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PROGRAMA
“EDUCAÇÃO PELA CIÊNCIA”

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) criou há 13 anos (ano lectivo de 
1997/1998) o Programa “Educação pela Ciência”, com o objectivo de estimular o interesse e a 
prática de investigação científica, clínica ou básica, por alunos da pré-graduação.
O Programa “Educação pela Ciência”, coordenado pelo Gabinete de Apoio à Investigação 
Científica, Tecnológica e Inovação (GAPIC), tem assim permitido aos alunos participarem no 
delineamento e execução de um protocolo de investigação laboratorial ou clínica, integrados 
numa equipa de investigação de uma unidade da FMUL, Instituto de Medicina Molecular (IMM) 
ou Hospital Santa Maria (HSM), sob orientação de um tutor.
A divulgação pública dos resultados dos trabalhos tem sido realizada num workshop anual que 
constitui um forum de discussão e debate, aberto à participação de todos os alunos, docentes 
e investigadores.
Os trabalhos que agora se apresentam constituem o resultado dos projectos apoiados e 
financiados pelo 13.º Programa “Educação pela Ciência” (2009/2010), no qual participaram 54 
alunos, envolvidos em 41 projectos de investigação, desenvolvidos em cerca de 17 unidades 
de investigação, sob orientação de 38 tutores.
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Palavras-Chave: Acidente Isquémico Transitório, Recorrência AVC, Consulta de AIT

Fundamentação: Na Consulta de Acidente Isquémico Transitório (C. AIT) semanal verificou-se 
um risco de acidente vascular cerebral (AVC) pós-AIT inferior ao apontado em estudos recentes. 
Uma das hipóteses é existir um viés de selecção de doentes, e que uma consulta semanal não 
avalia o risco precoce de forma efectiva. 

Objectivos: Analisar a recorrência de eventos vasculares após um AIT em doentes seguidos 
numa C. AIT diária e comparar com a recorrência na C. AIT semanal.

Métodos: Estudo tipo coorte prospectivo, com inclusão de doentes observados em C. AIT, 
realizada diariamente entre Outubro de 2009 e Outubro de 2010, no serviço de Neurologia, 
Hospital de Santa Maria. Analisaram-se os seguintes dados: características demográficas, 
factores de risco vascular, apresentação clínica, exames auxiliares, etiologia e terapêutica; 
dados de consultas de seguimento com registo de novos episódios vasculares. Realizou-se um 
questionário telefónico estandardizado aos doentes sem informação até aos 30 dias após o AIT. 
Os dados foram comparados com os obtidos em doentes observados na mesma C. AIT entre 
Março 2004 e Outubro de 2009, realizada semanalmente. O objectivo primário foi comparar a 
frequência de AVC até aos 30 dias após o AIT em doentes seguidos em C. AIT diária vs. semanal. 
O objectivo secundário foi comparar a frequência de recorrência de quaisquer eventos vasculares 
(AIT, AVC, enfarte agudo do miocárdio e morte vascular) nos dois modos de funcionamento de 
Consulta. Utilizou-se teste qui quadrado, teste t de student ou Mann-Whitney para comparação 
das variáveis dos dois grupos de doentes.

Resultados: Foram admitidos 168 doentes em C. AIT diária. Do total, 142 doentes apresentaram 
sinais neurológicos transitórios com duração inferior a 24h, e destes 63 doentes tiveram 
o diagnóstico de AIT. Na C. AIT semanal incluíram-se 457 doentes com sinais neurológicos 
transitórios com duração inferior a 24 h, 258 com o diagnóstico de AIT. A média do tempo entre 
o AIT-C. AIT foi menor na Consulta diária (2,2 dias vs. 8,6 dias, p<0.0001). A idade média dos 
doentes, os factores de risco vascular, as características e a gravidade clínicas foram semelhantes. 
A maior parte dos AVC ocorreram nos primeiros dias após o AIT. Verificou-se uma tendência, 
não significativa, para maior recorrência de AVC até 30 dias nos doentes seguidos na Consulta 
diária [5(8,3%) vs. 8(3,2%), p=0,159]. Não se verificaram diferenças na frequência de qualquer 
recorrência vascular até aos 30 dias [5(8,3%) vs. 25(10,1%), p=0,682].  

Conclusões: O risco de AVC após AIT é maior nos primeiros dias. A menor ocorrência de AVC 
encontrada na Consulta semanal pode ter sido devida à não inclusão de doentes com recorrências 
muito precoces. Estes resultados têm implicações na organização de Consultas de AIT. Justifica-
se realizar estudos multicêntricos para definir o risco real de recorrência vascular e o efeito da 
terapêutica na sua redução.

Key-words: Transient Ischemic Attack, Stroke recurrence, TIA Clinic

Introduction: Several studies have shown high risk of stroke after transient ischemic attack (TIA). 
A previous study based on a weekly TIA Clinic showed a lower risk of stroke than described in 
other settings. Selection bias could be an explanation for underestimation of the risk by a weekly 
TIA clinic. 

Objectives: To evaluate the stroke and vascular events recurrence in a daily TIA clinic, and 
compare it with those of a weekly TIA Clinic.

Methods: We performed a prospective cohort study of consecutive patients referred to a daily TIA 
Clinic from October 2009 to October 2010, to the Neurology Service of Hospital de Santa Maria.  
Standard clinical assessment and data were registered in a database (demographic, vascular 
risk factors, clinical presentation of TIA, examination, diagnostic tests, and treatments). Follow-
up was obtained at outpatient visit or by phone questionnaire, to assess 30th day recurrence 
of vascular events. The data was compared with previous results from the same TIA clinic, 
previously weekly, from March 2004 to October 2009. The primary outcome was to analyse 
the frequency of stroke at 30 days after the TIA in daily TIA clinic and compare with that of the 
weekly TIA clinic. The secondary outcome was to evaluate the frequency of recurrent vascular 
events at 30 days (TIA, stroke, myocardial infarction, vascular death) in the daily vs. weekly TIA 
clinic. We used chi-square statistics, t-student test or Mann-Whitney to compare the variables 
between the two groups of patients.

Results: During the inclusion period, 168 patients were referred to the daily TIA clinic. 142 patients 
had neurological signals lasting less than 24 hours, and 63 patients fulfilled the diagnosis of TIA. 
To the weekly TIA clinic were referred 457 patients with transient neurological signals lasting 
less than 24 hours: 258 with the diagnosis of TIA. Mean delay from the TIA to the TIA Clinic 
was significantly lower in the daily TIA clinic than in the weekly TIA clinic (2.2 days vs. 8.6 days, 
p<0,001). The mean age of patients, vascular risk factors, and clinical characteristics and severity 
were similar. Most of the stroke events occurred during the first days after the TIA. We noticed a 
slightly non-significant trend of stroke recurrence during the first 30 days after TIA in the daily TIA 
clinic patients [5 (8.3%) vs. 8 (3.2%), p=0.159]. There were no differences in the risk of recurrent 
vascular events during the first 30 days after TIA [5 (8,3%) vs. 25 (10,1%), p=0,682].  

Conclusions: The risk of stroke after TIA is higher in the first days. The low frequency of stroke 
recurrence in the weekly TIA Clinic could have been due to the non inclusion of patients with 
early recurrences. These results have implications for service provision and public education 
about TIA. Further multicenter studies need to be done to define the true vascular risk after TIA 
and the effect of treatments in their prevention.
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Palavras-Chave: Insuficiência cardíaca, Terapêutica de ressincronização, Teste de marcha de 6 minutos

Introdução: A terapêutica de ressincronização cardíaca (TRC) é uma modalidade avançada 
de pacing que corrige a dessincronia electro-mecânica em doentes com insuficiência cardíaca 
avançada. Diversos ensaios clínicos de grande dimensão têm provado o seu benefício, reduzindo 
a morbi-mortalidade. Contudo, 30% dos doentes submetidos a TRC são não respondedores, mas 
os factores preditores de resposta permanecem essencialmente desconhecidos.

Objectivos: Avaliar a resposta clínica à TRC, definida por: (1) melhoria da classe funcional, 
(2) redução do índice de qualidade de vida Minnesota (pelo menos 10%), e (3) aumento 
da distância percorrida na prova de marcha de 6 minutos (pelo menos 25%); e identificar as 
características clínicas preditoras de resposta.

Métodos: Estudo observacional prospectivo. Doentes consecutivos propostos para TRC foram 
avaliados nos 7 dias precedentes à implantação e após 3 e 6 meses. Procedeu-se a caracterização 
clínica, aplicação do questionário de qualidade de vida Minnesota (QVM), prova de marcha de 
6 minutos (PM6) e determinação de NT-proBNP. Os valores foram comparados com o teste de 
Wilcoxon. A associação dos parâmetros basais com a resposta aos 3 e 6 meses foi determinada 
em análise multivariada de regressão logística, considerando a distribuição por tercis e assumindo 
como classe em teste o tercil com maior odds ratio (OR) em análise univariada.

Resultados: Foram estudados 43 doentes (34 homens; 68±8 anos), dos quais 45% com 
cardiopatia isquémica e 16% com fibrilhação auricular permanente. Apenas um doente não teve 
melhoria sintomática. Aos 3 meses, houve melhoria do índice QVM (38±23 vs 18±16; p<0,001) e 
da PM6 (347±125 vs 419±122m; p<0,001), com estabilização subsequente. Não houve variação 
significativa do NTproBNP ao longo do período analisado (p=0,077). A distância percorrida na 
PM6 basal correlacionou-se inversamente com o aumento percentual da PM6 aos 3 (R2=-0,44; 
p=0,003) e 6 meses (R2=-0,44; p=0,003). Após 3 e 6 meses, 44,2% e 37,2% dos doentes 
atingiram simultanemamente os três critérios de resposta. A distância percorrida na PM6 basal 
foi o único factor preditor independente de resposta favorável aos 3 (p=0,002) e aos 6 meses 
(p=0,002): os doentes com PM6 basal inferior a 295 metros apresentaram maior probabilidade 
de resposta favorável aos 3 (OR: 18,86; p=0,001) e aos 6 meses (OR: 9,58; p=0,003). 

Conclusões: A distância percorrida na PM6 permite objectivar a resposta à TRC e o seu valor 
na prova basal tem valor preditor da resposta clínica subsequente. O benefício sintomático e 
funcional produzido pela TRC é obtido maioritariamente nos primeiros 3 meses de terapêutica, 
sendo esse aparentemente o timing ideal para a realização da PM6.

Key-words:  Cardiac failure, Cardiac resynchronization therapy, 6-minute walk test 

Background: Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an invasive therapeutic procedure that 
aims to correct electromechanical dysfunction in patients with advanced heart failure through 
cardiac pacing. Several clinical trials have proven its benefit, reducing morbidity and mortality. It 
is estimated that 30% of patients will be non-responders, but predicting factors are unknown.

Objectives: Evaluate the clinical response to CRT, defined by: (1) functional class improvement; 
(2) reduction in the Minnesota Living With Heart Failure Ques tionnaire (MLHFQ) score (at least 
10%); and (3) increase of the distance covered in the 6-minute walk test (6MWT) (at least 25%). 
Furthermore, this study aims to identify clinical predictors of response.

Methods: Prospective observational study. Consecutive patients proposed for CRT were evaluated 
in the 7 days prior to the implantation and after 3 and 6 months. A questionnaire was applied for 
clinical characterization. MLHFQ, 6MWT and NT-proBNP levels were assessed at each timepoint. 
Values were compared by the Wilcoxon test. The association of baseline parameters with 
the response at 3 and 6 months was determined by multivariate logistic regression analysis, 
considering the tertile distribution and assuming as class test the one with the highest odds ratio 
(OR) in univariate analysis.

Results: We studied 43 patients (34 men, 68±8 years), of which 45% had ischemic heart disease 
and 16% had permanent atrial fibrillation. Only one patient had no symptomatic improvement. 
At 3 months, significant improvement of the MLHFQ score (38 ± 23 vs 18 ± 16, p <0.001) and 
6MWT (347 ± 125 vs 419 ± 122m, p <0.001) were achieved, with subsequent stabilization. No 
significant variation of NT-proBNP was found throughout the follow-up (p=0.077). The baseline 
6MWT distance inversely correlated with the percentage of increase at 3 (R2 =- 0.44, p = 0.003) 
and 6 months (R2 =- 0.44, p = 0.003). After 3 and 6 months, 44.2% and 37.2% of patients 
achieved simultaneously the three criteria of response. The baseline 6MWT distance was the only 
independent factor predicting favorable response at 3 (p = 0.002) and at 6 months (p = 0.002): 
patients with basal 6MWT less than 295 meters were more likely to respond favorably at 3 (OR: 
18.86, p = 0.001) and at 6 months (OR: 9.58, p = 0.003).

Conclusions: In addition to objectify the response to CRT, the baseline 6MWT predicts the 
subsequent clinical response. The symptomatic and functional benefit produced by the TRC is 
obtained mostly during the first 3 months of therapy, seemingly the ideal timing to perform the 
6MWT during follow-up.
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Palavras-Chave: EAM, Reabilitação Cardíaca, NT-proBNP

O EAM é uma importante causa de morte a nível mundial e factor de progressão para IC. O 
estadiamento e monitorização do compromisso estrutural e funcional após EAM é usualmente 
realizado pela classificação funcional da NYHA, níveis séricos de NT-proBNP e FEVE. Contudo, 
é difícil detalhar a intensidade dos sintomas e a gravidade da sua repercussão funcional, o 
que levou a que se considerasse a PM6M como sendo eventualmente útil na objectivação da 
gravidade da incapacidade funcional.
Este projecto pretendeu avaliar o impacto prognóstico dos parâmetros clínicos, NT-proBNP, PM6M 
e FEVE, após EAM.

Método (estudo observacional prospectivo): Foram avaliados 172 doentes (76% sexo masculino). 
Os factores de risco cardiovasculares foram frequentes, com 89% dos doentes a apresentarem 
pelo menso 1 FRCV. 62% dos doentes negaram antecedentes de doença cardiovascular.
Avaliação laboratorial (doseamento de NT-proBNP em amostra de sangue colhida no início do 
cateterismo coronário de urgência), 
Avaliação seriada da repercussão hemodinâmica do EAM, através da classificação de KK, avaliação 
ecocardiográfica em estudo efectuado 24-72 horas após a revascularização miocárdica. 
As imagens ecocardiográficas foram obtidas pelas vias 4 e 2 câmaras e armazenadas em arquivo digital. 
A fracção de ejecção foi determinada pelo método de Simpson biplano. 
Para a análise estatística, consideram-se as seguintes classes de fracção de ejecção: (1) fracção 
de ejecção normal =50%; (2) alteração ligeira da fracção de ejecção: 40-50%; (3) alteração 
moderada da fracção de ejecção: 30-40%; (4) alteração grave da fracção de ejecção <30%.
Avaliação clínica na pré-alta (últimas 24 horas de internamento hospitalar) e aos 12 meses de 
seguimento:
– Determinação da classe funcional segundo a classificação da NYHA;
– Exame objectivo com pesquisa de sinais de IC: pressão venosa jugular, fervores crepitantes e 

edema dos membros inferiores;
– PM6M;
– Registo dos valores basais (pré-PM6M) e finais (pós-PM6M) de: saturação de oxigénio, FC, 

intensidade da dispneia e da fadiga segundo a escala de Borg.
Foi possível concluir que (1) o valor de NT-proBNP tem valor preditivo quanto à evolução do 
doente para choque cardiogénico/morte intra-hospitalar; (2) a PM6M revelou-se útil na avaliação 
da capacidade funcional cardiovascular dos doentes; (3) a FC basal dos doentes na pré-alta 
correlaciona-se negativamente com a capacidade de realização de exercício aos 12 meses.
Adicionalmente, foi possível verificar que a capacidade funcional dos doentes pode ser melhorada 
a longo prazo não apenas através de intervenções farmacológicas como também pela sua 
inclusão em programas de reabilitação cardíaca, demonstrando assim a importância destes.

Key-words:  AMI, Cardiac Rehabilitation, NT-proBNP 

The AMI is one of the main causes of death worldwide and plays a major role in the development 
of heart failure. The evaluation and monitoring of post-AMI functional and structural compromise 
is frequently accomplished by combining the results of NYHA classification, NT-proBNP blood 
level and LVEF. However, it is still difficult to determine the symptoms severity and how they truly 
affect the patients’ functional capacity, which is why the 6MWT is being considered as a way of 
assessing patients’ functional disability.
It was my objective to evaluate the prognostic impact of clinical data, NT-proBNP blood level, 
6MWT and LVEF in patients who suffered an AMI.

Method: 172 patients were evaluated (76% male). The cardiovascular risk factors were common, 
with 89% of the patients presenting at least one CVRF. 62% of patients denied previous history 
of cardiovascular disease.
Laboratorial evaluation; (blood NT-proBNP measurements at the time of the reperfusion therapy 
– percutaneous coronary intervention);
AMI hemodynamic repercussion evaluation (KK classification, echocardiographic evaluation 24-72 
hours post-myocardial reperfusion)
The echocardiographic images were obtained from 4 and 2 chambers views and stored in digital archive.
The left ventricular ejection fraction was assessed by biplane simpson´s method. 
For statistical purposes, the following LVEF classes were considered: (1) Normal LVEF =50%; (2) 
Minimal changes in the LVEF: 40-50%; (3) Moderate changes in the LVEF: 30-40%; (4) Severe 
changes in the LVEF <30%.
Clinical evaluation: previous to the hospital discharge and follow-up consult after 12 months: 
Physical exam, NYHA, 6MWT, CF, Oxygen saturation levels and assessment of dyspnea and 
fatigue by using Borg scale.
I was able to conclude that (1) the NT-proBNP blood level has a predictive value regarding 
patient’s risk to develop heart failure; (2) the 6MWT has proven itself useful in assessing patients’ 
ability to undergo physical exercise; (3) patients’ HR at rest before being discharged from hospital 
negatively correlates with the 6MWT results obtained one year after their AMI. It has been shown 
that the patients’ capacity to perform physical exercise can be improved in the long run not only 
through medication but also by including them in a cardiac rehabilitation program.
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Palavras-Chave: Hipertensão pulmonar; Prognóstico; Ecocardiografia

Fundamentação: A hipertensão pulmonar (HP) é uma doença com mau prognóstico. As 
pressões elevadas da artéria pulmonar levam invariavelmente a insuficiência cardíaca direita e 
morte prematura. 

Objectivos: Investigar o significado prognóstico de factores clínicos, serológicos e ecocardiográ-
ficos na HP.

Métodos: Quinze doentes com HP (idade média de 49,67 ± 16,7 anos, 4 homens) foram avaliados 
prospectivamente com uma avaliação clínica, analítica e ecocardiográfica. Posteriormente os 
registos hospitalares electrónicos foram revistos retrospectivamente 12 meses após a avaliação 
inicial.

Resultados: O número de internamentos correlacionou-se com o tempo de desaceleração do 
pico de velocidade de enchimento no início da diástole no ventrículo direito (T desaceleração E VD) 
(r = -0,668; p = 0,009), com o volume de ejecção do ventriculo direito (VD) por Eco-3D (r = -0,674; 
p = 0,012) e com a CF-NYHA (classe funcional – New York Heart Association) (r = 0,512; p = 0,051). 
Na comparação das médias verificou-se significado estatístico no T desaceleração E VD (p = 0,002) 
e no volume de ejecção do VD em 3D (p = 0,05).

Conclusões: Neste estudo confirma-se o valor prognóstico da CF-NYHA e encontra-se significado 
prognóstico nos valores de T desaceleração E do VD e no volume de ejecção do VD em 3D.

Key-words:  Pulmonary hypertension; Prognosis; Echocardiography

Background: Pulmonary hypertension (PH) is a disease with poor prognosis. The elevated 
pulmonary artery pressures invariably lead to right heart failure and premature death. 

Objectives: Investigate the prognostic significance of clinical, serological and echocardiographic 
factors in PH.

Methods: Fifteen patients with PH (mean age 49.67±16.7 years, 4 men) were prospectively 
evaluated with clinical, analytical and echocardiographic study. The electronic hospital records 
were reviewed retrospectively 12 months after the initial assessment. 

Results: The number of admissions correlated well with deceleration time of peak filling velocity 
during early diastole of the right ventricle (E deceleration T RV) (r = -0.668, p = 0.009), with the 
RV stroke volume by Echo-3D (r = -0.674, p = 0.012) and with the NYHA-FC (r = 0.512, p = 0.051). 
In the comparison of means there was statistically significant diference in the E deceleration T RV 
(p = 0.002) and in the RV stroke volume in 3D (p = 0.05).

Conclusions: In this study, the prognostic value of CF-NYHA is confirmed and is found prognostic 
significance in the values of E deceleration T of the RV and in the RV stroke volume by Echo-3D.
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Palavras-Chave: Hipoxia hipobárica, Altitude

Fundamentação: Os passageiros das viagens aéreas de longo curso são transportados em 
cabinas pressurizadas a um valor igual ou superior a 565 mmHg, o que corresponde a viajar 
a uma altitude igual ou inferior a 2438 metros. Para a maioria dos passageiros saudáveis esta 
altitude não provoca sintomas ou alterações fisiológicas significativas, mesmo para uma PaO

2
 

estimada de 53-64 mmHg. Contudo, a sensibilidade à altitude depende de características 
individuais e também populacionais como mostraram trabalhos recentes nas populações do 
Tibete e dos Andes.

Objectivo: Verificar a resposta à hipoxia hipobárica resultante das viagens aéreas num grupo de 
jovens saudáveis portugueses e pesquisar factores de variabilidade individual.

Métodos: Estudo prospectivo numa população de 60 jovens saudáveis. Os participantes 
responderam a um questionário inicial sobre hábitos pessoais e efectuaram provas de função 
respiratória previamente à avaliação da hipoxia, para excluir patologia respiratória significativa.
Todos os participantes foram submetidos ao Teste de Provocação da Hipoxia (TPH) de acordo 
com o protocolo da British Thoracic Society (BTS).
Foram efectuadas 2 gasometrias arteriais em repouso e na posição sentada: a primeira sob uma 
atmosfera com FiO

2
 de 21% e a segunda sob FiO

2
 entre 15-16%.

A fracção inspiratória de oxigénio foi confirmada no início do teste através de uma sonda de oxigénio.
No final os participantes responderam a um questionário sobre eventuais sintomas de hipoxia 
sentidos durante o teste.

Resultados: A média etária da população foi de 23+/-3 anos (máxima: 38, mínima: 20), 50% 
dos participantes eram do sexo feminino, 30% tinham hábitos tabágicos activos; o IMC (índice 
de massa corporal) médio foi de 23+/-3 kg/m2.
Os valores médios das provas de função respiratória foram os seguintes (% do previsto): FEV

1
: 

102+/-11,3%, FVC: 101+/-11%, FEV
1
/CVF:0,87+/-0,06, CPT: 105+/-11%, VR: 113+/-24%, DLCO: 

90+/-12%.
A gasometria inicial mostrou os seguintes valores médios: pH: 7,426+/-0,02; PaO

2
 98 +/-6 

mmHg (máximo: 109, mínimo: 82); PCO
2
: 39+/-4 mmHg; HCO

3
-: 25,3+/-2 mmol/l; SatO

2
 de 

98+/-0,5%. Após o TPH, os valores médios foram: pH: 7,429+/-0,03; PaO
2
 de 71+/-7 mmHg 

(máximo: 95, mínimo: 59); PCO
2
: 39+/-4 mmHg; HCO

3
-: 25,22+/-2 mmol/l; SatO

2
 de 94+/-2%. 

Verificou-se uma variação de PaO
2
 média de 27+/-9 mmHg.

Os sintomas mais referidos foram sonolência, lentificação psicomotora e tonturas.
Do ponto de vista hemodinâmico verificaram-se alterações significativas na tensão arterial ou 
frequência cardíacas antes do início do teste e sob atmosfera de FiO2 de 15-16%.

Conclusão: Apesar da significativa descida da pressão parcial de oxigénio verificada em todos 
os participantes, quando submetidos ao TPH, não se registaram sintomas relevantes. Factores 
pessoais como tabagismo, actividade física, IMC ou sexo não se revelaram estatisticamente 
significativos para a variabilidade individual.

Key-words:  Hypobaric hypoxia, Altitude 

Background: Passengers in long-haul flights are transported in pressurized compartments at 
565 mmHg or more, corresponding to travel at an altitude of 8000 feet or lower. For the large 
majority of healthy passengers this altitude causes no symptoms and no significant physiological 
changes, even for an estimated PaO

2
 of 53-64 mmHg. However, susceptibility to perturbations 

caused by altitude depends on individual and population characteristics as it was recently shown 
in Tibetian and Andes population studies.

Objective: To study the response to hypobaric hypoxia induced by air travel in a group of 
Portuguese healthy young adults and to look for factors of individual variability.

Methods: Prospective study in a population of 60 healthy young adults. The participants 
answered to a questionnaire and were tested for their lung function prior to hypoxia evaluation, 
to exclude significant pre-existing respiratory disease.
All volunteers did the Hypoxia Challenge Test (HCT) according to the British Thoracic Society (BTS) 
protocol. The test was conducted in a room with controlled temperature, in silence and with dim 
illumination. Two arterial blood gas analyses were done resting in a sitting position: the first with 
an atmosphere of 21% of FiO

2
 and the second under a FiO

2
 between 15-16%.

The inspiratory fraction of oxygen was confirmed using an oxygen probe. At the end, the 
participants answered a questionnaire on potential hypoxia symptoms occurring during the test.

Results: The mean age of the population in this study was 23+/-3 years (max.: 38, min.: 20), 
50% of the participants were women, 30% were active smokers and the mean BMI (body mass 
index) was 23+/-3 kg/m2. The mean results for the lung function tests were the following (% 
pred): FEV

1
: 102+/-11,3%, FVC: 101+/-11%, FEV

1
/CVF:0,87+/-0,06, TLC: 105+/-11%, RV: 113+/-

24%, DLCO: 90+/-12%.
Initial arterial blood gas analysis showed the following mean results: pH: 7,426+/-0,02 ; PaO

2
 

98 +/-6 mmHg (max.: 109, min.: 82); PCO
2
: 39+/-4 mmHg; HCO

3
-: 25,3+/-2 mmol/l; SatO

2
 de 

98+/-0,5%. After HCT, the mean results were: pH: 7,429+/-0,03; PaO
2
 de 71+/-7 mmHg (max.: 

95, min.: 59); PCO
2
: 39+/-4 mmHg; HCO

3
-: 25,22+/-2 mmol/l; SatO

2
 de 94+/-2%. The mean 

variation in average PaO
2
 was 27+/-9 mmHg.

None of the participants had final PaO
2
 inferior to 55 mmHg (recommended cut-off by BTS to 

prescribe supplementary oxygen during air travel). The most reported symptoms were sleepiness, 
psychomotor depression and dizziness. Hemodinamically, we observed significant changes in 
either blood pressure or heart rate under the atmosphere of 15-16% of FiO

2
.

Conclusion: The HCT caused a significant decrease in the partial oxygen pressure in all participants, 
but there were no important symptoms reported. Individual factors as tobacco smoking, physical 
activity, BMI or sex do not reveal statistics difference in the individual variability.
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Palavras-Chave: Membrana, Péptido, Nucléolo

Os cell-penetrating peptides (CPP) foram identificados pela primeira vez há duas décadas e 
desde então têm sido descobertos novos péptidos e novas aplicações Os CPP são péptidos 
catiónicos pequenos que podem servir como veículos de transporte de diferentes moléculas e 
partículas para dentro das células. Pelo facto de serem eficientes e permitirem um transporte 
naonão invasivo de moléculas de interesse para o interior celular, estes péptidos constituem 
uma ferramenta importante para a pesquisa e aplicação biomédica. 

Os nucleolar targeting peptides (NrTP) são péptidos derivados da crotamina, que é o principal 
componente do veneno da cascavel sul-americana (Crotalus durissus terrificus). Estes péptidos 
têm a capacidade de translocar para dentro de células e localizam-se preferencialmente no 
nucléolo. Embora os NrTP já tenham sido classificados como CPPs, o seu modo de actuação ao 
nível molecular não é ainda totalmente conhecido. Assim, o principal objectivo deste trabalho é 
estudar algumas características importantes destes péptidos, responsáveis pela sua actividade 
de CPP.
Este trabalho incluiu a caracterização em meio aquoso, estudos de exctinção de fluorescência 
(quenching) e quantificação da partição em membranas lípidicas. O trabalho foi feito por 
espectroscopia de fluorescência usando a fluorescência intrínseca da tirosina como fluoróforo.

Os resultados obtidos nos estudos de partição sugerem uma grande afinidade do NrTP para as 
membranas lipídicas, especialmente para lípidos zwitteriónicos (POPC) e com carga negativa 
(POPG), o que está de acordo com o comportamento da maioria dos CPP. Além disso, os estudos 
de quenching já previam algum grau de interacção, uma vez que o Ksv diminui na presença de 
vesículas lipídicas. Apesar destes resultados serem apenas preliminares, revelam características 
importantes que são úteis para a caracterização e futuro desenvolvimento dos NrTP como 
ferramentas terapêuticas.

Key-words:  Membrane, Peptide, Nucleolus 

Cell-penetrating peptides (CPP) were first identified two decades ago and since then new classes 
and applications are constantly being discovered. CPP are short cationic peptides that can serve 
as vehicles for the delivery of different molecules and particles into cells. The efficiency and non-
invasive nature of peptide-mediated cellular transport provides a promising tool for biomedical 
research. 

Nucleolar-targeting peptides (NrTP) are peptides derived from crotamine, the main compound 
of a South-American rattlesnake (Crotalus durissus terrificus) venom. These peptides have the 
ability to translocate into cells and exhibit preferential nucleolar localization. Although NrTP have 
already been classified as CPP, their mode of action at the molecular level is not clear yet. 
Therefore, it was the main aim of this work to unravel some of the important features of this 
family of peptides responsible for their efficient translocation. 
The work included the characterization in aqueous medium, quenching studies and quantification 
of partition into bilayers membranes. All work was done by fluorescence spectroscopy using 
tyrosine intrinsic fluorescence and the fluorophore. 

Results obtained from the partition studies suggest high affinity towards lipid bilayers, 
especially zwitterionic (POPC) and negative (POPG) charged ones, which is in agreement with 
the behaviour of most CPP. Moreover, fluorescence quenching studies already predicted some 
degree of interaction, as KSV drops upon addition of lipid vesicles. Despite the fact that these 
are just preliminary results, they reveal important features useful for NrTP characterization and 
settlement as a consistent therapeutic tool.
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Palavras-Chave: Insuficiência cardíaca, Prognóstico, Adrenomedulina

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é um problema de saúde pública, que atinge 
proporções epidémicas. Neste sentido, existe um interesse crescente pelo desenvolvimento 
de biomarcadores da doença (dç), que contribuam não só para um diagnóstico precoce, mas 
também para uma melhor estratificação de risco, monitorização da eficácia terapêutica e 
determinação do prognóstico. Dos inúmeros biomarcadores de IC, os péptidos neurohormonais 
têm vindo a assumir uma importância crescente, sendo o BNP/NT-proBNP paradigma deste 
grupo. No entanto, este péptido apresenta algumas limitações práticas, tendo sido consideradas 

“zonas cinzentas” da sua aplicação os doentes (dts) obesos, os dts com insuficiência renal e 
os idosos. Neste contexto, a adrenomedulina (ADM) tem vindo a afirmar-se como um novo 
biomarcador de importância crescente. 

Objectivo: Avaliar o valor da ADM como parâmetro de estratificação da gravidade (sintomática 
e da cardiopatia estrutural basal) dos dts internados por insuficiência cardíaca descompensada 
e na identificação de dts de alto risco para eventos adversos (morte, morte cardio-vascular e 
re-internamento por IC), comparando-o com o de NT-proBNP.

Métodos: Estudo prospectivo observacional de dts consecutivamente admitidos no Serviço 
de Cardiologia I, por IC sistólica e/ou diastólica descompensada. A presença de IC sistólica e/
ou diastólica descompensada definiu-se com base na presença dos critérios de Frammighan 
(pelo menos 1 major e 2 minor) e na evidência ecocardiográfica de disfunção sistólica (FEj. 

= 50%, determinada pelo método de Simpson biplano) e/ou diastólica [definida com base 
no padrão de fluxo transvalvular mitral e na velocidade diastólica no anel mitral (e´, razão 
E/e’)]. Na admissão hospitalar, é realizada avaliação clínica, analítica, electrocardiográfica e 
ecocardiográfica. Pré-alta, todos os dts são reavaliados e submetidos a prova de esforço cardio-
respiratória. O seguimento clínico será efectuado aos 3, 6 e 12 meses e incluirá avaliação clínica, 
laboratorial, electrocardiográfica, ecocardiográfica e prova de esforço cardio-respiratória (esta 
só aos 12 meses). São end-points do estudo: morte (qualquer causa), morte cardio-vascular e 
re-internamento por IC. 

Resultados: Foram incluídos, até ao presente, 3 dts, todos de sexo masculino, com idade média 
de 62 anos. Os três dts apresentavam padrão ecocardiográfico de miocardiopatia dilatada com 
FEj. ventricular esquerda média de 18% e padrão de disfunção diastólica tipo restritivo, com 
razão E/e´média de 20,3. Foram internados no Serviço de Cardiologia I em classe funcional III 
da NYHA. A determinação dos valores de ADM e subsequente estudo será efectuado no final da 
fase de inclusão. Prevê-se a inclusão de um total de 100 dts.

Conclusão: A ser confirmado o valor da ADM como parâmetro de estratificação da dç e de 
identificação. de dts de alto risco para eventos adversos, este novo biomarcador terá um lugar 
de destaque na abordagem dos doentes internados por IC descompensada.

Key-words: Heart failure, Prognostic, Adrenomedullin

Introduction: Heart failure (HF) is a serious public health problem that currently reaches 
epidemic proportions. There has been a growing interest in the development of biomarkers 
of  the disease, allowing  early diagnosis, prognosis,  risk stratification and therapy monitoring. 
Considering  the numerous biomarkers in HF, neurohormonal peptides have been assuming an 
increasing importance, being BNP/NT-proBNP the paradigm of this group. However, this peptide 
has some practical limitations being  gray zones of its application obese patients, elderly and 
patients with renal dysfunction.  In this context, adrenomedullin has been asserting itself as a 
new biomarker of increasing importance. 

Aim: To evaluate the importance of adrenomedullin as a parameter for severity stratification 
(symptomatic and structural heart disease) of patients admitted for decompensate heart failure 
and in identifying patients at high risk for adverse events (death -all causes- cardiovascular death 
and re-hospitalization for decompensate HF), comparing it with the NT-probing. 

Methods: Prospective observational study of patients consecutively admitted in the Cardiology 
Department  with  systolic or diastolic decompensate HF. The presence of systo/diastolic 
decompensate HF was defined according to the presence of Framingham criteria (at least one 
major and two minor) and echocardiographic  evidence of systolic dysfunction (ejection fraction 
= 50%, determined by Simpson method)  or diastolic dysfunction [based on the transvalvular 
mitral flow and on diastolic velocity of mitral annulus (e ´, E/e´)]. On admission, clinical and 
analytical evaluation , ECG and echocardiogram will be performed.  Pre-discharge, all patients  will 
be reassessed and also submit  to a cardiopulmonary exercise test.  Clinical follow-up will include 
evaluation at 3, 6 and 12 months - clinical, laboratory, electrocardiographic and echocardiographic 
evaluation. A second cardiopulmonary exercise test will be performed at  12 months). End-points 
of the study are: death (all causes), cardiovascular death and re-hospitalization for HF. Statistical 
data will be performed using SPSS 17.0. 

Results: till now three patients were included, all of them of sex male, with a mean age of 62 
years.  They presented on admission in functional class III of New York Heart Association with a 
dilated cardiomyopathy pattern  on echocardiogram and mean left ventricular ejection fraction 
of 18%. A restrictive type diastolic dysfunction pattern, with mean E/e’ of 20.3 was observed.  
Values of adrenomedullin and further study will be conducted in the late stage of inclusion. We 
anticipate the inclusion of a total of 100 patients. 

Conclusion: If the importance of adrenomedullin as a parameter for a better stratification and 
identification of patients at high risk for adverse events is confirmed, this new biomarker will 
figure prominently in the management of patients with decompensated heart failure.
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Palavras-Chave: Glaucoma, Núcleo de Edinger-Westphal (NEW), Pressão intra-ocular (PIO)

Fundamentação: O Glaucoma é um grupo de patologias caracterizadas pela perda de células 
ganglionares da retina, manifestando-se por perda progressiva de campo visual, progredindo 
para cegueira. É a segunda causa mais frequente de perda de visão irreversível no mundo 
ocidental, segundo a OMS, representando 12,3% de todos os casos. A PIO elevada é um factor 
de risco conhecido, e resulta da relação entre a produção de humor aquoso e a sua reabsorção, 
mantendo-se constante ao longo do tempo no olho normal. O recurso a modelos animais para 
o estudo dos mecanismos de regulação central da PIO é fundamental para a compreensão 
fisiopatológica da doença. A avaliação autonómica através do processamento de sinais fisiológicos 
permite observar modificações do fluxo simpático e parassimpático quando se efectua uma 
manobra de provocação autonómica, como a estimulação do NEW. 

Objectivo: Desenvolver um modelo animal para o estudo das variações de PIO antes e depois 
da estimulação eléctrica do NEW em ratos com PIO normal e com PIO elevada. 

Métodos: Foi utilizado um Protocolo Animal com ratos Wistar, e um Protocolo Anestésico com 
pentobarbital de sódio (previamente validados pela USNA). Seguidamente, foi utilizado um 
Protocolo Cirúrgico constituído por traqueostomia, cateterização dos vasos fémorais, colocação 
em frame esterotáxica, localização do NEW, craniotomia, colocação do microeléctrodo no NEW 
e cateterização da câmara anterior com micropipeta (Avila et al, 2006). Depois registam-se as 
variáveis fisiológicas: P.A., F.C., ECG, PIO. O Protocolo Experimental tem dois grupos de ratos: o 
Grupo Controlo, onde foram realizados todos os protocolos supracitados, e depois estimulado 
electricamente o NEW, eutanasiado o animal e fixado o encéfalo para posterior análise histológica; 
e o Grupo Teste, onde antes de realizados os procedimentos supracitados, irá ser realizada a 
fotocoagulação das veias epiesclerais e do ângulo iridocorneano. Os ratos irão ficam depois 2 
semanas com esta condição e só depois será realizado o procedimento do grupo normal. Todos 
os dados serão analisados através da Transformada Rápida de Fourier e da Transformada de 
Wavelet. 

Resultados: Até à data realizámos 20 experiências, tendo obtido vários traçados de sinais 
fisiológicos e vários cortes histológicos. 

Conclusão: A execução deste modelo é de dificuldade elevada e muito moroso. As etapas de 
maior dificuldade são: a colocação da micropipeta na câmara anterior do olho e a estimulação do 
NEW. Estas devem ser melhoradas quer a nível técnico, quer a nível tecnológico. Adicionalmente, 
as técnicas utilizadas necessitam de um período extenso de aprendizagem e de dispêndio de 
recursos. O desenvolvimento do modelo animal de hipertensão ocular está integrado num projecto 
entre a USNA e a Clínica Universitária de Oftalmologia, estando ainda em desenvolvimento.

Key-words: Glaucoma, Edinger-Westphal nucleus (EWN), Intraocular pressure (IOP)

Background: Glaucoma is a group of diseases characterized by loss of retinal ganglion cells, 
manifested by progressive loss of visual field leading to blindness. According to WHO, it is the 
second most common cause of irreversible vision loss in the Western world, representing 12.3% 
of all cases. Elevated IOP is a known risk factor. IOP derives from the relationship between 
production and re-absorption of aqueous humour and remains constant over time in the normal 
eye. The use of animal models when studying IOP’s mechanisms of central regulation is essential to 
understand the pathophysiology of glaucoma. Carrying out an autonomic provocation manoeuvre, 
such as stimulation of EWN, translates into changes of sympathetic and parasympathetic flow, 
which allows autonomic evaluation through processing of physiological signals. 

Objectives: Developing an animal model to study changes of IOP before and after electrical 
stimulation of EWN in rats with normal and high IOP. 

Methods: Wistar rats were used as Animal Model and subjected to an Anaesthetic Protocol 
with pentobarbital sodium (both previously validated by USNA). Afterwards, it was conducted a 
Surgical Protocol consisting of tracheostomy, catheterization of the femoral vessels, stabilization 
in a stereotactic frame, EWN location, craniotomy, placement of the microelectrode in EWN 
and catheterization of the anterior chamber with micropipette (Avila et al, 2006). Then the 
physiological variables B.P., H.R., ECG and IOP were recorded. The Experimental Protocol has two 
groups of rats: the Control Group, subjected to all protocols cited above plus electrical stimulation 
of the EWN, euthanasia of the animal and fixation of the brain for histological analysis; and the 
Test Group, subjected to photocoagulation of episcleral veins and iridocorneal angle two weeks 
prior to performing the same procedures done in the Control Group. All the results obtained were 
analyzed using Fast Fourier Transform and Wavelet Transform. 

Results: To date we conducted 20 experiments and obtained data of various physiological signals 
and histological sections. 

Conclusion: The implementation of this model is time-consuming and of high technical difficulty, 
namely the placement of the micropipette into the anterior chamber of the eye and the stimulation 
of the EWN. These steps must be improved both technically and technologically. Additionally, the 
performed protocols require an extensive period of learning with great expenditure of resources. 
The development of this animal model of intraocular hypertension is part of a project between 
USNA and the Ophthalmology University Clinic and is still in progress.

Alunos | Students: Filipe Rodrigues, Gonçalo Rodrigues, David Tavares
Projecto | Project         

43
Tutores | Tutors: Carlos Marques Neves

Laboratório, Centro ou Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Unidade de Sistema Nervoso Autónomo (USNA), Instituto de Medicina  Molecular (IMM)

E-mail: filipebrodrigues@gmail.com

Título | Title: Desenvolvimento de um modelo animal de hipertensão ocular

Development of an animal model of intraocular hypertension



Palavras-Chave: Angioplastia, Encerramento, Enfarte

Introdução: A angioplastia coronária associa a necessidade de acesso vascular arterial com 
a administração de anticoagulação e antiagregação. As complicações de acesso vascular 

- hematoma, falso aneurisma, fístula artério-venosa, hemorragia – são as complicações mais 
frequentes deste tratamento. No contexto de enfarte agudo do miocárdio, a utilização de 
fármacos antiagregantes e anticoagulantes é realizada de forma particularmente intensa e muitos 
destes doentes são submetidos a hemostase do acesso vascular por compressão horas após a 
intervenção. A incidência de complicações vasculares é assim mais elevada nesta população.
Os dispositivos percutâneos de encerramento de arteriotomia possibilitam o encerramento 
arterial imediatamente após a intervenção e a mobilização precoce do doente. Contudo, estudos 
em contexto de angioplastia electiva são contraditórios em relação ao seu impacto na incidência 
de complicações vasculares.

Objectivo: Comparar resultado de compressão versus encerramento arterial percutâneo na 
obtenção de hemostase do acesso femoral em contexto de angioplastia primária.

Método: Doentes com enfarte agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento 
ST, com menos de 24 horas de evolução, submetidos a angioplastia primária por acesso 
femoral com introdutor 6 French. Universo de 80 doentes, com aleatorização 1:1, no final 
do procedimento, para hemostase por compressão manual/mecânica ou para encerramento 
arterial percutâneo com dispositivo de sutura (Perclose?) ou rolhão de colagénio (Angioseal?), 
à discrição do investigador. Endpoint primário intra-hospitalar composto por falência do 
dispositivo de encerramento; hematoma volumoso (> 6 cm); hemorragia; transfusão de sangue; 
pseudoaneurisma; hematoma retroperitoneal; fístula arteriovenosa; infecção local; redução 
de pulso distal; correcção cirúrgica ou percutânea do acesso. Análise estatística realizada com 
software SPSS 17.0, significância p<0.05.

Resultados: Incluídos 80 doentes, aleatorizados para encerramento com dispositivo (n=39) e 
compressão manual/mecânica (n=41). Idade média 62 anos (28 a 88 anos); 64 (80%) do 
sexo masculino. Endpoint primário composto verificou-se em 6 doentes (15,3%) no grupo com 
encerramento e 5 doentes (12,2%) no grupo com compressão (p=0.679). A análise individual 
dos endpoints não revelou diferença significativa entre os dois ramos do estudo. Não se verificou 
relação significativa entre o endpoint primário composto e a falência de dispositivo (p=0.759), o 
uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa (p=0.383) e morte intra-hospitalar (p=0.547).

Conclusão: O encerramento percutâneo do acesso femoral em contexto de angioplastia 
primária apresenta taxa de complicações vasculares sobreponível à hemostase por compressão, 
permitindo adicionalmente a mobilização precoce e melhoria do conforto do doente, e 
diminuição da carga de trabalho dos profissionais de saúde.

Key-words: Angioplasty, Closure, Infarction

Introduction: Coronary angioplasty associates the need for arterial vascular access with anti-
aggregation and anti-coagulation. Vascular access site complications - haematoma, false 
aneurysm, arteriovenous fistula, haemorrhage - are the most frequent complications of this 
treatment. In the context of acute myocardial infarction, the use of anticoagulant and antiplatelet 
drugs is particularly intense and many of these patients are submitted to vascular access site 
haemostasis by compression for many hours after the intervention. Consequently, the incidence 
of vascular access site complications is higher in this population.
Percutaneous arteriotomy closure devices make arterial closure possible immediately after the 
intervention and early mobilization of the patient. However, essays in the context of elective 
angioplasty are contradictory about their impact in the incidence of vascular access site 
complications.

Objectives: Compare the results of manual compression versus percutaneous arterial closure in 
obtaining femoral access site haemostasis in the context of primary angioplasty.

Methodology: Patients presenting with acute myocardial infarction with ST segment elevation, 
with less than 24 hours of evolution, submitted to primary angioplasty by femoral access using 
a 6F introducer device. 80 patients universe, with 1:1 randomization, in the final stages of the 
procedure, for manual/mechanic compression or for percutaneous arterial closure with suture 
(Perclose?) or collagen plug (Angioseal?) at the researcher’s choice. Primary in-hospital endpoint 
composed by device failure; voluminous haematoma (>6cm); haemorrhage; blood transfusion; 
pseudoaneurysm; retroperitoneal haematoma; arteriovenous fistula; local infection; distal pulse 
reduction; surgical or percutaneous correction of the access. Statistical analysis made using SPSS 
17.0 software; with p<0,05 significance.

Results: Including the 80 patients, randomized for device closure (n=39) and manual/mechanic 
compression (n=41). Average 62 years of age (28 to 88 years); 64 (80%) male. Primary endpoint 
occurred in 6 patients (15,3%) in the closure group and in 5 patients (12,2%) in the compression 
group (p=0,679). Individual endpoint analysis showed no significant difference between the two 
groups. There wasn’t a significant relation between the primary composed endpoint and device 
failure (p=0,759); glycoprotein IIb/IIa inhibitors use (p=0,383) and in-hospital death (p=0,547).

Conclusion: Percutaneous femoral access closure in the context of primary angioplasty shows 
vascular access site complications that overlap those of compression haemostasis; additionally 
allowing early mobilization and improved patient comfort, as well as workload reduction of the 
health staff. 
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Palavras-Chave: Acidente isquémico transitório, Idoso, Prognóstico

Fundamentação: Uma elevada percentagem de acidentes vasculares cerebrais (AVC) são 
precedidos de acidentes isquémicos transitórios (AIT). A maior parte dos estudos têm incidido 
na população em geral e não analisaram as características dos doentes idosos com AIT nem a 
frequência de recorrência de AVC nesses doentes.

Objectivos: Avaliar as características clínicas, o risco de recorrência e o tipo de cuidados 
prestados a doentes idosos com AIT, e comparar com doentes mais novos com AIT.

Métodos: Coorte prospectiva de doentes observados na Consulta de AIT, semanal, que decorreu 
no departamento de Neurologia do Hospital de Santa Maria entre Março de 2004 e Outubro de 
2009. Utilizou-se um formulário em que foi feito o registo sistemático das variáveis demográficas, 
clínicas, resultados de exames complementares de diagnóstico e terapêutica. Os doentes foram 
reavaliados 30 dias após o AIT para registo da recorrência de fenómenos vasculares cerebrais 
(AIT ou AVC). Compararam-se as variáveis clínicas, etiologia, cuidados prestados e frequência de 
recorrência vascular entre os doentes com mais e menos de 65 anos (teste de qui quadrado, t 
de student, Mann-Whitney). 

Resultados: Comparativamente aos doentes mais novos, os doentes com mais de 65 anos 
apresentaram maior frequência de hipertensão arterial (HTA) (80% vs. 63,3%, p=0,002), 
diabetes mellitus (21,8% vs. 11%, p=0,024), e menor frequência de tabagismo (5,4% vs. 27,5%, 
p<0,001). O tempo médio entre a apresentação sintomatológica e a Consulta de AIT não diferiu 
nos dois grupos (7,5 dias vs. 10,8 dias, p=0,477). A apresentação clínica foi semelhante entre 
os doentes, embora a afasia tenha sido mais frequente nos doentes idosos (34,7% vs. 19,4%, 
p=0,008), e a gravidade (pontuação ABCD2=4) tenha sido superior (81,1% vs. 57,8%, p<0,001). 
Não se encontraram diferenças nos pedidos de exames complementares mais importantes para 
o estudo etiológico, nem menor prescrição de terapêutica de prevenção secundária aos doentes 
idosos. Não se verificou diferença significativa na distribuição das etiologias dos AIT, embora os 
doentes mais idosos tivessem com maior frequência estenose carotídea >50% (9,0% vs. 4,6%) 
e menos fontes cardioembólicas (11,7% vs. 17,6%). Não foram encontradas diferenças na 
ocorrência de eventos vasculares cerebrais até 30 dias após o AIT (9,7% vs. 10,5%, p=0,831).

Conclusões: Existem particularidades na apresentação clínica, gravidade e de etiologia dos 
doentes idosos com AIT. Apesar de não se ter demonstrado diferentes atitudes na investigação 
clínica e instituição terapêutica nos doentes idosos seguidos na consulta de AIT, é necessário 
alargar o estudo a outras populações, uma vez que podem existir enviesamentos na referenciação 
dos doentes e nas intervenções nesta Consulta de AIT. Dado o interesse clínico e as implicações 
para a clínica e investigação, este tipo de estudo deverá ser replicado noutras amostras de 
doentes com AIT.

Key-words: Transient ischemic attack, Elderly, Prognosis

Background: A high percentage of strokes are preceded by transient ischemic attacks (TIA). Most 
studies have focused on the general population and did not specifically address the characteristics 
of older patients with TIA or their risk of vascular recurrence. 

Objectives: To evaluate the clinical characteristics, the risk of recurrence, and the type of medical 
care delivered to older patients with TIA, and to compare it with those of younger patients.

Methods: Prospective cohort of patients evaluated at the weekly TIA Clinic of the Neurology 
department of the Hospital de Santa Maria, between March 2004 and October 2009. We used 
data collected and registered in a data base: demographic and clinical characteristics, results 
of ancillary investigations, and treatments; 30th day assessment after the TIA, to evaluate the 
recurrence of stroke or TIA. We compared the clinical characteristics, etiology of TIA, type of care, 
and frequency of recurrent cerebral vascular events between patients older and younger than 65 
years (qui square, student t test, Mann-Whitney, as appropriate).

Results: We included 257 patients, 148 (58%) older than 65 years. Compared with the younger, 
patients > 65 years had more frequently hypertension (80% vs. 63.3%, p=0.002), diabetes 
mellitus (21.8% vs. 11%, p=0.024), and less frequently current smoking habits (5.4% vs. 27.5%, 
p<0.001). Mean time between TIA and TIA Clinic evaluation was similar in both groups (7.5 days 
vs. 10.8 days, p=0.477). Overall, the symptoms presented by patients were similar, with the 
exception of higher frequency of aphasia in the oldest group (34.7% vs. 19.4%, p=0,008). Also, 
older patients had severe clinical condition as assessed by the ABCD2 risk score =4 (81.1% vs. 
57.8%, p<0.0001). No differences were found in the request of the exams to investigate the 
etiology of TIA, and the secondary prevention treatments were not less intensive in patients 
older than 65 years. No significant differences were found in the etiology of TIA, although older 
patients had more frequently carotid artery stenosis >50% (9.0% vs. 4.6%) and less frequently 
cardioembolic sources (11.7% vs. 17.6%). There were no differences concerning the occurrence 
of cerebrovascular events until 30 days after the TIA (9.7% vs. 10.5%, p=0.831).

Conclusions: Elderly patients presented some particularities in clinical presentation, severity and 
etiology. Although we did not found different management of those patients, our data may not 
reflect what happens in other settings, because of possible referral and management bias. It will 
be important to enlarge this study and replicate it in other settings, due to important clinical and 
investigation implications.
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Palavras-Chave: Locus ceruleus, Dopamina, Serotonina, Orexina

Fundamentos e Objectivos: O Locus Ceruleus (LC) humano é um núcleo situado na porção 
dorsal superior da protuberância, que está envolvido em múltiplos circuitos neuroquímicos. 
Nele têm sido identificadas, sobretudo em estudos com animais, aferências adrenérgicas, 
dopaminérgicas, serotoninérgicas e de outros neuropéptidos tais como a orexina e o factor 
libertador de corticotrofina. Estas aferências estão envolvidas na regulação de diversas funções 
tais como o ciclo sono-vígilia, a atenção selectiva, a consolidação de memórias, a dor e a 
adaptação ao stress, à ansiedade e ao pânico. 
Após se ter concluido, em estudos prévios realizados no IAN, que o LC humano é um núcleo mais 
estreito e mais longo (± 14mm) do que previamente descrito, deu-se início ao mapeamento 
dos seus principais neuroreceptores. Os receptores adrenérgicos β2 têm uma distribuição 
homogénea ao longo do núcleo, com um carácter pouco específico, visto se encontrar presente 
na generalidade das células do TC. Prosseguiu-se então o estudo para receptores com um 
carácter mais selectivo para o LC. 
O objectivo deste trabalho consistiu no estudo da distribuição dos receptores dopaminérgicos D1 
e D2, serotoninérgicos 5-HT2c e orexinérgicos OXR1 ao longo do LC humano.

Material: 8 LC obtidos de 4 troncos cerebrais (TC) humanos adultos, sem antecedentes 
conhecidos de doença neurológica, colhidos por autópsia 48 horas post mortem, provenientes 
da Delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medicina Legal.

Método: Fixação, dissecção e inclusão em parafina dos TC; execução de cortes seriados e 
referenciados no micrótomo perpendicularmente ao pavimento do IV ventrículo e à linha média; 
coloração dos cortes com hematoxilina-eosina; marcação imunocitoquímica com anticorpo para 
os receptores 5-HT2c, D1 e D2 e OXR1; marcação com imunofluorescência para os D1 e D2; 
observação das células marcadas com o anticorpo ao longo de toda a extensão do LC. 

Resultados e Conclusões: Os receptores dopaminérgicos D1 e D2 têm uma distribuição difusa 
heterogénea ao longo do núcleo, não se observando nenhum padrão de distribuição ao longo da 
sua extensão. A nível intracelular obteve-se, com o método de imunofluorescência, uma marcação 
citoplasmática dos dois subtipos de receptores de forma não sobreponível, ie, em zonas intracelulares 
distintas; existem células com franca dominância de cada um dos subtipos de receptores.  
Os receptores de Orexina ORX1 e de Serotonina 5HT2c têm um padrão de distribuição igualmente 
difuso. A nível celular obteve-se marcação de cada um destes receptores a nível da membrana 
celular e da periferia do citoplasma. Ao longo da extensão do LC, os receptores são globalmente 
mais abundantes nos dois terços inferiores do núcleo.

Key-words: Locus ceruleus, Dopamin, Serotonin, Orexin

Background and Objectives: The human Locus Ceruleus (LC) is a nucleus in the dorsal superior 
part of the protuberance which is involved in multiple neurochemical circuits. Adrenergic, 
dopaminergic, serotoninergic, and several other neuropeptides afferences, such as orexin 
and corticotropin releasing factor, have been identified there, mostly in animal studies.These 
afferences are involved in the regulation of multiple functions such as the sleep-arousal cycle, 
selective attention, memory consolidation, pain and stress coping, anxiety and panic.
After being shown in previous studies realized in this Institute that the human LC is a much 
thin and longer (± 14mm) nucleus than previously reported, we began labelling its main 
neuroreceptors. The β2-adrenergic receptors have a homogeneous distribution along the entire 
LC length in the human brainstem, but in an unspecific way, since they were found in all the cells 
in the brainstem. Therefore, we proceeded to study receptors more selective for the LC.
The aim of this project was to study the distribution of D1 and D2 dopaminergic receptors, 5-HT2c 
serotoninergic receptors and OXR1 orexinergic receptors along the human LC. 

Material: 8 LC from 4 normal adult human brainstems, without any known previous neurological 
disease, collected by routine autopsy, 48 hours after death, at the “Delegação de Lisboa do 
Instituto Nacional de Medicina Legal”. 

Methods: Fixation, dissection and paraffin embedding of the brainstems; serial cutting in a 
microtome perpendicularly to the midsagittal and the IV ventricle floor planes; slice staining with 
hematoxylin-eosin; imunocytochemical labelling with an adequate antibody for the 5HT2c, D1, 
D2 and ORX1 receptors; imunnofluorescent labelling for D1 and D2 receptors; observation of the 
cell labelling along the entire LC length. 

Results and Conclusions: Dopaminergic receptors D1 and D2 have a diffuse and heterogeneous 
distribution along all the length of the nucleus, without any specific distribution pattern along its 
extension. Intracellularly we have obtained, with an immunofluorescence technique, a labelling in 
the cytoplasm for both types of receptors in a non-overlapping way, which means they have distinct 
intracellular locations; Some cells show a clear dominance of one of the receptors subtypes.
Orexin ORX1 and serotonin 5HT2C receptors have an equally diffuse distribution pattern. We 
observed that both cell membranes and zones in the cytoplasm periphery were labelled for each 
one of these receptors. All along the length of LC, receptors are more abundant in the lower 
two-thirds of the nucleus.
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Palavras-Chave: Memantine, LTP, Ageing

A memantina é um fármaco amplamente utilizado no tratamento da Doença de Alzheimer. 
Apesar de ser um antagonista parcial dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), os quais 
estão envolvidos nos processos de memória e aprendizagem, a memantina apresenta efeitos 
pró-cognitivos. Contudo, o mecanismo de acção da memantina ainda não está totalmente 
esclarecido, não existindo estudos que comparem os seus efeitos em sujeitos de diferentes 
idades e em sujeitos saudáveis. Foi verificado, no nosso laboratório, que a Potenciação de 
Longa Duração (LTP) – a base neurofisiológia dos processos de memória e aprendizagem – está 
aumentada em fatias de hipocampo de ratos velhos (Costenla et al., 1999). Este paradoxo 
pode estar relacionado com uma activação “disfuncional” dos receptores NMDA, gerando 
consequentemente uma LTP “disfuncionalmente” aumentada.

O objectivo deste projecto foi estudar o efeito da memantina sobre a LTP ao longo do 
envelhecimento.

A experiência foi executada com fatias de hipocampo de três grupos de ratos Wistar: jovens-
adultos (10-15 semanas), adultos-envelhecidos (36-40 semanas) e velhos (80-100 semanas).
Os Potenciais pós-sinápticos excitatórios (fEPSP) foram registados por um microelectrodo 
extracelular (4 M NaCl, 2-6 MΩ de resistência), posicionado no stratum radiatum da área CA1 
do hipocampo. O estímulo (rectangular com pulsos de 0,1 mseg a cada 10 seg) foi induzido ao 
nível das fibras colaterais de Shaffer no stratum radiatum.  A LTP foi induzida por protocolo de 
θ-burst, consistindo em 4 trechos de 100 HZ, 4 estímulos separados por 200 mseg. O efeito da 
memantina foi avaliado por comparação da magnitude da LTP das fatias previamente incubadas 
com memantina (concentração de 1µM, durante pelo menos quatro horas a temperatura 
ambiente), em relação à magnitude da LTP obtida nas fatias não incubadas com memantina.

Ao aplicar o θ-burst às fatias de hipocampo dos ratos de 10-15 semanas, observou-se uma LTP 
de pequena magnitude (aumento de 19,7±4,4% no declive dos fEPSP, n=7). Por outro lado, 
ao aplicar o θ-burst a fatias de hipocampo de ratos de 36-40 e 80-100 semanas obteve-se 
uma LTP acentuada (aumentos de 50,8±1,1%, n=3 e  de 70±18% no declive dos fEPSP, n=3, 
respectivamente). Este aumento marcado na magnitude da LTP verificado nas fatias de hipocampo 
dos ratos de 36-40 e 80-100 semanas foi reduzido significativamente pela memantina (1µM) 
(para 18,4±3.3%, n=3, p<0.05 e 29.9±4.9 %, n=3, p<0.05, respectivamente), enquanto que nas 
fatias de hipocampo de ratos mais novos a memantina não alterou a magnitude da LTP (n=7).

Os resultados obtidos demonstram que a memantina diminui a LTP aumentada nos ratos mais 
velhos, sem comprometer a magnitude da LTP nas fatias de hipocampo dos ratos novos.
Este projecto pode levar a novas perspectivas no que toca aos mecanismos de acção da 
memantina e poderá contribuir para o estudo do funcionamento dos receptores NMDA.

Costenla, A. R., et al (1999). Brain Res, 851, 228-234.

Key-words: Memantine, LTP, Ageing

Memantine is a drug widely used in the treatment of Alzheimer’s disease (AD). It has 
cognitive enhancing properties, in spite of being a partial antagonist of the receptors involved 
in memory and learning, the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. However, memantine’s 
exact mechanism of action remains unclear and no studies comparing its effects in different 
age groups and in healthy subjects have been conducted. Previously, we observed, that long-
term potentiation (LTP) - the neurophysiological basis for learning and memory, is increased in 
hippocampal slices taken from aged rats (Costenla et al., 1999). This apparent paradox could be 
related to a “dysfunctional” activation of NMDA receptors leading to a consequent “dysfunctional” 
increased LTP magnitude.  

The aim of this project was to study the effect of memantine upon ageing, in order to understand 
if memantine could restore the “physiological” LTP in older rats.

The experiments were performed in hippocampal slices taken from three male adult Wistar rat 
groups: young adult (10-15 weeks), old adult (36-40 weeks), and aged rats (80-100 weeks old).
Field-excitatory postsynaptic potentials (fEPSP) were recorded through extracellular microelectrode 
(4 M NaCl, 2–6 MΩ resistance) placed in the stratum radiatum of the CA1 area. Stimulation 
(rectangular 0.1 msec pulses, once every 10 sec) was delivered through to the Shaffer collateral/
commissural fibers in the stratum radiatum. LTP was induced by θ-burst protocol consisting of 
4 trains of 100 HZ, 4 stimuli, separated by 200 ms. The effect of memantine was evaluated by 
comparing the LTP magnitude of slices pre-incubated with memantine 1µM for four hours at 
room temeprature, with the magnitude of LTP obtained in slices in the absence of memantine. 

When the ?-burst was applied to hippocampal slices taken from 10-15 week-old rats, a small 
LTP was observed (19.7±4.4% increasing in fEPSP slope, n=7). In contrast, when the θ-burst 
was applied to hippocampal slices taken from 36-40 or 80-100 week-old rats, a robust LTP was 
obtained (50.8±1.1% increasing in fEPSP slope, n=3 and 70 ± 18% increasing in fEPSP slope, 
n=3, respectively). The marked increase in LTP magnitude observed in hippocampal slices from 
36-40 (n=3) and 80-100 (n=3) week-old rats was significatively reduced by memantine (1µM) 
(to 18.4±3.3%, n=3, p<0.05 and 29.9±4.9 %, n=3, p<0.05, respectively) whereas, in slices taken 
from the youngest group of rats, memantine did not change LTP magnitude (n=7).

The results suggest that memantine decreases the increased LTP magnitude in the elder rat 
hippocampal slices, without compromising the LTP magnitude in slices taken from younger rats. 
This work may open a new perspective underlying the mechanisms of action of memantine. On 
other hand, these results could be a crucial step to understand the age-related changes of NMDA 
receptors functioning.

Costenla, A. R., et al (1999). Brain Res, 851, 228-234.
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Palavras-Chave: Hipertensão, Hábitos alimentares, Risco cardiovascular

Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) constitui um dos principais factores de risco das doenças 
cardiovasculares, principal causa de morbilidade e mortalidade nas sociedades industrializadas. 
Estudos internacionais concluíram que os negros apresentam maior prevalência, gravidade e 
risco de HTA prematura, comparados com outros grupos étnicos. Segundo as recomendações da 
American Heart Association, o desafio actual para a redução da pressão arterial (PA) prende-
se com a implementação de estratégias eficazes que levem à mudança mantida dos hábitos 
alimentares.

Objectivos: Estudar a associação dos hábitos alimentares com: a) dados antropométricos de 
imigrantes e não-imigrantes hipertensos medicados (HTAM); b) factores condicionadores do 
controlo da HTA relacionados com a alimentação; e c) subgrupos em maior risco cardiovascular 
(CV) devido a desigualdades alimentares.

Métodos: Estudo transversal analítico, com aplicação de um questionário a duas amostras de 
HTAM imigrantes (N=150) e não-imigrantes (N=150) seguidos nos cuidados de saúde primários de 
Lisboa com recolha de dados sobre: 1) conhecimentos, comportamentos, e atitudes alimentares; 
2) estado de saúde (medições da PA, severidade e co-morbilidades associadas à HTA) e estilos 
de vida (tabaco, álcool, actividade física); 3) medições de peso, altura e perímetro da cintura 
(PC). A significância estatística (P<0.05) foi avaliada através do teste χ2 ou teste exacto de Fisher 
para as variáveis nominais e teste de Mann-Whitney para as variáveis contínuas. 

Resultados: Dos 20 indivíduos analisados, 8 são imigrantes e 12 não-imigrantes, com uma 
idade média de 59±12,8 e 67±10,8 anos, respectivamente. Os não-imigrantes apresentaram 
uma maior % de controlo da PA (42% vs 25%). Verificou-se uma elevada prevalência de excesso 
de peso nos dois grupos (75% não-imigrantes vs 88% imigrantes) e uma elevada % com um 
PC indicativo de risco CV aumentado (67% não-imigrantes vs 75% imigrantes). O conhecimento 
sobre as recomendações foi baixo, sendo menor no grupo dos imigrantes, principalmente ao 
nível do consumo diário de fruta (p=0,018). Trinta e seis indivíduos responderam às questões 
relativas ao cumprimento de recomendações alimentares: apenas 30% dos não-imigrantes e 
8% dos imigrantes cumpriam as recomendações de fruta e apenas 4% dos não-imigrantes e 
15% dos imigrantes cumpriam as recomendações de vegetais; 15% de imigrantes reportou não 
consumir peixe todas as semanas quando comparados com 4% de não-imigrantes. 

Conclusões: Os dados preliminares revelaram diferenças nos dois grupos: elevada % de excesso 
de peso e risco CV aumentado, sobretudo no grupo dos imigrantes; maior % de imigrantes 
não cumpre as recomendações de fruta e peixe, e maior % de não-imigrantes não cumpre as 
recomendações de vegetais. A confirmação destes dados revelará a importância de conduzir 
futuras estratégias de educação alimentar específicas para cada grupo no sentido de melhorar 
os hábitos alimentares, reduzindo o risco CV

Key-words:  Hypertension, Eating habits, Cardiovascular risk

Introduction: Cardiovascular disease (CVD) is the main cause of death in developed countries, 
being hypertension (HTN) a common and important risk factor. Evidence shows higher prevalence 
and severity of HTN in blacks when compared to other ethnic groups. The current challenge for 
reducing Blood Pressure (BP) according to the American Heart Association recommendations is 
the implementation of effective strategies leading to sustained dietary changes.

Aims: To study the association between eating habits and: a) anthropometric data of treated 
migrant and native hypertensive patients; b) nutrition-related factors as determinants of the 
control of HTN; and c) groups of higher cardiovascular (CV) risk due to diet-related disparities.

Methods: Observational, population-based descriptive study, where treated hypertensive patients, 
followed at Primary Care Health Centres of the Lisbon Region, were stratified in two samples of 
150 subjects each, according to their status as migrant or native. A questionnaire was applied 
in order to collect information about: 1) dietary knowledge, behaviour and attitudes; 2) health 
status (measurement of BP, severity and related comorbidities of HTN) and lifestyle (smoking, 
alcohol intake and physical activity); 3) measured weight, height and waist circumference (WC). 
Statistical significance (P < 0.05) was assessed by the chi-squared test or Fisher´s exact test for 
categorical variables and by Mann-Whitney U test for continuous variables. 

Results: This analysis was conducted with the answers of 20 treated hypertensive individuals: 8 
were migrants and 12 were natives with a mean age of 67±10,8 years and 59±12,2, respectively. 
A higher % of blood pressure control was observed in the natives’ group (42% vs. 25%). It was 
observed a very high prevalence of overweight in both groups (75% natives vs 88% migrants). 
Plus, 67% of natives and 75% of migrants have a WC that indicates a higher CV risk. Overall, 
the knowledge about the recommendations was poor, being more remarkable in the migrants’ 
group, mainly when considering the daily fruit intake (p=0,018). Thirty six subjects answered 
the questions related to food recommendations: only 30% of natives and 8% of migrants met 
the fruit recommendations and only 4% of natives and 15% of migrants met the vegetables 
recommendations; 15% of migrants reported a fish intake less than once per week when 
compared to 4% of natives.

Conclusions: The preliminary data showed food-related differences between the two study 
groups: there was a high % of overweight and increased CV risk, mainly in the migrants’ group; 
it was also observed a higher % of migrants not meeting the fruit and fish recommendations and 
a greater % of natives not meeting the vegetables recommendations. The confirmation of these 
results will reveal the importance to lead future effective intervention strategies directed to the 
specificities of each group, in order to improve the eating habits while reducing the CV risk.
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Palavras-Chave: TCPH, IgH, CDR3

Introdução: O transplante alogénico de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH) é um 
procedimento de eleição para algumas doenças hematológicas. No entanto, muitos doentes não 
têm um dador adequadamente compatível na família nem nos registos internacionais. O TCPH 
de dador familiar haploidêntico (50% compatível) permite oferecer uma terapêutica curativa 
a doentes sem dadores HLA compatíveis. Dado que neste transplante são infundidas células 
purificadas CD34+ (CliniMACS), e um número diminuto de linfócitos T e B, a reconstituição 
imunológica é muito tardia, determinando múltiplas complicações pós-transplante, incluindo 
infecções bacterianas virais e fúngicas. O nosso grupo tem vindo a analisar a reconstituição 
imunológica em doentes submetidos a TCPH haploidêntico. 

Objectivos: Este projecto avalia a diversidade do repertório linfocitário B após TCPH haploidêntico 
de dador familiar e compara os perfis de expressão das IgH dos doentes com os respectivos 
dadores e controlos saudáveis do mesmo grupo etário dos doentes.

Métodos:  O estudo incluiu 5 doentes transplantados no Hospital Santa Maria, 4 com doença 
hemato-oncológica e 1 com anemia aplásica, com uma mediana de idades de 29 (24-34) 
anos, os respectivos dadores, com uma mediana de idades de 52 (50-59) anos, e controles 
saudáveis, com uma mediana de idades de 29 (23-35) anos. Os doentes encontram-se um 
mínimo de 7 anos após o transplante. Avaliou-se a diversidade do repertório IgH atráves da 
análise por spectratyping de fragmentos, amplificados por RT-PCR, da região determinante de 
complementariedade (CDR3) das IgH. Estes fragmentos foram obtidos com primers específicos 
para cada uma das 6 famílias VH. O repertório das IgH e o padrão de expressão das famílias VH 
foi comparado entre doentes, dadores e controlos saudáveis.

Resultados:  A análise de frequências relativas de expressão das famílias VH das IgH demonstrou  
um perfil semelhante entre doentes, dadores e controlos. A expressão qualitativa das famílias 
VH foi obtida com a distribuição decrescente de VH1>VH4>VH3>VH6>VH2>VH5. A análise do 
repertório IgH de linfócitos B por spectratyping indicou uma policlonalidade gaussiana normal 
(PG) nas famílias VH1,VH3 e VH4 e uma policlonalidade anómala (PS) nas famílias VH2 e VH5 
para 4 doentes e um repertório oligoclonal (OL) para 2 doentes. Dos doentes, 4 apresentaram 
maioritariamente um perfil policlonal gaussiano e 2 um perfil maioritariamente anómalo. A 
mesma análise para os 10 indivíduos saudáveis (dadores e controlos) revelou  1 dador e 2 
controlos com um repertório anómalo nas famílias VH2,VH5 e VH6 e os restantes indíviduos com 
repertórios diversos e normais.

Conclusões: Apesar da disparidade de um haplótipo entre dador e receptor, a diversidade do 
repertório linfocitário B a longo prazo após o TCPH haploidêntico de dador familiar é normal e 
comparável com aquela do respectivo dador e de controles saudáveis do mesmo grupo etário 
do doente.

Key-words: HSCT, IgH, CDR3

Introduction: Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) is a standard treatment 
for hematologic malignancies.  However, only few patients have an adequate matched-donor in 
the family and in the international donor database. HSCT from a haploidentical (50% compatible) 
family member allows for a curative therapy in patients without HLA-matched donors.  Since 
in this transplant only purified CD34+ (CliniMACS) and a diminished number of T and B cells 
are infused, immune reconstitution occurs slowly. This accounts for multiple complications post-
HSCT, such as bacterial, viral and fungal infection. Our group has been analyzing the immune 
reconstitution in patients that have gone through HSCT. 

Objectives: This project assesses the diversity of the lymphocyte B repertoire after haploidentical 
HSCT from a family donor and compares the IgH expression patterns of the patients with their 
donors and age-matched healthy controls. 

Methods: This study included 5 patients transplanted at Santa Maria Hospital, 4 of which had 
hemato-oncological disease and 1 had aplastic anemia, with an average mean age of 29 (24-34) 
years. The donors had an average mean age of 52 (50-59) years and control subjects had an 
average mean age of 29 (23-35) years. The patients are at a minimum 7 year post-HSCT. We have 
analyzed the IgH repertoire diversity by spectratyping the RT-PCR amplified IgH complementarity 
determining region 3 (CDR3) fragments, primed with specific oligonucleotides for the each of six 
VH families.  The IgH repertoire diversity was compared between patients, donors and controls, 
as well as VH family usage to the repertoire. 

Results: Frequency analysis of relative usage of IgH VH families shows the same profile between 
transplant patients, their donors and controls. The expressed IgH repertoire makes use of the 
VH families according to the patern VH1>VH4>VH3>VH6>VH2>VH5. The spectratyping analysis of 
B-cell IgH repertoire of HSCT patients indicates a normal polyclonal Gaussian (PG) repertoire for 
the families VH1, VH3 and VH4 and a polyclonal but skewed (PS) repertoire for VH2 and VH5 on 
4 patients  and oligoclonal profile (OL) for 2 patients. Four patients present a PG profile, whereas 
1 presents a PS repertoire. The same analysis for the 10 healthy individuals (donors and controls) 
reveals 1 donor and 2 controls with a rather disturbed repertoire at VH2, VH5 and VH6. The other 
individuals present a diverse and normal repertoire. 

Conclusions: Despite the disparity between donor and transplant haplotypes, the long term 
diversity of the patient’s B lymphocyte repertoire post-haploidentical HSCT seems to be normal 
and comparable to that of the donors and age-matched controls.
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Palavras-Chave: Ácido Acetilsalicílico, Clopidogrel; Resistência aos antiplaquetários

Introdução: A terapêutica antiplaquetária com ácido acetilsalicílico (AAS) e clopidogrel reduz 
a mortalidade e a recorrência de eventos cardiovasculares nas síndromes coronárias agudas. 
Contudo, têm sido descritos casos de resistência laboratorial a estes fármacos, com implicações 
clínicas potencialmente relevantes. No entanto, permanece grande controvérsia quanto à 
real prevalência da resistência aos antiagregantes plaquetários e quanto à melhor definição 
laboratorial a utilizar.

Objectivos: Determinar a prevalência da resistência laboratorial ao AAS e clopidogrel em 
doentes com enfarte agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (EAM-EST) e avaliar a 
concordância de diferentes definições de resistência aos antiagregantes plaquetários.

Metodologia: Estudou-se a função plaquetária de 43 doentes admitidos por EAM-EST e 
submetidos a angioplastia primária num período de seis meses. A função plaquetária foi 
estudada em amostras de sangue colhidas imediatamente antes e 24h após o cateterismo coronário, 
avaliando-se a agregometria óptica induzida por ácido araquidónico (AO-AA) e ADP (AO-ADP), 
VerifyNow®ASP (V-ASP) e VerifyNow®P2Y12 (V-P2Y12). Definiu-se resistência laboratorial ao 
AAS e ao clopidogrel como redução da agregação entre o início do cateterismo e após 24h 
inferior a 40% nos testes de agregometria óptica, e nos testes VerifyNow® por V-ASP =550 
Aspirin Reaction Units e PRU V-P2Y12 =250 P2Y12 Reaction Units, respectivamente.

Resultados: Os métodos AO-AA e V-ASP identificaram resistência laboratorial ao AAS em 12.5% 
e 17% dos doentes, respectivamente (concordância dos resultados em 64% dos indivíduos). 
Os métodos AO-ADP e V-P2Y12 detectaram resistência laboratorial ao clopidogrel em 47% e 
38%, respectivamente (concordância dos resultados em 76% dos casos). Além disso, 8% dos 
doentes eram simultaneamente resistentes a ambos os antiagregantes plaquetários (com base 
nos resultados dos testes VerifyNow ®).

Conclusões: A resistência laboratorial aos antiagregantes plaquetários é muito prevalente, 
particularmante no que respeita ao clopidogrel. A discordância entre os resultados dos diferentes 
métodos sugere a necessidade de uniformizar critérios de definição de resistência laboratorial, 
metodologias e protocolos de investigação.

Key-words: Aspirin; Clopidogrel; Resistance to the antiplatelet  agents

Background: In patients with acute coronary syndromes, aspirin and clopidogrel reduce mortality 
and recurrent cardiovascular events. Recent studies suggest substantial interindividual variation 
in response to antiplatelet agents, and that resistance to these drugs is clinically relevant. 
However, there remains great controversy regarding the prevalence of antiplatelet resistence 
and concerning the laboratorial definition to be applied.

Aim: Determine the prevalence of resistance to aspirin and clopidogrel in patients with acute ST 
elevation myocardial infarction (STEMI) and to evaluate the concordance of different laboratorial 
definitions.

Methods: In 43 consecutive patients with STEMI who underwent primary angioplasty, the 
platelet response of was studied before and 24 hours after the coronary catheterization. The 
time period between bolus of aspirin-clopidogrel and blood sample collection was less than 30 
minutes. Platelet function was assessed ex vivo by optical aggregometry with arachidonic acid 
(AA-AO), ADP (ADP-AO), VerifyNow®ASP (V-ASP) and VerifyNow®P2Y12 (V-P2Y12). In optical 
agregometry tests, resistance to aspirin and clopidogrel was defined as reduction of aggregation 
between the pre-bolus and post 24h lower than 40%. In VerifyNow® tests, it was defined as 
V-ASP =550 Aspirin Reaction Units and V-P2Y12 =250 P2Y12 Reaction Units.

Results: AO-AA and V-ASP methods identified aspirin resistance in 12.5% and 17% of subjects, 
respectively (agreement of the two methods in 64% of cases). AO-ADP and V-P2Y12 methods 
detected resistance to clopidogrel in 47% and 38% of subjects, respectively (agreement in 76% 
of cases). Furthermore, considering the results of VerifyNow® tests, 8% were simultaneously 
resistant to both antiplatelet drugs.

Conclusions: Laboratory resistance to antiplatelet drugs was very prevalent in the studied 
population. However, discrepancy between the several methods evaluated points to the need 
of further research to identify the laboratory definition with the best correlation with clinical 
endpoints.
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Palavras-Chave: Epilepsia, Hipocampo, Glicina

A epilepsia é uma desordem neurológica crónica, caracterizada por crises recorrentes não 
provocadas. É uma das doenças neurológicas graves mais comuns afectando cerca de 0,4% 
da população com cerca de 20-70/100000 novos casos por ano. Durante uma crise mantida 
por períodos prolongados (o chamado status epilepticus (SE)) a hiperexcitabilidade neuronal 
anormal não é compensada pela transmissão inibitória Gabaérgica. 

O objectivo do presente trabalho era estabelecer um modelo de epilepsia “in vitro”  em 
culturas de neurónios do hipocampo e caracterizar alguns dos marcadores relacionados com a 
sinaptogénese, com principal enfoque nas sinapses glicinérgicas.

Assim, foram plaqueados neurónios de hipocampo, obtidos a partir de embriões (E19) de ratos 
Sprague-Dawleys, em culturas com baixa densidade (3x104 células/cm2) em placas e lamelas 
de vidro cobertas de polilisina (PLL) e incubados a 37º numa atmosfera com 5% de CO

2
. Os 

neurónios forma mantidos em meio neurobasal. A epilepsia foi induzida, com alguns ajustes ao 
método utilizado por outros grupos (Sombati and DeLorenzo, 1995). Os neurónios em cultura 
foram posteriormente divididos de forma aleatória em grupos controlo e epileptiformes, os 
grupos controlo foram mantidos em meio de cultura ao longo de toda a experiência, enquanto 
que os neurónios sujeitos a insulto foram incubados ao 10º dia “in vitro” (DIV) numa solução 
sem magnésio a 37º num ambiente com 5% de CO

2
. Foram testados dois tempos de exposição, 

30’ e 1h. Após este período, os neurónios voltaram ao meio de cultura. Ao 15DIV foi avaliada a 
actividade epileptiforme através de métodos de patch-clamp.
Durante a cultura, foram recolhidos lisados celulares aos DIV 3, 7, 10 e 15. A expressão de 
alguns marcadores relacionados com a sinaptogénese (subunidade GluR1 dos receptores AMPA 
e sinaptofisina) e de componentes das sinapses glicinérgicas (gefirina e receptor GlyR da glicina) 
foram avaliados através de Western-Blot.

Nos neurónios sujeitos a insulto a ocorrência de descargas epileptiformes espontâneas 
recorrentes (denominadas SRED’s) foi detectada em ambos os tempos de exposição, enquanto 
que os neurónios controlo apenas apresentavam potencias de acção espontâneos intermitentes, 
que são constantemente observados durante a actividade basal deste tipo de culturas de células 
hipocampais.

No entanto, as análises de Western-Blot, obtidas a partir dos lisados celulares dos neurónios 
controlo e dos que foram sujeitos a insulto, não revelaram uma mudança significativa no padrão 
de expressão dos marcadores avaliados. Estes resultados apontam para uma baixa eficiência 
do insulto. Muito provavelmente o número de neurónios epilépticos obtidos com 30’ e 1h de 
incubação num meio com baixa concentração de Mg

2
+ não foi suficiente para conferir um 

fenótipo molecular. Ainda assim a expressão de receptores de glicina (GlyR) apresenta uma 
tendência para aumentar, o que indica que a transmissão glicinérgica (como descrito) tem um 
papel na epilepsia.

Key-words: Epilepsy, Hypocampus, Glycine

Epilepsy is a chronic neurological disorder characterized by recurrent unprovoked seizures. It is 
one of the most common serious neurological conditions, affecting 0.4 of the world’s population 
and having approximately 20-70/100000 new cases per year. During a prolonged, self-sustained 
seizure (condition called Status Epilepticus (SE)) the abnormal neuronal hyperexcitability is not 
overcomed by the GABAergic inhibitory transmission. Therefore, the need of an additional 
or alternate inhibitory mechanism, such as glycinergic transmission, to maintain the balance 
between neuronal inhibition and excitation has emerged (Chattipakorn and McMahon, 2003) 
and constitutes the research area of many groups throughout the scientific community.

In this work we aimed to establish an “in vitro” epilepsy model in hippocampal neuronal cultures 
and further characterize some synaptogenesis related markers, with particular focus in the 
components of glycinergic synapses. 

Thus, hippocampal neurons, obtained from E19 Sprague-Dawley embryos, were seeded at low 
density (3x104 cells/cm2) on poly-L-lysine (PLL) coated dishes/glass coverslips and incubated 
at 37°C in 5% CO

2
 atmosphere. Neurons were kept in Neurobasal medium. Epilepsy induction 

was performed, with some adjustments, as described by others (Sombati and DeLorenzo, 1995). 
Wells of cultured neurons were randomly divided into control and epileptiform groups. Control 
neurons were maintained in cell culture medium throughout the whole experiment, while 
insulted neurons were incubated, at day in vitro (DIV) 10, in a magnesium-free solution at 37°C 
in 5% CO

2
 atmosphere. Two exposure times, 30 min and 1h, were tested. After insult, neurons 

were returned to maintenance medium. Five days after the insult (DIV 15) epileptiform activity 
was recorded with whole-cell patch clamp recordings.
Throughout the culture, whole cell lysates were prepared at DIV 3, 7, 10 and 15. The expression 
pattern of some synaptogenesis related markers (GluR1 subunit of AMPA receptor and 
synaptophysin) and components of glycinergic synapses (gephyrin and glycine receptor GlyR) 
were evaluated by Western blot.

The occurrence of spontaneous recurrent epileptiform discharges, named SREDs, was detected 
at both exposure times in insulted neurons. Control neurons displayed intermittent spontaneous 
action potentials that are consistently observed during basal activity in this hippocampal culture 
preparation.

However, western blot analysis of cell lysates, obtained from control and insulted neurons, did 
not show a significant change in the expression pattern of the evaluated markers. These results 
point to a low insult efficiency. Most likely, the amount of “epileptic” neurons, obtained with 30 
min or 1h incubation in low Mg

2
+ solution, was not enough to confer a molecular phenotype. 

Even so, GlyR expression shows a tendency to increase in “epileptic” cultures, which indicates 
that glycinergic transmission, plays a role in epilepsy.
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Palavras-Chave: Terapêutica Antiretrovírica; Mudança; Não-adesão

Fundamento: A mudança na terapêutica antiretrovírica (TAR) é uma decisão baseada em vários 
factores. Estudos internacionais sugerem que, em cerca de 25% dos doentes naïve, o regime 
inicial de terapêutica de alta eficácia (HAART) é alterado no primeiro ano.

Objectivos: Determinar a incidência da mudança na TAR ao longo do tratamento e avaliar quais 
os motivos associados.

Métodos: Estudo de coorte em indivíduos seropositivos para o VIH com pelo menos uma 
dispensa de TAR e 2 consultas no Hospital de Dia de Infecciologia do HSM (Director: Prof. Francisco 
Antunes), entre Jan 2005 e Dez 2009. A uma amostra aleatória, foi verificada a elegibilidade e 
registada informação do processo clínico desde o início do tratamento até Dez 2009 (ou saída da 
coorte). A mudança na TAR é definida como alteração na medicação (não incluindo alterações de 
posologia) ou como interrupção do tratamento por decisão clínica ou não-adesão à terapêutica. 
Para caracterizar a incidência e os motivos de mudança, recorreu-se a estatística descritiva.

Resultados: Até à data, foram analisados dados de 60 indivíduos elegíveis, com uma mediana 
de 130 meses desde o início da TAR, idade média 32,7±8,9 anos e 23 (38,3%) mulheres. Para 
a maioria (n=22, 36,7%), o regime inicial foi 2N(t)RTI/NNRTI.
Dos 27 (45%) indivíduos que iniciaram a TAR em regime não HAART, 6 (22,2%) tiveram uma 
primeira mudança relacionada com não-adesão e 21 (77,8%) relacionada com a medicação, dos 
quais 7 (33,3%) mudaram para HAART. O tempo mediano de mudança para HAART foi 33,3 meses.
Cinquenta e nove (59) indivíduos mudaram ou iniciaram em regime HAART, dos quais 9 (15,3%) 
não tiveram alterações do esquema HAART inicial. A primeira mudança na HAART ocorreu em 50 
indivíduos, após mediana de 13,1 meses. Quando indicado no processo (14% sem informação), 
as principais razões para 1ª mudança na HAART foram falência virológica/imunológica (n=11, 
25,8%), não-adesão (n=8, 18,6%), efeitos adversos/intolerância (n=16, 37,2%) e resistência 
(n=5, 11,6%). A segunda mudança ocorreu em 38 indivíduos após mediana de 15,1 meses 
desde a primeira mudança. Verificou-se ausência de informação em 7 indivíduos (24,4%) e as 
razões principais foram falência virológica/imunológica (n=14, 45,2%), não-adesão (n=3, 9,7%), 
efeitos adversos/intolerância (n=6, 19,4%) e resistências (n=6, 19,4%). A terceira mudança 
ocorreu para 31 indivíduos após mediana de 19,1 meses. Em 19,4% dos casos (n=6) não 
estavam registados motivos de mudança, tendo sido indicados falência virológica/imunológica 
(n=5, 20%), efeitos adversos/intolerância (n=9, 36%) e resistência (n=8, 32%).

Conclusões: Os resultados preliminares indicam uma frequência relevante de mudanças na TAR. 
Espera-se que a análise final forneça informação acerca dos padrões longitudinais e motivos das 
mudanças nos regimes TAR, bem como na detecção de eventuais diferenças relacionadas com 
os diferentes regimes e exposição prévia à TAR.

Key-words: Antiretroviral therapy; Switching; Patient Non-Adherence

Background: Changing antiretroviral therapy (ART) is a clinical decision based on many factors. 
International studies suggested that approximately 25% of the naïve subjects change the highly 
active antiretroviral therapy (HAART) initial regimen within the first year of treatment.

Objectives: Describe the frequency of change in ART over time and its reasons.

Methods: Cohort study on ambulatory HIV patients that have at least one ART dispensation and 2 
medical appointments at Infectious Diseases Day Clinic - HSM (Director: Prof. Francisco Antunes), 
within Jan2005 to Dec2009. For a sample of subjects randomly selected after pharmacy records, 
eligibility is verified and information from clinical record is collected from the beginning of the 
treatment until Dec2009 (or cohort exit). ART changes are defined as switching medication (not 
including posologic adjustments) or as interrupting the treatment by clinical decision or patient 
non-adherence. Descriptive statistics is applied in order to characterize frequency and reasons 
for ART changes.

Results: We have data from 60 eligible subjects, with a median of 130 months since the beginning 
of ART, mean age 32.7±8.9 years and 23 (38,3%) female. For the majority (n=22, 36.7%) initial 
regimen was 2N(t)RTI and a NNRTI. 
Out of the 27 (45%) subjects who started ART in other regimen than HAART, 6 (22.2%) had a 
first change related to non-adherence and 21 (77.8%) had switched medication, with 7 (33.3%) 
switching to HAART. Median time to switch to HAART was 33.3 months.
Fifty-nine (59) subjects switched to or initiated on HAART, from which 9 (15.3%) had no ART 
change on initial regimen. First change in HAART occurred in 50 subjects, after a median of 13.1 
months. When indicated in clinical record (missing information in 14%), the major reasons for 
HAART first change were virological or immunological failure (n=11, 25.8%), non-adherence 
(n=8, 18.6%), toxicities/tolerability (n=16, 37.2%) and resistances (n=5, 11.6%). Second changes 
occurred for 38 subjects after a median time of 15.1 months since the first change. Reasons for 
second change were not indicated in 7 subjects (24.4%) and the major reasons for change 
were virological or immunological failure (n=14, 45.2%), non-adherence (n=3, 9.7%), toxicities/
tolerability (n=6, 19.4%) and resistances (n=6, 19.4%). Third change occurred for 31 subjects after 
a median of 19.1 months.  Missing information on reasons for third change was 19.4% (n=6). 
When indicated in clinical records main reasons for change were virological or immunological 
failure (n=5, 20.0%), toxicities/tolerability (n=9, 36.0%) and resistances (n=8, 32.0%). 

Conclusions: The preliminary results of our study indicate a relevant frequency of ART changes. 
The final analysis of the study is expected to provide useful information on the longitudinal 
patterns and motivations for ART regimen changes, as well as detecting eventual differences 
related to ART regimens and previous exposure to ART. 
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Palavras-Chave: Speckle tracking; Strain; Cinética segmentar

Introdução: As alterações da cinética segmentar são convencionalmente avaliadas pela 
observação do espessamento miocárdico e deslocamento do endocárdio, em imagens de 
ecocardiograma modo bidimensional. Esta classificação é muito subjectiva e depende totalmente 
da experiência do operador. 

Objectivo: Determinar a acuidade dos parâmetros de deformação miocárdica longitudinal e 
transversal baseados em speckle tracking na avaliação da cinética segmentar em doentes com 
enfarte agudo do miocárdio.

Metodologia: Em doentes (dts) consecutivos com enfarte agudo do miocárdio (EAM) com 
elevação de ST submetidos a angioplastia primária, foi realizado ecocardiograma (Vivid 7, GE) 
nas primeiras 72h de internamento. O wall motion score (WMS) foi avaliado por 2 observadores 
independentes, com atribuição da classificação final por consenso. Em pós-processamento, 
mediram-se os picos sistólicos de strain (S) longitudinal (PSSL) e de strain-rate (Sr) longitudinal 
(PSSrL), o pico máximo de S transversal (PMST) e o pico protodiastólico de Sr longitudinal 
(PDSrL). As distribuições do PSSL e PSSrL em função do WMS foram avaliadas com os testes 
ANOVA e t-Student, e o PMST e PDSrL com os testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. A acuidade 
diagnóstica na detecção de anomalia da cinética segmentar (WMS=2) foi determinada pela área 
sob a Receiver Operator Curve.

Resultados: Foram avaliados 69 dts (sexo masculino: 70%; 63±14 anos), nos quais a artéria 
responsável pelo EAM foi a descendente anterior, circunflexa e coronária direita em 34%, 26% 
e 36%, respectivamente. A qualidade de imagem permitiu a análise de deformação de 1117 
segmentos, 40% dos quais com alterações segmentares. Os valores de PSSL e PSSrL variaram 
significativamente com o WMS, sendo mais negativos nos segmentos normocinéticos (p<0,001), 
enquanto o PMST e o PDSrL diminuíram progressivamente com o WMS (p<0,001). Para a 
detecção de alteração segmentar (WMS=2), o parâmetros com melhor acuidade foi o PSSL 
(ROC=0,77; IC95% 0,74-0,80; p<0,001). Nos segmentos normocinéticos (mas não naqueles com 
WMS=2), o PSSL tornou-se mais negativo da base (-13,5±6,2%) para o ápex (-19,4±7,8%), pelo 
que a acuidade na detecção de alteração segmentar aumentou significativamente do plano basal 
para o apical.

Conclusão: A análise da deformação miocárdica por speckle tracking permite a quantificação da 
cinética segmentar. O PSSL é o parâmetro com maior acuidade e o seu desempenho diagnóstico 
é melhor na avaliação dos segmentos ventriculares dos planos médio e apical.

Key-words: Speckle tracking; Strain; Regional wall motion

Background: Regional wall motion is conventionally evaluated by observation of myocardial 
thickening and endocardial displacement in two-dimensional mode echocardiography images. 
This classification is very subjective and depends entirely on the operator´s experience.

Aims: To determine the diagnostic accuracy of longitudinal and transversal strain parameters 
assessed by 2D speckle tracking echo (2DSE) in the evaluation of regional wall motion 
abnormalities (WMA) in patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI).

Methods: Consecutive patients (pts) with first-ever STEMI submitted to primary angioplasty were 
studied. All pts underwent standard Doppler echo and 2DSE within 72 hours after admission. 
Regional wall motion (WM) was scored by two operators and final score was decided by consensus. 
WMA was defined as WM=2. In blinded post-processing, peak systolic (PS) longitudinal strain (LS), 
PS longitudinal strain rate (LSr), peak early-diastolic longitudinal strain rate (PDLSr) and peak 
transversal strain (PTS) were measured; their distribution was compared according WM score and 
their diagnostic accuracy for detecting WMA was assessed by the area under the ROC curve.

Results: 69 pts were evaluated (males: 70%; 63±14 years;). The culprit coronary artery was 
the anterior descending in 34%, circumflex in 26% and right coronary artery in 36%. Among 
the 1117 segments with suitable image quality for 2DSE analysis, 40% had regional WMA. PS-
LS and PS-LSr varied with WM score being more negative in normal segments (p<.001), while 
PTS and PDLSr decreased progressively with WM score (p<.001). The 2DSE parameter that more 
accurately detected WMA was PS-LS (ROC=0.77; 95%CI: 0.74-0.80; p<0.001). Only in normokinetic 
segments, PS-LS became more negative from base (-13.5±6.2%) to apex (-19.4±7.8%). So, the 
diagnostic accuracy of PS-LS for detecting WMA increased from the base to apical segments.

Conclusions: Myocardial deformation assessed by 2DSE allows the quantitative assessment of 
systolic regional function. PS-LS is the parameter with higher diagnostic accuracy for detecting 
WMA, having better diagnostic performance in mid-ventricular and apical segments.
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Palavras-Chave: Barreira hemato-encefálica, Modelo in-vitro, Transcitose  

A Barreira Hemato-Encefálica (BHE), estrutura que isola o Sistema Nervoso Central (SNC), é 
dotada de uma elevada selectividade que, por um lado, confere protecção ao tecido neuronal 
mas, por outro, dificulta o aporte de fármacos ao SNC no tratamento de patologias.

Com este projecto, pretendeu-se isolar, cultivar e testar células endoteliais (EC), de modo a 
estabelecer um modelo in-vitro da BHE.

Na construção deste modelo, as EC, previamente isoladas de capilares de cérebro de bovino 
e identificadas por imunofluorescência, foram cultivadas e tratadas com meio diferenciador, 
com o objectivo de promover a junção celular e estabelecer, deste modo, uma barreira. A 
permeabilidade e a selectividade desta barreira in-vitro foram avaliadas através da medição 
da resistência eléctrica transendotelial (TEER) e de experiências de transcitose, realizadas com 
recurso a dois controlos emissores de fluorescência. 

Os valores de TEER (20Ω.cm2) medidos no modelo barreira construído para este projecto, 
constituído exclusivamente por EC, aproximaram-se dos conseguidos nos modelos construídos a 
partir de uma co-cultura de EC e astrócitos, que constituem o actual estado da arte. Uma vez que 
os coeficientes de permeabilidade obtidos, neste modelo, para os controlos positivo e negativo 
(2,0x10-4 cm/s e 2.6x10-8 cm/s, respectivamente) se revelaram inferiores aos conseguidos 
noutras barreiras in-vitro, a co-cultura parece não apresentar mais benefícios, compativamente 
com a monocultura.

Relativamente a outros protótipos de BHE, a barreira in-vitro apresentada constitui uma 
optimização no que concerne às condições de cultura de EC e aos factores determinantes para 
as experiências de permeabilidade/transcitose. Conseguiu-se, assim, um modelo capaz de 
mimetizar a BHE e viável para a realização de ensaios de screening in-vitro, que se revelou mais 
simples, de concepção facilitada e menos dispendioso do que os modelos comuns.

Futuramente, com o modelo in-vitro de BHE já estabelecido, a realização de experiências de 
transposição transendotelial de moléculas, nomeadamente de fragmentos de proteínas do vírus 
da dengue, constitui o principal objectivo. Algumas formas mais graves de febre de Dengue 
incluem infecção do SNC. Espera-se, assim, que este trabalho pioneiro abra perspectivas ao 
desenvolvimento de substâncias com potencial terapêutico, direccionadas para o SNC e com 
capacidade de transpor a BHE.

Key-words: Blood brain barrier, In-vitro model, Permeability

The Blood Brain Barrier (BBB) isolates the Central Nervous System (CNS). It has a high selectivity 
that protects neuronal tissue, which however, restricts drug delivery to the CNS when treating 
pathologies.

With this project we aimed to isolate, cultivate and test endothelial cells (EC) in order to establish 
a BBB in-vitro model.

The endotelial cells were isolated from bovine brain capillaries and detected by immunoflurescence. 
They were cultivated and treated with differentiation medium, with the objective to promote 
cellular junctions and establish a barrier formed by a single layer of cells. The permeability and 
selectivity of this in-vitro barrier were determined by measuring the transendothelial electrical 
resistance (TEER) and permeability. Permeability assays were certified with a positive and a 
negative control using fluorescence spectroscopy.

The TEER (20 Ω.cm2) values measured in the barrier developed in this project (constituted by 
EC-only) were similar to those obtained in the standard models (based on a co-culture of EC 
and astrocytes). The permeability coefficients obtained for the positive and negative controls 
(2,0x10-4 cm/s and 2.6x10-8 cm/s, respectively) were lower  to those obtained in other in-vitro 
barrier models. Therefore, the current state-of-the-art co-culture models do not show benefit 
when compared to the mono-culture model developed in this project. 

The model achieved constitutes an optimization to the EC culture conditions regarding TEER and 
permeability. It is thus an appropriate model for in-vitro screening tests, simpler to obtain, not 
so time consuming and more cost-effective than standard models.

In the near future, since the BBB in-vitro model is established, the performance of transendothelial 
molecule transposition experiences, such as fragments of dengue virus proteins, constitutes our 
main goal. Severe forms of Dengue Fever sometimes include infection of the CNS. This will be 
a pioneering work towards the development of drugs that can target the SNC, with the ability 
to cross the BBB.
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Palavras-Chave: Infecção VIH/SIDA; Terapêutica anti-retrovírica; Adesão à terapêutica 

Fundamento: Manter uma adesão elevada à terapêutica anti-retrovírica (TAR) diminui a 
progressão da infecção VIH/SIDA e a probabilidade de resistências, além de contribuir para 
uma melhor utilização de recursos em saúde. Assim, a caracterização deste comportamento 
(determinando a sua prevalência e factores associados) permite planear intervenções mais 
eficazes tendo em vista melhores resultados em saúde.

Objectivos: (1) Determinar a prevalência da não-adesão à terapêutica; 
(2) Identificar factores associados à não-adesão à terapêutica.

Métodos: Estudo observacional de coorte retrospectiva, com análise de uma amostra aleatória 
de doentes, seguidos no Hospital de Dia de Infecciologia do HSM e sob TAR entre 2005 e 2009. 
Foram consultados os processos clínicos e os registos de dispensa da farmácia, recolhendo-se 
dados sobre a adesão e factores descritos como associados. Foram considerados não aderentes 
os doentes que estiveram sem medicação por um período superior a 30 dias, pelo menos uma 
vez durante o período de estudo (de 2005 a 2008). Foram testadas as hipóteses de correlação 
entre idade, sexo, comportamento de risco e tempo do diagnóstico até início da TAR com a 
adesão à terapêutica, por análise bivariada.

Resultados: Até ao momento, foram analisados 60 indivíduos com idade média 32,7±8,9 
anos. Destes, 38% eram do sexo feminino, 51% eram caucasianos e 32% eram portugueses. A 
toxicodependência EV e a heterossexualidade foram a via de transmissão mais frequente (33,3% 
em cada um dos casos). A transmissão por via homossexual ou bissexual estava presente em 
17% dos indivíduos e não havia registo em 10% dos casos. Nesta amostra, o tempo médio entre 
o diagnóstico e o início da TAR foi de 16 meses, sendo que 50% dos indivíduos iniciaram no 
primeiro semestre após diagnóstico. Em 2005, 10% dos esquemas terapêuticos eram não HAART 
(1,6% 1NTRI e 8,3% 2NTRI), 48,3% eram constituídos por 2NTRI/NNTRI e 23,3% por 2NTRI/2IP.
A prevalência da não-adesão foi 38,33%, sendo que destes, 65,2% eram do sexo masculino. 
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos de 
comportamentos de risco, entre sexos ou classes etárias, nem relacionadas com o tempo 
decorrido do diagnóstico até ao início da TAR.

Conclusões: Dos dados já analisados, foi determinada uma não adesão à terapêutica de 38,3%, 
superior a outros estudos realizados em Portugal. Com a conclusão do estudo pretende-se 
determinar factores associados à adesão, através da análise de maior número de indivíduos e 
de dados recolhidos nos processos clínicos.

Key-words: HIV/AIDS infection; Antiretroviral therapy; Adherence

Background: Maintaining a high adherence to antiretroviral therapy (ART) decreases the 
progression of HIV / AIDS infection and the likelihood of viral resistance. Moreover, it contributes 
to a better use of health resources. Thus, the characterization of this behavior (by determining its 
prevalence and associated factors) allows the planning of more effective interventions, in order 
to achieve better health outcomes.

Objectives: (1) Determine the prevalence of non-adherence to antiretroviral treatment; 
(2) Identify factors associated with non-adherence.

Methods: Retrospective cohort study, with the analysis until now of a random sample of patients 
followed in the Hospital de Dia de Infecciologia do HSM on ART between 2005 and 2009. We reviewed 
the clinical records and dispense records of pharmacy, collecting data on adherence and factors 
described as associated. Those patients which have been without medication for a period 
exceeding 30 days, at least once during the study period (2005-2008), were considered non-adherent. 
Hypothesis of correlation between age, sex, risk behavior and the time elapsed from diagnosis 
to initiation of antiretroviral therapy with non-adherence, were tested by bivariate analysis.

Results: So far, 60 individuals were analyzed, with a mean age 32.7 ± 8.9 years. Of these, 
38% were female, 51% were Caucasian and 32% were Portuguese. EV drug addiction 
and heterosexuality were the risk behavior more frequently reported (33.3% in each case). 
Homosexual or bisexual behaviors were present in 17% of individuals and there was no record 
in 10% of cases. In this sample, the average time between diagnosis and initiation of ART was 16 
months, and 50% of those started in the first semester after diagnosis. In 2005, 10% of regimens 
were not HAART (1.6% 1NTRI and 8.3% 2NTRI), 48.3% were 2NTRI/NNTRI and 23.3% were 
2NTRI/2IP. Non-adherence prevalence was 38.33%. The majority (65.2%) of the non-adherents 
were male. There were no statistically significant differences between the various groups of risk 
behaviors neither among sexes or age classes, nor related to the time elapsed from diagnosis 
to initiation of ART.

Conclusion: The preliminary data determined a non-adherence to ART of 38.3%, higher than 
other studies in Portugal. With the conclusion of the study, we aim to determine factors affecting 
the therapeutic adherence, through the analysis of larger number of subjects and data collected 
in clinical processes.
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Palavras-Chave: Núcleo accumbens, Estereotaxia, Imunohistoquímica

Fundamento: O Núcleo Accumbens (Acc) é uma estrutura do prosencéfalo basal mal conhecida 
no cérebro humano. Sabe-se que funciona como interface límbico-motora e que está implicado 
em processos como a motivação e a emoção, desempenhando um papel central nos circuitos 
de recompensa cerebral.Está relacionado com algumas doenças neuropsiquiátricas, distúrbios 
de ansiedade e comportamentos aditivos. Na maioria dos estudos até agora realizados, 
principalmente em roedores, o Acc está subdividido em duas porções distintas: a shell, confinada 
à margem ventromedial do Acc, e um core. Em humanos esta divisão é duvidosa. Trabalhos 
efectuados no Instituto de Anatomia da FML, nos últimos anos, permitiram a identifcação 
histológica do Acc com H&E em cortes de congelação e a determinação das suas dimensões 
e coordenadas estereotáxicas. Permitiram também verificar que este núcleo se continua 
posteriormente à Comissura Branca Anterior (CA), e está em continuidade com o Núcleo Basal 
de Meynert, a área septal e o Pedúnculo Talâmico Inferior. Alguns estudos demonstraram que 
a subdivisão do núcleo em diferentes sectores é possível realizar-se no humano através de 
técnicas imunohistoquímicas com os marcadores calbindina e calretinina, estando descrita 
maior representatividade da calbindina no core e da calretinina na shell. 

Objectivos: Estudo e identificação histológica e imunohistoquímica (Calbindina e Calretinina) do 
núcleo accumbens humano Pré e Pós Comissural.

Métodos: Foram estudados 6 Acc de 3 cérebros adultos normais.Os Acc foram fixados, dissecados 
e incluidos em Parafina. Foram efectuados cortes seriados no micrótomo, de 0,5mm em 0,5mm 
(4 cortes/série) na parte posterior do núcleo até 1cm atrás da CA . Procedeu-se à coloração dos 
cortes com H&E e para a marcação imunohistoquímica, incubação com o anticorpo adequado e 
um marcador secundário. Observação ao macro e microscópio.

Resultados e Conclusões: No que diz respeito à Calretinina não se observou marcação 
significativa em toda a extensão do Acc estudado, à excepção de uma zona mais caudal: área 
retro-comissural, transição para o pedúnculo Talâmico Inferior e algumas células do Núcleo 
Basal de Meynert. Em relação à Calbindina observou-se uma marcação difusa, embora pouco 
intensa, de todo o núcleo estudado; estes aspectos são especialmente evidentes nas células 
do Núcleo Basal de Meynert onde a marcação tem a forma de múltiplos grânulos que ocupam 
a maior parte do citoplasma. Estes resultados não permitem até à data estabelecer sectores 
correspondentes a uma divisão entre Core/Shell. Esta pesquisa prossegue até se completar o 
estudo detalhado de todo o material disponível.

Nota: Este estudo contou com a colaboração de Beatriz Mourato, Luís Sousa, Mónica Anselmo, Francisco 
Correia e Pedro Pereira.

Key-words: Nucleus Accumbens, Stereotaxy, Immunohistochemistry

Background: The Nucleus Accumbens (Acc) is a forebrain structure poorly studied in the 
human brain. It is known to act as a motor-limbic interface, being involved in processes such 
as motivation and emotion and playing a central role in the cerebral rewarding systems. It is 
involved in several neuropsychiatric and anxiety disorders, as well as in addiction behaviors. 
In most of the studies, mainly in rodents, the Acc is subdivided in two distinct areas: the 
Shell, confined to the ventromedial border of the Acc, and the Core. In humans this division 
is questionable. Previous studies performed in the Institute of Anatomy of the FML have 
established the stereotactic coordinates of the Human Acc and its precise limits and dimensions. 
They also showed that the Acc goes behind the posterior limit of the anterior commissure (AC) 
and is continuous with the Basal Nucleus of Meynert, the septal area and the inferior thalamic 
peduncle. Some studies proposed that it is possible to identify different parts of the nucleus 
in humans through immunohistochemical techniques namely using the markers calbindin and 
calretinin. It is accepted that calbindin is predominant in the Core and calretinin in the Shell. 

Objectives: To study the histological and immunohistochemical characteristics (Calbindin and 
Calretinin) of the human nucleus Accumbens, pre and post-commissural. 

Methods: 6 Acc from 3 healthy adult human brains were fixed, dissected, embedded and serially 
cut in coronal 5 µm thick slices every 0,5mm (4 cuts/series) in the posterior pre-commissural area 
of the nucleus and until 1cm behind  the AC. The slices were stained with H&E, and incubated 
with the adequate antibody and a secondary marker (immunohistochemical labeling). Macro 
and microscope observation. 

Results and Conclusions: There was no significant labeling with Calretinin along the entire 
extension of the studied Acc, except on the caudal part: post-commissural area, transition to the 
inferior thalamic peduncle and some cells of the Basal  Nucleus of Meynert. Calbindin labeling 
showed a diffusely heterogeneous distribution along the entire nucleus; on the Basal Nucleus 
of Meynert the labeling revealed the existence of multiple granules in most of the cytoplasm of 
the cells. These results do not yet allowed to state a clear conclusion about the subdivision in 
Core and Shell of the Human Acc. This research will continue until the study of the entire material 
available is completed.

Note: This study counted on the contribution of Beatriz Mourato, Luis Sousa, Mónica Anselmo, Francisco 
Correia and Pedro Pereira.
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Palavras-Chave: Via de sinalização Notch, Músculo liso vascular, Células endoteliais

Fundamento: As células estaminais embrionárias (ES) podem gerar um largo espectro de 
linhagens, sendo uma importante fonte de progenitores para terapias de substituição e um 
adequado modelo in vitro para o estudo das primeiras fases do desenvolvimento embrionário. 
Os corpos embrióides (EBs) são formados quando se permite a diferenciação das células ES 
e contêm derivados de todos os folhetos germinativos. Às 72 horas de diferenciação, os EBs 
contêm duas importantes populações derivadas da mesoderme, blast colony-forming cells (BL-
CFCs), identificadas como D3.25 Bry+/Flk-1+, e cardiovascular colony-forming cells (CV-CFCs), 
D3.25 Bry+/Flk-1-. As BL-CFCs têm potencial hematopoiético, músculo liso vascular (VSM) e 
endotelial, enquanto as CV-CFCs têm potencial cardiomiócito, VSM e endotelial. Actualmente é 
conhecido que a via de sinalização Notch tem influência na hematopoiese e cardiomiogénese 
embrionárias nos vertebrados.

Objectivos: O objectivo deste trabalho foi estudar quais os efeitos da inibição da sinalização 
Notch na geração de progenitores com potencial VSM e endotelial a partir da diferenciação de 
células ES de ratinho.

Métodos: Foi utilizada uma linha celular ES indutível pela doxiciclina (Dox) expressando uma 
forma dominante negativa (DN) de MAML1.  As células ES foram cultivadas e foi permitida a 
sua diferenciação em EBs que cresceram na presença (+Dox) ou ausência (-Dox) de Dox durante 
3 dias. EBs D3 foram tripsinizados, transferidos para placas revestidas com matrigel e mantidos 
em meio de cultura contendo vascular endothelial growth factor (VEGF) e basic fibroblast growth 
factor (bFGF), na presença (+Dox) ou ausência (-Dox) de Dox criando, assim, quatro condições 
experimentais distintas: -Dox/-Dox, -Dox/+Dox, +Dox/-Dox, +Dox/+Dox. Após 5 dias, foi 
realizada a fenotipagem das diversas populações por citometria de fluxo com anticorpos contra 
Tie-2 e Flk-1. Os resultados foram comparados utilizando o T-teste e P<0.05 foi considerado 
estatisticamente significativo. 

Resultados: A inibição da sinalização Notch através da indução por Dox de DNMAML1 do dia 
0 ao dia 3 de diferenciação dos EBs e subsequente cultura em condições experimentais que 
favorecem a diferenciação de progenitores endoteliais e de músculo liso vascular na ausência de 
Dox (+Dox/-Dox) aumentou a proliferação celular em relação ao controlo (-Dox/-Dox) com um 
incremento de 13 vezes e de 8 vezes, respectivamente. +Dox/-Dox  demonstrou um acentuado 
aumento na proporção de células Tie-2+/Flk-1- em relação ao controlo (-Dox/-Dox), -Dox/+Dox 
e +Dox/+Dox, enquanto que -Dox/+Dox mostrou uma diminuição na percentagem de células 
Tie-2+/Flk-1- relativamente ao controlo (-Dox/-Dox), +Dox/-Dox e +Dox/+Dox. 

Conclusões: Em conjunto, estes resultados sugerem que a inibição da via de sinalização Notch 
do dia 0 ao dia 3 de diferenciação de EBs influencia a proliferação celular de forma reversível e 
especifica a mesoderme promovendo a diferenciação de progenitores com potencial VSM.

Key-words: Notch signaling pathway, Vascular smooth muscle, Endothelial cells

Background: Embryonic stem (ES) cells are capable of generating a wide range of lineages. 
Therefore, they are an important source of progenitors for replacement therapy and a suitable 
in vitro model for the early embryonic development. Embryoid bodies (EBs) form when ES cells 
are allowed to differentiate and contain derivatives of all the three germ layers. Within 72 
hours of differentiation, EBs contain two important mesoderm-derived progenitor populations, 
blast colony-forming cells (BL-CFCs) identified as D3.25 Bry+/Flk-1+, and cardiovascular colony-
forming cells (CV-CFCs) D3.25 Bry+/Flk-1-. BL-CFCs have hematopoietic, vascular smooth muscle 
(VSM) and endothelial potential, whereas CV-CFCs have cardiomyocyte, VSM and endothelial 
potential. It has been established that the Notch signaling pathway has a role in embryonic 
hematopoiesis and cardiomyogenesis in vertebrates.

Objectives: The aim of this work was to study the effects of Notch signaling inhibition in the 
generation of progenitors with VSM and endothelial potential from the differentiation of mouse 
ES cells.

Methods: A doxycycline (Dox) inducible ES cell line expressing a dominant negative (DN) form 
of MAML1 was used. ES cells were cultured and allowed to differentiate into EBs which were 
grown in the presence (+Dox) or absence (-Dox) of Dox for 3 days. EBs D3 were trypsinized, 
plated on matrigel-coated plates and cultured in vascular endothelial growth factor (VEGF) and 
basic fibroblast growth factor (bFGF), in the presence (+Dox) or absence (-Dox) of Dox thus 
creating four distinct experimental conditions: -Dox/-Dox, -Dox/+Dox, +Dox/-Dox, +Dox/+Dox. 
After 5 days, phenotyping of the different cell populations by flow cytometry with antibodies 
against Tie-2 and Flk-1 was performed. The results were compared using T-test and P<0.05 was 
considered statistically significant.

Results: Inhibition of Notch signaling following Dox-induction of DNMAML1 from day 0 to day 3 
of EB differentiation and subsequent culture on conditions that promote the differentiation of 
endothelial and vascular smooth muscle cells in the absence of Dox (+Dox/-Dox) enhanced 
cell proliferation over the control (-Dox/-Dox) with an 13-fold increase versus a 8-fold increase, 
respectively. +Dox/-Dox demonstrated a marked increase in the proportion of Tie-2+/Flk-1- 
cells over the control (-Dox/-Dox), -Dox/+Dox and +Dox/+Dox, whereas -Dox/+Dox showed 
a decrease in Tie-2+/Flk-1- cells percentage over the control (-Dox/-Dox), +Dox/-Dox and 
+Dox/+Dox. 

Conclusions: Taken together, these findings suggest that inhibition of the Notch signaling 
pathway from day 0 to day 3 of EB differentiation influences cell proliferation in a reversible 
manner and specifies mesoderm for the establishment of progenitors with VSM potential.
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Palavras-Chave: Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), Ecocardiografia tridimensional (Eco3D), 
Prognóstico

A HAP é definida pela pressão arterial pulmonar média superior a 25mmHg em repouso, 
caracteriza-se pelo progressivo aumento das resistências vasculares pulmonares levando a 
falência ventricular direita (VD) e morte prematura. Actualmente sabe-se que a evolução da 
HAP é condicionada predominantemente pela dimensão e função do VD e menos dependente 
de parâmetros hemodinâmicos. Recentemente uma série de novos parâmetros de avaliação 
ecocardiográfica tem vindo a emergir, o que justifica a reavaliação do papel da ecocardiografia 
no prognóstico da HAP. Em particular, a utilização da Eco3D aplicada à avaliação da função VD 
veio ultrapassar a dificuldade de fazer simplificações acerca da geometria VD. A procura de 
uma técnica não invasiva para determinação dos parâmetros hemodinâmicos prognósticos na 
HAP justifica-se ainda por implicar menor desconforto e morbilidade para o doente e maior 
facilidade de acesso. A capacidade de previsão prognóstica através da avaliação da função VD 
torna-a uma técnica especialmente atractiva. Objectivo: Análise da  correlação entre os valores 
de volumes e fracção de ejecção (Fej) do VD obtidos por um novo método de Eco3D e os 
parâmetros de função VD actualmente validados para o prognóstico da HAP. Métodos: Em 15 
doentes da consulta de HAP foi realizado estudo transversal, clínico e ecocardiográfico utilizando 
modo M, 2D e com aquisição de imagens 3D em ecógrafo Vivid 7 (GE, Noruega). O novo método 
de avaliação da função VD tridimensional consistiu na utilização do método de 9 cortes em 
curto eixo a partir de uma aquisição de Eco3D em volume completo (Echopac 10), com os 
cortes extremos a serem realizados logo abaixo do plano valvular tricúspide e no ápex do VD. A 
espessura dos cortes foi determinada pela medição do longo eixo do VD a dividir pelo número 
de cortes (9). As medições obtidas por este novo método foram comparadas com a medição 
semi-automática 3D da função do VD (Tomtec) e os parâmetros bidimensionais recomendados 
pelas sociedades Europeia e Americana de ecocardiografia. Resultados: A obtenção de imagens 
3D de qualidade suficiente para processamento foi possível em 100% dos doentes com HAP. O 
volume telediastólico (VTD) determinado pelo método de cortes de curto-eixo foi 155±66mL e 
apresenta correlação linear com o VTD determinado pelo método 3D semi-automático (r2=0,73; 
p<0,01), correlação com medição do VD em MM curto eixo e área do VD em plano apical 4C 
(R2=0,51; p<0,01, e 0,73; p<0,01). O volume telessistólico (VTS) determinado pelo novo método 
foi 103±50mL e também demonstrou correlação com o volume em eco 3D, MM e 2D (R2=0,52, 
R2=0,61, R2=0,52, 0,79; p<0,01). A Fej do VD correlacionou-se de forma significativa com a Fej pelo 
método semi-automáticoo e com o deslocamento apical do anel tricúspide (p<0,01) Conclusões: 
A quantificação de volumes do VD pelo método de curto-eixo é exequível em doentes com HAP. 
Os parâmetros determinados por esta técnica apresentam boa correlação com método semi-
automático 3D e determinações em MM e 2D.

Key-words:  Pulmonary Arterial Hypertension (PAH), Tridimensional echocardiography(Eco3D), 
Prognosis

Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) is defined as a mean pulmonary artery pressure superior 
to 25 mmHg in rest. PAH is characterized by the progressive increase in pulmonary vascular 
resistance leading to right ventricular (RV) failure and death. The prognosis of PAH patients 
seems to be related mainly to RV dimensions and function rather than to pulmonary artery 
pressure. Several new parameters for echocardiographic evaluation have recently emerged, 
which supports a revision on the role of echocardiography in PAH prognosis. Particularly, the use 
of tridimensional echocardiography (3D Echo) in the evaluation of RV function overcomes the 
difficulties associated with complex RV geometry. Non-invasive procedures to determine prognosis 
in PAH may provide less discomfort and morbidity to the patient, as well as broader access. The 
possibility of providing prognostic information based on RV function assessment makes 3D Echo 
a especially attractive technique. Objectives: We aim to obtain correlation  between volumes 
and ejection fraction of RV, assessed by a new method of 3D Echo, and the parameters of RV 
function currently validated in PAH. Methods: Fifteen patients from the PAH outpatient clinic 
were included in a  transversal, clinical and echocardiographic (M mode, 2D and 3D using a Vivid 
7 equipment (GE, Norway)) study. The new 3D echocardiographic RV function method is based 
on the analysis of 9 slice-short-axis images after acquisitions of full volume 3D echographic images 
(Echopac 10). The extremal slices were positioned just above the tricuspid valvular plan and in the 
RV apex. The slices’ thickness was determined by measuring RV long-axis devided by the number 
of slices (9). The measurements obtained using this new method were compared with the semi-
automated 3D measurements of RV function (Tomtec) and with the bidimensional parameters 
recommended by the European and American societies of echocardiography. Results: Fair quality 
3D images for post-processing analysis was possible in all of the patients with PAH. End-diastolic 
volume (EDV) determined by short-axis method was 155±66mL, linearly correlated to EDV 
determined by the semi-automated 3D method (r2=0,73; p<0,01), correlated to RV dimentions 
in M mode short-axis and RV area in 4 chamber view (R2=0,51; p<0,01. R2=0,73; p<0,01). End-
systolic volume (ESV) determined by this new method was 103±50mL and also correlated to ESV 
by the semi-automated 3D method, M Mode and 2D (R2=0,52; R2=0,61; R2=0,52, 0,79; p<0,01). 
RV Ejection Fraction determined by 3D short-axis method significantly  correlated to the semi-
automated method and to the tricuspid annular systolic excursion (P<0,01). Conclusions: Right 
ventricular volume quantification by the 3D short-axis method is fiseable in patients with PAH. 
Volumes determined by this technique have good correlation to those obtained by the 3D semi-
automated method and to MM and 2D of right ventricular function.
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Palavras-Chave: Epilepsia, Circadiário, Sono

Fundamento: A epilepsia é uma doença neurológica influenciada por factores endógenos como 
o ciclo sono/vigília e o ritmo circadiário. Alguns estudos comprovam que as crises epilépticas em 
humanos têm um ritmo circadiário que depende da zona de início ictal. Na epilepsia temporal 
mesial, a maior parte das crises surge durante a tarde. No entanto, os trabalhos efectuados 
até agora analisaram grupos heterogéneos de doentes quanto à localização e tipo de lesão 
epileptogénea. Estes estudos baseiam-se, além disso, em dados recolhidos em internamento, 
com as condicionantes e modificações da rotina próprias da admissão hospitalar e a interrupção 
da toma de fármacos antiepilépticos. 

Objectivos: caracterizar o padrão circadiário das crises epilépticas em doentes com epilepsia 
temporal mesial refractária, em ambulatório; correlacionar esse padrão com os seus períodos de 
sono.. Prentende-se com este trabalho reportar os dados preliminares do estudo ainda em curso.

Métodos: 1. Selecção de doentes com epilepsia temporal mesial lesional e refractária,  seguidos 
em consulta de epilepsia no HSM. 

2. Contacto com os doentes elegíveis e entrega do consentimento informado. 
3. Todos os doentes realizam um diário com registo das horas de sono, crises e toma 

da medicação durante 30 dias consecutivos. 
4. Variáveis analisadas: média de crises em cada hora do dia; média de crises em intervalos 

de 8 h (4h-12h, 12h-20h e 20h-4h); média de crises durante o sono; média de crises em vígília; 
5. As variáveis foram comparadas com testes não paramétricos de comparação de 

médias com nível de significância de 0,05.

Resultados: Foram analisadas 60 crises em 8 doentes com epilepsia temporal mesial. O número 
médio de crises por doente, no período estudado, foi de 7,38. A distribuição horária revelou 
picos às 16h, 20h e 22h. Dividindo o dia em períodos de 8 horas registaram-se, em média, 1,38 
crises no período 4h-12h, 4,50 no período 12h-20h e 2,38 no período 20h-4h. O número de 
crises em vigília foi maior do que durante o sono (p=0,012). O total de horas de sono em dias 
de crise e em dias sem crise não revelou diferenças significativas (p=0,197). 

Conclusões: Estes dados preliminares sugerem que em doentes com epilepsia temporal mesial 
lesional em ambulatório, tal como previamente demonstrado em internamento, o período 
da tarde parece ser o mais provável para a ocorrência de crises. Além disso, as crises são 
principalmente reportadas em vigília, e não coincidentes com eventuais períodos de sesta 
durante a tarde. O conhecimento da existência de um padrão circadiário confirmado em 
ambulatório tem enorme relevância para a prática clínica. Estes dados poderão eventualmente 
ser utilizados como sinais localizadores da zona de início ictal e contribuir para o planeamento 
de exames complementares e da medicação. Além disso, a diminuição do carácter imprevisível 
das crises,  melhorará de forma significativa da segurança e qualidade de vida destes doentes.

Key-words: Epilepsy, Circadian, Sleep

Background: Epilepsy is a neurological disease that is influenced by endogenous factors like 
the sleep/wake cycle and the circadian rhythm. Some studies verify that epileptic seizures in 
humans have a circadian rhythm depending on the epileptogenic region. In mesial temporal 
epilepsy, the majority of the seizures occur in the afternoon. However, all studies conducted so 
far concerned only heterogeneous groups in what concerns the site and type of epileptogenic 
lesion. These studies are based on data gathered during hospital admission, therefore subject to 
the daily routine changes imposed by admission and the cessation of anti-epileptic medication.

Goals: to characterize the circadian pattern of epileptic seizures in patients with refractory 
temporal lobe epilepsy in ambulatory care; to correlate this pattern with their sleep/wake cycles. 
With this essay we intend to present the preliminary results of this on-going study. 

Methods: 1.Selection of patients with lesional and refractory mesial temporal lobe epilepsy, 
regularly followed at Santa Maria Hospital. 2.Contact with eligible patients and delivery of 
the informed consent. 3. All patients filled in a diary with their sleep, seizure and medication 
hours for 30 consecutive days. 4. Variables analyzed: average number of seizures in each hour; 
average number of seizures in 8h intervals (4h-12h, 12h-20h and 20h-4h); average number of 
seizures while asleep and awake. 5. Comparison of variables using non-parametric tests for the 
comparison of means with a significance level of 0,05.

Results: Sixty seizures from a total of 8 patients were analyzed. The average number of seizures 
per patient in the studied period was 7,38. The hourly distribution showed peaks at 16h, 20h 
and 22h. Dividing the day in periods of 8 hours, the average number of seizures was 1,38 in the 
period 4h-12h, 4,50 in the period 12h-20h and 2,38 in the period 20h-4h. The number of seizures 
while awake was greater than during sleep (p=0,012). The total number of hours in days with 
seizures and in days without seizures did not reveal significant differences (p=0,197). 

Conclusions: This preliminary data suggests that in patients with lesional mesial temporal lobe 
epilepsy in outpatient care, the afternoon is the most likely period for the appearance of seizures, 
as was already  demonstrated during inpatient care. Furthermore, the seizures are reported mainly 
while the patients are awake, not coinciding with eventual afternoon naps. The knowledge of 
the existence of a circadian pattern verified in ambulatory care will be of the utmost relevance 
for clinical practice. This data may eventually have localizing value for determining ictal onset 
zones, and would improve the planning of complementary exams and medication regimes. Also, 
by decreasing the unpredictable character of epileptic seizures, this knowledge would account 
for a significant improvement in the safety and quality of life of these patients.
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Palavras-Chave: Metástases ósseas, RANK-RANKL

Introdução: As metastases ósseas são muito prevalentes e aumentam a morbilidade e 
mortalidade em pacientes com cancro da mama e da próstata avançado. No ciclo do osso normal, 
a quantidade de osso reabsorvida é compensada pela quantidade de osso formada. No entanto, 
nas metástases ósseas há aumento da actividade osteoclástica com desenvolvimento de lesões 
osteolíticas. Sabe-se que a via de sinalização RANK-RANKL está associada à osteoclastogénese 
e à actividade osteoclástica. Recentemente descobriu-se que células metastáticas do cancro da 
mama e da próstata podem expressar o receptor RANK. A estimulação dessas células com RANKL 
induz a sua migração e invasão da matriz de colagéneo. Apesar da existência dos bifosfonatos 
como opção terapêutica das complicações esqueléticas do cancro, há a necessidade de uma 
terapia mais conveniente, eficiente e segura; e a inibição da via de sinaçização RANK/RANKL 
parece ser um alvo terapêutico promissor.
O efeito anti-tumoral de fármacos anti-resorptivos cujo alvo é a via de sinalização RANK/
RANKL e os osteoclastos, como o denosumab, podem contribuir para uma melhoria do desfecho 
clínico em pacientes com doença metastática avançada. O nosso objectivo é analisar o efeito 
do estímulo com RANKL nos níveis de expressão dos genes da MMP1, OPG e PTHrP em linhas 
celulares osteotrópicas do cancro da mama e da próstata que expressam o receptor RANK.

Materiais e métodos: As linhas celulares usadas foram a MDA-MB-435, MDA-MB-231, MDA-231-BO2 
(cancro da mama) e a MCF-7 e PC3 (cancro da próstata). Um clone da linha celular PC3 com 
o knock-down do RANK, obtido por shRNA, foi também usado neste trabalho. Quando as 
linhas celulares atingiram 80% de confluência foram privadas de meio por 24 horas e em 
seguida estimuladas com 2µg/mL de RANKL  durante 10, 20, 40, 60 e 120 minutos. O RNA 
total foi isolado usando o RNeasy Mini Kit (Quiagen) e reversamente transcrito em cDNA com o 
Superscript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen).  Foi feita análise dos produtos 
transcritos por RT-PCR semi-quantitativo usando primers específicos para a MMP1, OPG e PTHrP, 
e ainda a beta-Actina como controlo da normalização. Os produtos de PCR foram analisados por 
electroforese e a amplificação génica foi quantificada utilizando o programa ImageJ.

Resultados: O estímulo com RANKL levou a um aumento na expressão da MMP1 em todas as 
linhas celulares. O knock-down do RANK anula este efeito, corroborando que o efeito depede da 
interacção RANK-RANKL. A expressão basal e a activação da MMP1 na linha não invasiva MCF-7 
é muito baixa quando comparada com as outras linhas celulares. Não há diferenças significativas 
na expressão da OPG e PTHrP após estímulo com RANKL.

Conclusão: A interacção RANK-RANKL nas células tumorais que expressam o receptor RANK 
pode levar à activação de vias intracelulares importantes. Os nossos dados sugerem que a 
transcrição do gene da MMP1 é activada após estímulo com RANKL. A expressão aumentada 
de MMP1 aumenta o potencial invasive das células do cancro da mama e da próstata que 
metastizam para o osso. A MMP1 pode degradar directamente a matriz extracelular do osso, 
libertando factores de crescimento, e possui uma actividade xxxxxxxx, contribuindo para o ciclo 
vicioso das metástases ósseas.

Key-words: Bone metastases, RANK-RANKL

Aim: Bone metastases are highly prevalent and cause severe morbidity and mortality in 
patients with advanced breast or prostate cancer. In physiologic bone remodelling, the amount 
of bone resorbed is compensated by the amount of bone that is newly formed. However, in 
bone metastases there is an increased osteoclastic activity with consequent development of 
osteolytic lesions. It is well established that RANK-RANKL signalling pathways are associated with 
osteoclastogenesis and osteoclastic activity. Recently, it was found that bone metastatic cells 
from breast and prostate cancers for example, may express RANK receptor. Moreover, stimulation 
of these cells with RANKL induces cell migration and invasion through a collagen matrix. Despite 
the availability of biphosphonates as a therapeutic option against skeletal complications of 
malignancy, a medical need exists for a more convenient, effective and safe therapy and the 
inhibition of RANK-RANKL signalling pathway seems to be a promising therapeutic target. An 
anti-tumoural effect of anti-resorptive drugs targeting RANK-RANKL and osteoclasts, like the 
monoclonal antibody denosumab, may contribute to an improved clinical outcome of patients 
with advanced bone metastatic disease.Our aim was to analyse the effect of RANKL stimuli on 
the expression levels of MMP1, OPG and PTHrP genes, in osteotropic breast and prostate cancer 
cell lines, which express the RANK receptor. 

Methods and Materials: Human breast cancer cell lines MCF-7, MDA-MB-435, MDA-MB-231, 
MDA-231-BO2, and human prostate cancer cell line PC3 were used. A PC3 cell line clone with 
stable knock-down of RANK, obtained by shRNA, was also used. Approximately 80% confluent 
cell cultures were serum-starved for 24h and stimulated with 2 µg/mL RANKL for 10, 20, 40, 60 
and 120 min. Total RNA was isolated using RNeasy Mini Kit (Quiagen) and reverse transcribed into 
cDNA with Superscript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen). Semi-quantitative 
RT-PCR analysis of transcript expression was performed using specific primers for MMP1, OPG and 
PTHrP, and beta-Actin as internal control for gene expression normalization. PCR products were 
resolved by electrophoresis and gene amplification was quantified using the ImageJ software.

Results: The RANKL stimulus leads to an increase in the expression of MMP1 in all cell lines. 
RANK knock-down abrogates this effect, corroborating that the effect depends on RANK-RANKL 
interaction. The basal expression and activation of MMP1 in the non-invasive cell line MCF-7 
is very low when compared to the other cell lines. There is no significant difference on the 
expression levels of OPG, PTHrP following RANKL stimulus.

Conclusion: RANK-RANKL interaction in RANK expressing osteotropic tumor cells may lead 
to the activation of important intracellular pathways. Our data shows that MMP1 gene is 
transcriptionally activated following RANKL stimuli. MMP1 overexpression increases the invasive 
potential of breast and prostate cancer cells that metastize to bone. MMP1 may directly degrade 
bone extracellular matrix, releasing growth factors, and has an important “sheddase” activity, 
contributing to the vicious cycle of bone metastasis. 
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Palavras-Chave: Quiotorfina, Analgesia, Opióide

Fundamentação: Quiotorfina (KTP) é um dipéptido endógeno (L-Tyr-L-Arg) importante na 
regulação da dor no sistema nervoso central (SNC), possivelmente através de um mecanismo 
opióide-mediado.
KTP é altamente analgésico, mas apenas quando injectado directamente no cérebro, o que 
se deve à sua susceptibilidade à degradação enzimática e reduzida capacidade de atravessar 
a barreira hematoencefálica (BHE). Projectar novos derivados, mantendo as propriedades 
analgésicas e aumentando a facilidade em atravessar a BHE e a resistência à degradação 
enzimática contornaria estes inconvenientes. Recentemente, desenvolvemos dois novos 
derivados de KTP: KTP amida (KTP-NH2) e KTP-NH2 ligado ao ibuprofeno (IKTP-NH2). Ao 
contrário do péptido original, ambos os derivados KTP inibiram as respostas nociceptivas em 
modelos animais, após administração sistémica. Tais propriedades levaram-nos a estudar os 
seus possíveis efeitos off-target.

Objectivo: A comparação dos efeitos adversos in vivo entre os derivados KTP e opióides 
comummente usados na prática clínica: morfina e tramadol.
Este tipo de estudos comparativos são extremamente úteis para avaliar um possível uso clínico 
destes derivados KTP, reduzindo os efeitos adversos.

Métodos: Estudos metabólicos e da actividade locomotora foram realizados em modelos animais 
para avaliar os potenciais efeitos de KTP-NH2, IKTP NH2, morfina e tramadol. Alteraçães dos 
sistemas gatrointestinal e genitourinário foram estudadas usando gaiolas metabólicas, medindo: 
peso e volume de fezes e urina, assim como de comida e água ingeridos, respectivamente. A 
actividade locomotora foi avaliada através do teste de Campo Aberto. Em dois períodos de 5´ (10´ 
e 15´ após inj. i.p.) foram registados: 1) velocidade média, 2) distância total, 3) percentagem de 
tempo em repouso e 4) percentagem de tempo na área do meio, aberta.

Resultados: Os nossos resultados mostraram que: a) KTP-NH2 e IKTP-NH2 não causam 
obstipação. Pelo contrário, a morfina causou significativa obstipação; b) Tramadol aumentou 
significativamente a ingestão de água e alimentos. No entanto, KTP-NH2 e IKTP-NH2 não 
apresentaram diferenças vs grupo salino; c) A função motora foi significativamente perturbada 
em ratos injectados com IKTP NH2 vs salino; d) Observa-se uma óbvia tendência em animais 
injectados com morfina, que parecem mover-se menos e mais lentamente quando comparados 
com os grupos salino e KTP-NH2; e) Provavelmente, há um efeito ansiogénico da morfina e IKTP-
NH2, quando administrado em modelos animais.

Conclusões: Hoje em dia, a dor assume-se como o quinto sinal vital tornando a sua avaliação e 
eficaz tratamento prioridades da medicina.
Considerando essencial, como com qualquer outra molécula, a avaliação dos efeitos off-target 
desta, comparámos KTP-NH2 com dois opióides muito usados na prática clínica. Por serem 
muito promissores, os resultados obtidos revestem de importância uma melhor caracterização, 
desenvolvimento e estudos comparativos das moléculas em estudo.

Key-words: Kyotorphin, Analgesia, Opioid

Background: Kyotorphin (KTP) is an endogenous dipeptide (L-Tyr-L-Arg) important in pain 
regulation in the central nervous system (CNS), possibly via an opioid-mediated mechanism. KTP 
is highly analgesic but only when directly injected into the brain, which is related to its reduced 
ability to cross blood-brain barrier (BBB) and susceptibility to enzymatic degradation. Designing 
better derivatives, with analgesic properties maintained, but with improved resistance and BBB 
crossing is one of the approaches to circumvent these drawbacks. Recently, we designed and 
characterized two new KTP derivatives: KTP-amide (KTP-NH2) and KTP-NH2 linked to Ibuprofen 
(IKTP-NH2). Unlike the original peptide, both KTP derivatives were efficient inhibiting nociceptive 
responses following systemic administration to animal models. These properties leaded us to 
broad our study to possible off-target effects.

Objective: To compare the in vivo side effects between KTP derivatives and opioid analgesic 
drugs commonly used in clinical practice: morphine and tramadol.
In clinical terms, such comparative studies are extremely useful to assess whether a future use 
of these derivatives KTP ensures fewer adverse effects.

Methods: Metabolic and locomotor activity studies were undertaken in animal models to 
evaluate the effects of KTP-NH2, IKTP-NH2, morphine and tramadol, for potentially side effects. 
Gastrointestinal and genitourinary systems changes were investigated using metabolic cages: 
feces and urine output as well as food and water intake were measured. Locomotor activity was 
studied using the Open Field test. For two 5’ periods (starting at 10’ and 15’ after i.p. injection), 
it was measured: 1) mean speed, 2) total distance, 3) percentage of time spent resting and 4) 
percentage of time spent in the open, middle area.

Results: Our results showed that: a) KTP-NH2 and IKTP-NH2 did not cause constipation. By 
contrast, morphine caused significant constipation; b) Tramadol significantly increased water 
and food intake. However, KTP-NH2 and IKTP-NH2 did not show differences versus saline; c) 
Motor function was significantly perturbed in rats injected with IKTP-NH2 (versus saline); d) An 
obvious trend is observed in morphine injected animals, who seem to move less and slower 
when compared with saline and KTP-NH2 groups; e) Probably there is an anxiety-inducing side 
effect of morphine and IKTP-NH2 when administered to animal models.

Conclusions: Nowadays, pain is assumed as the fifth vital sign being, today, essential its 
evaluation and a priority of medical care its effective treatment.
Considering the state of the art of KTP-NH2 it is of a key importance, as with any other drug, to 
evaluate not only the target effects but also off-target ones. In this line, we compared KTP-NH2 
with two opioids used in clinical practice. Since results obtained are very promising it assumes 
a major importance better characterization, development and further comparative studies of 
these new drugs.
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Palavras-Chave: Timo, Especificação, Homeobox

Fundamentação: Os genes homeobox são reguladores do desenvolvimento embrionário e são 
responsáveis pelo fenómeno homeótico quando mutados, isto é, transformam uma estrutura 
corporal noutra. Nos vertebrados, a expressão dos genes Hox inicia-se na gastrulação e segue um 
padrão de colinearidade temporal e espacial, onde os genes são sequencialmente expressos da 
região 3´ para a 5´ controlando o desenvolvimento dos folhetos germinativos da região anterior 
para a região posterior do embrião. Em murganho, o gene Hoxa3 é expresso na endoderme a 
partir da 3ª bolsa faríngea (BF) e quando removido leva à ausência do timo e das paratiroides. 
Níveis elevados de ácido retinóico no embrião levam a um desenvolvimento incorrecto das 2ª e 
3ª BF sendo esse efeito atribuído à expressão ectópica e mais anterior do gene Hoxb1 (expresso 
a partir da 4ª BF). Estes dados sugerem que a identidade das bolsas faríngeas é determinada por 
um código Hox e que a identidade do timo poderá definir-se pelo código Hoxa3+ Hoxb1-. 

Objectivos: Este projecto teve como objectivo desenvolver uma sonda de RNA anti-sense para o 
gene Hoxb1 em gallus gallus e estudar a sua expressão na endoderme das BF na embriogénese 
da galinha.

Métodos: Foi produzida uma sonda de RNA anti-sense para o gene Hoxb1 utilizando a tecnologia 
TOPO TA Cloning (Invitrogen). Para definir os territórios embrionários de interesse foram realizadas 
hibridações in situ para os genes Pax1, Gcm2 e Foxn1, que identificam todas as BF (Pax1) e os 
futuros rudimentos das paratiroides (Gcm2) e do timo (Foxn1) nas 3ª e 4ª BF. Foram também 
realizadas hibridações in situ para o gene Hoxa3 que define a fronteira anterior da 3ª BF. 

Resultados: Produzimos uma sonda de RNA anti-sense para o gene Hoxb1 em gallus gallus. 
Começámos por identificar a sequência de mRNA do gene Hoxb1 e desenhámos primers para a 
região de interesse a amplificar por RT-PCR. Produzimos cDNA a partir de mRNA total extraído de 
embriões e o produto amplificado por RT-PCR foi introduzido no vector pCR II TOPO (Invitrogen). 
Obtivemos dois clones com a sequencia correcta e utilizou-se um destes clones para sintetizar 
in vitro a sonda de RNA anti-sense do gene Hoxb1. Estão de momento a decorrer estudos de 
hibridação in situ whole-mount com a sonda produzida. Os estudos de expressão por hibridação 
in situ whole-mount mostraram que o gene Pax1 é expresso na endoderme de todas as BF de 
embriões em dia embrionário (E)2, E3 e E4. Também observámos que os genes Gcm2 e Foxn1 
são expressos na endoderme das 3ª e 4ª BF de embriões E4 e E4,5, respectivamente. Observámos 
a expressão de Hoxa3 desde a 3ª BF até à região mais posterior dos arcos branqueais.

Conclusões: Com este projecto foi possível desenvolver um novo instrumento molecular, uma 
sonda para o gene Hoxb1 de gallus gallus, contribuindo para a melhor caracterização da 
expressão espacial e temporal dos genes Hox durante o desenvolvimento da endoderme dos 
territórios tímicos em embriões de galinha

Key-words: Thymus, Specification, Homeobox

Background: Homeobox genes are regulators of embryonic development and when mutated 
are responsible for the homeotic phenomena transforming one body segment into another. In 
vertebrates, the expression of Hox genes begins at gastrulation and follows a pattern of spatial 
and temporal colinearity along the anteroposterior axis of the embryo. This property, which means 
that these genes are expressed sequentially from 3’ to 5’ region, controlling the development of 
embryonic structures successively from the anterior to the posterior region, has been described 
for several embryonic structures derived from all germ layers. In mouse Hoxa3 gene is expressed 
in the endoderm of the 3rd pharyngeal pouch(PP) onwards and loss-of-function mutations of 
Hoxa3 result in the absence of the thymus and parathyroids. It is also known that raised levels 
of retinoid acid in the embryo result in the incorrect development of the 2nd and 3rd PP which is 
attributed to the ectopic and more anterior expression of the Hoxb1 gene (expressed from the 
4th PP onwards). This data suggests that the identity of the PP is determined by a Hox code and 
that the identity of the thymus may be defined by the Hoxa3+ Hoxb1- code.

Objectives: The aim of this project was to develop an antisense RNA probe for the Hoxb1 gene in 
gallus gallus and to study its expression in the endoderm of the PP during chick embryogenesis.

Methods: The antisense RNA Hoxb1 probe was produced using the TOPO TA Cloning technology 
(Invitrogen). To define the embryonic territories of interest in situ hybridization was performed 
for the Pax1, Gcm2 and Foxn1 genes to identify the endoderm of all PP (Pax1), and parathyroid 
(Gcm2) and thymus (Foxn1) rudiments in the endoderm of the 3rd and 4th PP. In situ hybridization 
for the Hoxa3 gene was also performed to determine the anterior frontier of the 3rd PP.

Results: An antisense RNA Hoxb1 probe was produced. We started by identifying the mRNA 
sequence of the Hoxb1 gene and designed primers to amplify the region of interest by RT-PCR. 
Total mRNA was extracted from chick embryos, cDNA was produced and the RT-PCR product 
was introduced in the pCR II TOPO vector (Invitrogen).  We obtained two clones with the correct 
sequence and one of these was used for the synthesis of the antisense RNA probe. In situ 
hybridization studies with the produced probe are now taking place.
By in situ hybridization we observed the expression of Pax1 in the endoderm of all PP in chick 
embryos at embryonic day (E) 2, E3 and E4. Gcm2 and Foxn1 expression was detected in the 
endoderm of the 3rd and 4th PP at respectively E4 and E4.5 embryos. We also observed Hoxa3 
expression from the endoderm of the 3rd PP until the more posterior region of the brachial arches.

Conclusions: With this project we developed a gallus gallus Hoxb1 probe and contributed with 
a new molecular tool for the study of spatial and temporal expression of Hox genes in the 
endoderme territories of the developing thymus in chick embryos.
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Palavras-Chave: Desenvolvimento tímico, Sinalização Notch, Topografia génica

Fundamentação: O timo é um órgão hematopoiético primário responsável pela diferenciação 
dos linfócitos T. A organogénese do timo é um fenómeno complexo que depende de múltiplas 
interacções entre células derivadas dos três folhetos embrionários. Em 1975, Le Douarin e 
Jotereau, usando o sistema de quimeras galinha-codorniz, identificaram a origem do epitélio 
tímico na endoderme das 3ª e 4ª bolsas faríngeas (BF) e mostraram que as interacções epitélio-
mesênquima são importantes para a especificação da endoderme em epitélio tímico. Os sinais 
moleculares envolvidos nessas interacções celulares, da endoderme com o mesênquima dos 
arcos faríngeos (AF), são amplamente desconhecidos. Uma das vias de sinalização que poderá 
estar envolvida neste processo é a via de sinalização Notch que actua por contacto célula-a-
célula, está altamente conservada na evolução e regula múltiplos processos celulares, como a 
especificação, diferenciação, proliferação e apoptose, durante o desenvolvimento.

Objectivos: Este projecto teve como objectivo caracterizar a topografia de expressão dos genes 
da sinalização Notch (Receptores: Notch1 e 2; Ligandos: Delta1, Serrate1 e 2; Genes-alvo: Hairy1, 
Hes5.1, 5.2, 6.1 e 6.2) nos diferentes tecidos que participam na organogénese inicial do timo,  
nos dias 3 e 4 do desenvolvimento embrionário da galinha.

Métodos: Foram preparadas sondas de RNA anti-sense dos genes envolvidos na via de 
sinalização Notch. Efectuaram-se hibridações in situ com as respectivas sondas, em embrião 
inteiro e em secções de parafina, em embriões galinha com 3 e 4 dias de desenvolvimento.

Resultados: Nos embriões com 3 dias de desenvolvimento observou-se a expressão dos genes 
Hes5.2 e Hes6.1 nos domínios anterior e posterior da endoderme da 3ª BF. A expressão do 
último foi também observada no mesênquima do 4º AF. Após 24h, a expressão de Hes6.1 foi 
mantida nesses territórios. Também foi observada, ao dia 4, a expressão dos genes Delta1, 
Serrate1, Hairy1, Notch1 e Notch2 no domínio anterior da endoderme da 3ª BF. A expressão 
de Notch1 e Notch2 foi também visível no mesênquima do 3º AF, adjacente à endoderme e 
à parede dos 3º e 4º vasos aórticos e no endotélio dos mesmos. Por último, a expressão do 
gene Hes5.1 sobrepôs-se ao padrão de expressão dos genes anteriores (Notch1 e Notch2) e 
estendeu-se ao mesênquima do 4º AF, adjacente à endoderme da 3ª BF. 

Conclusões: Neste trabalho identificou-se um padrão de expressão dos genes da sinalização 
Notch na endoderme das 3ª e 4ª BF e mesênquima adjacente, numa janela temporalmente 
restrita, sugerindo um papel desta via na regulação da organogénese inicial do timo. Os resultados 
obtidos neste trabalho suportarão futuros ensaios funcionais do efeito da sinalização Notch 
durante as interacções epitélio-mesênquima que conduzem à especificação da endoderme das 
bolsas faríngeas em epitélio tímico.

Key-words: Thymus development, Notch signaling pathway, Gene topography

Background: Thymus is a primary hematopoietic organ responsible for T-cell differentiation. 
Thymus organogenesis is a complex phenomenon which depends on multiple interactions 
between cells derived from the three germ layers. In 1975, Le Douarin and Jotereau, using the 
chicken-quail chimera, identified the endoderm of the 3rd and 4th pharyngeal pouches (PP) as 
the origin of thymic epithelium and demonstrated that epithelial-mesenchymal interactions are  
important for its specification into thymic epithelium. The molecular signals responsible for these 
cellular interactions are largely unknown. One possible signaling pathway involved in this process 
is the Notch pathway which acts by cell-to-cell contact. This pathway is evolutionarily conserved 
and is known to regulate multiple cellular processes such as specification, differentiation, 
proliferation and apoptosis during development. 

Objectives: The aim of this work was to study the gene expression pattern of Notch signaling 
related-genes (Receptors: Notch 1 and 2; Ligands: Delta1, Serrate 1 and 2; and Target-genes: 
Hairy1, Hes5.1, 5.2, 6.1 and 6.2) in the tissues involved in early thymic organogenesis at the 3rd 
and 4th days of chicken embryonic development. 

Methods: Anti-sense RNA probes were prepared for Notch signaling related-genes. Whole-
mount preparations and paraffin sections of embryonic day (E) 3 and E4 chicken embryos were 
in situ hybridized with the previously prepared Notch signaling related-genes probes.  

Results: The expression of Hes5.2 and Hes6.1 genes was detected in the anterior and posterior 
domains of the endoderm of the 3rd PP at E3 chicken embryos. The expression of Hes6.1 was 
also detected in the 4th PA – possibly in the mesenchyme. After further 24h of development, 
Hes6.1 expression was maintained in the same regions. Delta1, Serrate1, Hairy1, Notch1 and 
Notch2 expression was observed in the anterior domain of the 3rd PP. It was also noticed the 
expression of Notch1 and Notch2 in the mesenchyme of the 3rd PA, adjacent to the endoderm 
and 3rd and 4th aortic vessels walls, and in the endothelial layer of these vessels. In addition, 
Hes5.1 expression was observed in the mesenchyme of the 4th PA, adjacent to the endoderm 
of the 3rd PP. 

Conclusions: In this work we identified the gene expression pattern of Notch signaling pathway 
in the endoderm and surrounding mesenchyme of the 3rd and 4th PA at specific windows 
of development. This suggests that Notch pathway plays a role in early stages of thymic 
organogenesis. These data will support future functional studies of Notch signaling effects in 
epithelial-mesenchymal interactions during thymic specification.

Alunos | Students: António Carvalho
Projecto | Project         

12
Tutores | Tutors: Hélia Neves

Laboratório, Centro ou Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Instituto de Histologia e Biologia do Desenvolvimento | Histology and Development Biology Institute

E-mail: antoniomcarvalho@gmail.com

Título | Title: Organogénese inicial do timo: topografia da sinalização Notch e sua correlação com a especificação da endoderme em epitélio tímico

Early thymic organogenesis: the expression patterns of Notch signaling related-genes



Palavras-Chave: BDNF, TrkB, Hipotálamo

Introdução: Neurotrofinas (NTs) como Nerve Growth Factor (NGF), Brain-Derived Neurotrophic 
Factor (BDNF),NT-3 e NT-4 têm um papel importante no desenvolvimento cerebral pré e pós-
natal. Os receptores de NTs incluem dois tipos diferentes – p75 e Cinase de Tropomiosina 
(TrkA,TrkB,TrkC)(Hefti,1997-Annu Rev Pharmacol Toxicol 37:239).
O BDNF, através da activação de TrkB, actua no desenvolvimento do Sistema Nervoso Central 
(SNC), homeostasia neuronal e processos cerebrais relacionados com plasticidade sináptica 
(Tyler et al.,2002-Learn Mem 9:224; Yamada et al.,2002-Life Sci 70:735). De facto, alterações 
na expressão de BDNF estão associadas a problemas no desenvolvimento cerebral  (Nishigori 
et al.,2008-Reprod Sci 15:895). 
A Prosaposina (PSAP) é outra molécula essencial para a sobrevivência,  diferenciação e 
manutenção de células neuronais, particularmente em fases precoces do desenvolvimento 
cerebral (Sikora et al.,2006–Acta Neuropathol 113:163).
O nível de maturação do SNC em ratos durante as primeiras semanas de vida é semelhante 
ao de um ser humano nas primeiras 20-40 semanas após concepção (Clancy et al.,2007–
Neurotoxicology 28:931). Como a maioria dos neonatos humanos é alimentada com leite, é 
pertinente analisar as consequências da suplementação oral de fracções de leite contendo 
propriedades neurotróficas distintas em ratos no período neonatal. Assim, os níveis hipotalâmicos 
de PSAP, BDNF e receptores TrKB foram analisados.

Objectivo: Avaliar o efeito de diversas dietas enriquecidas com factores neurotróficos nos níveis 
de PSAP, BDNF e receptores TrkB no hipotálamo de ratos.

Métodos: Ratos Sprague Dawley foram alimentados com dietas diferentes (água,1,2,3) desde 
o dia pós-natal (PND) 2 até PND10,13,15,18,21,28 ou 36. Depois de sacrificados, isolou-se 
o hipotálamo e triturou-se com pilão Teflon em 0.32M sacarose-Tris pH 7.5 com inibidores 
proteicos. SDS-PAGE (12%) foi utilizado para separar proteínas, que foram depois transferidas 
para membranas de nitrocelulose, bloqueadas com solução de leite, incubadas overnight a 4ºC 
com anticorpos primários e depois com anticorpos secundários conjugados com Horseraddish 
Peroxidase durante 1 hora à temperatura ambiente.

Resultados: Os hipotálamos de ratos alimentados com água revelam um aumento em 2.2x nos 
níveis de TrkB-FL do PND13 para PND28 e PND15 para PND28 (n=4,p<0.01). Os hipotálamos 
de ratos em PND13 sujeitos a dieta 1 revelam aumento significativo dos níveis de BDNF (1.6 
fold,n=6,p<0.05) e ligeiro dos níveis de TrkB-FL e PSAP.

Conclusão: Observam-se alterações nos níveis de TrkB-FL relacionadas com a idade dos 
ratos, para os PND estudados. Demonstrou-se que uma dieta oral é capaz de alterar de forma 
significativa os níveis de BDNF e ligeira os níveis de TrkB-FL e PSAP.
É classicamente aceite que as NTs não atravessam a Barreira Hemato-encefálica. No entanto, 
demonstrou-se que a administração oral de substâncias pode aumentar os níveis de neurotrofinas 
no SNC, o que proporciona novas perspectivas para a modulação de níveis de NTs no SNC.
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Introduction: Neurotrophins (NTs) such as Nerve Growth Factor (NGF), Brain-Derived Neurotrophic 
Factor (BDNF), NT-3 and NT-4 have an important role in pre- and post-natal brain development. 
NT receptors include two different types – p75 and Tropomyosin-Kinase (TrkA,TrkB and TrkC)
(Hefti,1997-Annu Rev Pharmacol Toxicol 37:239). 
BDNF, through activation of TrkB receptors, has a key role in the central nervous system (CNS) 
development, neuronal homeostasis and cerebral processes related to synaptic plasticity (Tyler et 
al.,2002-Learn Mem 9:224; Yamada et al.,2002-Life Sci 70:735). In fact, changes in BDNF expression 
are associated with impaired brain development (Nishigori et al.,2008-Reprod Sci 15:895). 
Prosaposin is another molecule essential for neuronal cell survival, differentiation and 
maintenance, particularly in early phases of brain development (Sikora et al.,2006–Acta 
Neuropathol 113:163).
The level of maturation of CNS in newborn rats in the first weeks of life is similar to a premature 
newborn human between 20-40 weeks after conception (Clancy et al.,2007–Neurotoxicology 
28:931). Since most premature newborn human are fed with supplemented milk, we investigated 
the consequences of oral supplementation on neonatal rats with milk fractions bearing distinct 
neurotrophic properties. Hypothalamic levels of prosaposin, BDNF and TrkB receptors were 
analysed.

Objective: To evaluate the effect of several diets enriched with neurotrophic factors on prosaposin, 
BDNF and TrkB receptor levels in the hypothalamus of mice.

Methods: Sprague Dawley male rats were fed with different diets (water,1,2,3) through a 
pipette from postnatal day (PND) 2 through PND10,13,15,18,21,28, or 36. The rats were killed 
and the hypothalamus isolated, disrupted with a Teflon pestle in 0.32M sucrose-Tris pH 7.5 and 
supplemented with protease inhibitors. SDS-PAGE (12%) was used to separate proteins, which 
were transferred to nitrocellulose membranes, blocked with milk solution, incubated overnight 
at 4ºC with primary antibodies and subsequently with secondary antibodies conjugated with 
horseradish peroxidase for 1h at room temperature

Results: Hypothalamus taken from animals fed with water showed a 2.2 fold increase in TrkB-
FL levels from PND13 to PND28 and from PND15 to PND28 (n=4,p<0.01). Hypothalamus from 
PND13 rats fed with diet 1 show a significant increase in BDNF levels (1.6 fold,n=6,p<0.05) and 
a slight increase in TrkB-FL receptor and prosaposin levels

Conclusion: There are age-related changes in TrkB-FL receptor levels in the studied PNDs. It was 
demonstrated that an oral diet is able to significantly increase BDNF levels and slightly increase 
TrkB-FL receptor and prosaposin  levels.
It is classically established that NTs do not cross the blood-brain barrier. However, we 
demonstrated that orally administered substances can modulate the levels of NTs in CNS, opening 
new perspectives on possible strategies to increase NTs in the CNS.
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Palavras-Chave: Viabilidade, Enfarte do miocárdio, Speckle tracking

Introdução: Os doentes (dts) com enfarte agudo do miocárdio (EAM) submetidos a cateterismo 
coronário (CC) urgente e angioplastia primária (PCI) apresentam alterações da cinética segmentar 
que resultam de necrose miocárdica e de atordoamento miocárdico em proporção variável. 
O miocárdio atordoado e o miocárdio necrótico exibem comportamento similar durante a fase 
inical do EAM. Contudo, o miocárdio atordoado é um tecido biologicamente viável que recuperará 
progressivamente das alterações metabólicas e ultraestruturais induzidas pela isquémia. Assim, 
a detecção e quantificação do miocárdio atordoado permite prever a recuperação da função 
sistólica regional e global a médio-longo prazo em resposta à revascularização inicialmente 
realizada. Estudos recentes sugerem que a avaliação da deformação miocárdica por speckle 
tracking poderá ter valor adicional na avaliação da viabilidade miocárdica, com a vantagem de 
se basear numa técnica ecocardiográfica (Eco 2D) de rotina. 

Objectivos: Avaliar se os parâmetros regionais de deformação miocárdica (longitudinal, radial, 
transversal e circunferencial) determinados por speckle tracking a partir de Eco 2D permitem 
identificar os segmentos ventriculares que exibem recuperação funcional a médio prazo nos dts 
com EAM tratados com PCI. 

População e Métodos: Estudo observacional prospectivo, de uma amostra de dts com EAM 
submetidos a CC de urgência e PCI se apropriado.Após o CC, todos os dts são admitidos 
em Unidade de Cuidados Intensivos. No primeiro dia após a admissão, é realizado Eco2D e 
efectuadas aquisições de cineloops a partir das vias paraesternal curto eixo e vias apicais. Os 
dts são reavaliados 6-12 meses após a alta hospitalar, sendo repetido o estudo Eco2D. A partir 
dos cineloops, procede-se a avaliação qualitativa da cinética segmentar e quantificação da 
deformação miocárdica, assumindo-se a divisão do ventrículo esquerdo em 18 segmentos. Por 
comparação dos parâmetros de deformação miocárdica dos segmentos que exibem recuperação 
funcional com aqueles que mantêm o compromisso da cinética segmentar, determinar-se-á 
acuidade de cada um dos parâmetros de deformação miocárdica na detecção do miocárdio 
atordoado. Por comparação dos parâmetros globais de deformação em função da recuperação 
da função sistólica global são determinados os parâmetros de deformação discriminadores 
da recuperação funcional global (e por isso preditores da massa ventricular de miocárdico 
necrótico).

Resultados Previsíveis e Implicações Clínicas: Se os parâmetros Eco 2D de deformação 
ventricular apresentarem idêntico valor preditivo na previsão de recuperação funcional após 
PCI no contexto de EAM, o presente projecto de investigação trará contributos relevantes 
com implicações a diferentes níveis:  No conhecimento básico, contribuindo para a melhor 
compreensão do comportamento mecânico do miocárdio atordoado. Na prática clínica 
estabelecendo um método de previsão da recuperação funcional cardíaca após EAM aplicável 
durante o internamento.

Key-words: Viability, Myocardial infarction, Speckle tracking

Background: Patients (pts) with acute myocardial infarction (AMI) undergoing urgent 
coronary catheterization (CC) and primary angioplasty (PCI) have segmental kinetic changes 
that result from myocardial necrosis and stunning variable proportion. Stunned and necrotic 
myocardiumexhibited similar behavior during the first initial phase of EAM. However, stunned 
myocardium is a tissue biologically viable and may have gradual recovery from ultrastructural 
and metabolic changes induced by ischemia. The detection and quantification of stunned 
myocardium predicts functional recovery of regional systolic and global function in medium-
long term in response to initial revascularization. Recent studies suggest that assessment of 
strain myocardial by speckle tracking may have additional value in the assessment of myocardial 
viability with the advantage of using a routine echocardiographic (Echo 2D) study. 

Objectives: To evaluate the parameters of regional myocardial deformation (longitudinal, radial, 
transverse and circumferential) determined by speckle tracking from 2D Echo identifying the 
ventricular segments exhibiting functional recovery in pts with AMI treated with PCI. 

Population and Methods: Prospective observational study of a sample of pts with AMI undergoing 
emergency CC and PCI if appropriate. After CC, all pts are admitted to Intensive Care Unit. On 
the first day after admission an Eco2D is performed and cineloops adquired from the parasternal 
short axis and apical views. Pts are reassessed 6-12 months after hospital discharge and the 
Eco2D study is repeated. The cineloops analysis allows qualitative assessment of segmental 
kinetics and quantification of myocardial deformation, using 18 segment left ventricle division. 
By comparison of myocardial strain parameters of segments exhibiting functional recovery with 
those who maintain the altered  segmental kinetics, we can determine the accuracy of each of 
the parameters of myocardial deformation in the detection of stunned myocardium. 

Predictable Results and Clinical Implications: If the Eco 2D parameters of ventricular 
deformation present the same predictive value in predicting functional recovery in the context 
of PCI after AMI, this research project will bring important contributions with implications at 
different levels: On the basic knowledge, contributing to a better understanding the mechanical 
behavior of stunned myocardium. In daily clinical practice establishing a method for predicting 
cardiac function recovery after AMI, that is simple, practical, inexpensive, risk free and can be 
used during hospital admission, improving the prognostic stratification of these pts.
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Palavras-Chave: Inibidor de fusão HIV-1, Vector de entrega, Lipossomas catiónicos

Fundamentação: O sifuvirtide é um inibidor de fusão do HIV-1 em testes clínicos, cuja função é 
bloquear a entrada do vírus por ligação à gp41. Devido à proximidade de membranas durante 
o processo de entrada, estas desempenham um papel fundamental no modo de acção dos 
inibidores de fusão. O sifuvirtide, péptido com 36 resíduos aminoacídicos e com carga global 
negativa, possui selectividade para membranas lipídicas rígidas de fosfatidilcolina, um dos lípidos 
mais abundantes na membrana viral. Este péptido também interage fortemente com lípido 
catiónico, o que pode promover um aumento da afinidade do sifuvirtide com membranas.

Objectivos: O objectivo deste trabalho consistiu em analisar a interacção do inibidor de fusão 
sifuvirtide com vesículas catiónicas de modo a testar a aplicação destas como vectores de entrega 
do sifuvirtide a modelos da membrana viral do HIV-1, que possui ligeira carga aniónica. Como tal, 
foram realizados: 1) estudos de interacção do sifuvirtide com modelos de membranas rígidas 
compostas por lípido zwitteriónico e catiónico bem como modelos mimetizando a membrana 
viral; e 2) estudos de capacidade de fusão de modelos de membrana viral com o sifuvirtide em 
solução ou complexado com vesículas catiónicas.

Métodos: Foram efectuados testes de partição do sifuvirtide com vesículas unilamelares grandes 
compostas por lípido zwitteriónico rígido (DPPC), catiónico rígido (EDPPC), e vesículas mimetizando 
a composição lipídica completa do HIV-1 (vesículas virais). Ensaios de extinção da fluorescência 
do sifuvirtide em solução aquosa com acrilamida foram realizados na presença e ausência 
de vesículas. Ensaios de fusão de vesículas (catiónicas e/ou virais) pelo sifuvirtide (livre ou 
complexado) foram executados seguindo uma metodologia de transferência de energia (FRET), 
tendo sido acompanhados por ensaios ópticos de agregação.

Resultados: Verificamos, quer nos estudos de partição quer nos estudos de extinção de 
fluorescência, uma interacção significativa do péptido sifuvirtide com membranas rígidas 
compostas por DPPC (coeficiente de partição, Kp = 102.7 ± 2.5), ao contrário de membranas 
que mimetizam a composição viral completa. A adição do lípido catiónico EDPPC a vesículas 
DPPC aumenta a afinidade do sifuvirtide para com as membranas, observando-se um aumento 
no valor de Kp de 8x para vesículas DPPC:EDPPC (1:1). O sifuvirtide promove a agregação de 
vesículas DPPC:EDPPC (1:1) sem no entanto promover a fusão de vesículas. Vesículas catiónicas 
compostas por DPPC:EDPPC (1:1) complexadas com sifuvirtide conseguem fundir vesículas virais, 
sendo que o sifuvirtide continua ligado às membranas após a fusão dessas vesículas. 

Conclusões: Estes resultados demonstram a elevada afinidade do péptido aniónico sifuvirtide 
para vesículas compostas por lípido catiónico, sendo que essas vesículas são de facto vectores 
promissores para aumentar a concentração local do sifuvirtide nas membranas do vírus do HIV-1.

Key-words: HIV-1 fusion inhibitor, Drug delivery, Cationic liposomes

Introduction: Sifuvirtide is a HIV-1 fusion inhibitor in clinical trials, whose function is to block 
the viral entry by binding to gp41. Due to the proximity of both viral and plasma membranes 
during the entry process, lipids may play a key role in the mode of action of fusion inhibitors. 
The sSifuvirtide, a 36 amino acid residues peptide with overall negative charge, has a unique 
selectivity for lipid membranes enriched in rigid phosphatidylcholines, which is a type of lipid 
quite abundant on the HIV-1 viral membrane. This peptide also interacts strongly with cationic 
lipids, which can allow for an increased affinity of sifuvirtide with lipid membranes.

Objectives: The purpose of this study was to examine the interaction of the fusion inhibitor 
sifuvirtide with cationic vesicles in order to test the application of these vectors as delivery 
models of this peptide to the HIV-1 viral membrane, which has a slight anionic charge. As such, 
we performed: 1) interaction studies of sifuvirtide with model membranes composed of rigid 
zwitterionic and cationic lipid, as well as models mimicking the viral membrane; and 2) studies 
of the fusion capacity of viral membrane model vesicles in the presence of sifuvirtide in solution 
or associated with cationic vesicles.

Methods: Partition tests of sifuvirtide with large unilamellar vesicles composed by rigid 
zwitterionic lipid (DPPC), rigid cationic lipid (EDPPC), or vesicles mimicking the lipid composition 
of the whole HIV-1 membrane (viral vesicles) were performed. Fluorescence quenching tests of 
sifuvirtide in aqueous solution using acrylamide were performed in the presence and absence 
of vesicles. Fusion test of vesicles (cationic and / or viral) in the presence sifuvirtide (free or 
associated) were performed using a fluorescence resonance energy transfer (FRET) methodologies 
and were complemented by optical aggregation tests.

Results: We found, either in the partition or fluorescence quenching studies, a significant 
interaction between the peptide sifuvirtide and rigid membranes composed of DPPC (partition 
coefficient, Kp = 102.7 ± 2.5), in opposition to membranes that mimic the whole viral composition. 
The addition of cationic lipid EDPPC to DPPC vesicles increases the affinity of sifuvirtide towards 
membranes, as we observe an 8-fold increase in the Kp value for DPPC: EDPPC (1:1) vesicles. 
Additionally, Sifuvirtide promotes the aggregation of DPPC: EDPPC (1:1) vesicles, but did not 
promote vesicle fusion. Cationic vesicles composed of DPPC: EDPPC (1:1) associated with 
sifuvirtide can fuse with viral vesicles, remaining the peptide embedded in those membranes 
after the vesicle fusion process.

Conclusions: These results demonstrate the high affinity that the anionic peptide sifuvirtide has 
towards vesicles composed of cationic lipid. Therefore, we have indicated that these vesicles are 
indeed promising delivery systems to increase the local concentration of sifuvirtide on the HIV-1 
viral membrane.
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Palavras-Chave: Miocardiopatia, Genética, Imagiologia

Introdução: O miocárdio não compactado (MNC) é uma miocardiopatia caracterizada pela 
ausência de compactação das paredes ventriculares na ausência de outras miocardiopatias 
estruturais, associada a compromisso da função cardíaca, arritmias, perturbações da condução 
e perfusão miocárdica e morte súbita. Com o desenvolvimento de técnicas de imagem em 
cardiologia esta miocardiopatia tem vindo a ser identificada de forma crescente. A prevalência 
estimada na população é de 0,05 a 0,24%. O MNC tem base genética heterogénea com mutações 
identificadas em vários genes. Contudo, as formas de apresentação clínica, o prognóstico e a 
relação genótipo-fenótipo ainda não se encontram descritas.

Objectivos: Através deste estudo pretendemos caracterizar esta miocardiopatia do ponto de 
vista clínico, imagiológico e laboratorial em indivíduos afectados e familiares, identificar os 
padrões de transmissão nas diferentes famílias, caracterizá-la geneticamente e avaliar a relação 
genótipo-fenótipo.

Métodos: Foram incluídos no estudo doentes com o diagnóstico de MNC estabelecido por 
ecocardiografia e confirmado por RMC de acordo com critérios actualmente aceites (Jenni, 
Petterson) e os familiares de primeiro grau dos indivíduos afectados. Os doentes foram 
submetidos a: a) avaliação inicial que incluiu dados clínicos, ECG, ecocardiograma, RM e estudo 
genético dos casos índex em cada família; b) avaliação de seguimento para a detecção de 
eventos cardiovasculares. End-points de evolução: morte cardiovascular, insuficiência cardíaca, 
taquicardia ventricular, perturbação da condução, embolismo major. End-points secundários: 
agravamento da não-compactação, da disfunção ventricular ou da fibrose miocárdica.

Resultados: Incluíram-se no estudo 22 pacientes, de 3 famílias (A, B, C). MNC foi diagnosticado 
em 7 dos 10 pacientes observados da família A, em 2 dos 6 pacientes observados da família 
B e em 3 de 6 pacientes da família C. As manifestações clínicas identificadas nas 3 famílias 
foram diferentes, predominando na família A sintomas neurovegetativos e as perturbações da 
condução (com morte súbita), enquanto na família B e C prevalece a insuficiência cardíaca e 
o embolismo sistémico. Foram caracterizados e relacionados os aspectos morfo-funcionais dos 
ventrículos, estado da perfusão e grau de fibrose miocárdicos e a repercussão hemodinâmica. O 
estudo das mutações genéticas excluiu a mutação do gene G4.5, aguardando-se os resultados 
das restantes mutações conhecidas para proceder à avaliação da correlação genótipo-fenótipo. 
Durante o período de análise registou-se um caso de morte súbita e agravamento das alterações 
morfo-funcionais numa das famílias.

Conclusão: No presente estudo de 3 famílias com MNC, verificámos existir heterogeneidade 
dos padrões clínicos, imagiológicos e bioquímicos. Caracterizámos o padrão de transmissão, 
aguardando os resultados do estudo genético para as mutações conhecidas, de modo a tentar 
estabelecer a relação genótipo-fenótipo e o impacto no prognostico.

Key-words: Cardiomyopathy, Genetics, Imagiology

Introduction: Noncompaction of myocardium (NCM) is a cardiomyopathy that is characterized 
by prominent myocardial trabeculations and deep intertrabecular recesses in the absence of 
other structural heart pathologies. The most common clinical manifestations are heart failure, 
ventricular arrhythmias and sudden death. It is estimated that the prevalence of cardiomyopathy 
in the adult population is between 0,05-0,24%. Genetically, it is a heterogeneous condition as 
genetic studies of patients with NMC have identified mutations in several genes. The diagnosis 
of this condition remains a challenge. Clinical presentation, genotype-phenotype correlation and 
prognosis remain to be characterized. 

Objectives: The aim of this study is to determine the clinical features, imagiologic characteristics, 
natural history, and prognosis of this condition and to evaluate genotype-phenotype correlation, 
as well as identifying the underlying genetic mutations and their pattern of hereditarity.  

Methods: Isolated cases and familiar cases with diagnosis of non-compaction of the myocardium 
according to the imagiologic criteria were admitted to this study (Jenni. 2001, Petterson 2007). 
First evaluation of the affected subjects and relatives was based on clinical evaluation, ECG, 
echocardiography and MRI. Genetic screening of the index cases from each family was made. 
Later, the patients were submitted to a follow-up evaluation. Primary endpoints: death by 
cardiovascular diseases, heart failure, ventricular tachycardia, cardiac arrhythmias and major 
conduction defects, major cardioembolic events. Secondary endpoints: worsening of the NCM, 
ventricular dysfunction, myocardial fibrosis during the follow-up.

Results: This condition was studied in 22 patients in 3 families (A, B and C). NMC was diagnosed 
in the 7 patients out of 10 patients observed in family A, in 2 patients out of 6 patients observed 
in family B and in 3 patients out of 6 patients observed in family C. In the 3 families we observed 
different clinical manifestations. In family A, the patients presented neurovegetative symptoms, 
alterations of the conduction and sudden death, while family B and C mainly presented with 
heart failure and systemic embolism. The morphological and functional characteristics of the 
ventricles were evaluated. Mutations in the G4.5 gene have already been excluded; however we 
await the results from the study of other genetic mutations in order to do a genotype-phenotype 
correlation. During the study we observed a case of sudden death and the worsening of morpho-
functional alterations in one of the families.

Conclusion: In the present study, the 3 families with NCM presented with heterogeneous clinical 
manifestations, imagiological and biochemical characteristics. We characterized the pattern of 
transmission and wait for the results from the genetic screening for known mutations. Family 
screening may identify affected family members for primary prevention and proper treatment.
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Palavras-Chave: Hipertensão, Decisão Terapêutica

Fundamentação: A Hipertensão Arterial (HTA) é um importante problema de saúde em Portugal. 
Perante um indivíduo hipertenso, o médico realiza um processo de decisão sobre o tratamento 
adequado para atingir o controlo da pressão arterial (PA). Esta decisão baseia-se em diversos 
factores, relacionados com a experiência do médico e características dos doentes.

Objectivos: Este estudo integra o projecto DIMATCH-HTA e pretende ser uma primeira 
caracterização de atitudes do médico relacionadas com a decisão terapêutica na HTA, quanto à 
modificação de estilos de vida, início e mudança da medicação, e educação do hipertenso sobre 
a sua doença.

Métodos: Estudo transversal, com aplicação de questionário a uma amostra de médicos de 
família de CS/USF de Lisboa, que consentiram participar no estudo DIMATCH-HTA. Para avaliar 
as atitudes relacionadas com a decisão terapêutica na HTA, é pedido ao médico que indique 
em que medida concorda ou discorda com 10 afirmações, numa escala de Likert 5 (concordo 
totalmente a discordo totalmente). Recorreu-se a análise bivariada de dados (teste exacto de 
Fisher ou Mann-Whitney, com α= 0,05), para analisar a relação entre as respostas anteriores e 
variáveis demográficas e da prática médica.

Resultados Preliminares: Os 46 participantes (30 do sexo feminino), de 12 CS/USF, têm, em 
média, 51±8,8 anos, 21±8,9 anos de prática e seguem 1770±189 utentes. A totalidade dos 
médicos considera útil a modificação dos estilos de vida e 97% considera que esta abordagem 
é difícil. Da mesma forma, todos os médicos consideram necessário o uso de anti-hipertensores 
(anti-HT), com 59% a concordar que a maioria dos doentes consegue controlar a PA com apenas 
um anti-HT. Sobre a mudança de anti-HT, 54% discordam que esta seja frequente por reacções 
adversas e 56% concordam que esta seja frequente por não-adesão à terapêutica. A educação 
quanto ao controlo da PA é considerada útil por 76% dos médicos e 97% ensinam como realizar 
a auto-monitorização. Parece haver maior concordância nos indivíduos mais velhos (p=0,006) e 
com mais anos de prática clínica (p=0,004) quanto a ser frequente mudar a medicação devido 
à não-adesão do doente à terapêutica. Os indivíduos do sexo masculino (p=0,043) e com mais 
anos de prática (p=0,042) revelam uma maior concordância quanto a ser frequente mudar a 
medicação devido a reacções adversas. Os indivíduos com mais anos de prática concordam mais 
que é um grande dispêndio de tempo encontrar um esquema terapêutico eficaz e bem tolerado 
pelos seus doentes com HTA (p=0,025). 

Conclusões: Os dados preliminares indicam maior concordância quanto à necessidade de anti-
HT e quanto à utilidade da modificação de estilos de vida no controlo da PA. Na nossa amostra, a 
experiência (anos de prática) parece influenciar a atitude em relação à frequência de mudança 
de  anti-HT por reacções adversas ou não-adesão. A confirmação destes dados irá contribuir para 
caracterizar factores associados à decisão terapêutica na HTA.

Key-words: Hypertension, Decision-making

Background: Hypertension (HT) is an important health problem in Portugal. HT care includes a 
decision-making process by the physician, in order to provide blood pressure (BP) control and 
HT management. This clinical decision is based on several factors, such as those related to the 
physician’s experience and the patient’s characteristics.

Objectives: Included in the DIMATCH-HTA study, this project aims to be a first characterization of 
the physician´s attitudes related to HT management, namely life style’ modification, medication 
and its intensification, and the patient’s education about HT.

Methods: Cross-sectional study, with a questionnaire applied to a sample of Physicians at 
Primary Health Care Centres (PHCC) in Lisbon, which consented to participate in the DIMATCH-
HTA study. To evaluate the physician´s attitudes towards HT management, it was asked whether 
if they agreed or disagreed with 10 statements, based on a Likert 5 scale (from totally agree to 
totally disagree). Bivariate analysis (Fisher or Mann-Whitney tests, α= 0.05) was used to explore 
the relation between the level of agreement to the statements and demographic and medical 
practice variables.

Preliminary results: In average, the 46 participants (30 females), from 12 PHCC, have 51±8.8 
years of age, 21±8.9 years of practice and follow 1770±189 patients. Life style’ modification 
was considered useful by all physicians, and 97% considered it a difficult approach. Also, all 
physicians consider necessary to use antihypertensive drugs, with 59% agreeing that patients 
maintain their BP controlled with one drug. Concerning drug’s change, 54% disagree that it is 
frequently caused by adverse reactions and 56% agrees that it is frequent due to patient’s non-
adherence to the therapy. Patient’s education about their HT is considered useful by 76% of the 
physicians and 97% teach the patients how to self-monitor their BP.
There seems to be a stronger agreement in older individuals (p=0.006) and with more years 
of practice (p=0.004) regarding the statement “it is frequent to change drugs due to patient’s 
non-adherence”. Male individuals (p=0.043) and with more years of practice (p=0.042) appear 
to have a higher agreement regarding the frequent need of changing drugs due to adverse 
reactions. Those with more years of practice also appear to have a higher agreement on the fact 
that it is time-consuming the process of finding an effective and well tolerated treatment for 
their HT patients (p=0.025). 

Conclusions: Preliminary data indicates a larger agreement concerning the need of 
antihypertensive medication and the usefulness of life style’ modification, on HT control. The 
experience (years of practice) seem to affect the attitude regarding the frequency of medication’ 
change due to problems associated with antihypertensive medication non-adherence and 
adverse reactions. The confirmation of this data will allow identifying the factors associated to 
clinical decision-making on Hypertension.

Alunos | Students: Joana Rodrigues
Projecto | Project         

44
Tutores | Tutors: Evangelista Rocha; Milene Catarina Coelho Fernandes

Laboratório, Centro ou Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Unidade de Epidemiologia, Instituto de Medicina Preventiva | Epidemiology unit, Institute of Preventive Medicine

E-mail: joanasbrodrigues@gmail.com

Título | Title: Atitudes associadas à Decisão Terapêutica na Hipertensão – Uma Avaliação em Cuidados de Saúde Primários

Physician´s behaviour towards hypertension treatment – an evaluation at the Primary Health Care setting



Palavras-Chave: Histeresis Corneana, Ocular Responder Analyzer, Glaucoma

Fundamentação: O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira mundial(1). É uma doença 
neurodegenerativa do nervo óptico, associada a alterações do campo visual e depende de 
2 factores principais, a Pressão Intra-ocular (PIO) e a Espessura Central da Córnea (ECC)(2). A PIO 
é directamente proporcional à produção de humor aquoso e inversamente à sua resistência de 
escoamento, para uma dada viscosidade constante. A ECC influencia directamente a PIO, porque 
lhe impõem certas características viscoelásticas, para além de interferir de forma independente 
na história natural da doença. A Histeresis Corneana (CH) é uma propriedade biomecânica da 
córnea, que reflecte a sua capacidade viscoelástica de absorver e dissipar energia, sob condições 
de carga e descarga. O Ocular Responder Analyzer (ORA) é uma adaptação do tonómetro de 
Goldmann e através da medida da resposta a uma deformação padronizada da córnea, durante 
um sopro de ar, permite obter o valor de CH. O comportamento viscoelástico do olho pode variar 
com diferentes factores, como o comprimento axial do olho, curvatura da córnea (keratrometria), 
ametropia e idade, sendo pertinente pesquisar na população normal qual a sua distribuição e 
estabelecer correlações entre as variáveis.

Objectivos: Determinar a curva de normalidade de CH da população portuguesa e correlaciona-la 
com a idade, PIO, PIO corrigida (PIOcc), ECC, keratrometria média, refracção ocular, comprimento 
axial do olho e pressão arterial. 

Métodos: Estudo observacional transversal. Foram seleccionados candidatos dos 14 aos 80 anos 
e distribuídos em 6 grupos etários: (I) 14-20; (II) 21-30; (III) 31-40; (IV) 41-50; (V) 51-60; (VI) >60. 
Critérios de Exclusão: cirurgia ocular prévia, uso de lentes de contacto há menos de 3 dias e 
medicação tópica, excepto substitutos da lágrima, se até 3 horas antes. Os dados colhidos (1 
olho / participante) foram CH, PIO e PIOcc obtidos pelo ORA; ECC por paquimetria; comprimento 
axial do olho pelo IOL Master; refracção ocular e keratrometria pelo auto-refractometro e pressão 
arterial avaliada por esfingnonanometro automático. 

Resultados e Conclusão: Da amostra n=189 conclui-se: 1) CH correlaciona-se inversamente 
com PIOcc e directamente com ECC. 2) PIO correlaciona-se directamente com PIOcc, ECC, pressão 
sistólica e média. 3) PIOcc correlaciona-se directamente com pressão sistólica, diastólica, média 
e de pulso. Analisando os 6 grupos: (I) Correlação inversa CH/PIOcc. Correlação directa PIOcc/
pressão diastólica. (II) Correlação inversa CH/PIOcc e directa CH/ECC. Correlação directa ECC/
PIOcc e ECC/PIO. (III) Correlação inversa CH/PIOcc. Correlação directa PIO/ECC. (IV) Correlação 
directa CH/ECC e CH/PIO. Correlação directa ECC/PIO e ECC/PIOcc. V) Correlação directa CH/ECC. 
(VI) Correlação directa CH/ECC e inversa CH/esfera. Correlação directa PIO/ECC. Em todos os 
grupos há correlação directa PIOcc/PIO.

(1) Organização Mundial de Saúde       (2) Ocular Hypertension Treatment Study

Key-words: Histenesis, Ocular Responder Analyzer, Glaucoma

Background: Glaucoma is second leading cause of blindness globally(1). It is a neurodegenerative 
disease of the optic nerve associated with visual field changes and the probability of developing 
glaucoma depends on two main factors: intraocular pressure (IOP) and central corneal thickness 
(CCT)(2). PIO is directly proportional to aqueous humor production and inversely to flow resistance 
for a constant viscosity. CCT directly influences the IOP measurement, because it imposes certain 
viscoelastic properties, in addition to independently affecting the natural history of disease. Corneal 
hysteresis (CH) is a biomechanical property, which reflects the viscoelastic capacity to absorb and 
dissipate energy, under loading and unloading conditions. The Ocular Responser Analyzer (ORA) 
is an adaptation of Goldmann tonometer and measuring the response to a standardized strain 
of the cornea, for an air pulse, giving the value of CH. Eye´s viscoelastic behavior may vary with 
different factors, such as axial length, curvature of the cornea (keratometry), refractive error and 
age. So it could be relevant to research its distribution in the normal population and establish 
correlations between variables. 

Objectives: To determine CH´s normal curve of portuguese population and to correlate it with 
age, IOP, compensated IOP (PIOcc), CCT, keratometry average, refractive error, axial length and 
blood pressure. 

Methods: Cross sectional observational study. Candidates were selected from 14 to 80 years and 
they were divided into 6 age groups: (I) 14-20; (II) 21-30; (III) 31-40; (IV) 41-50; (V) 51-60; (VI) >60. 
Exclusion criteria: previous ocular surgery, contact lens year for at least 3 days and topical 
medication, except tear substitutes, until three hours before. Data were collected (1 eye per 
participant): CH, IOP and IOP obtained by ORA; CCT per caliper; the axial length by IOL Master; 
keratometry and refractive error by auto-refractometer and blood pressure assessed by automatic 
esfingmomanometer. 

Results and Conclusion: Based on sample n=189 concludes: 1) CH correlates inversely with PIOcc 
and directly with CCT. 2) IOP correlates directly with PIOcc, CCT, sistolic and medium pessure. 3) 
IOPcc correlates directly with the systolic, diastolic medium and pulse pressure. Analyzing the six 
groups: (I) Inverse correlation CH/IOPcc. Direct correlation PIOcc/diastolic pressure. (II) Inverse 
correlation CH/IOPcc and direct with CH/CCT. Direct correlation CCT/PIOcc and CCT/PIO. (III) 
Inverse correlation CH/IOPcc. Direct correlation IOP/CCT, (IV) Direct correlation CH/CCT and CH/
PIO. Direct correlation CCT/PIO and CCT/PIOcc. (V) Direct correlation CH/CCT, (VI) Direct correlation 
CH/CCT and inverse CH/sphfere. Direct correlation IOP/CCT. In all groups there is direct correlation 
between PIOcc and PIO.

(1) World Health Organization               (2) Ocular Hypertension Treatment
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Palavras-Chave: Sistema Nervoso Autónomo, Pupilometria, Dinâmica Pupilar

Fundamentação: A pupila é controlada sobretudo pelo sistema nervoso autónomo (SNA). A 
estimulação pelo parassimpático (PS) permite contracção do constritor da íris (miose) e a sua 
dilatação (midríase) é conseguida pelo simpático (S), pelo dilatador da íris. A análise do estado 
pupilar é um meio de estudo da função autonómica. O estudo tem interesse clínico relevante 
pois, pela análise no tempo-frequência, é possível inferir da assinatura do SNA (Ducla Soares 
et al., 2006), que se encontra alterada em distúrbios do sono, Alzheimer, retinopatia diabética, 
Síndromes de Adie e de Horner, entre outras.

Objectivos: testar e validar um protótipo desenvolvido na USNA para análise das diferentes 
variáveis pupilares em tempo contínuo; detectar e medir as dimensões das oscilações tónicas 
da pupila e perante estímulo luminoso; avaliar SNA por métodos não invasivos.

Métodos: A pupilometria permite a medição dinâmica das dimensões da pupila em completa 
escuridão e perante estímulo luminoso, baseando-se na iluminação da íris por infravermelhos, 
câmara de vídeo (capta e grava a luz reflectida) e análise computacional das frames do vídeo.
Critérios de exclusão: cirurgia ou trauma oculares prévios, ametropias de 4 Diopt, uso de 
fármacos oculares tópicos ou sistémicos de efeito autonómico ou cardíaco.
Foi pedido para não fumar, beber ou comer nas 2h prévias.
Monitorizou-se as frequências cardíaca (electrocardiograma) e respiratória (pneumograma). Em 
simultâneo, em condições escotópicas, obtiveram-se 2 pupilogramas: um basal e outro com 
aplicação de um flash de luz (pupillary light reflex). Analisou-se em função do tempo: a nível 
basal – área (A) e diâmetro horizontal (DH) pupilares e %DHpupilar em relação à íris (PD%); 
perante o flash de luz – amplitude do reflexo (AR), que traduz a resposta PS e tempo em 
que ocorre ¾ dilatação da pupila (t¾), que reflecte a actividade S (Smith e Smith, 1990). Foi 
aplicada a transformada de Fourier (FFT), obtendo-se as bandas LF (baixas frequências) e HF 
(altas frequências) relacionadas com a actividade S e PS, respectivamente.

Resultados: A nível basal, destacam-se alguns exemplos: DH 6,7 mm e PD% 57,5. Os resultados 
estão concordantes com os obtidos por aparelhos semelhantes (Smith e Dewhirst, 1986). Em 
relação ao flash de luz, obtiveram-se, e.g., 1,9 mm de AR e um t¾ 3,8 s, sendo também 
coincidentes com trabalhos já publicados (Smith e Smith, 1990). Obteve-se um registo contínuo 
das oscilações pupilares no tempo após resolução do algoritmo desenvolvido.

Conclusões: O pupilómetro desenvolvido permite o registo em tempo contínuo de DH e A 
pupilares. Os valores obtidos permitem registar as oscilações basais do tónus pupilar e as 
provocadas pelo flash de luz, sendo os nossos dados validados com os da literatura (Smith e 
Dewhirst, 1986 e Smith e Smith, 1990), o que parece validar o sistema desenvolvido. É possível 
identificar variáveis de frequência definida no espectro de frequências do sinal da oscilação basal.

Key-words: Autonomic Nervous System, Pupillometry, Pupil Dynamics

Background: The pupil is controlled mainly by the autonomic nervous system (ANS). The 
parasympathetic stimulation (PS) allows contraction of iris constrictor (miosis) and dilation 
(mydriasis) is achieved by sympathetic (S) by iris dilator. The pupillary state analysis allows 
the study of the autonomic function. The study has important clinical interest because via time-
frequency analysis it is possible to understand the signature of the ANS (Ducla Soares et al., 
2006), which is altered in sleep disorders, Alzheimer´s, diabetic retinopathy, Adie and Horner 
Syndromes, among others.

Objectives: To test and validate a prototype developed in USNA that analyses pupil variables in 
a continuous time; to detect and measure pupil tonic oscillations and pupil dimensions in a light 
stimulus; to evaluate ANS through noninvasive methods.

Methods: The pupillometry allows dynamic measurement of pupil size in complete darkness 
and during a light stimulus, using infrared iris illumination, video camera that captures and 
records the reflected light and computer analysis of each video frame.
Exclusion criteria: previous ocular trauma or surgery, refractive errors of 4 Diopt, ocular use of 
topical drugs or systemic drugs with autonomic or cardiac effects.
Participants were asked not to smoke, eat or drink 2 hours prior to the procedure.
It was monitored the heart rate (electrocardiogram) and the respiratory rate (pneumogram). 
Simultaneously, in scotopic conditions, it was obtained 2 pupillograms: one in basal conditions 
and another when a flash of light was applied (pupillary light reflex). In basal conditions we 
analyzed pupillary area (A), and horizontal diameter (DH) and ratio of the pupil diameter to the 
iris diameter (PD%). For the flash of light we calculated the amplitude reflex (AR), which reflects 
the PS response and the time to ¾ of pupil dilation (t¾), which reflects the S activity (Smith 
and Smith, 1990). It was also applied the fast Fourier transform (FFT) to obtain the LF band (low 
frequency) and HF (high frequency), related to the S and PS activities, respectively.

Results: In basal conditions, we highlight a few examples: DH 6.7 mm and PD 57.5%. The results 
are consistent with those obtained by similar devices (Smith and Dewhirst, 1986). For the flash 
of light we obtained, e.g., 1.9 mm of AR and t¾ of 3.8 s, which also coincided with work already 
published (Smith and Smith, 1990). We obtained a continuous record of pupillary oscillations 
over time after algorithm resolution.

Conclusions: The developed pupillometer allows registration in continuous time of the pupillary 
DH e A. It is possible to record pupil basal tone oscillations and those induced by a light stimulus. 
Our data is similar with other literature (Smith and Dewhirst, 1986 and Smith and Smith, 1990) 
which seems to validate the developed system. It is possible to identify variables of defined 
frequency in the spectrum of the frequencies of the basal oscillations signal.
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Palavras-Chave: Sistema Nervoso Autónomo (SNA), Pacing Respiratório, Dinâmica Respiratória

Fundamentação: O ciclo respiratório tem 2 componentes: um inspiratório, activo e um expiratório, 
passivo. O componente inspiratório é controlado no sistema nervoso central e a actividade 
destas células é enviada para o diafragma através do frénico. A frequência respiratória normal 
(12-15cpm) e a amplitude e frequência dos movimentos respiratórios estão dependentes do 
nível de actividade, estando aumentada por exemplo no exercício e diminuída no sono. Este 
controlo é realizado principalmente pelo quimiorreflexo carotídeo. Os quimiorreceptores são 
células sensíveis ao deficit de O2 e excesso de CO2 e iões H+. A informação é transportada pelo 
nervo de Hering para o núcleo do trato solitário (NTS) que é a central de integração primária de 
aferências sensorais autonómicas. Após integração central, a informação gerada é transmitida 
ao complexo de pré-Botzinger (origem do nervo frénico), ao n.ambíguo e FRVLB, modificando a 
actividade respiratória que é acompanhada por alterações cardiovasculares. 

Objectivos: O presente projecto inclui-se no projecto de construção de um pacing diafragmático 
fisiológico e dinâmico, implantável no diafragma. O objectivo específico do presente trabalho 
consiste na monitorização, em modelo animal, de variações da actividade do frénico, variando a 
frequência de ciclos respiratórios através de respiração artificial de ar ambiente enriquecido em 
O2. Os resultados obtidos juntamente com outros a obter em que se fazem variar as pressões 
parciais de CO2 e O2 em hélio irão servir para a construção e a modulação de um circuito de 
redes neuronais que irá mimetizar o circuito periférico do quimiorreflexo carotídeo.

Métodos: Ratos Wistar (n=5), anestesiados (pentobarbital de sódio, 60mg/Kg), sob bloqueio 
neuro-muscular (Norcuron, 4mg/Kg/h),em ventilação assistida com uma mistura de ar 
ambiente e O2. Monitorizaram-se continuamente a pressão arterial, o ECG, a frequência cardíaca, 
a frequência respiratória e a actividade do nervo frénico. A estimulação quimiorreceptora foi 
feita através de variações da frequência ventilatória mantendo-se constante o volume de ar 
inspirado. Para cada valor de frequência, registou-se a frequência de disparo do nervo frénico/min 
relacionando-se estas variações com as alterações de pressão arterial e de frequência cardíaca.

Resultados: Nos 5 animais observou-se, para uma frequência de ventilação [30-40[cpm, 
houve uma despolarização média do nervo frénico de 26,4123 bursts por minuto (bpm). Numa 
frequência [40-50[cpm, uma média de 31,9659 bpm; para [50-60[cpm, uma média de 36,0004 
bpm. Verificou-se que não havia actividade frénica no rato1 acima de 62cpm e que o rato2 
apresentava uma arritmia frénica com progressiva perda de actividade acima de 85cpm. 

Conclusões: Maior actividade frénica em condições de hipoxia; inibição da actividade em hiperóxia. 
Estes resultados irão ser adicionados a outros de forma a construir um circuito de redes neuronais 
que simule de uma forma dinâmica um pacing respiratório fisiológico.

Key-words: Autonomic Nervous System, Respiratory Pacing, Respiratory dynamics

Background: Respiratory cycle is divided into expiration and inspiration which is controlled by 
the central nervous system. Normal respiratory rate is around 12-15cpm and the amplitude and 
frequency of respiratory movements are dependent on subjects’ activity, example is increased 
during physical exercise and decreased upon sleep. The central control is made mainly by carotid 
chemoreceptors located at the bifurcation of common carotid artery. These receptors sensor 
the decrease of O2 and increase of CO2 and pH.  Sensory information is, then, conveyed to 
the nucleus tractus solitarius, the primary relay station of autonomic integration located at 
the brainstem, through the nerve of Hering. After being integrated at NTS level, information is 
headed to pre-Botzinger complex, nucleus ambiguus and rostroventrolateral medulla modifying 
respiration and cardiovascular activity.  

Objectives: This project is included in the construction of a dynamic and physiologic pacing 
system, implantable on the diaphragm. The main objective of the present work is to record, in an 
animal model, the variations of phrenic nerve activity, depending on the respiratory frequency 
that is mechanically induced. These results and the ones to gather by varying the partial pressure 
of CO2, O2 within Helium will be used to build a neuronal network system that would mimic the 
carotid chemoreflex. 

Methods: Wistar rats (n=5), anesthetized, (pentobarbital of sodium, 60mg/Kg), under neuromuscular 
blockade (Norcuron, 4mg/Kg/h), with mechanical ventilation with room air enriched with O2. 
Arterial pressure, ECG, heart rate, respiratory frequency and phrenic’s activity were registered. 
Chemoreceptor stimulation was performed by varying the ventilatory frequency but maintaining 
a constant inspiratory volume. Phrenic nerve bursts/min were analyzed for each interval of 
respiratory frequencies and compared to changes of arterial pressure and heart rate.

Results: In 5 animals, was observed that, to a ventilatory frequency [30-40[cpm, an average 
depolarisation of the phrenic nerve of 26,4123 bursts/min (bpm) was recorded. At a frequency 
of [40-50[cpm, an average of 31,9659 bpm; between [50-60[cpm, an average of 36,0004 bpm. 
It was also observed that there phrenic activity was absent in the rat1 above 62cpm and the rat2 
had a phrenic arrhythmia with a progressive loss of activity above 85cpm. 

Conclusions: We conclude that there is an increased phrenic activity in hypoxic conditions, 
whereas the same activity can be inhibited by hyperoxia as was expected. These results will join 
others obtained at different experimental conditions in order to build a neural network circuit 
which will mimic a dynamic and physiological pacing system.
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Palavras-Chave: Interleucina-6, Protein C reactiva, EAMEST

Objectivo: avaliar a evolução temporal dos marcadores inflamatórios em doentes com enfarte 
agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (EAMEST) e correlacionar os valores da 
admissão com a gravidade do compromisso estrutural cardíaco, estabilidade hemodinâmica e  
prognóstico a curto prazo.

Métodos: Foram doseados os níveis de interleucina-6 (IL-6) e proteína C reactiva (PCR) em doentes 
consecutivos com EAMEST que foram submetidos a intervenção coronária percutânea (ICP). As 
amostras de sangue foram colhidos na admissão, às 8, 16, 24, 48 e 72 horas após reperfusão. 
A estabilidade hemodinâmica foi avaliada prospectivamente e pela classe de Killip máxima 
durante o internamento (CKm). A avaliação ecocardiográfica foi realizada entre as 24 e as 
72 horas após ICP e a fracção de ejecção (FE) foi avaliada pelo método de Simpson biplano. 
Prognóstico foi avaliado pelo resultado combinado de choque cardiogénico ou morte durante o 
internamento. A Il-6 e a PCR foram comparadas de acordo com a CKm e o prognóstico mediante 
testes não paramétricos, e a sua correlação com o período entre o início dos sintomas e o 
cateterismo cardíaco (atraso S- CC) e o valor de NT- proBNP foi determinada pela correlação de 
Pearson. A acuidade prognóstica dos parâmetros inflamatórios foi determinada pela área sob a 
Receiver Operator Curve (AUC). 

Resultados: Estudámos 157 doentes com EAMEST (76% homens, 61±12 anos) CKm foi maior 
ou igual a III em 13%, a FE foi de 51±11% e 19% dos doentes tinham FE inferior a 40%. O valor 
de Il-6 na admissão variou de acordo com CKm (p=0.032) e correlacionou-se positivamente 
com o atraso S-CC (R2=0.21; p=0.014) e valor de NT-proBNP c (R2=0.24; p=0.003). O valor de 
Il-6 na admissão estava significativamente mais elevado nos doentes que progrediram para 
chque cardiogénico ou morreram durante o internamento (15.3±19.9, mediana: 4.6pg/mL vs 
7.9±16.4, mediana:2.9 pg/mL; p=0.012), tendo acuidade prognóstica moderada (ROC: 0.67; 
p=0.031). A PCR não estava associada à CKm, FE ou prognóstico clínico. Finalmente, os níveis 
de IL-6 aumentaram após ICP, com pico às 24 horas, que foi mais elevado nos doentes com FE 
menor a 40% (46.4±54.4 vs. 12.4±10.4 pg/mL; p=0.035).

Conclusão: A IL-6 doseada aquando a ICP tem valor prognóstico em doentes com EAMEST, 
esendo mais elevada em doentes que progrediram para choque cardiogénico ou que morreram 
durante o internamento.

Key-words: Interleukin-6, C-reactive Protein, STEMI

Aims: To characterize the progression of inflammatory markers in patients with STEMI and 
to correlate their baseline levels with the hemodynamic status, severity of structural cardiac 
compromise and short-term prognosis. 

Methods: IL-6 and C-reactive protein (CRP) levels were measured in consecutive STEMI patients 
that underwent percutaneous coronary intervention (PCI).  Blood samples were obtained 
at baseline and 8h, 16h, 24h, 48h and 72h after reperfusion. Hemodynamic status was 
prospectively scored and the maximum Killip class during hospitalization (mKC) was considered. 
Echocardiogram was performed 24 to 72 hours after PCI and left ventricular ejection fraction (EF) 
was assessed by the Simpson´s biplane method. Prognosis was assessed by a combined end-
point of cardiogenic shock or death during hospitalization. IL-6 and CRP was compared according 
to mKC and prognosis using non-parametric tests, and their correlation with the period between 
the onset of symptoms and cardiac catheterization (S-CC delay) and the NT-proBNP level was 
assessed by Pearson’s correlation. The prognostic accuracy of those inflammatory biomarkers 
was determined by the area under the curve receiver operator curve (ROC).

Results: We studied 157 STEMI patients (76% male, 61±12 years). mKC was =III in 13%, EF was 
51±11% and 19% of patients had EF =40%. Baseline IL-6 varied with the mKC (p=0.032) and 
was positively correlated with the S-CC delay (R2=0.21; p=0.014) and NT-proBNP concentration 
(R2=0.24; p=0.003). Moreover, baseline IL-6 was significantly higher in those patients that 
progressed to cardiogenic shock or died during hospitalization (15.3±19.9, median: 4.6pg/mL 
vs 7.9±16.4, median:2.9 pg/mL; p=0.012), having moderate prognostic accuracy (ROC: 0.67; 
p=0.031). CRP was not associated with mKC, EF or clinical outcome. Finally, IL-6 levels increased 
after PCI and peaked at 24h, and this peak was higher in those patients that maintained EF =40% 
(46.4±54.4 vs. 12.4±10.4 pg/mL; p=0.035). 

Conclusion: IL-6 at the time of PCI has prognostic value in patients with STEMI, being increased 
in those patients that progress to cardiogenic shock or die during hospitalization.
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Palavras-Chave: Hipertensão, Modificações genéticas (Kir2.1), Núcleo Paraventricular do Hipotálamo

Hipertensão persistente é um dos factores de risco para insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, 
aneurismas arteriais, insuficiência renal crónica (...). Em 95% dos doentes, a causa permanece 
desconhecida e os tratamentos apenas se revelam eficazes em um terço dos pacientes. Sabe-se 
que a actividade do sistema nervoso simpático contribui para o desenvolvimento e manutenção 
de elevados valores de pressão arterial. A estimulação do NPH é simpaticoexcitatória por efeito 
pressor mediado por via directa e indirecta (via da medula rostroventrolateral) até à medula 
espinhal. O NPH torna-se mais activo em condições de hipertensão como no modelo de ratos 
espontaneamente hipertensos (REH). A possibilidade de manipulação crónica dos neurónios de 
NPH será pela expressão de um canal de potássio humano modificado (hKir2.1) sob o controlo 
de um promotor de sinapse (um promotor específico neural). A expressão do lentivírus ocorrerá 
ao longo de meses. Tendo uma grande importância por permitir determinar o potencial de 
repouso da célula e na regulação da excitabilidade neural. 
O principal objectivo do projecto foi esclarecer a principal função das células do NPH na 
hipertensão essencial, assim como, obter dados que possam contribuir para o desenvolvimento 
de novas terapêuticas.
Efectuou-se uma micro-injecção no NPH dos ratos, contendo um vector de lentivírus que integrará 
nos núcleos dos neurónios do NPH provocando uma expressão crónica. De seguida, a avaliação 
da actividade simpática autónoma ocorrerá pelo registo de variáveis como a frequência cardíaca 
(FC) e pressão sanguínea (PS) por telemetria. Não só os valores de FC e PS são importantes mas 
também a análise da sua variabilidade em duração e frequência, o que permitirá a definição de 
duas bandas de alta frequência (AF) e de baixa frequência (BF), relacionadas com a actividade 
parassimpática e simpática, respectivamente. 
Houve diferenças significativas na pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, na média 
da pressão arterial, frequência cardíaca e na relação entre AF e BF quando comparados os grupos 
de REH antes com após a injecção contendo o vector do lentivírus. Nos grupos controlo não 
houve diferenças significativas nos mesmos critérios após a injecção. Não houve modificações 
significativas em relação ao peso, ingestão de comida, produção de fezes ou urina após a 
injecção no NPH com o vector de lentivírus ou uma injecção de cloreto de sódio. 
Os resultados têm demonstrado que REH após a injecção com o lentivírus no NPH têm valores 
de pressão arterial média inferiores aos do grupo controlo. Esta diminuição de pressão deve-
se sobretudo, a uma diminuição estatisticamente significante da pressão diastólica que pode 
estar relacionada com uma menor resistência das artérias por indução simpática. Com estes 
resultados preliminares podemos especular que há activação dos neurónios do NPH em situações 
de hipertensão, pelo que o seu silenciamento deve reduzir a pressão arterial.

Key-words: Hypertension, Genetic modification (Kir2.1), Paraventricular Nucleus of the Hypothalamus

Persistent hypertension is one of the risk factors of many other diseases. The treatments 
typically only return arterial pressure to normal levels in one third of patients. It’s known that the 
sympathetic nerve activity participates in the development and maintenance of elevated pressure 
values. Stimulation of paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN) is sympathoexcitatory 
and a pressure effect is mediated via direct and indirect (via the rostroventrolateral medulla) 
projections to the spinal cord. The PVN becomes more active under conditions of hypertension 
such as in the spontaneous hypertensive rats (SHR) model. A possibility of chronic manipulation 
of PVN neurons is expressing a human inwardly rectifying potassium channel (hKir2.1) under the 
control of the synapse promoter. In addition, it has an important role in determining the resting 
potential of the cell and plays a pivotal role in regulation of neural excitability. 
The project was aimed to clarify the role of PVN cells on the essential hypertension as well as to 
generate data that could be useful in the development of therapeutics methodologies to treat 
essential hypertension. 
A microinjection with a lentiviral vector is done on the PVN of the rats, and since they will 
integrate within the nucleus it will cause chronic expression over months. Then the evaluation 
of autonomic sympathetic activity in chronic experiments involves the recording of variables like 
Heart Rate (HR) and Blood Pressure (BP) that can be done by telemetry. Not only are the absolute 
values of HR and BP sympathetic activity important but also the analysis of this variability in the 
time-frequency domain. Such analysis allows the definition of two bands, Low Frequency (LF) 
and High Frequency (HF), related to sympathetic and parasympathetic activity respectively. 
There were significant differences on the systolic arterial pressure, diastolic arterial pressure, 
mean of the arterial pressure, HR and on the relation between the LF and the HF when comparing 
before and after the lentiviral vector injection. In the control cases, there were no significant 
differences before and after the injection on those criteria. The analyze of the values before and 
after the injection of lentiviral vector or the sodium chloride solution on the weight, food intake, 
water intake, faeces production and urine of the rats housed in metabolic cages was considered 
not significant. 
The results have shown that SHR after the lentiviral injection on the PVN, have lower levels of 
mean arterial blood pressure when compared to SHR group without the injection. This decrease 
in pressure is mainly due to a statistically significant decrease of the diastolic blood pressure 
which may be related to a decrease of the resistance arterial vessels due to sympathetic activity. 
With these preliminary data we can speculate about the activation of PVN neurons in conditions 
of hypertension such that the silencing should reduce arterial pressure.
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Palavras-Chave: Streptococcus agalactiae, Serotipagem, Teste de Sensibilidade aos Antibióticos, 
Infecções Urinárias

Fundamentação: O Streptococcus agalactiae (estreptococos grupo B de Lancefield) é um 
organismo comensal da flora gastro-intestinal e genito-urinária, sendo a causa mais importante 
de bacteriémias e meningites em recém-nascidos e uma crescente preocupação em infecções 
nos adultos. Contudo as infecções em adultos (urinárias, infecções da pele e tecidos moles e 
infecções invasivas) apresentam poucos estudos realizados e nenhum referente ao nosso país. 
A penicilina mantém-se como a droga de eleição no combate à bactéria, seguida pelo uso de 
macrólitos e clindamicina , contudo o crescimento das resistências aos antibióticos levanta a 
preocupação sobre o adequado tratamento a seguir. Várias investigações têm demonstrado uma 
maior prevalência dos serótipos Ia, III e V, apresentando contudo variabilidades geográficas.

Objectivos: Avaliar a sensibilidade a um painel de agentes antibacterianos (segundo as normas 
do CLSI), o que permitirá orientar a terapêutica empírica antimicrobiana destas infecções; 
Serotipar uma amostra, estatisticamente significativa, de estirpes de S. agalactiae provenientes 
de infecções urinárias; Processar os resultados, fazendo uma interligação entre os serótipos e 
a sensibilidade antibacteriana; Comparar com os estudos realizados e em curso no Instituto de 
Microbiologia, com detecção de correlações serótipo – infecção.

Métodos: Utilização de 137 isolados de S. agalactiae provenientes de 30 laboratórios 
hospitalares de todo o país. O trabalho foi dividido em 2 tarefas: Avaliação da susceptibilidade aos 
antimicrobianos (Penicilina, Eritromicina, Clindamicina, Tetraciclina, Cloranfenicol, Nitrofurantoína, 
Cotrimaxazol, Levofloxacina, Ceftibuteno Oxacilina, Ceftizoxime)  segundo as normas do Clinical 
and Laboratory Standart Institute; Serotipagem capsular das estirpes, realizado por aglutinação, 
usando soros para Ia, Ib, II-VIII (Hemolytic Streptococcus Typing antisera for Group B, SEIKEN®, 
Japan) de acordo com as instruções do fabricante. 

Resultados: Das 137 estirpes, obtivemos uma prevalência de serótipos de, 27% III, 25% V, 
15% Ia, 10% Ib, 9% II, 7% IV, 6% NT e 0% VI, VII, VIII. No grupo das mulheres em idade fértil 
tivemos, 24% em III e V, 16% Ia, 13% IV, 11% Ib, 9% II e 3% NT. Nos Testes de Sensibilidade 
aos Antibióticos verifica-se uma elevada sensibilidade (= 80%) a todos os antibióticos usados, 
exceptuando a Tetraciclina à qual a maioria das estirpes é resistente. Ainda a presença de 3 
iMLSB e 14 cMLSB.

Conclusões: Em linha com a generalidade das investigações nacionais e internacionais, destaca-
se uma principal prevalência dos serotipos III, V e Ia (> 60% total) que se mantêm apenas 
considerando mulheres em idade fértil e, comitantemente, a presença de total sensibilidade 
para a penicilina, elevada resistência para a tetraciclinam, indo de acordo com esperado, mas 
para a eritromicina e clindamicina temos resistências (<20%) contrariando o que se passa na 
maioria dos outros países.

Key-words: Streptococcus agalactiae, Serotyping, Antibiotic Sensitivity Test, Urinary Tract Infections

Rationale: Streptococcus agalactiae (Lancefield group B streptococcus) is a commensal organism 
of gastro-intestinal and genito-urinary flora, it´s the most important cause of bacteraemia and meningitis 
in newborns and a growing concern in adults infections. However, infections in adults (urinary infections, 
skin and soft tissue and invasive infections) have few studies and no one about our country.
Penicillin remains the main drug in combating bacteria, followed by the use of clindamycin 
and Macrolites, yet the continous growth of resistance to antibiotics raises concern about the 
appropriate course of treatment. Several investigations have shown a higher prevalence of 
serotypes Ia, III and V, however it can change geographically.

Objectives: Evaluate the sensitivity to a panel of antibacterial agents (according CLSI guidelines), 
to a better empirical antimicrobial therapy of these infections, serotype a sample, statistically 
significant strains of S. agalactiae from urinary tract infections; Process the results, making a 
connection between the serotypes and antimicrobial sensitivity, compare with the studies at the 
Institute of Microbiology and take correlations. 

Methods: Use of 137 isolates of S. agalactiae from 30 hospital laboratories across the country. 
The work was divided into: Evaluation of susceptibility to antibiotics (Penicillin, Erythromycin, 
Clindamycin, Tetracycline, Chloramphenicol, Nitrofurantoin, Cotrimaxazol, Levofloxacin, Oxacillin 
Ceftibuteno, Ceftizoxime) according to the standards of Clinical and Laboratory Standard Institute; 
Capsular strains serotyping, performed by agglutination using sera for Ia, Ib, II-VIII (Hemolytic 
Streptococcus Typing antisera for Group B, Seiken®, Japan) according to manufacturer´s instructions. 

Results: From all 137 strains, we obtained a prevalence of serotypes, 27% III 25% V 15% Ia, Ib 
10%, 9% II, IV 7%, 6% and 0% NT VI, VII, VIII. In childbearing age women we found 24% in III 
and V, 16% Ia, 13% IV, 11% Ib, II and 9% 3% NT. In Antibiotic Sensitivity Tests most of the strains 
presentes a high sensitivity (= 80%) to all antibiotics except tetracycline for which most strains 
are resistant. Although the presence of  3 iMLSB and 14 cMLSB.

Conclusions: In line with most of the national and international investigations, we found a major 
prevalence of serotype III, V and Ia (> 60% total) which don´t change, only considering women 
in childbearing age and, concomitantly, a presence oftotal penicillin sensitivity, high resistance to 
tetracycline, going according to expectations, but the prevalence of erythromycin and clindamycin 
resistance (<20%) it´s contrary to what occurs in most international similar studies.
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ABSTRACT

Background: Fracture risk assessed by FRAX tool outputs the ten year probability of 
osteoporotic fractures in non treated subjects with age greater than 40 years-old. 
However this algorithm was developed based on epidemiological studies and its 
correlation with bone biological properties was never assessed. The aim of this study 
was to determine the association between absolute fracture risk and trabecular bone 
mechanical behavior.

Methods: Patients submitted to hip replacement surgery were consecutively 
recruited. Clinical risk factors for fracture were evaluated. Ten years probability of 
fracture risk was calculated by FRAX (without computing the femoral neck areal 
bone mineral density, in order to avoid the confounding effect of bone mineral 
density). Femoral epiphysis were collected. Sample diameter was measured 
and trabecular bone cylinders were drilled and compression mechanical tests 
performed. Bone trabecular strength, toughness and stiffness were assessed. 

Results: 95 patients were evaluated, 64% were females. Mean age was of 
72±11(40-89) years old. Hip replacement surgeries were performed due to low 

energy trauma fracture (39%), osteoarthritis (59%), ischemic necrosis (1%) and 
high energy trauma (1%). Regarding clinical risk factors (CRF) for fracture, 41% of 
the patients had history of previous fracture, which was significantly negatively 
associated with trabecular bone stiffness (0.007). Gender was correlated with trabecular 
bone stiffness (0.023) and strength (0.018). The mean 10 year risk for major osteoporotic 
fracture was of 9.0±7.8% and of 4.3±5.6% for hip fracture.
After adjusting for sex, we found a strong negative correlation with the femoral 
epiphysis diameter and both the 10-years risk of major (r=-0.736, p<0.001) and hip 
fracture (r= -0.607, p=0.001). Ten year probability of major fracture was significantly 
negative associated with trabecular stiffness (r=-0,30, p=0.002) and showed also a 
non-significant negative relation with trabecular strenght ( r= -0.16, p=0.06). General 
linear models revealed that the 10 year risk of major osteoporotic fracture explained 
the trabecular stiffness in 9.6% and the 10 year probability of hip fracture predicted 
trabecular stiffness in 5,8%. 

Conclusion: These results indicate that the absolute risk of fracture calculated by FRAX 
reflects trabecular bone mechanical behaviour, specially trabecular stiffness.

ABSOLUTE RISK OF FRACTURE CALCULATED BY FRAX REFLECTS HIP TRABECULAR BONE MECHANICAL PROPERTIES 
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