esperamos ter contribuído signifi cativamente para a compreensão 
do possível papel dos ácidos biliares na infecção hepática, que poderá vir a ter 
importantes implicações no desenvolvimento de novas estratégias contra a malária.
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Background: Endothelial dysfunction and atherosclerosis are normally present in 
chronic renal failure patients going through haemodialysis (CRFH). As risk factors for 
this phenomenon they present a reduction of the bioavailability of nitric oxide (NO) 
and changes in the metabolism of homocysteine. Homocysteine has two possible 
metabolical destinies: remethylation (being the enzyme methylenetetrahydrofolate 
reductase (MTHFR) one of the limitants of this reaction), and transulfuration, mediated 
by the enzyme cystathionine beta-synthase (CBS).

Objectives: Our objective is to study the genetic polymorphism of the MTHFR (677C/T), 
CBS (844ins68) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) (27bp repetition in the 
intron 4) enzymes and their possible relationship with the infl ammatory process and 
plasmatic homocysteine concentration. 

Methods: We determined in a transversal study polymorphic variations in the MTHFR, 
CBS and eNOS genes of CRFH patients with and without vascular lesions (n=120) 
using simple PCR and PCR-RFLP. The quantifi cation of the levels of plasmatic 
homocysteine was determined using an ELISA commercial kit.

Results: A signifi cant difference was shown in the frequency of the three MTHFR 
genotypes (P= 0,054), with a higher prevalence of the T allele. There was also a 
signifi cant relationship between high levels of sVCAM (endothelial adhesion 
molecule used as a marker for the infl ammatory process in atherosclerosis) and the 
CT genotype. We found no signifi cant differences between the frequencies of both 
CBS and eNOS polymorphisms when compared to the distribution of the normal 
population. Even so, patients with the heterozygotic CBS genotype showed raised 
levels of nitrotyrosine (a marker for cellular lesions caused by NO) and nitrate, while 
those with the 393 eNOS genotype showed raised levels of nitrate. The differences 
in the plasmatic concentrations of homocysteine between the various genotypes 
showed no signifi cant results, despite being considerably higher (27,85 micromol) in 
comparison to its normal values (5-15 micromol).

Conclusions: We verifi ed that the T allele of the MTHFR gene is related to endothelial 
dysfunction. We also observed that the 393 polymorphism of the eNOS gene is related 
to a raise in the nitrate bioavailability. We could not verify the preferential association 
of the eNOS polymorphism with the CRFH patients, nor the protective infl uence of the 
mutated allele (+) of the CBS gene.
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Fundamento: A prova de água (PDA) consiste em beber 7,5 ml água/Kg peso em 5 
minutos. Foi inicialmente utilizada para o diagnóstico de Glaucoma em fase subclínica 
(Heegaard and Larsen, 1931). Baseia-se no princípio de que a sobrecarga hídrica aumenta 
a pressão intra-ocular (PIO) por desvio do compartimento intravascular para o corpo vítreo 
(Spaeth and Vacharat, 1972). 
Em 1974, J. A. ROTH, publica “Inadequate diagnostic value of the water-drinking test” 
e, desde essa altura, o teste foi abandonado como prova diagnostica no Glaucoma. 
Recentemente, o interesse da PDA foi reabilitado por dois motivos fundamentais: primeiro, 
porque Ramos Sussana publica, em 2005, o artigo “The relation between intraocular 
pressure peak in the water drinking test and visual fi eld progression in glaucoma” que foi, 
posteriormente, confi rmado por outros estudos; segundo, devido ao facto da PDA estar 
a ser utilizada como eventual terapêutica para a hipotensão ortostática num contexto de 
falência autonómica. 
Admite-se que o efeito da PDA resulte da activação simpática e, concomitante modulação 
parassimpática em indivíduos saudáveis (Scott et al, 2001 e Routlede et al, 2002). Todavia, 
em 2005, Brown et al, defendeu que o estímulo é mediado por receptores osmóticos. 
Perante dúvidas que existem relativamente ao arco refl exo da prova, sugere-se o estudo 
em modelo animal para melhor as esclarecer. 
Objectivos: Caracterizar a resposta refl exa cardiovascular e da PIO á PDA, avaliá-
la no âmbito do SNA através da análise dos parâmetros cardiovasculares, executar o 
processamento dos sinais fi siológicos utilizando a análise por wavelet Db12 e efectuar a 
sua aplicação à prática clínica.
Métodos: Foram utilizados 16 ratos Wistar fêmea, com cerca de 10 semanas e 300g 
e, posteriormente, 10 coelhos Neozelandezes híbridos fêmea, com aproximadamente 8 
semanas e 2000g. Foram estudados coelhos porque o protocolo cirúrgico para avaliação 
da PIO está melhor estabelecido nesta especie.
Em ambas as espécies foram administrados, através de uma sonda gástrica, bólus de 
água a 40ºC, na dose de 2mL no rato e 20mL no coelho, com intervalos de 10 minutos 
e foi registada continuamente a PA, ECG e PIO. No rato foi, registada a PA central na 
artéria carótida comum e os nervos vagos foram isolados a nível cervical. No coelho foi, 
registada a despolarização do nervo renal esquerdo. Pretendeu-se comparar a variação 
dos parâmetros fi siológicos em estudo tanto no estado basal como após diferentes 
procedimentos, tais como, a aplicação de atropina no olho, a secção bilateral do nervo 
vago no rato e a administração de bólus de 20cc de ar ambiente no coelho.
Resultados: Verifi cou-se que após a administração de um bólus de água ocorre um 
aumento da PA e da PIO acompanhado por uma diminuição da FC. No coelho, observou-
se que a despolarização do nervo simpático renal aumentou com a prova.
Conclusão: Estes resultados evidenciam que o aumento simultâneo da PA e PIO, bem 
como o aumento da despolarização simpática renal se deve, sobretudo, a uma resposta 
simpática refl exa à distensão gástrica provocada pelos bólus de água, em detrimento da 
teoria da infl uência da osmolaridade da água. A bradicárdia corresponde ao mecanismo 
compensatório do SNA no sentido de regular as pressões e restabelecer o equilíbrio 
cardio-vascular, sugerindo tratar-se de uma resposta integrada.
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Background: The water drinking test (WDT) consists in drinking 7,5 ml/Kg of water in 
5 minutes. It was fi rst used to diagnose subclinical Glaucoma damages (Heegaard and 
Larsen, 1931). It is based on the principle that hydric overload increases intra-ocular 
pressure (IOP) due to the water movement from the vascular system to the vitreous 
(Spaeth and Vacharat, 1972). Since in Glaucoma there is an increase in the trabecular 
meshwork resistance, this would be the mechanism to justify the increased of IOP (Spaeth 
and Vacharat, 1972).
In 1974, J. A. ROTH, published the article “Inadequate diagnostic value of the water-
drinking test” and, since this period, the WDT wasn’t used anymore to diagnose Glaucoma. 
Recently, the importance of the WDT reappeared mainly due to two aspects: fi rstly, Ramos 
Sussana published, in 2005, “The relation between intraocular pressure peak in the water 
drinking test and visual fi eld progression in glaucoma” which was after proved by other 
studies; secondly, because the WDT started to be used as a hypothetical therapeutic 
method in orthostatic hypotension in the context of autonomic failure.
It is now generally accepted that the WDT effect in healthy subjects results from sympathetic 
activation and a simultaneous parasympathetic modulation (Scott et al, 2001 e Routlede et 
al, 2002). Nevertheless, this theory was contradicted in 2005 by Brown et al, who defended 
that the stimulus was caused by osmotic receptors. The best way to clarify the doubts 
about the refl ex arch of the WDT is to study it in the animal model.
Objectives: To characterize the cardiovascular and IOP responses to the WDT; to evaluate 
these responses in the autonomic nervous system (ANS) context through the analysis of 
cardiovascular parameters; to process the obtained physiological signals using the wavelet 
Db12 analysis; to use conclusions of this project to clinical practice.
Methods: 16 Wistar female mice, with about 10 weeks old and weighing 300g were used; 
10 hybrid Neozelandezes female rabbits, with approximately 8 weeks old and weighing 
2000g were used. Rabbits were studied because the surgical protocol for registering IOP 
results is better established in this species.In both species a water bolus with a temperature 
of 40ºC was administered through a gastric tube with the dose of 2mL in mice and 20mL 
in rabbits with intervals of 10 minutes. The arterial blood pressure (BP), IOP and ECG 
were continuously registered. Additionally, central BP in the common carotid artery was 
registered and vagus nerves were isolated at cervical level in mice, and the left renal 
nerve depolarization was registered, in rabbits. Our aim was to compare the variation of 
physiological parameters in question at basal state and after different manipulations, such 
as the: application of atropine in mice´s eyes; bilateral section of mice´s vagus nerves; 
20cc bolus administration of environmental air in rabbits.
Results: We verifi ed that after the administration of a water bolus both BP and IOP 
increased, followed by heart rate (HR) decrease. In rabbits, it was observed that renal 
sympathetic nerve depolarization increased with the test.
Conclusions: These results give us evidence that the simultaneous BP and IOP increase, 
as well as, renal sympathetic nerve depolarization increase might have resulted from a 
sympathetic refl ex response to gastric distention provoked by the water bolus, rather than 
the infl uence of water osmolarity. The bradycardia corresponded to a refl ex compensatory 
mechanism of the ANS to regulate BP and IOP, thus, reestablishing the cardiovascular 
balance.
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Fundamento: A disfunção endotelial e a aterosclerose estão habitualmente presentes 
nos doentes insufi cientes renais crónicos em hemodiálise (IRCH), apresentando 
como factores de risco para este fenómeno a redução da biodisponibilidade do óxido 
nítrico (NO) e alterações a nível do metabolismo da homocisteína. A homocisteína tem 
dois possíveis destinos metabólicos: a remetilação (sendo a metilenotetrahidrofolato 
redutase (MTHFR) um dos limitantes desta reacção), e a transulfuração, mediada 
pela enzima cistationina beta sintetase (CBS).

Objectivos: O estudo do polimorfi smo genético dos enzimas MTHFR (677C/T), 
CBS (844ins68) e da sintetase do óxido nítrico endotelial (eNOS) (repetição de 27 
pb no intrão 4) e a sua possível relação com o processo infl amatório endotelial e a 
concentração plasmática da homocisteína. 

Métodos: Num estudo transversal, foram determinados por PCR-RFLP e PCR simples 
as variações polimórfi cas de doentes IRCH com e sem lesão vascular (n=120) nos 
genes MTHFR, CBS e eNOS. A quantifi cação dos níveis de homocisteína plasmática 
foi feita com recurso a um kit comercial de ELISA. 

Resultados: Verifi cou-se uma diferença signifi cativa na frequência dos três genótipos 
do MTHFR (P=0,054) com um aumento da prevalência do alelo T, observando-se uma 
relação signifi cativa entre níveis elevados de sVCAM (molécula de adesão endotelial 
utilizada como marcador do processo infl amatório na aterosclerose) e o genótipo 
CT. Não foram encontradas diferenças signifi cativas relativamente à frequência dos 
polimorfi smos do CBS e do eNos quando comparados com a distribuição numa 
população normal. No entanto, os doentes com o genótipo heterozigótico do CBS 
apresentaram níveis aumentados de nitrotirosina (marcador de lesão celular causada 
pelo NO) e nitrato, e aqueles com o genótipo 393 do eNOS apresentaram níveis 
aumentados de nitrato. As diferenças de concentração plasmática de homocisteína 
em relação aos vários genótipos não apresentaram resultados signifi cativamente 
diferentes, apesar de se encontrar consideravelmente aumentada (27,85 micromol) 
em relação ao seu valor normal (5-15 micromol). 

Conclusões: Verifi cou-se que o alelo T do MTHFR está relacionado com a disfunção 
endotelial. Observou-se também que o polimorfi smo 393 do eNOS se associa a um 
aumento da biodisponibilidade de nitrato. Não se verifi cou a associação preferencial 
do polimorfi smo do eNOS nos doentes IRCH, nem o factor protector do alelo mutado 
(+) no CBS.
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Title: Biochemical characterization of tumor, metastasis and metastasis-related 
stroma extracellular matrix
Key-words: Breast cancer, breast cancer metastases, extracellular matrix

Background: The biochemical and physical properties of tumor-related ECM are 
widely believed to have a role in tumor cells polarity, proliferation and migration. A 
major reason for the occurrence of organ-specifi c breast cancer metastasis may be 
the similarity between the primary organ and the secondary organ stroma, which may 
contribute to the ability of breast cancer cells to survive and proliferate. For example, in 
the case of breast cancer, the bone provides a very ‘congenial soil’ in which the ‘seed’ 
(breast cancer cell) can grow. It is known that important signals are lost when cells are 
cultured ex vivo on 2D substrata, but many of the crucial microenvironmental cues 
are restored using 3D cultures of ECMs. Objectives: The objectives of this project 
were to characterize the 3D collagen structure of tumor, metastasis and stroma ECM, 
and to quantify the collagen cross-links and characterize the protein composition in 
these samples. Our main goal was to determine if there exists a correlation between 
the primary tumor and metastasis-specifi c ECM characteristics. Methods: Sixteen 
clinical samples, representing primary breast cancer tissues and bone, liver or lung 
breast cancer metastases, were selected from the HSM Pathology archive. The 3D 
collagen structure was determined by multiphoton microscopy. To characterize the 
protein composition of tumor-related stroma, the tumor tissue was macro dissected and 
proteins were extracted. Total protein extracts were also obtained from breast cancer 
MDA-231-BO2 cell line seeded in type I collagen, Matrigel or in the secreted ECM from 
the human osteoblast cell line hFOB1.19. Specifi c proteins were detected by Western 
blot. Results: Multiphoton microscopy observation of a bone metastasis shows that in 
the sites of tumor colonization the bone collagenous matrix is highly disorganized, being 
rich in non-fi brillar amorphous collagen. The observation of a liver metastasis showed 
the presence of an amorphous collagen rich ECM, organized around the tumor cells. 
Proteins extracted from formalin fi xed and paraffi n embedded (FFPE) tissues were 
not suitable for Western blot analysis. This can be due to the prolongation of samples 
fi xation or insuffi cient removal of paraffi n. Therefore, a protocol for the extraction of 
proteins from FFPE tissues needs to be optimized. In the in vitro study, cells showed 
an increased proliferation in collagen or hFOB1.19 ECM coated plates, in comparison 
to control (uncoated plates), and a decreased proliferation in Matrigel coated plates in 
comparison to control. MDA-231-BO2 is an in vivo bone seeking cell line, and that fact 
can be related with the decreased proliferation in Matrigel, a type IV rich ECM. Western 
blot analysis of total protein extracts, revealed that in Matrigel cells express lower levels 
of fi bronectin, an adherence and migration-related protein, and of cathepsin B, an ECM 
protease usually expressed by cancer cells. Conclusions: The interaction of cancer 
cells with the ECM and its composition may dictate different cell abilities to migrate 
and invade tissues, as suggested by the differences observed in the in vitro culture of 
MDA-231-BO2 cell line. When in bone, breast cancer cells contribute to an increase 
in bone resorption and ECM disorganization. The tumor cells 3D architecture seams 
to be organ-specifi c, at least a different pattern was observed between bone and liver 
metastases. 
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Título: Sinalização Notch no Carcinoma Mucoepidermóide
Palavras-chave: Carcinoma Mucoepidermóide; CRTC1/MAML2; Notch
Fundamento O carcinoma Mucoepidermóide (MEC) é uma neoplasia rara, que ocorre mais 
frequentemente nas glândulas salivares e que é constituído por três populações celulares: células 
epidermóides (EC), células mucinosas (MC) e células intermédias (IC). O MEC é caracterizado 
pela translocação t(11;19)(q14-21;p12-13), frequentemente como única alteração citogenética. 
Tonon e cols. descreveram o produto de fusão que resulta da translocação – MECT1/MAML2 (ou 
CRTC1/MAML2), que se verifi cou ser um activador do HES1 independente do ligando Notch e 
dos locais de ligação CSL. A regulação da diferenciação celular do MEC continua por esclarecer. 
Observámos anteriormente, em amostras clínicas, que a proteína CRTC1/MAML2 se localiza 
essencialmente nas IC e colocámos a hipótese de a diferenciação mucinosa resultar de uma 
via alternativa de diferenciação, provavelmente não envolvendo a proteína de fusão.

Objectivos Estudámos, em amostras clínicas caracterizadas previamente como 
positivas/negativas para a fusão CRTC1/MAML2, o padrão de localização das proteínas 
envolvidas na via Notch, de forma a determinar se esta via, que está implicada na 
decisão da diferenciação celular, está alterada em algum dos tipos celulares do 
MEC. Postulámos que as MC teriam expressão proteica normal e que as IC e as EC 
apresentariam um padrão de expressão ou localização alterado.

Métodos Foi usado um microarray de tecido que inclui 32 casos de MEC. O tecido 
foi fi xado em formol tamponado e incluído em parafi na. Todos os casos estavam 
caracterizados como positivos (n=22) ou negativos (n=10) para a fusão CRTC1/
MAML2. Foram usadas técnicas de imunohistoquímica padronizadas para determinar a 
expressão e localização celular de Notch1-EC e Notch1-IC. Foi efectuada uma avaliação 
semi-quantitativa da intensidade de marcação em cada tipo celular, de 0 (negativo) a 
3+ (intenso) e foram anotadas alterações da localização normal. Foi usado tecido de 
glândula salivar normal como controlo. 

Resultados Em tecido de glândula salivar normal não foi detectada expressão de 
Notch1-EC e Notch1-IC. Notch1-IC foi encontrado tanto no núcleo das células acinares 
como ductais. A percentagem de casos com expressão alterada (intensidade e/ou 
localização) é a seguinte:

Conclusões A activação do Notch1 ocorre no MEC em todos os tipos celulares 
e independentemente da presença da t(11;19)(q14-21;p12-13). Contrariamente à 
hipótese colocada, não houve diferença signifi cativa entre a expressão de proteínas da 
via Notch1 na diferenciação celular do MEC. Estes resultados justifi cam investigações 
posteriores para clarifi car as vias de diferenciação celular no MEC, recorrendo a novos 
métodos morfológicos e moleculares.

 

CRTC1/MAML2-positivos CRTC1/MAML2-negativos
IC EC MC IC EC MC

Notch1 EC 50.0 31.2 0.0 44.4 30.0 11.1
Notch 1 IC 50.0 53.3 100.0 45.5 40.0 90.9
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Title: Notch signalling cascade in Mucoepidermoid Carcinoma
Key-words: Mucoepidermoid Carcinoma; CRTC1/MAML2; Notch
Background Mucoepidermoid carcinoma (MEC) is a rare neoplasm that most frequently 
occurs at salivary glands and that is formed by three cell populations: epidermoid cells 
(EC), mucous cells (MC) and intermediate cells (IC). MEC is characterized by a t(11;19)
(q14-21;p12-13) translocation, frequently as the sole cytogenetic alteration. Tonon 
and co-workers described the novel fusion product that results from the translocation 
– MECT1/MAML2 (or CRTC1/MAML2), wich was found to be an activator of HES1 
independently of Notch ligand and CSL binding sites. Regulation of cell differentiation of 
MEC remains to be elucidated. We have previously observed, in clinical samples, that 
the CRTC1/MAML2 protein mostly localizes to intermediate cells and we hypothesized 
that mucinous differentiation results from an alternative differentiation pathway probably 
not involving CRTC1/MAML2 fusion. 

Objectives We studied, in clinical samples with known CRTC1/MAML2 fusion status, 
the pattern of localization of proteins involved in Notch cascades, in order to determine 
if this pathway, which is implicated in cell fate decision, is altered in any of MEC cell 
types. We postulated that mucin-producing cells have normal protein expression and 
that intermediate and epidermoid cells would show altered expression or localization 
patterns.

Methods A tissue microarray that includes 32 cases of MEC was used. Tissue was fi xed 
in buffered formalin and paraffi n-embedded. All cases were characterized as CRTC1/
MAML2 fusion-positive (n=22) or fusion-negative (n=10). Standard immunohistochemical 
techniques were used to determine expression and cell localization of Notch1-EC and 
Notch1-IC. A semi-quantitative evaluation of staining was developed: each cell type 
received a score from 0 (negative) to 3+ (intense) and alterations of normal localization 
were noted. Normal human salivary gland tissue was used as control. 

Results In normal salivary gland tissue Notch1-EC and Notch1-IC are not expressed. 
Notch1-IC is found at nuclei of both acinar and ductal cells. The percentage of cases 
with altered expression (intensity and/or localization) is the following:

Conclusions Notch1 activation occurs in MEC independently of the presence of t(11;19)
(q14-21;p12-13) and in all MEC cell types. Contrary to what we hypothesized, there is no 
signifi cant difference between Notch1 signalling related proteins and cell differentiation in 
MEC. These results justify further investigation to clarify the cell differentiation pathways 
in MEC with new morphological and molecular approaches.

with CRTC1/MAML2 fusion without CRTC1/MAML2 fusion
IC EC MC IC EC MC

Notch1 EC 50.0 31.2 0.0 44.4 30.0 11.1
Notch 1IC (S3) 50.0 53.3 100.0 45.5 40.0 90.9
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Título: Caracterização da matriz extracelular do estroma tumoral.
Palavras-Chave: Cancro da mama, metástases, matriz extracelular

Introdução: As características do estroma tumoral, nomeadamente a estrutura 
e composição da matriz extracelular (MEC), assumem um papel importante na 
polaridade, proliferação e migração das células tumorais. Um dos motivos para que 
ocorra metastização do tumor da mama em órgãos específi cos pode ser a semelhança 
entre o estroma do órgão primário e secundário, que contribuirá para a sobrevivência 
e proliferação das células tumorais. No cancro da mama, por exemplo, o osso 
providencia um “solo favorável” onde a “semente” (célula tumoral) cresce. É sabido que 
sinais importantes são perdidos quando células são cultivadas ex vivo num substrato 
2D, mas muitas das características microambientais cruciais são restauradas usando 
substratos 3D de MECs. Objectivos: Os objectivos do presente trabalho foram a 
caracterização da estrutura 3D do colagénio do estroma tumoral, a quantifi cação dos 
cross-links de colagénio e a caracterização da composição proteíca nestas amostras. 
Pretendeu-se determinar se existe uma correlação entre as características da MEC do 
estroma do tumor primário e metástases. Métodos: Dezasseis amostras clínicas, de 
tecidos tumorais primários da mama e metastases ósseas, hepáticas ou pulmonares, 
foram seleccionadas do arquivo da Patologia do HSM. Após observação microscópica, 
o tecido tumoral foi seleccionado e as proteínas extraídas. Extratos de proteínas totais 
foram também obtidos da linha celular de cancro da mama MDA-231-BO2, cultivada 
em colagénio humano tipo I, Matrigel ou MEC secretada pela linha celular hFOB 1.19 
(osteoblastos humanos). As proteínas específi cas foram detectadas por Western blot. A 
estrutura 3D do colagénio foi determinada por microscopia multifotónica. Resultados: 
A observação de uma metástase óssea por microscopia multifotónica mostra que nos 
locais de colonização tumoral a matriz de colagénio do osso se encontra desorganizada, 
sendo rica em colagénio amorfo não-fi brilar, como também se observou numa metástase 
hepática. Não foi possível analisar por Western blot as proteínas extraídas de tecidos 
fi xados em formalina e embebidos em parafi na, talvez devido à fi xação prolongada 
dos tecidos ou insufi ciente remoção da parafi na. É assim necessário optimizar um 
protocolo para a extração de proteínas destas amostras. Nos estudos in vitro, verifi cou-
se uma maior proliferação celular nas placas cobertas com colagénio ou MEC de hFOB 
1.19, bem como uma menor proliferação nas placas com Matrigel, em comparação 
com o controlo. A linha celular MDA-231-BO2 , quando injectada in vivo em modelos 
animais, metastiza preferencialmente no osso, o que pode estar relacionado com a 
reduzida proliferação em Matrigel, uma MEC rica em colagénio tipo IV. Cultivadas em 
Matrigel estas células expressam menores quantidades de fi bronectina, envolvida 
na adesão e migração, e de catepsina B, protease da MEC expressa por células 
tumorais. Conclusões: As interações dos tumores com a MEC e as diferenças na 
sua composição podem ditar a diferente capacidades das células tumorais migrarem e 
invadirem diferentes tecidos, como sugerido pelas diferenças observadas na cultura in 
vitro da linha celular MDA-231-BO2. No osso, as células tumorais da mama contribuem 
para um aumento da reabsorção óssea e desorganização da MEC. A arquitectura 3D 
do estroma das células tumorais parece ser específi ca do órgão, uma vez que um 
padrão diferente foi observado entre metástases ósseas e hepáticas.
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Title: Steps towards in vitro tumorigenesis in a lymphoblastoid cell line
Key-words: cancer development, adaptation, mutation 

Background: Evolution can be seen in real time in populations of fast growing 
organisms such as bacteria. As the cells divide, mutations arise in the population and 
the clones carrying the benefi cial mutations will be selected. The same evolutionary 
principles of mutation and selection can be thought to occur in the cells in our bodies, 
namely normal cells that become cancer cells.
Cancer is believed to be caused by this evolution in which a cell acquires mutations 
that allow it to divide and accumulate indefi nitely inside a host. While the cells replicate 
they will accumulate more mutations thus adapting to their environment. Furthermore, 
current evidence shows that before and/or concurrently to this genetic process, some 
metabolic alterations can occur in cells thus creating a “more prone environment” 
for mutations to occur (e.g. epigenetic alterations, inactivation of tumour suppressor 
proteins). 
Normal B-cells from peripheral blood can be infected with EBV, thus forming a B 
lymphoblastoid cell line. These cells are not immortal but rather pre-immortal since 
after being kept in culture they can acquire an immortal phenotype than is thought to 
be a result of telomerase inactivation and aneuploidy (Sugimoto et al. 2004). 
Objective: To study the dynamics of mutation accumulation in a LCL and to understand 
how fast they can adapt in terms of increasing their reproductive ability (“fi tness”) 
relative to the initial clone.
Methods: We used a LCL, performed limiting dilutions and originated a population 
derived from a single clone. Six replicate populations originated from the previous clone 
were grown in culture during 130 days (≈250 generations). Every two weeks (≈every 
30 generations), the cells were counted and a part of each replicate population was 
stored at -80ºC. Then, the cells were unfrozen and the replication rate was calculated 
for 3 different time points (ancestral population (t0), after 125 genetarions (t125) and 
after 250 generations (t250).
Results: The cell counts performed shows a small decrease in the total number of 
cells for fi ve of the six clones. One of the clones (C7.1), showed the same behaviour 
except in the last passage, where the cells grew approximately 3-fold the average 
number.
Conclusion: We conclude that LCL’s have evolved over the 250 generations. Clone 
C7.1 shows an increase in reproductive ability that is compatible with the acquisition 
on benefi cial mutations or with immortalization as previously described.
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Título: Validação de genes de miRNAs recentemente caracterizados, codifi cados em 
exões de linhas celulares seleccionadas
Palavras-chave: miRNA, exão, splicing alternativo, p53, bioinformática 
Introdução: A alta predominância de RNA não codifi cante no genoma de espécies superiores 
faz supor que estes transcritos não sejam restos genómicos, meramente idiossincráticos. 
Os microRNAs (RNAs não codifi cantes de baixo peso molecular) têm vindo a suscitar 
grande interesse científi co pela indução da inibição da tradução proteica, e consequente 
contributo para as doenças. Os microRNAs (miRNAs) são produzidos endogenamente 
pela célula, numa complexa via que se inicia no núcleo – com a formação de pré-
miRNA (pela excisão de pequenos loops de RNA) – e termina no citoplasma – com a 
obtenção do miRNA, um fragmento de RNA de 19 a 23 pares de bases. Os miRNAs 
tem como alvos sequências complementares de transcritos de RNA maduro, unindo-se 
a estas e reprimindo a sua tradução a proteínas.
É nos intrões que a maioria dos genes que codifi cam miRNAs são descritos; porém, 
alguns têm vindo a ser descobertos em transcritos exónicos. Acreditamos que o splicing 
alternativo regule esta síntese de miRNAs – relacionando-se, por isso, com múltiplos 
processos celulares, quer de relevância fi siológica, quer com importância patológica 
(desenvolvimento neoplásico). 
Objectivos: Entender o splicing alternativo no mecanismo de síntese de miRNAs provenientes 
de exões, com enfoque em transcritos preditos para TP 53 e genes relacionados.
Métodos: A) Bioinformática – Por sequenciação do genoma humano, predição de 
pequenas sequências exónicas (150-300p.b) a partir de genes sujeitos a splicing 
alternativo, em que existam “haipin loops” susceptíveis à acção de enzimas nucleares 
específi cas para a produção de pré-miRNA (SVM.predict / Mipred). Caracterização 
da estrutura secundária (RNAfold) e predição da forma dos miRNA seleccionados. 
B) Validação (laboratorial) dos miRNA’s preditos para TP53 e genes relacionados – 
extracção total de RNA e análise por Northern blot para a detecção dos miRNAs em 
cinco linhas celulares diferentes (Hela, 293 e três linhas de neuroblastomas).
Resultados: A) Nos transcritos de mRNA (de TP53 e genes relacionados) analisados 
informaticamente, foram preditos 10 miRNAs; B) Especifi camente para os genes TP53 
e TP53BP2 observou-se: hibridações (por Northern blotting) em transcritos com 100 
pares de bases - concordante com o tamanho típico de pré-miRNAs. Para o gene 
TP53, os resultados foram positivos em todas as linhas celulares analisadas (com sinal 
mais intenso nas linhas Hela, IMR32 e SK-N-SH); o mesmo aconteceu para o gene 
TP53BP2 (mas com sinal mais intenso apenas nas linhas Hela e IMR32); C) Pelo 
servidor TargetScan, analisou-se os alvos dos miRNAs preditos para os dois genes e, 
inesperadamente, encontraram-se oito alvos comuns.
Conclusões: Pelo tamanho e complementariedade, acreditamos fortemente que as 
bandas detectadas por Northern blotting acusem a existência dos pré-miRNAs preditos 
bioinformaticamente: é um resultado muito positivo, e que nos permite afi rmar que o 
splicing alternativo se possa relacionar com a síntese de miRNAs. Apesar disso, nenhum 
miRNA maduro foi indubitavelmente detectado, resultado explicável: pelas pequenas 
quantidades de miRNA formado; pela possibilidade dos precursores não concluírem 
a via prevista para a produção de miRNAs; pelo recrutamento dos precursores para 
outros mecanismos celulares; ou porque os miRNAs não sejam sintetizáveis nas linhas 
celulares analisadas.
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Title: Validation of newly characterized miRNA genes encoded in exons in selected 
cellular lines
Key-words: miRNA, exon, alternative splicing, p53, bioinformatics 

Background: Non coding RNAs dominance in higher organisms’ genomic output 
suggests they are not just transcripts with idiosyncratic functions. Among small non-
coding RNAs, micro RNAs (miRNAs) have become subject of great interest, given 
relation with gene downregulation and disease. miRNAs are endogenous cell products 
generated by a complex pathway, starting in the nucleus, by the excision of small RNA 
loops, formed during transcription - pre-miRNA - and ending  at cytoplasm, getting 
production of a small RNA fragment of 19-23 bps called miRNA. miRNA is targeted to 
complementary sequences in mRNA transcripts, repressing translation process.
Genes encoding miRNAs have been mostly reported at introns, but some ones have 
been reported in exonic transcripts. We believe alternative splicing of exons may rule 
synthesis of some miRNAs – linking to multiple cell pathways, related from physiologic 
differentiation or cancer development. 
Objectives: Underlie alternative splicing to miRNA synthesis, particularly small exonic 
sequences on predicted miRNA’s for TP53 and TP53 related genes.
Methods: 

Bioinformatics a. – Scanning of human genome for the presence of small exons in 
alternatively spliced genes (150-300 pbs) that could content putative hairpin loops, 
susceptible to be processed by nuclear enzymes (SVM-predict and Mipred). 
Characterization of RNA secondary structure (RNAfold), and prediction of mature 
miRNA form de precursors (One-class miRNA fi nd server).  
Validation of newly predicted miRNA genes for TP53 and TP53 related genesb.  – 
Analysis of fi ve cellular lines (Hela, 293 and three lines of neuroblastomas) for the 
presence of the putative new predicted miRNAs – through total RNA extraction and 
Northern blot hybridization.

Results: 
A) Ten pre-miRNAs have been predicted in mRNA of ten TP53 and related genes;
B) We have detected positive hybridization signals, by Northern blot, correspondent 
to size of predicted pre-miRNA (≈100 nt) in small transcripts belonging to TP53 and 
TP53BP2-1 genes. Pre-miRNA generated from TP53 gene short transcript appeared in 
all cellular lines (more intense signal in Hela, IMR32 and SK-N-SH cells). In the case 
of pre-miRNA within TP53BP2 transcript (TP53BP2-1) hybridization signal was also 
observed in all cellular lines – but more intense in Hela and IMR32 cells. 
C) Using TargetScan server, targets for the putative TP53 and TP53BP2-1 mature 
miRNA’s were analyzed: unexpectedly, eight targets were found in common.  
Conclusions: 
We believe that detected bands may be pre-miRNA’s given those sizes and 
complementarity. This is a very positive result because we can affi rm that alternative 
splicing could be related with miRNA synthesis. Although, no mature miRNAs have 
been detected. That would be explained: given small quantities of miRNA formed; 
given precursors may not originate miRNAs; given precursors may be recruited by 
other cellular mechanism; or given predicted miRNA are not produced in the cellular 
lines analysed.
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Fundamento: É possível observar evolução em organismos de crescimento rápido 
como as bactérias. À medida que as células se dividem, ocorrem mutações e os 
clones com mutações benéfi cas são seleccionados. Estes princípios também podem 
ser aplicados às células do corpo humano, como por exemplo, a células normais que 
se tornam células cancerígenas.
Pensa-se que o cancro resulta desta evolução, em que uma célula adquire mutações 
que lhe permitem dividir e crescer dentro de um indivíduo. À medida que as células 
replicam, acumulam mais mutações e vão-se adaptando ao ambiente. Estudos 
recentes mostram que antes ou durante este processo genético ocorrem alterações 
metabólicas nas células que criam um ambiente “mais favorável” à ocorrência de 
mutações (p. ex. alterações epigenéticas, inactivação de genes supressores de 
tumor).
Células B normais provenientes do sangue periférico podem ser infectadas pelo 
Vírus Epstein-Barr (EBV) formando células linfoblastóides. Estas células encontram-
se num estádio pré-imortalizado e se mantidas em cultura durante algumas gerações 
podem tornar-se imortais. A imortalização é defi nida pela activação da telomerase e 
por aneuploidia. (Sugimoto et al. 2004).
Objectivo: Estudar a dinâmica de acumulação de mutações numa linha celular 
linfoblastóide (LCL), a rapidez com que conseguem adaptar-se e aumentar a sua 
capacidade de reprodução em relação ao clone inicial.
Métodos: Foi utilizada uma LCL, realizadas diluições limitantes e originou-se uma 
população derivada de um único clone. Originaram-se seis réplicas da população 
inicial e as células foram cultivadas durante 130 dias (≈250 gerações). Cada 30 
gerações (14 em 14 dias), realizaram-se contagens e parte da população foi 
congelada e armazenada a -80ºC. Posteriormente, as células foram descongeladas 
e mediu-se a curva de crescimento em populações em 3 fases diferentes de evolução 
(população ancestral (t0), após 125 gerações (t125) e após 250 gerações (t250)).
Resultados: As contagens realizadas mostram uma ligeira redução do número total 
de células em cinco dos clones. Um dos clones (clone C7.1) mostrou o mesmo 
comportamento excepto na última contagem tendo crescido três vezes mais que os 
outros clones, aproximadamente.
Conclusões: Concluímos que houve evolução nas LCL’s após as 250 gerações. 
O clone C7.1 apresentou um claro aumento da capacidade de reprodução o que é 
compatível com a aquisição de mutações benéfi cas ou com imortalização.
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Title: Epidemiological and Molecular characterization of Streptococcus bovis of 
Clinical Isolates in Portugal
Key-words: Streptococcus bovis, antimocrobial susceptibility, genetic cluster

Background: Streptococcus bovis has been identifi ed as a causative agent in humans 
for a variety of infections, including bladder infection, bacteriemia, endocarditis and 
meningitis. Since the late 1970s that the relationship between S. bovis bacteriemia 
due S. bovis and colon carcionoma is known. Nowadays, S. bovis taxonomy is being 
reorganized, with sereval new species identifi ed  in the Bovis group. It is necessary 
characterize strains included in the Bovis group and causing infections, to clarify the 
relationship between the new species and the type of infection.

Objectives: Know the prevalence of strains of the Bovis group and their relationship 
with the infections caused. Test antimicrobial susceptibility and identify resistance 
genes. Characterize the molecular relationship between the isolated strains, estabilish 
their clonal structure and verify any relationship between genetic clusters and the 
caused infections.

Methods: Species were identifi ed using API20 Strep System together with sodA gene 
sequencing. Antibiotic susceptibilities were determined with the Kirby-Bauer disk-
diffusion method, acording to CLSI guidelines for penicillin, cefotaxime, clindamicin, 
cloramphenicol, tetracycline, gentamicin, streptomycin, linezolid, vancomycin and 
levofl oxacin. We searched for the presence of erythromycin and tetracyclin resistance 
genes by PCR. Genotyping was made using pulsed fi eld gel electrophoresis (PFGE) 
after digestion with SmaI. PFGE profi les were subjected to cluster analysis using 
Bionumerics software.

Results: API20 System identifi ed two species and four subspecies. sodA gene 
sequencing identifi ed strains as S. gallolyticus (23), S. pasteurianus (15), S. 
lutetiensis (11) and S. infantarius (5). Between these two identifi cation systems, there 
is correspondence between S. gallolyticus spp gallolyticus and S. gallolyticus spp 
pasteurianus and S. gallolyticus and S. pasteurianus, respectively. The majority of the 
strains isolated from blood were S. gallolyticus (19) and S. pasteurianus (7), and a S. 
infantarius strain was isolated from CSF. Macrolide resistance was 25% and 63% to 
tetracycline. There were 10 genetic clusters with more than one strain.

Conclusions: There was an heterogeneous distribution of strains by the various 
infections, with S. gallolyticus the major blood pathogen. S. pasteurianus. S. 
pasteurianus was the species with more macrolide resistance, and the only with 
the iMLSB phenotype. Between both identifi cation systems, sodA gene was less 
ambiguous than API. There is a great diversity of genetic clusters, and no specifi c 
association with type of infection. PFGE was effi cient distinguishing genetic clusters 
in the same species, and a high correspondence was noted between genetic clusters 
and the identifi ed species by sodA.
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Título: Quantifi cação no líquido cefaloraquidiano de biomarcadores validados da 
doença de Alzheimer numa série de doentes com Defeito Cognitivo Ligeiro 
Palavras-Chave: Doença de Alzheimer; Líquido cefaloraquidiano; Biomarcadores

Fundamentos: Além dos métodos imagiológicos, os biomarcadores do líquido 
cefaloraquidiano podem servir como indicador diagnóstico na fase inicial da Doença 
de Alzheimeir. Mais do que isso, demonstrou-se que são indicadores prognósticos no 
Defeito Cognitivo Ligeiro. Os valores de cut-off usados como referência para testar 
as concentrações dos biomarcadores amilóide β1-42 (Aβ42), tau total (t-tau) e tau 
fosforilada (p-tau) são baseados na literatura, havendo apenas alguns laboratórios 
a utilizar valores obtidos no seu próprio grupo de indivíduos saudáveis. Como foi 
descrito que estes valores de cut-off podem diferir ligeiramente com a origem, idade 
ou os métodos de medição do laboratório, valores de cut-off baseados em controlos 
podem ser importantes para o diagnóstico.

Objectivos: Avaliação das proteínas Aβ42, t-tau e p-tau no líquido cefaloraquidiano 
de indivíduos saudáveis de controlo, dos quais se conhece a idade, e de pacientes 
com Defeito Cognitivo Ligeiro, Doença de Alzheimer ou demência não especifi cada.

Métodos: Quantifi cação de Aβ42, t-tau e p-tau no líquido cefaloraquidiano de 17 
indivíduos controlo saudáveis (exclusão de meningite ou hemorragia subaracnoideia) 
sem sinais de Defeito Cognitivo Ligeiro ou Doença de Alzheimer com o método ELISA. 
Além destes, mais 18 pacientes com Defeito Cognitivo Ligeiro foram testados.

Resultados: As concentrações da t-tau (64,1 pg/ml ± 50,5) e p-tau (29,3pg/ml ± 10,8) 
nos controlos normais estavam no intervalo normal em semelhança com os descritos 
na literatura, e revelaram valores homogéneos. A concentração de Aβ42 (454,7pg/
ml  ± 190,6) também estava no intervalo normal à excepção de 3 amostras que 
estavam abaixo dele. As concentrações dos 3 biomarcadores nos pacientes com 
Defeito Cognitivo Ligeiro estavam em boa correlação com o diagnóstico clínico.

Conclusões: Os resultados nas concentrações dos biomarcadores nos pacientes 
com Defeito Cognitivo Ligeiro suportam o diagnóstico clínico prévio ao teste. Os 
dados obtidos nas amostras de líquido cefaloraquidiano dos controlos saudáveis 
podem ser utilizados como valores de cut-off para testes futuros.
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Title: Quantifi cation of validated biomarkers for Alzheimer’s disease in 
cerebrospinal fl uid from patients diagnosed with Mild Cognitive Impairment

Key-words: Alzheimer’s disease; cerebrospinal fl uid; biomarkers

Background: Besides neuroimaging, biomarkers of the cerebro-spinal fl uid (CSF) 
can serve as diagnostic indicators in early-stage Alzheimer disease (AD). Moreover in 
mild cognitive impairment (MCI) biomarkers were shown to be prognostic indicators. 
The cut-off values dealing as reference in the testing of biomarker concentrations 
amyloid β1-42 (Aβ42), total tau (t-tau) and phosphorylated tau (p-tau) are in most 
laboratories based on the literature, while only few laboratories have biomarker 
concentration values measured in their own cohort of healthy individuals. As it was 
described that these cut-off values can slightly differ depending on origin, age or 
laboratory measuring methods, control-based cut-off values may be important in the 
diagnosis. 
Objectives: Evaluation of proteins t-tau, p-tau and Aβ42 from CSFs of age-
matched healthy control individuals and of patients with MCI and AD or not specifi ed 
dementia.
Methods: Quantifi cation of CSF Aβ42, t-tau and p-tau in 17 healthy control individuals 
(exclusion of meningitis or subarachnoideal bleeding) without signs of MCI or AD with 
ELISA method. Further 18 patients with MCI were tested. 
Results: The concentrations of t-tau (64,1pg/ml ± 50,5) and p-tau (29,3pg/ml ± 10,8)  
in the healthy controls were in the normal range similarly of that described in the 
literature, and showed a homogeneous value. The Aβ42 concentrations (454,7pg/ml  
± 190,6) were also in the normal range except of 3 samples which were lower. The 
concentrations of all three biomarkers of the MCI patients were in good correlation of 
the clinical diagnosis. 
Conclusions: Our results of the biomarker concentrations in MCI patients support 
the early clinical diagnosis. The data received from healthy control CSF samples can 
be used as well described cut-off values for future testing. 
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Fundamento:Streptococcus bovis é identifi cado como agente etiológico para várias 
patologias humanas, conhecendo-se a associação entre bacteriémia por S. bovis e 
o cancro do cólon. Devido à reorganização da taxonomia de S. bovis no Complexo 
Bovis, torna-se necessário caracterizar as estirpes pertencentes ao Complexo 
Bovis e as infecções causadas, de modo a esclarecer a relação entre as espécies 
reconhecidas actualmente e o tipo de infecção associada.

Objectivos:Conhecer a prevalência das várias estirpes do Complexo Bovis e 
a sua relação com as infecções causadas. Determinar a susceptibilidade aos 
antimicrobianos e identifi car genes de resistência aos antimicrobianos. Caracterizar 
a relação molecular entre as várias estirpes isoladas, conhecer a sua estrutura clonal 
e verifi car se existe associação entre clones e infecções específi cas.

Métodos:A identifi cação da espécie foi efectuada recorrendo ao  API20 Strep 
System, conjuntamente com a sequenciação do gene sodA. A susceptibilidade 
aos antimicrobianos foi determinada por método de difusão com discos segundo 
as normas do CLSI. Os antimicrobianos utilizados foram penicilina, cefotaxima, 
eritromicina, clindamicina, cloranfenicol, tetraciclina, gentamicina, estreptomicina, 
linezolide, vancomicina e levofl oxacina. Identifi caram-se os genes de resistência 
aos macrólidos e tetraciclina por PCR. A tipagem molecular foi efectuada através de 
electroforese em campo pulsado (PFGE), após digestão do DNA total com SmaI.

Resultados:A identifi cação pelo sistema API identifi cou as estirpes como S. 
gallolyticus subsp gallolyticus, S. gallolyticus subsp pasteurianus, S. infantarius 
subsp infantarius, S. infantarius subsp coli e S. bovis II4. A sequenciação do gene 
sodA identifi ou as estirpes como S. gallolyticus (23), S. pasteurianus (15), S. 
lutetiensis (11) e S. infantarius (5). Entre estes sistemas, há correspondência total 
entre S. gallolyticus subsp gallolyticus e S. gallolyticus subsp pasteurianus com S. 
gallolyticus e S. pasteurianus respectivamente. As principais estirpes isoladas do 
sangue constituiam S. gallolyticus (19) e S. pasteurianus (7), e uma estirpe de S. 
infantarius isolada de líquido cefalorraquididano. A resistência aos macrólidos foi de 
25% e à tetraciclina de 63%. Identifi caram-se 10 grupos clonais com mais de um 
elemento.

Conclusões:A distribuição das espécies foi heterógenea pelas várias infecções, 
sendo S. gallolyticus a principal isolada do sangue. S. pasteurianus apresentou maior 
resistência aos macrólidos, sendo a única espécie com fenótipo iMLSB. Entre os dois 
sistemas de identifi cação, a sequenciação do gene sodA foi a preferida, pela menor 
amboguidade comparada com as provas bioquimicas. Quanto à estrutura clonal,  
verifi ca-se uma grande diversidade de clones, não havendo especifi cidade com a 
infecção causada. O PFGE mostrou-se efi caz na separação de grupos genéticos, 
havendo concordância entre os grupos clonais e as espécies defi nidas pelo sodA.
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Title: Infl uence of Ventricular Function and Infl ammatory Indices in the Effi cacy of 
Therapy in Pulmonary Arterial Hypertension
Key-words:  Pulmonary arterial hypertension; ventricular function; infl ammation

Background: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is characterized by a progressive 
increase in pulmonary hypertension in a group of cardiovascular diseases associated 
with hypertension in pulmonary arteriolar and capillary level. In spite of new vasodilator 
therapies, PAH is associated to high mortality. It remains unclear which are the risk 
factors for morbidity and mortality and the ones for favourable therapy response. 
Some studies suggest that ventricular function and infl ammatory abnormalities may 
play a role. 
Objectives: Aims of this study were: a) to characterize clinical, ECG, imagiology and 
laboratory factors associated with PAH; b) to identify prognostic factors for morbidity 
and mortality; c) to asses the effi cacy and mechanisms of vasodilator therapy. 
Methods: In study phase I, a retrospective study was conducted, with the analysis 
of clinical and complementary data from a data base from the Cardiology Dpt. and 
the Laboratory of Echocardiography. Besides demographics. functional class, heart 
rhythm, echocardiogram (including ventricular function) and laboratory in the time of 
the fi rst observation ,were analysed in 36 consecutive patients along fi ve years. As 
end-point for outcome was number of hospitalisations and death. In a study phase 
II, patients were included prospectively with the folloing design: a) characterization 
in the time of fi rst observation – functional class, Borg quality of life, six-minutes 
walking test (SMWT), ECG, echocardiogram (including a full ventricular function), 
laboratory  (CRP, NT-prBNP, ANA, CD25, ICAM 1, VCAM2, interleucin1 and ACE); b) 
therapy with Bosentan; c) Follow-up at 16 weeks of therapy, - impact on clinical and 
functional data; d) bi-annual, follow-up with the outcome end-point of hospitalisations 
and death. 
Results: In phase I, we found a 28% mortality (10/36) at 2.9+/-1.1 years of follow-up. 
From the analysis of the relationship of the clinical, echocardiography and laboratory 
data obtained in the baseline observation, only two variables of right ventricular 
function – TAPSE and right ventricle strain were signifi cantly lower in the group of 
patients that died in comparison with the ones that survived (respectively with p=0.000 
and p=0.013).  In phase II, prospective, fi ve patients were included, all in sinus rhythm 
and functional class III. Results were the following: SMWT was reduced in all patients, 
systolic pulmonary artery pressure was 99+/-11 mmHg, left heart dimensions were 
normal, right ventricular function was reduced in three (at least one abnormal index, 
with a mean strain 18+/- 4 and TAPSE 11+/-5), abnormal infl ammatory indices in all. 
After therapy, at 16-weeks follow-up, there was improvement in functional class in all 
without change in right ventricle indices. 
Conclusions: Retrospective analysis yield high mortality in PAH, which was related 
with right ventricle indices of dysfunction.  Prospective study, in preliminary phase, 
yielded clinical and laboratory abnormalities in all patients and a favourable response 
to therapy in the early follow-up. Prognostic indexes will eventually be identifi ed when 
the larger expected population is evaluated.   

- 15  -

11.º Workshop – Educação pela Ciência

Alunos: Moura B, Martins MJ.
Tutores: Figueira ML, Martins IP.
Laboratório, Centro ou Unidade: Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do HSM; 
Laboratório de Estudos da Linguagem FM-UL
Telefone: Fax: E-mail: 

Título: Esquizofrenia e reconhecimento de expressões faciais de emoções e dor – 
correlações sintomáticas e infl uência da atenção
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A capacidade de reconhecimento de emoções nas expressões faciais por parte 
de doentes com o diagnóstico de esquizofrenia tem sido caracterizada como 
comprometida. No entanto, do nosso conhecimento, nenhum estudo testou a 
sensibilidade para o reconhecimento de expressões faciais de dor nesta população.
Este trabalho possuiu três objectivos distintos: 1) Testar a capacidade de 
reconhecimento de emoções e a sensibilidade para o reconhecimento de expressões 
de dor num grupo de doentes com esquizofrenia, comparando-o com um grupo de 
controlo; 2) Testar a correlação entre o reconhecimento de expressões emocionais 
estáticas e expressões de dor dinâmicas; 3) Testar a infl uência de variáveis 
neurocognitivas como atenção e memória de trabalho assim como dos sintomas 
psicóticos no reconhecimento de expressões faciais de emoções e dor.
Aplicou-se uma bateria de testes constituida por: Comprehensive Affect Testing System 
(CATS); Sensitivity to Expressions of Pain (STEP); Toulouse-Pierron (TP), Stroop e 
Digit Span (DS) a dois grupos de indivíduos emparelhados quanto ao sexo, idade e 
escolaridade: 1) Um grupo clínico, constituído por 20 indivíduos com o diagnóstico de 
esquizofrenia, sem co-morbilidades nem consumo de estupefacientes; 2) Um grupo 
de controlo, constituído por 21 indivíduos saudáveis sem doenças psiquiátricas ou 
neurológicas nem consumo de estupefacientes. No grupo clínico, os sintomas foram 
quantifi cados segundo a escala Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). 
Após a análise estatística verifi cámos que: 1) O grupo clínico revelou resultados 
signifi cativamente mais baixos nos testes de atenção (Stroop e TP), memória de 
trabalho (DS), discriminação de identidade, nomeação de emoções (CATS) e 
sensibilidade à intensidade da dor nas expressões faciais (STEP); 2) A discriminação 
entre alguns dos diferentes níveis de intensidade de dor testados correlaciona-
se positivamente com a discriminação e nomeação de emoções em geral e a 
nomeação de expressões neutras e de nojo em particular; 3) No grupo de doentes 
com esquizofrenia, a capacidade de nomeação de emoções (CATS) correlaciona-se 
positivamente com os resultados nos testes de atenção (Stroop e TP) e memória 
de trabalho (DS); A capacidade de discriminação entre dor ligeira e ausência de dor 
(STEP) correlaciona-se positivamente com a memória de trabalho (DS); A nomeação 
de emoções em geral e a nomeação de expressões neutras em particular correlaciona-
se negativamente com a pontuação BPRS para os sintomas Conteúdo Insólito do 
Pensamento e Alucinações; O grupo de doentes com sintomas mais graves no item 
Conteúdo Insólito do Pensamento tem signifi cativamente uma menor sensibilidade 
na discriminação entre dor ligeira e ausência de dor.
Concluimos que tanto a capacidade de reconhecimento de emoções, como a 
sensibilidade para reconhecimento de expressões de dor estão diminuidas na 
esquizofrenia. No grupo clínico este defeito correlaciona-se com defeitos de atenção, 
memória de trabalho e com sintomas positivos.
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Title: Emotion recognition and Sensitivity to Expressions of Pain by Schizophrenia 
patients – Attention, Working Memory and Symptoms correlates 
Key-words: Schizophrenia; empathy; attention 

Emotion Recognition on facial expressions has been described as impaired in patients 
with Schizophrenia diagnosis. However, to our knowledge no study has addressed 
whether these patients have also impaired sensitivity to pain expressions.

Our aims were: 1) To test Emotion Recognition and Sensitivity to Pain Expressions in 
patients with Schizophrenia comparing their performance with an healthy group; 2) To 
test the correlation between Emotion Recognition in Static images with Pain Intensity 
Discrimination in Dynamic short movies; 3) To test the relationship of neurocognitive 
and Psychiatric variables as Working Memory, Attention and Psychotic Symptoms 
with Emotion Recognition and Sensitivity to Pain Expressions.

We applied a battery of tests composed of: Comprehensive Affect Testing System 
(CATS), Sensitivity to Expressions of Pain (STEP), Toulouse-Pierron (TP), Stroop 
and Digit Span (DS) to two groups of individuals matched for age, education and 
gender: 1) The clinical group was composed of 20 patients with the diagnosis of 
schizophrenia, with no other psychiatric or neurological disease and no illegal drug 
abuse; 2) The control group, composed of 21 healthy individuals with no psychiatric 
or neurological disease and no illegal drug abuse. On the clinical group, symptoms 
were assessed using Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS).

After statistical analysis we found that: 1) The clinical group had a signifi cantly lower 
performance on all parameters of STEP, emotion recognition in CATS and also 
on TP, DS and Stroop tests; 2) The discrimination between some of the different 
intensities of pain in facial expressions was positively correlated with Emotion 
Recognition in general and with Neutral and Disgust Expressions in particular; 3) On 
the schizophrenia group, Emotion Recognition (CATS), was positively correlated with 
attention measures (Stroop and TP) and Working Memory (DS); Sensitivity in the 
discrimination between no-pain and moderate pain (STEP) was positively correlated 
with Working Memory (DS); Emotion recognition in general and Neutral expressions 
in particular was negatively correlated with BPRS scores on the items Hallucinations 
and Unusual Thought Content; The group of patients with more severe Unusual 
Thought Content symptoms had a signifi cantly lower sensitivity in the discrimination 
between no-pain and moderate pain.
Our conclusion is that patients with Schizophrenia are not only impaired in Emotion 
Recognition but also n the Sensitivity to Expressions of Pain. We also conclude that 
Emotion Recognition in static pictures and Sensitivity to Pain Expressions in dynamic 
short movies, correlate on some variables and depend on similar factors such as 
Attention, Working Memory and intensity of positive symptoms.
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Fundamento: A hipertensão arterial pulmonar (HAP) defi ne-se como um grupo de 
doenças caracterizadas por um aumento progressivo da pressão arterial pulmonar 
(PAP), Apesar das novas terapêuticas vasodilatadoras, associa-se a elevada 
mortalidade, presumivelmente por disritmias,. Permanecem por esclarecer os 
factores de risco de mortalidade e seus mecanismos, assim como os de resposta à 
terapêutica. Alguns estudos apontam a resposta infl amatória e a função ventricular 
como possíveis índices prognósticos. 
Objectivos: Consistiram em: a) caracterizar os padrões clínicos, electrocardiográfi cos, 
imagiológicos, laboratoriais associados a HAP; b) identifi car factores prognósticos 
de morbilidade e mortalidade no seguimento; c) avaliar a efi cácia da terapêutica 
vasodilatadora e mecanismos. 
Métodos: O estudo envolveu duas fases. Na Fase I, retrospectiva, procedeu-se 
à análise dos registos clínicos e exames complementares na altura da primeira 
obsercação - classe funcional, ritmo, dados ecocardiográfi cos (incluindo função 
sistólica ventricular direita) - de 36 doentes consecutivos com HAP seguidos em 
5 anos. O end-point foi a número de internamentos e a mortalidade. Na Fase II, 
incluíram-se prospectivamente doentes consecutivos com HAP, com o desenho: 
a) caracterização na primeira observação - classe funcional, teste de qualidade de 
vida, teste de marcha de seis minutos (TMSM), electrocardiograma, ecocardiograma 
(incluindo a função ventricular), dados laboratoriais (incluindo PCR, NT-prBNP, 
ANA, CD25, ICAM 1, VCAM2, interleucina1 e ECA); b) terapêutica com Bosentan; 
c) Seguimento às 16 semanas de terapêutica, observando-se o impacto na clínica 
e função ventricular; d) seguimento bi-anual, sendo o end-point o número de 
internamentos e mortalidade aos 3 anos. 
Resultados: Na Fase I, verifi cou-se mortalidade de 10/36 doentes (28%) em um 
intervalo de tempo de 2,9+/-1,1 anos após a avaliação basal. Analisou-se a relação 
das variáveis clínicas, laboratoriais e ecocardiográfi cas com a ocorrência de morte. 
Apenas duas variáveis, a TAPSE e o strain do ventrículo direito (índices de função 
ventricular direita), foram signifi cativamente menores nos doentes que faleceram 
(respectivamente com p=0,000 e p=0,013). Na Fase II do estudo, incluíram-se 
cinco doentes com HAP, todos em ritmo sinusal e em classe funcional III NYHA. Os 
resultados são os seguintes: No estudo basal, o TMSM encontrava-se diminuída em 
todos; a PAP era de 99+/-11mmHg, o ventrículo direito tinha função diminuída em três 
(pelo menos um índice alterado, com strain de 18+/-4, TAPSE de 11+/5); alteração 
de índices de infl amação em todos.  Após terapêutica, observou-se melhoria da 
capacidade funcional e da pressão da artéria pulmonar em todos, sem alteração dos 
índices de função ventricular. 
Conclusões: Na análise retrospectiva, observou-se elevada mortalidade na HAP, 
relacionada com índices de disfunção ventricular direita. O estudo prospectivo, em fase 
preliminar, revelou alterações clínicas e laboratoriais em todos os doentes e resposta 
favorável na fase precoce da terapêutica. A identifi cação de factores prognósticos 
serão respondidos em fase ulterior de envolvimento de maior população.
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Title: Changes on facial blood fl ow as response to local heating
Key-words: Facial blood fl ow; response by heating

Facial skin blood fl ow is predominately under sympathetic nervous system control 
that responds to several stimuli such as emotions and temperature variations. On 
the published bibliography, was demonstrated that the immediate response to local 
heating is mediated by a refl ex arch of sympathetic C fi bers and the result is a 
vasodilatation which increases the blood fl ow. 
In diabetes mellitus is thought that this response is altered because the periferic 
sensitive system is characteristically affected. Similarly is thought that in Cluster 
headaches the sympathetic control is affected because of the frequent episodes of 
fl ushing.
Although there are no results published to support these theories.
Healthy subjects were proposed to study facial blood fl ow in forehead and cheeks at 
rest and during focal heating to assess the sympathetic vasomotor function. Building 
a database of standard response would be possible to use this mode of study to 
diagnose vasomotor changes in individuals with various diseases, including diabetes 
mellitus, cluster headaches, among others.
37 healthy subjects (23 women and 14 men), aged between 20 and 56 years were 
submitted to this study using fl uxometry laser Doppler.
Two laser probes, one of them being a heating probe and the other used as control 
were applied in the right forehead and analyse the blood fl ow during 5minutes in a 
supine resting period. Then we induce heating at 44ºC during 4 minutes.  
After this time we record the response after heating during 5 minutes.
The procedure is repeated in the left forehead and in both cheek regions.
The percentage of change from baseline to the fi rst peak of vasodilatation was 
calculated for all four studied facial regions.
Baseline values of skin blood fl ow are: RF 46,23 ± 29,31; LF 49,50 ± 28,92; RC 77,39 
± 50,27; LC 81,63 ± 57,76, with statistical signifi cant higher values in cheeks.
Mean skin blood fl ow values during heating are: RF 389,92 ± 161,52; LF 344,78 ± 
163,84; RC 386,97 ± 227,24; LC 391,01 ± 219,10, noting that although the blood 
fl ow is increased in the cheeks, the values of change in response to heating are not 
signifi cantly different in each of the 4 studied regions.
Due to increased vascularization of cheeks, it becomes clear that blood fl ow at rest is 
signifi cantly higher than the value estimated in forehead.
However, in response to an increase of temperature to 44°C, all four studied regions 
have a similar sympathetic vasomotor response, refl ected in an immediate vasodilation 
which results in increased fl ow.
In the future, we intend to apply this study to subjects with various pathologies to 
analyse if the sympathetic system is affected or has any dysfunction.
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Foi demonstrado que o factor neurotrófi co derivado do cérebro (BDNF) é uma 
neurotrofi na que facilita a transmissão sináptica através da sua ligação ao receptor 
tirosina cinase TrkB na presença de co-estimulação pelo receptor de adenosina A2a 
(Diogenes et al., 2004).
A concentração intracelular de adenosina é regulada por três mecanismos: 
fosforilação para AMP pela cinase de adenosina (AK); transformação em inosina 
através da desaminase de adenosina; libertação para o espaço extracelular através 
de um transportador de nucleósidos (e.g. Ribeiro et al., 2003 para revisão). Inibição 
farmacológica de AK aumenta a concentração extracelular de adenosina, a qual 
facilita as acções sinápticas de BDNF (Diógenes et al., 2004). Desta forma surgiu 
a hipótese de que o nível de expressão de AK pode determinar a magnitude da 
infl uência de BDNF nas sinapses. Para testar esta hipótese a acção do BDNF na 
transmissão sináptica foi avaliada em ratinhos transgénicos com sub-expressão de 
AK (AK-) ou sobre-expressão de AK (AK+) bem como em ratinhos ‘wild type’ com 
‘background’ genético semelhante (C56bl/6). Foram usados ratinhos de dois grupos 
de idade (3 e 10 semanas) dado que foram descritos efeitos do BDNF dependentes 
da idade (Diógenes et al., 2007).
Potências de campo pós-sinápticos excitatórias (fEPSP) foram registados da àrea 
CA1 de fatias do hippocampo. As fatias forma mantidas sobre perfusão constante 
(3ml/min) com uma solução arejada (95% O2 / 5% CO2 As) de krebs (mM:NaCl 
124; KCl 3; NaH2PO4 1.25; NaHCO3 26; MgSO4 1; CaCl2; glucose 10). As respostas 
sinápticas foram induzidas por estimulação (pulso rectangular de 0.1 ms, cada 15 
s) das fi bras colaterais de schaffer/comissurais através de um eléctrodo bipolar 
concêntrico. Os fEPSPs foram registados com um microelectrodo (4M NaCl, 3-5 MΩ) 
colocado no stratum radiatum.
Os resultados do estudo no qual este projecto está integrado mostram que o BDNF 
(20 ng/ml) aumenta de 25 ± 9,95% (n = 4) o declive de fEPSP registado de fatias do 
hippocampo de ratinhos com 3 semanas geneticamente modifi cadas para expressar 
níveis baixos de adenosina cinase (AK-), sendo este efeito totalmente anulado por 
SCH 58261, um antagonista selectivo do receptor A2a de adenosina. Por outro lado, 
o BDNF aplicado em fatias de ratinhos com 3 semanas que expressam níveis altos 
de adenosina cinase (AK+), não aumentou a transmissão sináptica. Nas fatias de 
ratinhos de 3 semanas, o BDNF também não aumentou a transmissão sináptica. 
Contudo, nas fatias de ratinhos de 10 semanas a neurotrofi na induziu um aumento de 
23,3 ± 23% (n = 5) na actividade sináptica que pode ser atribuído à acção facilitadora 
dos receptores A2a de adenosina já que foi bloqueado pelo antagonista de receptores 
A2a, SCH 58261
Estes resultados apoiam a hipótese de que a manipulação do grau de activação de 
AK infl uencia profundamente a acção de BDNF sobre transmissão sináptica. 
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Brain derived neurotrophic factor (BDNF) is a neurotrophin which has been shown 
to facilitate synaptic transmission a role that requires binding to its tyrosine kinase 
receptor known as TrkB in the presence of co-stimulation of the adenosine A2a 
receptor (Diogenes et al., 2004). 
The intracellular concentration of adenosine is regulated by three mechanisms: 
phosphorylation by adenosine kinase (AK) to AMP; transformation through adenosine 
deaminase to inosine and its release to the extracellular space through a nucleoside 
transporter (e.g. Ribeiro et al., 2003 for review). Pharmacological inhibition of AK 
enhances extracellular adenosine concentrations allowing the triggering of synaptic 
actions of BDNF (Diógenes et al., 2004). This raised the present hypothesis that 
the degree of activity of AK can determine the magnitude of the infl uence of BDNF 
at synapses. To test this hypothesis the action of BDNF on synaptic transmission 
was evaluated in transgenic mice under expressing AK (AK-) or over expressing AK 
(AK+) as well as in wild type mice with similar genetic background (C56bl/6). Two age 
groups were used (3 and 10 weeks) since age-dependent effects of BDNF have been 
reported (Diógenes et al., 2007). 
Field-excitatory post-synaptic potentials (fEPSP) were recorded from the CA1 area 
of hippocampal slices.  The slices were kept under continuous perfusion (3ml/min) 
with gassed (95% O2 / 5% CO2 ) Krebs solution (mM:NaCl 124; KCl 3; NaH2PO4 1.25; 
NaHCO3 26; MgSO4 1; CaCl2; glucose 10). Responses were evoked by stimulation 
(rectangular 0.1 ms pulses, once every 15 s) of the Schaffer collateral/commissural 
fi bres through a concentric bipolar electrode. fEPSPs were recorded through a 
microelectrode (4M NaCl, 3-5 MΩ) placed at stratum radiatum. 
The results of the studies in which this project is integrated show that when BDNF 
(20 ng/ml) is applied to hippocampal slices taken from 3 week old mice genetically 
modifi ed to express low levels of adenosine kinase (AK-) there is a 25 ± 9,95% (n = 4) 
increase in the slope of fEPSP, an effect totally prevented by SCH 58261, a selective 
antagonist of the adenosine A2a receptor. On the other hand, BDNF applied to slices 
from 3 week old mice that express high levels of adenosine kinase (AK+) did not show 
increase synaptic transmission. In slices taken from wild type mice with 3 weeks of 
age BDNF also did not increase synaptic transmission, however in the slices from 
wild type mice with 10 weeks of age the neurotrophin induces an increase of 23,3 
± 23% (n = 5) in synaptic activity which is attributed to the facilitatory action of the 
adenosine A2a receptors since it was blocked by A2A antagonist SCH 58261.
These results support the hypothesis that the manipulation of the degree of AK 
activation profoundly infl uences the action of BDNF upon synaptic transmission 
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O fl uxo sanguíneo facial é predominantemente controlado por neurónios vasomotores 
simpáticos que respondem a uma variedade de estímulos incluindo alterações 
emotivas e da temperatura. Na bibliografi a já publicada, foi demonstrado que a 
resposta imediata do fl uxo sanguíneo em resposta a estimulação por calor é mediada 
por um arco refl exo de fi bras-C  simpáticas, ocorrendo uma vasodilatação e um 
aumento do fl uxo sanguíneo na região estimulada.
Na diabetes mellitus, pensa-se que poderá haver alteração deste arco refl exo, uma 
vez que há, caracteristicamente, afecção do sistema sensitivo periférico; assim como 
na patologia “Cluster headaches”, em que ocorrem fenómenos de fl ushing devido 
possivelmente a uma alteração do controlo simpático das fi bras nervosas. Contudo, 
estas são hipóteses ainda não demonstradas.
Indíviduos saudáveis foram propostos para estudar alterações do fl uxo sanguíneo 
facial, nas regiões frontal e malar, em resposta a estimulação por calor, analisando 
deste modo a sua função vasomotora simpática. Construindo uma base de dados 
de resposta padrão seria possível utilizar este meio de estudo para diagnosticar 
alterações vasomotoras em indíviduos com diversas patologias, nomeadamente 
diabetes mellitus, cluster headaches, entre outras.
37 indivíduos saudáveis (23 mulheres e 14 homens), com idades compreendidas 
entre os 20 e os 56 anos foram submetidos a este estudo utilizando o aparelho de 
fl uxometria de laser doppler.
O estudo inicia-se com a colocação de dois eléctrodos (um com capacidade de 
estimulação por calor e outro utilizado como controlo) na região frontal direita e analisa-
se o fl uxo nessa região, no estado basal do indivíduo durante 5 minutos. Ao fi m desse 
tempo induz-se um aumento da temperatura para 44ºC durante 4 minutos.
Observa-se em seguida a resposta do indivíduo no período pós aquecimento durante 
5 minutos. O procedimento é repetido na região frontal esquerda e nas regiões 
malares direita e esquerda.
A percentagem de modifi cação do estado basal para um aumento de fl uxo provocado 
pela vasodilatação é calculada nas quatro regiões analisadas.
Os valores basais do fl uxo sanguíneo são: RFD 46,23 ± 29,31; RFE 49,50 ± 28,92; 
RMD 77,39 ± 50,27; RME 81,63 ± 57,76, verifi cando-se um maior fl uxo ao nível da 
região malar.
A média de modifi cação por estimulação com calor é: RFD 389,92 ± 161,52; RFE 
344,78 ± 163,84; RMD 386,97 ± 227,24; RME 391,01 ± 219,10, verifi cando-se que, 
embora o fl uxo sanguíneo seja maior na região malar, os valores de modifi cação em 
resposta a estimulação de calor não são signifi cativamente diferentes em cada uma 
das 4 regiões estudadas.
Devido a uma maior vascularização da região malar, torna-se evidente que no estado 
basal o fl uxo sanguíneo seja signifi cativamente superior ao calculado na região frontal.
Contudo, em resposta a uma elevação da temperatura para 44ºC, todas as quatro regiões 
estudadas apresentam uma resposta vasomotora simpática semelhante, traduzida por 
uma vasodilatação imediata que se traduz num aumento de fl uxo.
No futuro, pretende-se aplicar este estudo a indíviduos com patologias diversas, de modo 
a analisar um possível comprometimento da função vasomotora simpática facial.
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Title: Impact of atrial septum abnormalities on stroke in young adults.
Key-words: Cryptogenic stroke; Foramen ovale; Atrial septal aneurysm
Background: Stroke in young adults (under 55 yo) is a rare disease, being the 
underlying causes more diverse than in older population. Despite exhaustive 
investigation, in several cases is not possible to establish an etiological cause. In the 
last decade several studies have suggested an association between atrial septum 
abnormalities (ASA) (patent foramen ovale (PFO) and atrial septal aneurysm) and 
cryptogenic stroke in young adults. However, there is great variability in reported 
stroke risk from PFO and pathophysiological mechanisms are yet to be known. 
Objectives: Our main purpose was to evaluate the prevalence of ASA in cryptogenic 
stroke patients under 55 yo and their association, in our clinical centre. We also tried 
to ellucidate specifi c clinical and imagiological patterns associated with cryptogenic 
stroke.
Methods: Among patients with ischemic stroke under 55 yo who were assesed for 
ASA by transesophageal echocardiography (TEE) we analysed ASA prevalence and 
compared clinical, imagiological and biochemical parameters in patients with PFO 
versus without PFO. In a fi rst phase we undertook a retrospective analysis of the 
consecutive patients studied in our centre for a period of 5 years and in a second 
phase we started a prospective study including also a control group of patients 
(without stroke).
Results: In the fi rst phase, between 2002 and 2007, 216 patients with ischemic 
stroke and less than 55 years of age were referred to our centre for investigation by 
TEE. We analysed the clinical records of 197 of these patients and we found ASA in 
38.1% (N=75). In 55.3% (N=109) of patients we didn’t fi nd any potential cause for the 
stroke, being these considered cryptogenic. Amongst the cryptogenic stroke patients 
the prevalence of ASA was 48.6% (N=53), which is signifi cantly higher than the 
prevalence in the patients with identifi ed potential causes (25.0%, N=22, p=0.001). 
We divided the cryptogenic stroke patients in 3 age groups and we found these 
prevalence values: for the group under 35 yo, 88.9% (N=16); for the group between 
36 and 45 yo, 44.7% (N=17); for the group between 46 and 55 yo, 37.7% (N=20). The 
prevalence values of these groups are signifi cantly different (p=0.001). The patients 
with ASA have an average age of 41.1±7.9 yo and patients without any abnormality 
have an average age of 45.1±6.1, which is signifi cantly higher (p=0.004). 
Considering the topography of lesions, the overall distribution was not different in 
the group with ASA versus the group without them (p=0.588). The cases affecting 
the left hemisphere represented 49.5% (N=54), and the mainly involved artery was 
the middle cerebral artery (MCA) (57.8%, N=63). In the second phase of our study 
we have already included 16 patients with cryptogenic stroke and 4 control patients, 
being yet too soon to draw any conclusions.
Conclusions: Cryptogenic stroke patients have a signifi cantly higher prevalence of 
ASA. In addition, cryptogenic stroke patients with these abnormalities are signifi cantly 
younger than those without them. Therefore, there seems to be an association 
between ASA and ischemic cryptogenic stroke in young adults, particularly in the 
younger age groups. 

- 19  -

11.º Workshop – Educação pela Ciência

Alunos: Martins H, Neto D, Reis I. 
Tutores: Neto L, Santos E.
Laboratório, Centro ou Unidade:  Instituto de Anatomia 
Telefone: 21 790 66 75 Fax: 21 797 17 56 E-mail: ajgonfer@fm.ul.pt 

Título: Núcleo Accumbens Humano - Marcação dos Receptores Dopaminérgicos
Palavras-Chave: núcleo accumbens; neuroanatomia; imunohistoquímica

Fundamento: O Núcleo Accumbens (Acc) é uma estrutura do prosencéfalo basal mal 
conhecida no cérebro humano. Sabe-se que tem implicações sobre processos normais 
como motivação e emoção e distúrbios neuropsiquiátricos tais como: depressão, 
esquizofrenia, doença obsessivo-compulsiva. Foram mesmo realizadas intervenções 
neurocirúrgicas no Acc humanos com intuito de interromper circuitos neuronais, para 
terapêutica das doenças acima referidas, quando medicamente intratáveis. 
O trabalho anteriormente realizado permitiu a identifi cação histológica do Acc com 
H&E em cortes de congelação e a determinação das suas dimensões e coordenadas 
estereotáxicas. No entanto, para um exame histológico mais detalhado do Acc houve 
a necessidade de efectuar cortes mais fi nos optando-se por cortes de inclusão em 
parafi na. 
Além disso, vários estudos demonstraram que a subdivisão funcional do Acc é possível 
através da marcação imunohistoquímica de receptores; pode existir uma correlação 
entre a distribuição dos receptores dopaminérgicos D1, D2 e D3 e diferentes divisões 
funcionais do Acc.

Objectivos: Estudo da distribuição preferencial de dois tipos de receptores 
dopaminérgicos (D1 e D2) no Acc humano em indivíduos adultos normais de ambos 
os sexos. 

Métodos: Foram colhidos por autópsia nas primeiras 48 horas do período post-
mortem, 10 Acc’s de 5 cérebros de adultos normais, sem doença neurológica ou 
psiquiátrica documentada. Foram fi xados numa solução de formol a 10% durante um 
mês, seguido de sacarose e formol mais uma semana. Posterior dissecção e inclusão 
em parafi na. Após a inclusão foram realizados cortes coronais isotópicos seriados 
perpendiculares à linha média e à linha intercomissurial com 5μm de espessura de 
0,5mm em 0,5mm. Em cada série foram recolhidos 4 cortes - o primeiro corado com 
Hematoxilina-Eosina (HE); o segundo marcado com anticorpos anti-D1; e o terceiro 
com anticorpos anti-D2. Observação com microscópio óptico e de fl uorescência.

Resultados e Conclusões: Dos 10 Acc, 7 accumbens (4 direitos e 3 esquerdos) 
foram cortados e corados com HE (3 perdidos durante o processamento). Desses 7, 
5 (4 direitos e 1 esquerdo) foram submetidos a marcação com anticorpos anti-D1 e 
anti-D2. O exame microscópico destes cortes revelou até agora os seguintes achados: 
1- a estrutura celular do estriado ventral correspondente ao Acc não é globalmente 
distinta da do estriado dorsal; 2- ao longo do limite medial e ventral do Acc, junto à 
substância branca, encontra-se uma fi na camada celular mais densa de signifi cado 
por esclarecer; 3- existe elevada heterogeneidade na marcação D1 e D2: há neurónios 
sem marcação adjacentes a outros que marcam D1/D2 com intensidade variável; 4- 
esta marcação predomina na periferia do citoplasma; 5- a marcação separada de D1 
e D2 impediu a análise comparativa dos dois marcadores nas mesmas células.

É necessária uma análise mais detalhada deste material e proceder-se à dupla 
marcação dos receptores para se obter um mapeamento mais preciso do Acc.
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Background: The Nucleus Accumbens (Acc) is a basal prosencephalic structure 
poorly identifi ed in humans. Is known that Acc is implied in motivation and emotion 
processes and neuropsychiatric disorders like: depression, squizofrenia, and 
obsessive-compulsive disease. Neurosurgical interventions were realized with the 
objective of interrupt neuronal circuits, as therapy for the diseases mentioned above, 
when medically untreatable.

The work previously done has permitted the histological identifi cation of the Acc 
with H&E in criosections and the determination of its dimensions and estereotaxic 
coordinates. But for a more detailed histological examination, there was the need of 
thinner sections, changing to paraffi n inclusion.

Besides, several studies demonstrated the functional division of the Acc throw 
immunohistochemical identifi cation of receptors; there could be a relation between 
the distribution of dopaminergic receptors D1, D2 and D3 and the different functional 
divisions of the Acc.

Objectives: Study of the preferential distribution of the 2 dopamine receptor subtypes 
(D1 and D2) in the human Acc, in normal adults of both genders. 

Methods: From the autopsies of 5 normal adults with no documented neurologic or 
psychiatric disorders, made within the fi rst 48 hours after their death, 10 Acc’s were 
obtained. They were fi xed in a 10% formol solution for 1 month, followed by formol 
plus sucrose for another week. Were embedded in paraffi n wax and dissected. After 
this, a series of 5μm thick isotopic paracoronal sections perpendicular to the sagital 
and intercomissurial lines were made every 0,5mm, with 5 μm thick. In each level a 
series of 4 sections were obtained- the 1st stained with haematoxylin-eosin (H&E); 
the 2nd marked with anti-D1 antibodies; and the 3rd marked with anti-2 antibodies. 
Observed with optical and fl uorescence microscopic.

Results and Conclusions: Of the 10 Acc, 7 acc (4 rights and 3 lefts) were sectioned 
and stained with H&E (3 lost in the process of preparation). Of that 7, 5 (4 rights 
and 1 left) were submitted to the anti-D1 and anti-D2 antibodies identifi cation. The 
microscopic examination revealed the following: 1- the cellular structure of the ventral 
striatum corresponding to the Acc, its not distinguishable from the structure of the 
dorsal striatum; 2- along the sagital and ventral limit of the Acc, near the white matter, 
there’s a more dense thin cellular layer, of meaning to elucidate; 3- there’s a high 
heterogeneity in the identifi cation of the D1 and D2: there are adjacent neurons with no 
D1/D2 identifi cation near to other neurons with variable intensity; 4- this identifi cation 
predominates in the periphery of the cytoplasm; 5- the separated identifi cation of the 
D1 and D2 receptors, prevented the comparative analysis of the 2 receptors in the 
same cell.

Its necessary a more detailed analysis of this material and to proceed to the double 
identifi cation of the receptors to obtain a accurate map of the Acc.
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Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) em adultos jovens (abaixo de 55 
anos) é uma doença rara, sendo as etiologias subjacentes mais diversas que numa 
população mais idosa. Apesar de investigação exaustiva, não é possível, em alguns 
casos, estabelecer a sua etiologia. Na última década vários estudos sugeriram uma 
associação entre anomalias do septo interauricular (ASA) (foramen ovale permeavel 
ou aneurisma do septo interauricular) e AVC criptogénico nesta população. No 
entanto, há uma grande variabilidade no risco de ocorrência de AVC’s criptogenicos 
relacionados com ASA e os mecanismos fi siopatológicos ainda não são claros. 
Objectivos: O nosso principal objectivo foi avaliar a prevalência e associação 
de anomalias do septo interauricular em doentes com AVC criptogénico e com 
idade inferior a 55 anos, referenciados de forma sistemática ao laboratório de 
ecocardiografi a. Tentámos também elucidar os padrões clínicos e imagiológicos 
associados ao AVC criptogénico. 
Métodos: Nos doentes, com idade inferior a 55 anos, com AVC isquémico em que foram 
investigadas anomalias do septo interauricular por ecocardiografi a transesofágica 
(ETE), determinámos a prevalência de ASA e comparamos os parametros clínicos, 
imagiológicos e bioquímicos em doentes com e sem FOP. Efectuámos numa primeira 
fase a análise retrospectiva de doentes consecutivos estudados ao longo de 5 anos 
e em segunda fase, iniciamos estudo prospectivo que incluiu também o estudo de 
um grupo controlo sem AVC.
Resultados: No braço de estudo retrospectivo, entre 2002 e 2007, 216 doentes 
com AVC isquémico e idade inferior a 55 anos foram referênciados ao nosso centro. 
Analisamos os registos clínicos de 197 destes doentes e encontramos ASA em 
38,1% (N=75). Em 55,3% (N=109) dos doentes, não encontramos nenhuma potencial 
etiologia para o AVC, sendo estes considerados criptogénicos. Nos doentes com AVC 
criptogénico a prevalência de ASA foi 48,6% (N=53), valor signifi cativamente superior 
à prevalência de ASA em doentes com outras possíveis etiologias identifi cadas 
(25.0%, N=22, p=0.001). Além disso, a relevância das ASA diminuiu signifi cativamente 
com o grupo etário (abaixo dos 35 anos: 88.9% (N=16); entre 36 e 45 anos: 44.7% 
(N=17); entre 46 e 55 anos: 37.7% (N=20); p=0.001), sendo os doentes com ASA 
signifi cativamente mais novos (41.1±7.9 anos vs 45.1±6.1;p=0.004). Considerando 
a topografi a das lesões, a distribuição geral não foi diferente do grupo com ASA 
(p=0.588). Os casos com afecção do hemisfério esquerdo representaram 49.5% 
(N=54), sendo a artéria cerebral média maioritariamente envolvida (57.8%, N=63).O 
estudo prospectivo incluiu já 16 doentes com AVC criptogénico e 4 controlos, não 
sendo ainda possível obter conclusões. 
Conclusões: Os doentes com AVC criptogénico têm uma prevalência 
signifi cativamente mais elevada de ASA. Além disso, doentes com AVC criptogénico 
e estas anomalias são signifi cativamente mais novos. Portanto, parece haver haver 
uma associação entre ASA e AVC criptogénico isquémico, particularmente nos 
grupos etários mais jovens. 
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Fundamentals: Cellular senescence is, together with apoptosis, one of the possible 
outcomes for tumor cells during the course of cancer chemotherapy. However, contrary 
to apoptosis, cellular senescence is still poorly understood. Though there is a strong 
connection between defi cits in DNA repair systems and progeroid syndromes, in which 
accelerated senescence (AS) occurs, is not yet clear whether DNA repair defi ciencies 
(frequent in cancers) do favor the emergence of a senescent phenotype in cancer 
cells. In fact, defects in the repair of DNA damaged by anti-tumoral drugs might lead to 
persistent DNA lesions on cancer cells and, consequently, via checkpoint activation, 
to the permanent cell cycle arrest that characterizes cellular senescence.
Aim: To test for quantitative alterations in components of DNA repair systems 
operating  on double strand break repair, namely the homologous recombination and 
the non-homologous end-joining systems in cell culture-adapted colon cancer cells 
induced into senescence by exposure to a topoisomerase I inhibitor (irinotecan, an 
anti-cancer drug). 
Given the focus of research of the host group, particular attention was paid to the 
protein DNA-PK, an essential component of the non-homologous end-joining repair 
system.
Methods: 1) Cell culture and senescence induction: cells from a colon cancer cell 
line (HCT116) were cultivated according to standard procedures and induced to enter 
senescence by prolonged exposure (5d) to irinotecan (2.4 μM). Their senescent state 
was verifi ed 5d after drug release by citochemical detection of SA-β galactosidase 
(Senescence-Associated β galactosidase). Cellular samples (proteins and total 
RNA) were collected after 3d of continuous drug exposure and after 5d drug release. 
Samples non-exposed to the drug (controls) were also collected. 
The referred samples were used for: 2) Western blotting after acrylamide gel running, 
and subsequently tested with specifi c antibodies against DNA repair and cell cycle 
checkpoints proteins (e.g. DNA-PK, Brca1, p53); and for 3) semi-quantitative PCR 
using primers able to discriminate DNA-PK isoforms. Additional experiments were 
also done for 4) DNA-PK knock-down (via lentiviral vectors carrying shRNAs) and for 
DNA-PK inhibition (with a specifi c inhibitor) and tested the effects of these procedures 
in the effi ciency of senescence induction by irinotecan (0,6 μM). Such effects were 
evaluated by: 5) clonogenic assay.
Results: The expression of proteins from the homologous recombination DNA repair 
machinery (e.g. RPA) is diminished in senescent cells, along with DNA-PK, a protein 
from the non-homologous end-joining repair system. By PCR it was possible to 
observe an alteration in the relative proportion of DNA-PK isoforms in senescent cells. 
Furthermore an effect on cellular senescent induced by irinotecan and resulting from 
the reduction/inhibition of DNA-PK was additionally monitored.
Conclusions: Taken together, the results suggest a role for the analyzed DNA repair 
systems in the induction of senescence in colon cancer cells.
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Fundamentos e Objectivos: 
O Locus Ceruleus (LC) é um núcleo do tronco cerebral, cuja localização estereotáxica 
foi determinada em anos anteriores, no âmbito dos projectos do FML-Gapic, no 
instituto de Anatomia, de modo a permitir a sua referenciação precisa “in vivo”, através 
de Imagiologia por Ressonância Magnética ou Microcirurgia. Após a constatação de 
que o LC é um núcleo mais longo (± 14mm) e estreito do que previamente descrito 
e estando envolvido em múltiplos circuitos neuroquímicos, iniciou-se o estudo do 
mapeamento dos seus neuroreceptores, por marcação imunocitoquimica. Concluiu-
se que os receptores β2 noradrenérgicos estão presentes ao longo de toda a extensão 
de forma homogénea e simétrica. Para os receptores D1 e D2 de dopamina obteve-se 
marcação na generalidade das células do LC, em toda a sua extensão, sem aparente 
predomínio de distribuição histológica, com uma distribuição sectorial a nível celular. 
No sentido de confi rmar estes resultados e aferir se os receptores ocupam os mesmos 
sectores celulares procedeu-se à sua marcação por imunofl uorescência.

Material e Método: 
Material: 6 LC obtidos de 3 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 eosina; marcação por imunofl uorescência 
com anticorpo para os receptores D1 (SP4112P) e D2 (SC-5303); observação das 
células marcadas com os anticorpos ao longo de toda a extensão do LC utilizando a 
coloração com hematoxilina como controlo histológico e citológico.

Resultados e Conclusões: 
Obteve-se marcação para ambos os receptores D1 e D2 nas células do LC contendo 
grânulos de melanina. No entantoa distribuição D1 e D2 revelou ser diferente:

Os receptores D2 têm uma distribuição celular coincidente com a distribuição 1) 
dos grânulos de melanina.
Os receptores D1 parecem ter uma relação de localização celular inversa à 2) 
da pigmentação e densidade dos grânulos de melanina.

Esta diferenciação existe ao longo de todo toda a extensão cranio-caudal do LC. 
Para um estudo mais detalhado deverá, num futuro próximo, proceder-se à marcação 
simultânea de ambos os receptores.
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Background and Objectives:
The Locus Ceruleus (LC) is a brainstem nucleus which stereotaxic localization 
was established during the last years, in this Institute, in the scope of FML-GAPIC 
projects. The results of these studies allow the LC precise referenciation “in vivo” 
by Magnetic Resonance Imaging or Microsurgery. According to these results, the 
human LC is much thinner and longer (± 14mm) than previously reported. Be-
cause the LC is an important nucleus in several neurochemical pathways, the 
mapping of its neuroreceptors, has been studied during the last years, by imu-
nocytochemical labelling. It was verifi ed that β2-noradrenergic receptors have a 
homogeneous and symmetrical distribution along the whole length of the nucleus. 
Moreover, most of the LC cells labelled to the D1 and D2 dopaminergic receptors 
along its entire length, with no apparent histological dominance. But within the 
cells a clear sectorial labelling pattern was observed. In order to validate these 
results and to compare the D1 and D2 receptors labelling spots, an imunofl uores-
cence study was conducted. 

Material and Methods: 

Material: 6 LC from 3 normal adult human brainstems, collected by routine au-
topsy, 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 cut-
ting in a microtome perpendicularly to the midsagittal and the IV ventricle fl oor 
planes; slice staining with hematoxylin; imunofl uorescence labelling with an ad-
equate antibody for the D1 (SP4112P) and D2 (SC-5303) dopaminergic receptors; 
observation of the cell labelling along the entire LC length, using stained slices 
with hematoxylin as histological and cytological control.

Results and Conclusions: 
It was possible to label adequately the D1 and D2 dopaminergic receptors in the 
LC cells containing neuromelanin. However, the distribution of D1 and D2 dop-
aminergic receptors appears to be different:

The cellular distribution of D2 receptors is coincident with the distribution of 1) 
neuromelanin granules.

The D1 receptors seem to have an inverse relation to the cellular localization 2) 
of the pigmentation and density of neuromelanin granules.

 This inverse relation was verifi ed along the whole length of the nucleus. In order 
to conduct a more detailed study a simultaneous labelling of both receptors should 
be conducted in a near future. 
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Fundamento: A par da apoptose, a senescência celular é um dos destinos possíveis 
das células tumorais durante a quimioterapia do cancro. Porém, ao contrário da 
apoptose, a senescência celular é ainda mal compreendida. Embora haja uma forte 
conexão entre defi ciências genéticas em sistemas de reparação do DNA e síndromes 
progeróides, em que ocorre senescência celular acelerada, não é ainda claro se 
defi ciências nestes sistemas de reparação (frequentes em cancros) favorecem a 
emergência do fenótipo senescente em células cancerosas. Com efeito, defeitos na 
reparação do DNA lesado por fármacos anti-tumorais poderiam levar à persistência 
de lesões no DNA das células cancerosas e, consequentemente, por activação de 
checkpoints, à paragem permanente do ciclo celular que caracteriza a senescência 
celular.
Objectivos: Testar se há alterações quantitativas de componentes dos sistemas 
de reparação de lesões de cadeia dupla do DNA, nomeadamente o sistema de 
recombinação homóloga e o de recombinação não homóloga, em células de cancro 
do cólon em cultura induzidas a entrar em senescência por exposição a um inibidor de 
topoisomerase I (irinotecano, um fármaco citostático). Dado ser um alvo preferencial 
de investigação do grupo de acolhimento, foi prestada atenção particular à proteina 
DNA-PK, um componente essencial do sistema de recombinação não homóloga. 
Métodos: 1) Cultura de células e indução de senescência: células de cancro do 
cólon (HCT116) foram cultivadas de acordo com procedimentos estandardizados e 
induzidas a entrar em senescência por exposição prolongada (5d) a irinotecano (2.4 
μM). O estado senescente foi verifi cado 5d após libertação do fármaco por detecção 
citoquímica de SA-β galactosidase (Senescence-Associated β galactosidase). 
Amostras celulares foram colhidas após 3d de exposição ao fármaco e 5d após 
libertação do fármaco (células senescentes). Células não expostas ao fármaco 
foram utilizadas como controlos. As amostras celulares foram usadas para 2) 
Western blotting após corrida em gel de acrilamida e subsequentemente testadas 
com anticorpos específi cos para proteínas de sistemas de reparação do DNA e 
checkpoints do ciclo celular (p.ex., DNA-PK, Brca1, p53) Foram ainda utilizadas 
para 3) PCR semi-quantitativo utilizando primers com capacidade discriminatória 
para isoformas de DNA-PK. Foram ainda efectuadas experiências de 4) knock-
down de DNA-PK (com shRNA codifi cado em vector lentiviral) e de inibição de DNA-
PK (com um inibidor específi co) e testados os efeitos na efi ciência de indução de 
senescência pelo irinotecano (0,6 μM). Estes efeitos foram avaliados por 5) ensaio 
clonogénico. Resultados: Proteínas do sistema de reparação homólogo (ex: RPA) 
estão diminuídas em células senescentes, bem como a proteína DNA-PK do sistema 
de reparação não homólogo. Por PCR, verifi caram-se alterações nas proporções 
relativas de isoformas de DNA-PK em células senescentes. Foi ainda verifi cado um 
efeito de DNA-PK na entrada em senescência induzida por irinotecano. Conclusões: 
Os resultados obtidos sugerem um papel para os sistemas de reparação analizados 
na indução de senescência em células de cancro do cólon.


