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Palavras-Chave: Metástases ósseas de cancro da mama; Ácido zoledrónico; Saracatinib

Introdução: O cancro da mama (CM) é o mais frequente na mulher e uma importante causa de 
mortalidade. As metástases ósseas (MOs) são frequentes, aumentando a morbilidade e mortalidade. 
As MOs resultam dum ciclo vicioso, estabelecido entre as células tumorais e o microambiente 
ósseo, que favorece a osteólise e o crescimento tumoral. Os bisfosfonatos (BPs) são utilizados na 
prevenção da perda óssea nas MOs, podendo ter efeitos anti-tumorais como demonstrado in vitro. 
O BP ácido zoledrónico (ZA) diminui o risco de complicações ósseas em mulheres com MOs de CM. 
A cinase Src é também importante na remodelação óssea. O inibidor da Src saracatinib (AZD0530) 
tem efeito anti-tumoral, demonstrado in vitro e em modelos animais, encontrando-se em ensaios 
clínicos de fase II para MOs. Em Oncologia utilizam-se frequentemente esquemas terapêuticos 
combinados, dado que a acção de diferentes compostos sobre diferentes vias celulares poderá ser 
mais eficaz do que a monoterapia. Assim, no contexto de MOs, justifica-se testar a combinação de 
diferentes agentes anti-resorptivos.

Objectivos: Determinar o efeito anti-tumoral e anti-osteoclastogénico dos agentes anti-resorptivos 
ZA e AZD0530, em monoterapia e em combinação, num modelo in vitro de CM.

Métodos: A linha celular humana de CM MDA-MB-231 foi tratada com 25µM ZA (Novartis), 
1µM AZD0530 (Astrazeneca) ou ZA+AZD0530, tendo sido avaliado o efeito destes compostos 
na proliferação celular (ATPLiteTM kit, PerkinElmer), apoptose (Caspase-Glo® 3/7 Assay kit, 
Promega) e expressão de MMP-1 (RT-qPCR). Para avaliar a osteoclastogénese, foi induzida a 
diferenciação da linha celular monocítica de ratinho RAW 264.7 com 100 ng/µL RANKL. As células 
foram simultaneamente incubadas com meios condicionados (MCs) de células MDA-MB-231 não 
tratadas ou tratadas, 25µM ZA, 1µM AZD0530, ou ZA+AZD0530, tendo sido determinado o efeito 
na osteoclastogénese através da quantificação da TRAP (TRAP staining kit, Sigma; e MouseTRAPTM 
Assay kit, IDS).

Resultados: O tratamento das células de CM com ZA reduziu significativamente a proliferação 
celular (p<0.01) e aumentou a apoptose, mas não teve efeito sobre a expressão de MMP-1 nem 
sobre a osteoclastogénese. No caso do AZD0530, diminuiu significativamente a proliferação celular 
(p<0.05 às 42h, p<0.01 às 66h), houve um ligeiro aumento da apoptose, diminuição significativa 
da expressão de MMP-1 (p<0.01) e redução da osteoclastogénese. O tratamento combinado 
com ZA e AZD0530 teve efeitos sobre a apoptose sobreponíveis aos de ZA em monoterapia, mas 
diminuiu significativamente a proliferação celular e a expressão de MMP-1 em comparação com os 
tratamentos isolados com ZA e AZD0530 (Proliferação, p<0.05; expressão de MMP-1, p<0.01). Os 
MCs das células de CM não tiveram efeito sobre a osteoclastogénese.

Conclusões: A combinação dos dois agentes anti-resorptivos, ZA e AZD0530, pode potenciar o 
efeito anti-tumoral e anti-osteoclastogénico, podendo melhorar os resultados clínicos em pacientes 
com MOs de CM.

Key-words:  Breast cancer bone metastases; Zoledronic acid; Saracatinib

Background: Background: Breast cancer (BC) is the most frequent cancer among women and an 
important cause of death. BC often spreads into bone, with increased morbidity and mortality. 
Bone metastases (BMs) derive from a vicious cycle established between tumor cells and the bone 
microenvironment, favoring osteolysis and tumor growth. Bisphosphonates (BPs) are worldwide 
approved agents to prevent bone loss in BMs, and may also have anti-tumoral effects, as demonstrated 
in vitro. The BP zoledronic acid (ZA) decreases the risk of bone complications in women with BC 
BMs. Src kinase (Src) also plays a pivotal role in bone remodeling. Saracatinib (AZD0530), a potent 
and selective small-molecule inhibitor of Src, has anti-tumoral effects, demonstrated in vitro and 
in mouse models, and is being studied in the clinical set in phase II trials for BMs. Often in cancer 
therapy combination schemes have proven to be more efficient than monotherapy, taking advantage 
of different drugs targeting different molecular pathways within the tumor cell. Therefore, it is 
reasonable and appealing to test the combination of different anti-resorptive agents in BMs.

Objectives: To determine the anti-tumoral and anti-osteoclastogenic effects of the anti-resorptive 
agents ZA and AZD0530, in mono or combined therapy, in a BC in vitro model.

Methods: Human BC cells MDA-MB-231 were cultured under standard conditions, and submitted 
to treatments with 25µM ZA (Novartis), 1µM AZD0530 (Astrazeneca) or ZA+AZD0530, to assess the 
effect of these compounds in cell proliferation (ATPLiteTM kit, PerkinElmer), apoptosis (Caspase-Glo® 
3/7 Assay kit, Promega) and MMP-1 expression (RT-qPCR). For osteoclastogenesis assays, mouse 
monocytic cell line RAW 264.7 was stimulated with 100 ng/µL RANKL to induce differentiation. Cells 
were incubated with the conditioned media (CMs) from untreated or treated MDA-MB-231 cells, 
25µM ZA, 1µM AZD0530, or ZA+AZD0530, and the effect in osteoclastogenesis was assessed by 
quantifying the presence of TRAP (TRAP staining kit, Sigma; and MouseTRAPTM Assay kit, IDS).

Results: BC cells treatment with ZA significantly decreased cancer cell proliferation (p<0.01) and 
increased apoptosis, but had no effect on MMP-1 expression and osteoclastogenesis. AZD0530 
significantly decreased BC cell proliferation (p<0.05 at 42h, p<0.01 at 66h), showed a minor increase 
in apoptosis, significantly decreased MMP-1 expression (p<0.01) and reduced osteoclastogenesis. 
Combined treatment with ZA and AZD0530 showed a similar effect on BC cell apoptosis as ZA alone, 
but significantly decreased BC cell proliferation and MMP-1 expression when compared with ZA or 
AZD0530 alone (Proliferation, p<0.05; MMP-1 expression, p<0.01). CMs from BC cells had no effect 
upon osteoclast differentiation.

Conclusions: The two anti-resorptive agents, ZA and AZD0530, may have increased anti-tumoral and 
anti-osteoclastogenic effects when used in combination, which can improve the clinical outcome of 
patients with BC BMs.
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Palavras-Chave: Radiação Ionizante, Angiogénese

Fundamentação e Objetivos: A Doença Arterial Periférica (DAP) é uma patologia vascular que 
afecta 12-14% da população. Investigação na área da angiogénese terapêutica tem vindo a ser 
desenvolvida contudo, nenhuma abordagem clínica baseada no uso de factores de crescimento 
pró-angiogénicos apresentou resultados consistentes.
Durante a radioterapia, os tecidos que rodeiam o tumor são tambem expostos a radiação ionizante 
(RI), mas a baixas doses e os seus efeitos biológicos permanecem por caracterizar. Recentemente, 
recorrendo a modelos de peixe-zebra e ratinho, demonstrámos que baixas doses de RI promovem 
angiogénese durante o desenvolvimento embrionário e no organismo adulto.
Assim, de acordo com os nossos resultados, as baixas doses de RI induzem angiogénese in vivo, 
contudo, não existe prova de que produzam angiogénese terapêutica em doentes com doença 
isquémica, sendo este o nosso grande objectivo.

Métodos: Foi utilizado o modelo murino de isquemia unilateral de membro inferior. Após indução 
de isquemia, os membros inferiores dos ratinhos foram irradiados ou não com 0,3 Gy durante 4 dias 
consecutivos, utilizando um feixe de fotões de acelerador linear de raios-x. Secções histológicas do 
músculo da perna com 7 ?m foram preparadas e os capilares foram marcados por imunohistoquímica 
para CD31, seguindo-se uma coloração com hematoxilina. A acumulação de adipócitos e as áreas 
em regeneração foram avaliados em diferentes dias pós-isquemia.  A densidade capilar foi medida 
através da razão de capilares por miocito. O fluxo sanguíneo foi avaliado por Laser Doppler e os 
resultados foram expressos como a razão da perfusão do membro isquémico e não isquémico.

Resultados: Um aumento significativo na densidade capilar dos músculos isquémicos irradiados 
é observado em relação aos não irradiados. Além disso, a fase regenerativa, caracterizada pela 
centralização dos núcleos dos miócitos e acumulação de adipócitos, é mantida por um período 
mais longo em ratinhos irradiados. A acumulação de adipócitos poderá contribuir para o aumento 
da densidade capilar. Com o objectivo de avaliar funcionalmente o aumento da densidade capilar 
encontrado anteriormente, medimos a perfusão sanguínea em ambos os grupos experimentais, 
usando um Laser Doppler. De acordo com os nossos resultados, um aumento significativo do fluxo 
sanguíneo nos membros inferiores é encontrado aos 15 dias pós-isquemia em ratinhos irradiados 
quando comparados com não irradiados.

Conclusão: Esta forma inovadora de estimular a angiogénese pode-se tornar uma ferramenta em 
Medicina Regenerativa, uma vez que levanta a possibilidade de uma nova estratégia terapêutica: o 
uso de doses muito baixas de IR para estimular a angiogénese numa grande variedade de doenças 
associadas com angiogénese deficitária.

Key-words: Angiogenesis, Ionizing Radiation

Background & Objectives: Peripheral Arterial Disease (PAD) is a vascular dysfunction affecting 12-
14% of the population. Much research work has been done into therapeutic angiogenesis but no 
clinical approach using pro-angiogenic factors showed consistent results.

During radiotherapy, tissues surrounding the tumor are also exposed to ionizing radiation (IR), but at 
low doses, and their biological effects remain unclear. Recently, we demonstrated in both zebrafish 
and mice models that low doses of IR accelerate embryonic and adult angiogenesis.
So, considering the property of low doses of ionizing radiation as an angiogenic stimulator, we 
purpose to investigate whether it can be used to produce therapeutic angiogenesis.

Methods: We used a mouse model of unilateral hind-limb ischemia. Mice entire legs were irradiated 
or not with 0.3 Gy for 4 consecutive days post-ischemia, using a linear accelerator x-rays photon beam. 
In 7-µm cryostat sections of calf muscles, capillaries were labelled by CD31 immunohistochemistry 
followed by haematoxylin counterstain. Adipocyte accumulation and regenerating areas were 
assessed at several time points. Capillary density was measured as the ratio of capillaries to 
myocytes. Blood flow was evaluated by laser Doppler imaging (MOOR instruments). To account for 
variability between measurements, the results were expressed as the ratio of perfusion in ischemic 
and intact limbs.    

Results: Our results show a significant increase in capillary density in ischemic irradiated muscles 
when compared to non-irradiated ones. Additionally, the regenerative phase, characterized by central 
nuclei and adipocyte accumulation, is maintained longer in irradiated mice and we may hypothesize 
that adipocyte accumulation may contribute to increase capillary density. To functionally assess 
the capillary density increase found previously, we measured blood perfusion in both experimental 
groups, using a laser Doppler imager. According to our results, a significant increase of blood flow 
at lower extremities is found as early as 15 days post-ischemia in irradiated when compared to non-
irradiated mice.

Conclusion: This innovative way to stimulate angiogenesis may hopefully become a tool in 
Regenerative Medicine, since it raises the possibility of a novel therapeutic strategy: using very 
low doses of IR to stimulate angiogenesis in a great variety of diseases associated with insufficient 
angiogenesis.
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Palavras-Chave: HNP1, péptido microbicida, espectroscopia de fluorescência

O  péptido humano neutrofílico (HNP1) é uma defensina que apresenta actividade microbicida contra 
vários tipos de bactérias (gram positivas e gram negativas), fungos e vírus. O HNP1 é armazenado 
nos grânulos citoplasmáticos azurofílicos de neutrófilos e células epiteliais. Com o objectivo de 
compreender melhor o modo de acção deste péptido microbicida, foram realizados estudos 
baseados na sua selectividade para diferentes moléculas lipídicas. Para este fim, recorreu-se ao 
uso de grandes vesículas unilamelares (LUV), com diferentes composições lipídicas, como sistemas 
de modelo de biomembranas. (modelos membranares de mamíferos, de fungos e bacterianos). 
Foram acompanhadas alterações na fluorescência intrínseca dos resíduos de triptofano presentes 
no HNP1 aquando da ligação/inserção na membrana lipídica, mostrando que o péptido apresenta 
diferentes afinidades para modelos de membranas de mamíferos e fúngicas. Foi demonstrado que 
péptido tem uma baixa interacção membranas ricas em glicosilceramida, apresentando-se muito 
selectivo para membranas enriquecidas com moléculas esteróides: apresenta maior partição para 
membranas que contêm ergosterol (o caso das membranas fúngicas) e uma baixa interacção com 
membranas que contêm colesterol (o caso das membranas de mamíferos). Estudos de quenching 
do peptido nas membranas, recorrendo ao uso de acrilamida, sugerem a adsorção do peptido na 
superfície da membrana ou a sua ligeira inserção na mesma, alterando a sua conformação. Este 
comportamento mantem os resíduos de triptofano à superfície da membrana. Os resultados obtidos 
revelam que a selectividade lipidica é o primeiro passo para a interacção com a membrana.

Key-words:  HNP1, antimicrobial peptide, fluorescence spectroscopy

Human neutrophil peptide 1 (HNP1) is a human cationic defensin that presents microbial activity 
against various bacteria (both Gram-positive and negative), fungi and viruses. HNP1 is stored in the 
cytoplasmic azurophilic granules of neutrophils and epithelial cells. In order to elucidate the mode 
of action of this antimicrobial peptide (AMP), studies based on its lipid selectivity were carried 
out. Large unilamellar vesicles (LUV) with different lipid compositions were used as biomembranes 
model systems (mammal, fungal and bacterial models). Changes on the intrinsic fluorescence of the 
tryptophan residues present in HNP1 upon membrane binding/insertion were followed, showing 
that HNP1 have quite distinct preferences for mammalian and fungal membrane model systems. 
HNP1 showed low interaction with glucosylceramide rich membranes, but high sterol selectivity: 
it has a high partition for ergosterol-containing membranes (as fungal membranes) and low 
interaction with cholesterol-containing membranes (as in mammalian cells). Quenching studies by 
acrylamide of the peptide in membranes suggests that HNP1 is adsorbed on the membrane surface 
or lightly inserted into the membrane, changing conformation and maintaining the Trp residues 
at the surface of the membrane. These results reveal that lipid selectivity is the first step after 
interaction with the membrane.
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Palavras-Chave: Drug Delivery, Cell Penetrating Peptide, Dengue

Fundamentação: Nos últimos anos, tem havido uma necessidade crescente para a melhoria das 
propriedades farmacológicas dos fármacos, nomeadamente a sua biodisponibilidade intracelular. 
Diversos sistemas de drug delivery têm vindo a ser desenvolvidos para ultrapassar esta barreira, 
sendo os Cell Penetrating Peptides (CPP) um dos usados actualmente. Foram estudados dois 
domínios conservados da proteína da Cápside do vírus Dengue (DENV C protein); um hidrófobo, 
responsável por interacções com membranas lipídicas, e outro rico em resíduos positivos, 
responsável pela interacção com o genoma viral. As características moleculares destes domínios 
sugerem que poderão ser modelos úteis para o desenvolvimento de um sistema de Drug Delivery 
eficiente.

Objectivos: Desenvolver um sistema de Drug Delivery eficiente para o tratamento de patologias a 
nível intracelular utilizando fragmentos de proteínas do vírus Dengue (DENV). Especificamente:

1. Avaliar a afinidade dos péptidos derivados do DENV para membranas lipídicas.
2. Avaliar a capacidade translocadora dos péptidos derivados do DENV
3. Estudar a transfecção de moléculas de ssDNA em linhas de celulares promovida por péptidos 

derivados do DENV.

Métodos: Foram realizados estudos de lipofilicidade usando técnicas de espectroscopia de 
fluorescência em conjunto com a análise quantitativa a partir de modelos biofísicos, bem como 
microscopia confocal numa linha celular de Carcinoma Hepático (HepG2). Utilizaram-se péptidos 
sintéticos (pepM – domínio membranar e pepR – domínio de ligação ao genoma) da DENV C Protein 
e um primer de DNA como modelo de carga molecular a transportar.

Resultados: Os péptidos pepM, pepR e respectivos complexos moleculares com ssDNA revelaram 
afinidade para membranas lipídicas. Imagens de microscopia confocal mostram também esta 
preferência membranar por parte dos complexos bem como a capacidade de os péptidos 
transportarem o primer de DNA para o meio intracelular.

Conclusões: Ambos os péptidos revelaram fortes potencialidades como sistema de Drug Delivery. 
Estudos com diferentes cargas moleculares: plasmídeos, anticorpos, proteínas ou siRNA podem 
avaliar o espectro de acção por parte destas moléculas. O reconhecimento pelo sucesso do 
trabalho foi atingido pela participação no VI YES Meeting com a atribuição do prémio de melhor 
apresentação plenária (sessão de Oncologia e Biologia Molecular). Em sequência dos resultados 
obtidos, será estudada a sua aplicabilidade numa terapia intracelular por entrega de moléculas de 
siRNA como fármaco.

Key-words: Drug Delivery, Cell Penetrating Peptide, Dengue

Background: Over the last years, there has been an urgent need for the improvement of drugs 
pharmacological properties and intracellular availability. Several Drug delivery systems were 
developed, Cell Penetrating Peptides (CPP) being one of the currently used. We evaluated two 
conserved domains of Dengue Virus Capsid Protein (DENV C protein) as potential templates for a 
CPP drug delivery system; one hydrophobic and other positively charged, putatively related to lipid 
membrane and viral genome interactions, respectively.

Objectives: To develop an efficient intracellular delivery system using Dengue Virus (DENV) structural 
protein fragments. This goal involved 3 partila objectives:

1. To evaluate the lipid membrane affinity of DENV C protein-derived peptides. 
2. To evaluate the DENV C protein-derived peptides translocation capability.
3. To Study the transfection of ssDNA molecules using DENV C protein-derived peptides in cell 

lines.

Methods: A broad range of fluorescence spectroscopy techniques together with the quantitative 
analysis using biophysical models were used, as well as confocal microscopy on Hepatocellular 
Carcinoma cell Line (HepG2). The study was carried out using DENV C protein synthetic peptides 
pepM (membrane domain) and pepR (ssRNA domain), and a ssDNA primer as molecular cargo.

Results: PepM, pepR, and each corresponding ssDNA complex showed significant affinity for lipid 
membranes. Confocal microscopy correlates the affinity of DENV C protein-derived peptides to cell 
membranes and the ability to translocate along the lipid membrane. Both peptides, and DENV C 
protein were able to deliver the molecular cargo to the cytoplasm. However the studied peptides 
revealed different internalization profiles.

Conclusions: Both peptides showed transfection capability by delivering a ssDNA molecule to the 
cell cytoplasm. Studies with different cargoes such as plasmids, antibodies, proteins or siRNA would 
evaluate the plethora of potentialities for these CPPs. The success of this work was recognized by the 
selection for a Plenary Lecture (Oncology and Molecular Biology session) at the VI YES meeting and 
awarded with the best oral presentation at the meeting. Its potential application for breakthrough 
molecular therapies for several diseases by the delivery of pharmacological molecules such as siRNA 
will be assessed.
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Palavras-Chave: peixe-zebra, regeneração, inervação

Ao contrário do ser humano, determinados anfíbios e o peixe zebra apresentam uma enorme 
capacidade de regeneração na fase adulta.

Utilizando anfíbios como modelo, encontra-se descrito que a regeneração dos membros e outros 
apêndices ocorre apenas com a regeneração em simultâneo da enervação local. Contudo, o 
mecanismo molecular inerente a este processo permanece desconhecido, em parte devido a falta 
de técnicas moleculares disponíveis nestes organismos.

Com o acesso a técnicas moleculares e genéticas disponíveis no modelo do peixe-zebra, neste 
projecto, pretendemos clarificar a dependência da regeneração da barbatana peitoral na enervação 
e caracterizar os eventos moleculares inerentes. Realizamos técnicas como hibridação in situ, q 
PCR e análise de Microarrays, para comparar a expressão entre barbatanas peitorais desnervadas 
e enervadas.

Os nossos resultados confirmam a importância de uma enervação adequada no peixe-zebra durante 
o processo de regeneração, com a análise da expressão de diferentes factores presentes durante a 
regeneração, nomeadamente K8, wnt5b e mxsB que se encontram afectados com a desnervação.

Futuros estudos sobre a relação entre enervação e regeneração deverão ser realizados para elucidar 
o conhecimento nesta área. Através do conhecimento como a regeneração ocorre naturalmente 
nestes organismos poderá ser possível contribuir para o progresso da medicina regenerativa nos 
humanos.

Key-words: zebrafish, regeneration, nerves

Lower vertebrates such as urodele amphibians and zebrafish have a remarkable capacity for 
regeneration during adulthood. 

Using amphibians as a model, it has been assumed that regeneration of limbs and other appendages 
occurs only if there is simultaneous regeneration of the nerves present in the stump. However, 
the molecular mechanisms involved in this process remain unclear in part due to the lack of well 
developed molecular and genetic tools in these organisms. 

Based on the molecular tools available in zebrafish model, we aimed to clarify the nerve dependency 
of pectoral fin regeneration and to characterize affected molecular events. We intended to perform 
in situ hybridization, qPCR and Microarray analysis to compare transcript expression and abundance 
between denervated and control regenerating pectoral fins. 

Our results confirm the importance of proper innervation for zebrafish fin regeneration to occur. We 
have analysed the expression of different regeneration markers, such as K8, Wnt5b and mxsB which 
are affected upon denervation. 

Further investigation concerning the relation between nerve-supply and fin regeneration is needed 
to enhance our current knowledge on this subject. By understanding how regeneration naturally 
occurs, we may learn how to optimize regenerative medicine in humans.
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Palavras-Chave: Células estaminais embrionárias, sinalização Notch 

Fundamentação: 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 e foi efectuada a separação por Microbeads das células Flk1+ vs 
Flk1-, sendo depois transferidas separadamente para placas revestidas com matrigel e mantidas 
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 6 dias, foi realizada a 
fenotipagem das diversas populações por citometria de fluxo com anticorpos contra SMA, Tie2 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 aumenta a 
diferenciação em músculo liso vascular das células D3 Flk1-, enquanto que a inibição da sinalização 
Notch durante a cultura em matrigel na presença de VEGF e bFGF diminui a diferenciação endotelial 
e em músculo liso vascular das células D3 Flk1-.

Conclusões: Em conjunto, estes resultados sugerem que sinalização Notch tem um papel bifásico 
na diferenciação em músculo liso vascular de células D3 Flk1-.

Key-words: Embryonic stem cells, Notch signaling

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 on 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 and Microbeads 
separation of Flk1+ vs Flk1- cells was done, with the cells being then plated separately 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 6 days, phenotyping 
of the different cell populations by flow citometry with antibodies against SMA, Tie2 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 vascular 
smooth muscle differentiation of D3 Flk1+ cells, whereas inihibition of Notch signaling during 
culture in matrigel in the presence of VEGF and bFGF decresead endothelial and vascular smooth 
muscle differentiation of D3 Flk1- cells.

Conclusions: Taken together, these findings suggest that the Notch signaling pathway has a biphasic 
role in the vascular smooth muscle differentiation of D3 Flk1- cells.
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Palavras-Chave: Imunidade, Homem, Plantas

Fundamentação: A diferente evolução de Homem e Plantas na luta contra os seus patogénios levou ao 
desenvolvimento de Sistemas Imunitários (SI) distintos mas que apresentam algumas semelhanças.
Um bom exemplo disso é o facto de ambos possuírem receptores específicos para o reconhecimento 
de Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMP). Contudo, a variedade de Pattern Recognition 
Receptors (PRRs) nas diferentes espécies de plantas é muitíssimo superior à encontrada no Homem.
Uma revisão e comparação destes SI poderá conduzir a novas investigações e aplicações à Medicina.

Objectivos: Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os SI humano e das plantas | Compará-los na 
defesa contra bactérias patogénicas | Procurar hipóteses para utilizar os potenciais de um sistema 
contra as infecções do outro | Reflectir sobre investigações futuras e possíveis aplicações práticas | 
Escrever e publicar um artigo de revisão e apresentá-lo a diversas faculdades e instituições científicas.

Métodos: Pesquisa bibliográfica em livros de texto, artigos de revisão e artigos científicos de revistas 
de referência.
Sistematização da informação para comparar de forma coerente os dois SI na defesa contra 
infecções bacterianas.
Reflexão sobre possíveis aplicações à Medicina, a sua viabilidade; planeamento de investigações futuras.
Elaboração de um artigo científico em inglês e candidatura a publicação em revistas internacionais.
Apresentação do trabalho em faculdades e instituições.

Resultados: Foram identificados princípios gerais de defesa que são comuns aos SI do Homem e das Plantas:
• há defesas constitutivas e indutíveis
• o padrão de distribuição das defesas é adequado ao orgão e à respectiva probabilidade de infecção
• ao reconhecimento de patogénios num local específico segue-se uma resposta a nível local e 
sistémico, assim como no imediato e prolongada no tempo
• a tentativa de conter a infecção no local e evitar que esta se alastre

As características únicas de cada SI identificadas como mais relevantes são:
• No Homem, a imunidade adaptativa é capaz de reconhecer qualquer antigénio estranho e 
produzir e guardar defesas específicas para o mesmo.
• Nas Plantas, o priming prepara a planta para dar uma resposta mais rápida e/ou efectiva a uma infecção 
subsequente, podendo este fenómeno ser induzido por compostos voláteis de uma planta vizinha infectada.

As possibilidades de investigação e inovação com maior interesse baseiam-se na enorme variedade 
de PRRs existente nas plantas, a qual poderá permitir:

• novos testes de diagnóstico bacteriológico
• moléculas quimera que utilizem um PRR para reconhecer alvo
• leucócitos geneticamente modificados com um maior espectro de reconhecimento de PAMPs.

Não foram realizadas apresentações ou artigos científicos com base neste projecto até à data de 
entrega deste resumo.

Conclusões: O Homem e as Plantas possuem sistemas imunitários complexos, constituindo um 
tema fascinante e do seu estudo poderão surgir novas aplicações à Medicina.

Key-words:  Immunity, Human, Plants

Rationale: The fight against pathogens led both humans and plants to develop unique Immune 
Systems (ISs) to defend them. Interestingly, one can find some similarities between them.
A good example of this is the fact that both ISs have specific receptors for the recognition of 
Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs). However, the variety of Pattern Recognition 
Receptors (PRRs) in different species of plants is far superior to that found in humans. 
A review that compares these Iss shall lead us to more research and, hopefully, to the glimpse of 
medical applications.

Objectives: Conduct a literature search on the human IS and the plants’ IS | Compare them as a 
defense system against pathogenic bacteria | Identify opportunities to use the potential of a IS against 
the other’s typical pathogens | Explore possibilities of future research and practical applications | 
Write and publish a review article and present it at several colleges and scientific institutions.

Methods: Conduct a literature search in textbooks, review articles and scientific papers of scientific journals.
Organize information to consistently compare both IS activity against bacterial pathogens.
Search for possible applications to medicine and their feasibility. Plan future research.
Write a scientific paper in English and submit it to a science journal.
Present work in colleges and institutions.

Results: Some general principles of defense common to Human and Plants’ ISs were identified:
• the use of constitutive and inducible defenses
• the pattern of distribution of defenses is organ-specific and related to the probability of infection
• the recognition of pathogens in a specific location elicits a response with local and systemic 
effects, both immediate and extended over time
• the attempt to contain the infection at the original site and prevent it from spreading

The most relevant particular features of each IS are:
• Human´s adaptive immunity can recognize any foreign antigen and subsequently produce and 
keep specific defenses against it.
• Plants’ priming is a phenomenon that prepares the plant to respond better to any subsequent 
infection, in a non-specific manner. Volatile compounds released from an infected plant are an 
example of its elicitors, a fact that allows a better population protection. 

The most promising avenues of research and innovation are based on the variety of PRRs that exists 
in plants, which may allow the development of:

• new diagnostic tests for bacterial pathogens
• chimera molecules using a PRR to recognize the target
• white blood cells genetically modified with a wide spectrum of recognition of PAMPs.

No presentations or papers were done at date of this summary.

Conclusions: Humans and Plants have complex immune systems, whose study is not only fascinating 
but could also lead to new medical applications.
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Palavras-Chave: Spliceostatin A, Meayamycin, Splicing

Nas células humanas, a regulação da expressão génica é bastante complexa. É no núcleo que 
os genes são transcritos pela enzima RNA Polimerase II originando pré-mRNAs, os quais sofrem 
um vasto processamento antes de se tornarem mRNAs maduros capazes de serem exportados 
para o citoplasma, onde são traduzidos em proteínas. Esta separação espacial e temporal entre a 
síntese de RNA e a síntese proteica oferece uma oportunidade única para a regulação e controlo 
de qualidade da expressão génica. 

Um vasto número de evidências demonstram que os vários passos de processamento de um 
pré-mRNA ocorrem co-transcricionalmente, incluindo o capping da extremidade 5’, o splicing e a 
formação da extremidade 3’. O splicing do pré-mRNA, que consiste na remoção das sequências não 
codificantes da molécula precursora do mRNA, é desempenhado pelo spliceossoma, uma dinâmica 
máquina macromolecular formada por vários componentes. Trabalhos prévios do laboratório 
demostraram que, nos mamíferos, uma falha no processo de splicing e no processamento da 
extremidade 3’ de genes de beta-globina humana induzia a retenção dos pré-mRNAs dentro do 
núcleo, no local de transcrição [1].

A Spliceostatin A (SSA) e a Meayamycin (MEA) foram recentemente descritas como moléculas que 
se ligam à subunidade SF3b do snRNP U2, inibindo a reacção de splicing e promovendo a libertação 
de RNAs não processados para o citoplasma [2,3]. No entanto, estas drogas permitem a ocorrência 
dos primeiros passos da formação do spliceossoma [4]. Neste trabalho, usando diversas abordagens, 
tais como o Western Blot, fraccionamento de células e RT-PCRs, mostramos que o tratamento de 
linhas celulares humanas com SSA (ou MEA) leva a uma progressiva acumulação de transcritos 
não processados e, simultaneamente, ao desaparecimento dos transcritos processados. Além 
disso, mostramos ainda que, na presença destas drogas, alguns RNAs não processados conseguem 
atingir o citoplasma, escapando a todos os mecanismos de controlo de qualidade que evitam a 
exportação de transcritos aberrantes do núcleo para o citoplasma, e assim a potencial síntese de 
proteínas prejudiciais à célula. Em conjunto, estes resultados constituem um argumento a favor 
de que as fases iniciais da formação do spliceossoma podem ser suficientes para a exportação de 
RNAs não processados para o citoplasma.

1. Custódio, N. et al. Inefficient processing impairs release of RNA from the site of transcription. 
EMBO J. 18, 2855–2866 (1999).
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Multidrug Resistant Cells. Mol Cancer Ther. 8(8), 2308–2318 (2009).
4. Roybal, G.A. & Jurica, M.S. Spliceostatin A inhibits spliceosome assembly subsequent to 
prespliceosome formation. Nucleic Acids Res. 38, 6664–6672 (2010). 
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The expression of human protein-coding genes is remarkably complex. Pre-mRNAs synthesized by 
RNA polymerase II undergo extensive processing before they become mature mRNAs able to exit 
the nucleus and to be translated into protein in the cytoplasm. This spatial and temporal separation 
between RNA and protein synthesis offers an immense opportunity for regulation and quality 
control of gene expression. 

A large number of evidences demonstrate that these processing events occur co-transcriptionally, 
including 5´end capping, splicing and 3´end formation. Pre-mRNA splicing, the removal of non-
coding sequences from the precursor mRNA molecule, is performed by the spliceosome, a very 
dynamic multi-component macromolecular machine. Previous work from the laboratory had shown 
that in mammals a failure in splicing and 3’-end processing of human beta-globin transcripts causes 
retention of the defective pre-mRNA in nuclear foci at the site of transcription [1].

Spliceostatin A (SSA) and Meayamycin (MEA) were recently described as small compounds that 
bind the SF3b subunit of U2snRNP, inhibit splicing, and promote export of unspliced RNAs to the 
cytoplasm [2,3]. However, these drugs allow early spliceosome assembly [4]. Here, using several 
approaches such as Western Blot, cell fractionation assays and RT-PCR, we show that treatment 
of human cell lines with SSA (or MEA) leads to a progressive accumulation of unspliced products, 
and simultaneous disappearance of spliced endogenous transcripts. Moreover, we also show that 
in the presence of these drugs, a subset of unspliced RNAs can reach the cytoplasm, escaping all 
the quality control mechanisms that prevent aberrant transcripts to be exported from the nucleus 
to the cytoplasm in order to avoid the synthesis of deleterious proteins. All together, these results 
argue that non productive spliceosome assembly may be sufficient to exportation of unspliced 
RNAs to the cytoplasm.

1. Custódio, N. et al. Inefficient processing impairs release of RNA from the site of transcription. 
EMBO J. 18, 2855–2866 (1999).
2.  Kaida, D. et al. Spliceostatin A targets SF3b and inhibits both splicing and nuclear retention of 
pre-mRNA. Nat. Chem. Biol. 3, 576–583 (2007).
3. Albert, B.J. et al. Meayamycin Inhibits pre-mRNA Splicing and Exhibits Picomolar Activity Against 
Multidrug Resistant Cells. Mol Cancer Ther. 8(8), 2308–2318 (2009).
4. Roybal, G.A. & Jurica, M.S. Spliceostatin A inhibits spliceosome assembly subsequent to 
prespliceosome formation. Nucleic Acids Res. 38, 6664–6672 (2010). 
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Palavras-Chave: Hipertensão arterial pulmonar, Endotelina-1, Prognóstico

Fundamentação: A HP é uma doença vascular progressiva associada a diferentes etiologias, 
caracteriza-se pelo aumento gradual da resistência vascular pulmonar, progredindo para a 
insuficiência cardíaca (IC) dta e morte precoce. A emergência de conhecimentos na fisiopatologia 
permitiu o desenvolvimento de terapêuticas dirigidas aos mecanismos implicados na vasoconstrição 
vascular, como a via mediada pela ET-1. Este potente vasoconstritor, cuja acção é bloqueada pelos 
Antagonistas dos Receptores da Endotelina (ARE), apresenta potencial como marcador prognóstico 
e resposta terapêutica.

Objectivos: Avaliar a ET-1 como marcador de prognóstico e resposta terapêutica na HP: (1) 
Análise estatística comparativa multivariada dos marcadores serológicos da HP, hemodinâmicos 
por Cateterismo Cardíaco, funcionais e mecânicos (parâmetros ecocargiográficos). (2) Análise 
prospectiva da correlação entre os níveis de ET-1 e eventos clínicos (internamento e/ou morte).

Métodos: Incluimos 20 doentes consecutivos, 56±15 anos, 80% feminino(n=16), avaliados na 
consulta de HP de um centro hospitalar universitário. A inclusão dependia da confirmação invasiva 
da HP grave e etiologia: Critérios Inclusão (1) > 18A (2) Tipo I e IV, classificação de Danna Point (3) IC 
classe II-IV NYHA (4) HP arterial por Cateterismo Cardíaco dto. Critérios Exclusão: (1) HP secundária 
a doença pulmonar ou cardíaca esq (2) Cirurgia/trauma<2meses (3) Neoplasia,cirrose ou enfarte 
agudo do miocárdio<3 meses (6) Recusa em submeter-se ao estudo (7) Gravidez. O protocolo de 
investigação incluiu avaliação clínica, analítica e ecocardiográfica.

Resultado: Os doentes incluídos encontravam-se maioritariamente (80%) em classe funcional II da 
OMS, percorrendo em média 335±80m no teste 6min da marcha. Os níveis séricos médios de ET-1 
foram 104,1±60,9pmol/L.A Os ARE foram utilizados em 60% (n=14) dos doentes. A PAP sistólica 
estimada foi de 82±25mmHg.
Os valores de ET-1 correlacionaram-se com a idade (R=0,47; p=0,04), D-dímeros (R=0,51; p=0,02) 
e a parâmetros de disfunção renal incluindo a cistatina C (R=0,78; p<0,01). A troponina I (R=0,55; 
p=0,01) e NT-proBNP (R=0,66; p<0,01) mostraram ter correlação directa com a ET-1 sérica. Tanto as 
dimensões ventriculares como auriculares se correlacionaram com a ET-1. Os níveis de ET-1 foram 
significativamente superiores no grupo medicado com ARE (126,8±69,3pmol/L vs 70,0±17,9pmol/L; 
p=0,02).
Os valores elevados de ALT, GGT e FA correlacionaram-se com a elevação de ET-1 (p<0,01), devido 
ao efeito da terapêutica com ARE, não se verificando no grupo não tratado com ARE.

Conclusão: A Et-1 sérica correlaciona-se com marcadores serológicos estabelecidos de prognóstico 
na HAP (NT-proBNP e troponina I). Contudo por apresentar maior concentração nos doentes 
tratados através do bloqueio desta via, não nos parece o marcador ideal para avaliação da resposta 
terapêutica na HP.No entanto, o seu papel na selecção a terapêutica com ARE e seguimento de 
doentes com HP deve ser explorado.

Key-words: Pulmonary hypertension, Endothelin-1, Prognosis

Background: PH is a group of diseases characterized by progressive increase in pulmonary 
vascular resistance leading to right ventricular failure and premature death.The emergence of new 
knowledge in the pathophysiology of PH has allowed the development of new therapies,targeting 
to main mechanisms involved in vascular vasoconstriction,as the pathway mediated by ET-1. This 
potent vasoconstrictor whose action can be blocked by Endothelin Receptor Antagonists(ERA) has 
a potential marker for assessing the severity and therapeutic response.

Objectives: Assess the role of ET-1 as a marker of prognosis and therapeutic response in patients 
with PH: (1)Comparative Multivariate Statistical Analysis of serological markers of PH (NT-
proBNP,uric acid,troponin), hemodynamic (right cardiac catheterization), functional and mechanical 
(echocardiographic parameters); (2)Prospective analysis of the correlation between ET-1 and clinical 
events (hospitalization and/or death).

Methods: We included 20 consecutive patients(56±15years,80%(n=16) female) evaluated in 
consultation with a University Hospital. The inclusion depended on the confirmation of severe PH 
and the underlying etiology: Inclusion Criteria (1)>18A (2)Type I-IV,Danna Point Classification (3)
Heart Failure,class II-IV NYHA (4)PH confirmed by Right Heart Catheterization. Exclusion Criteria: (1)
PH secondary to left heart or lung disease (2)Surgery/trauma <2months (3) Neoplasia,cirrhosis, and 
acute myocardial infarction <3months (6)Refusal to submit the study (7)Pregnancy.The investigation 
protocol included clinical evaluation, analytical and echocardiographic study.

Results: Most patients included(80%) belonged to functional class II (WHO classification), covering 
an average of 335±80m in 6min walking test. The mean serum ET-1 in this population was 104.1±60.9 
pmol/LA. The ARE were used in 60% (n=14) patients. The estimated systolic PAP was 82±25 mmHg.
In the study population, the values of ET-1 correlated with age (R0.47,p=0.04), D-Dimer(R=0.51,p=0.02) 
and parameters for renal dysfunction, including cystatinC (R=0.78,p<0.01). Troponin I (R=0.55,p=0.01)
and NT-proBNP (R=0.66,p<0.01)shown have a direct correlation with the serum ET-1. Both ventricular 
and atrial dimensions were correlated with the serum ET-1. The ET-1 levels were significantly higher 
in patients treated with ARE (126.8±69.3pmol/L vs 70.0±17.9pmol/L, p=0.02).
The high values of ALT, GGT and alkaline phosphatase correlated with the elevation of ET-1 (p<0.01). 
This is due to the effect of therapy with ARE, not found in the group not treated with this class of 
drugs.

Conclusions: The serum ET-1 correlates with accepted serological markers of prognosis in PAH (NT-
proBNP and troponin I). However due to its higher concentration in patients treated by blocking 
this pathway, does not seem the ideal marker for assessing therapeutic response in these patients. 
However, its role in therapy selection and monitoring of ARE patients with PH may be explored.
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Palavras-Chave: Biomarcadores, Miocardites, Prognóstico

Introdução: A miocardite é uma doença inflamatória e infecciosa. O conhecimento da resposta 
imunológica sistémica celular e humoral poderá ajudar a reconhecer os doentes em risco de 
progressão para disfunção cardíaca.

Objectivo: Avaliar possíveis mecanismos patogénicos da imunologia celular e humorais implicados 
na fase aguda da miocardite.
Avaliar se as alterações registadas poderão desempenhar um papel no diagnóstico de miocardite.

Métodos: Estudo prospectivo em que foram incluídos doentes consecutivos com diagnóstico 
de miocardite aguda definida pela presença de 3 de 4 critérios (precordialgia e/ou insuficiência 
cardíaca; troponina I (TnI) positiva; coronariografia normal; diagnóstico por ressonância magnética 
cardiovascular (RMC)). Efectuou-se avaliação da actividade inflamatória celular com quantificação 
de células B, T e NK por citometria de fluxo. A actividade inflamatória humoral compreende o 
doseamento de imunoglobulinas e factores do complemento. Considerámos normal FEj na RMC 
ou ecocardiograma >55%.

Resultados: Foram incluídos 42 doentes com idade média 32±14 anos, 93% do sexo masculino. A 
mediana de NT-proBNP máximo durante o internamento foi 383ng/mL variando de 5-33940ng/mL 
e a mediana de TnI máxima foi 12,77ng/mL (0,03-250,58ng/mL). Apenas 11% (n=5) apresentaram 
função sistólica global venricular esquerda comprometida na RMC basal e em todos foram 
identificadas alterações de edema e necrose miocárdicos. A avaliação dos parâmetros inflamatórios 
convencionais durante o internamento revelou média de 11,0±3,6x109/L leucócitos, PCR média 
6,3±5,7mg/dL e VS média 35,9±25,7mm. Em metade dos doentes foram obtidos parâmetros de 
actividade inflamatória adicionais que incluiram contagem de linfócitos T CD3+ 75,5±4,7%, CD4+ 
47,3±6,2% e CD8+ 27,5±11,4%, linfótitos B 13,6±3,2% e células NK 10,6±6,4%. Os valores médios 
da fracção C3, C4 e CH50 do complemento foram 101,1±62,8mg/dL; 22,6±15,8mg/dL; 57,8±10,5U/mL. 
A concentração média de IgM foi 128,4±85,1mg/dL.
A contagem de linfócitos B mostrou ter correlação com a concentração de TnI (R=0,47; p=0,03), 
concentração de NT-proBNP (R=0,57; p<0,01), contagem de leucócitos (R=0,61; p<0,01) e 
tem relação inversa com a concentração de IgA (R=-0,52; p=0,02). Os níveis de C4 também se 
correlacionaram com a elevação de TnI (R=0,45; p=0,03).

Conclusão: Na fase aguda de miocardite, a contagem de linfócitos B, mostrou correlação com os 
níveis de biomarcadores de necrose e disfunção miocárdicos. Esta associação sugere um papel 
deste subtipo de linfócitos no desenvolvimento de inflamação e necrose miocárdicas. O seu papel 
diagnóstico e prognóstico merece ser investigado.

Key-words: Biomarkers, Myocarditis, Prognosis

Introduction: Currently, to evaluate the inflammatory response observed in myocarditis studies 
already describe the role of inflammatory cytokines. Despite these studies, it is unknown if it evolves 
as the systemic immune response, including the release of T lymphocytes and NK lymphocytes, which 
participate in cellular immune response, and B lymphocytes involved in humoral immune response 
in the course of acute myocarditis and convalescent phase. It also ignores the temporal evolution 
of the quantity and quality of circulating antibodies (humoral immunity) during the course of the 
disease. Knowledge of temporal and spatial evolution of inflammation and myocardial necrosis in 
myocarditis and its integration with data from systemic inflammatory markers, in conjunction with 
imaging methods, may help to recognize patients at risk of progression to chronic heart failure 
(dilated cardiomyopathy). In this study we propose to evaluate the correlation of markers of 
systemic inflammation with cardiac structural changes and clinical outcome.

Objective: To evaluate possible pathogenic mechanisms of cellular and humoral immunology 
involved in acute myocarditis.
To assess whether this changes may be significant for the diagnosis of myocarditis.

Methods: Prospective observational study included consecutive patients who were diagnosed with 
acute myocarditis. This was defined by the presence of three of four criteria: chest pain and / or 
heart failure, myocardial necrosis markers positive, normal coronary angiography, confirmation of 
diagnosis by cardiovascular magnetic resonance (CMR). Quantification of the activity of inflammatory 
cell, quantification in B cells, T and NK cells by flow cytometry. The humoral inflammatory activity 
includes the assay of immunoglobulins and complement factors. We considered normal in the CMR 
or echocardiography EjF> 55%.

Results: We included 42 consecutive patients diagnosed with acute myocarditis, mean age 32 years 
±14, 93% of males. The median NT-proBNP during hospitalization was more than 383ng/mL ranging 
from 5-33940ng/mL troponin I and the median maximum was 12.77 ng/mL (0.03 to 250.58 ng / mL). 
Only 11% (n = 5) showed global systolic function venricular impaired left RMC in baseline and changes 
were identified in all of edema and myocardial fibrosis. The evaluation of conventional inflammatory 
parameters during hospitalization revealed the average number of leukocytes 11.0 ± 3.6 x109 / L, CRP 
averaged 6.3 ± 5.7 mg / dL vs. 35.9 ± 25.7 mm average. In half the patients were obtained parameters 
of inflammatory activity that included additional count of CD3 + T lymphocytes 75.5 ± 4.7%, 47.3 ± 6.2 
CD4 + and CD8 + 27.5% ± 11.4%, counting B lymphocytes 13.6 ± 3.2% NK cells and 10.6 ± 6.4%. The 
average fraction of C3, C4 and CH50 complement were 101.1 ± 62.8 mg / dL, 22.6 ± 15.8 mg / dL, 57.8 
± 10.5 U / mL. The mean concentration of IgM was 128.4 ± 85.1 mg / dL.
The B lymphocyte count has shown to be correlated with the concentration of troponin I (R = 0.47, p = 
0.03), concentration of NT-proBNP (R = 0.57, p <0.01), WBC (R = 0.61, p <0.01) and is inversely related to IgA 
concentration (R =- 0.52, p = 0.02). C4 levels also correlated with elevation of troponin I (R = 0.45, p = 0.03).

Conclusion: In the acute phase of myocarditis, the B lymphocyte count, was correlated with the 
levels of biomarkers of myocardial necrosis and dysfunction. This association suggests a role of 
this subtype of lymphocytes in the development of myocardial inflammation and necrosis. The 
diagnostic and prognostic role deserves to be investigated.
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Palavras-Chave: Esclerose sistémica

Fundamentação: A Esclerose Sistémica (ES) é uma conectivite caracterizada por inflamação e 
deposição excessiva de colagénio originando lesões microvasculares oclusivas difusas, necrose 
e fibrose. Possivelmente, estas alterações ocorrem também a nível miocárdico, tornando-se 
presumíveis determinantes de disfunção ventricular, insuficiência cardíaca e morte súbita.

Objectivos: Avaliar a prevalência e padrões de alterações da perfusão em doentes com ES usando 
Ecocardiograma de Contraste Miocárdico (ECM) e Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) e estimar 
a relação com a função ventricular esquerda.

Métodos: Estudámos 28 doentes com ES consecutivos (19F, 9M, idade média 53±8 anos) após 
exclusão de doentes com ritmo não-sinusal, insuficiência cardíaca e doença coronária. Todos os 
doentes foram submetidos a estudo ECM: modo real time - PPI, low MI, trigger replenishment e 
infusão com Sonovue®. Foram obtidos dois estudos de perfusão (3 vistas apicais): basal e após 
dipiridamol (0.56mg/kg). A avaliação da perfusão foi realizada qualitativamente (através da 
detecção visual de defeitos da perfusão) e quantitativamente através da Beta-reserva (ratio da 
velocidade de aumento da intensidade acústica após dipiridamol vs nível basal) nos segmentos 
médios das paredes septal e lateral (análise com o software QLab). A Beta-reserva foi considerada 
anormal quando <2. Dezassete doentes (60.7%) foram submetidos a RMC para avaliação de: a) 
volume telediastólico (VTd) e fracção de ejecção (FEj) do Ventrículo Esquerdo (VE) (recorrendo à 
sequência SSFP em cortes contíguos de eixo curto; b) reforço tardio (RT) pós-gadolíneo, para avaliar 
a presença de necrose ou fibrose do miocárdio.

Resultados: O VTd médio foi de 78±11 ml/m2 e FEj média de 57±4%. Todos os doentes apresentaram 
valores normais de VTd e FEj mas 8 doentes apresentaram FEj normal-baixa (entre 50-55%). A 
análise qualitativa do ECM mostrou alterações da perfusão em 3 doentes (10.7%), localizadas na 
camada subepicárdica, no estudo basal. Quantitativamente, a Beta-reserva estava reduzida em 17 
paredes de 14 doentes (50%), com um valor médio de 1.8±0.2.
Encontrou-se RT na RMC em 13 doentes (46.4%), com localização mesoparietal, com extensão 
variável e correspondendo a 2-10g de necrose miocárdica. Havia concordância entre os defeitos de 
perfusão detectados pelo ECM e o reforço tardio observado na RMC.
Os doentes com Beta-reserva diminuída apresentaram uma FEj significativamente menor (p=0.006). 
Não havia diferença significativa no VTd.
Encontrámos uma correlação entre a extensão de necrose/fibrose (RT) e a beta-reserva (r=0.57, p < 
0.05) que sugere que as alterações da microcirculação estão relacionadas com necrose.

Conclusões: Este estudo com ECM e RMC detectou alterações da perfusão e necrose mesoparietal 
no VE que não tinham sido detectadas pelos estudos funcionais. Estas alterações podem representar 
um mecanismo de disfunção ventricular e influenciar o prognóstico destes doentes.

Key-words: Systemic sclerosis

Background: Systemic sclerosis (SS) is a connective tissue disease characterized by inflammation 
and excessive collagen deposition leading to diffuse occlusive micro-vascular lesions and necrosis 
and fibrosis. Possibly, these changes occur also at the myocardial level making them presumable 
determinants of ventricular dysfunction, heart failure and sudden death.  

Objectives: Assess the prevalence and patterns of perfusion abnormalities in patients with SS using 
myocardial contrast echocardiogram (MCE) and Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMRI) and 
to estimate the relationship with left ventricle function.

Methods: We studied 28 consecutive patients with SS (19F, 9M; mean age 53 ± 8 years) after exclusion 
of patients with non-sinus rhythm, overt heart failure and coronary artery disease. All patients were 
submitted to MCE study: real time modality-PPI, low MI, trigger replenishment, Sonovue® infusion. 
Two perfusion studies were obtained (3 apical views): basal and after dipyridamole (0.56 mg/kg). 
Perfusion assessment was performed qualitatively, by visual detection of perfusion defects and 
quantitatively, by obtaining the myocardial Beta reserve (ratio of velocity of increase of acoustic 
intensity after dipyridamole versus baseline) in mid-septal and mid-lateral segments (QLab). 
Beta reserve <2 was considered abnormal. Seventeen patients (60.7%) underwent CMRI for the 
assessment: a) LV end-diastolic volumes (EDV) and ejection fraction (EF), using a SSFP sequence of 
contiguous short-axis slices; b) late enhancement post-gadolinium (LE), to assess the presence of 
myocardial fibrosis/necrosis.

Results: Mean LV EDV was 78±11 ml/m2 and mean EF was 57±4%. All patients yielded normal LV 
EDV and EF (>55%) but 8 patients had low-normal EF (50-55%).
The qualitative analysis of MCE showed perfusion defects in three patients (10.7%) at the baseline 
study, localized at the lateral midwall.
Quantitatively, Beta reserve was reduced in 17 walls from 14 patients (50%), with a mean value of 
1.8±0.2.
We found CMRI LE in 13 pts (46,4%), localized at the midwall of septal and lateral walls, with variable 
extension, corresponding to 2-10gr of myocardial necrosis.
There was a concordance between the perfusion defects detected by MCE and the LE observed by CMRI.
Patients with diminished Beta-reserve showed a significantly lower ejection fraction (p=0.006). 
There was no significant difference in LV EDV.
We found a correlation between the extension of necrosis/fibrosis (LE) and the Beta-reserve (r=0.57, 
p<0,05)  suggesting that the microcirculation abnormalities are related to necrosis.

Conclusions: This study using MCE and CMRI detected perfusion abnormalities and midwall necrosis 
in the LV that had not been detected by functional studies alone.
These changes might represent a mechanism of LV disfunction and might influence the prognosis 
of these patients.

Alunos | Students: Margarida Silva Ferreira
Projecto | Project         

19
Tutores | Tutors: Ana G. Almeida; Catarina Resende

Laboratório, Centro ou Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Clínica Universitária de Cardiologia

E-mail: margarida.s.f@gmail.com

Título | Title: Alterações da perfusão e fibrose miocárdica, avaliadas por ecocardiografia e ressonância magnética, na esclerose sistémica

Myocardial perfusion abnormalities and fibrosis in systemic sclerosis assessed by echocardiography and magnetic resonance



Palavras-Chave: Disfunções Sexuais, Médicos de Família, Cuidados Primários

Introdução: A evidência mostra que as disfunções sexuais (DS) são bastante prevalentes em ambos 
os sexos e que partilham factores de risco com outras patologias, como as doenças cardiovasculares. 
Sabe-se que só uma minoria das pessoas que experienciam problemas sexuais procuram tratamento, 
mas o papel do Médico de Família (MF) permanece relativamente inexplorado. 
Objectivos: Caracterizar: a) os conhecimentos dos MF sobre DS (recomendações clínicas de 
diagnóstico e tratamento); b) as práticas dos MF na abordagem das DS; c) as barreiras encontradas 
na prática clínica diária; e d) necessidades de formação.

Métodos: Projecto integrado no Estudo Observacional Sexual Português tendo por base 
questionários aplicados a MF entre Fevereiro e Maio de 2011 Foi recolhida informação sobre 
os seus conhecimentos e percepções sobre as DS, a sua formação e prática clínica em saúde 
sexual, nomeadamente nas DS, os critérios para iniciar ou prescrever tratamento e a adopção 
de recomendações. Foram feitas análises descritivas para calcular médias e percentagens e para 
examinar as características da distribuição dos dados. O teste não paramétrico de Mann-Whitney 
e a regressão linear múltipla foram utilizados para analisar as variáveis.. O nível de significância 
estatística para todos os testes foi 0.05, excepto para a regressão linear múltipla, que foi 0.10.

Resultados: O convite enviado aos 10 centros de saúde (CS) do Agrupamento de Centros de Saúde 
de Odivelas obteve 90% de resposta, e o pedido de participação enviado para os 68 MF elegíveis 
desses CS, um total de 74% de resposta (50 MF). Em média, os 50 participantes (30 mulheres) 
tinham 52±8.6 anos, 21±8.2 anos de prática clínica e seguiam 1613±364 doentes. A média de 
doentes que os MF questionavam activamente sobre DS foi 16±16.7, comparada com 14±13.2 
doentes que tomaram iniciativa. A maioria (76%) não consultou recomendações sobre o diagnóstico 
e tratamento de DS no último ano para apoio da prática clínica, maioritariamente devido a “falta 
de tempo” (32%), e “não sei como aceder ou não as considero acessíveis” (24%). A falta de tempo 
para obter informação relevante para a prática clínica e para lidar com problemas de saúde sexual 
foi também indicada como uma importante barreira na iniciação de uma discussão sobre saúde 
sexual com o doente, bem como a falta de formação académica e experiência nesta área. Mais 
de 50% dos MF considerou também que o seu grau académico não foi uma fonte adequada de 
formação, e 91% referiu a necessidade de formação contínua nesta área.

Conclusões: A maioria dos MF não consultou nenhumas recomendações sobre o diagnóstico e 
tratamento das DS no ano passado. A auto-avaliação das competências na discussão e tratamento 
da DS nos doentes (mulheres e homens) não revelou diferenças significativas entre sexos. As 
conclusões deste estudo são concordantes com outros estudos, incluindo a necessidade de 
formação contínua pré e pós graduada.

Key-words: Sexual dysfunctions, General Practitioners, Primary Health Care

Introduction: Evidence shows that sexual dysfunctions (SD) are very prevalent in both sexes and 
that they share risk factors with many other conditions, such as cardiovascular diseases. It is known 
that only a small minority of people experiencing sexual problems seek treatment, but the role of 
the general practitioner (GP) is relatively unexplored. 

Aims: This study aims to characterize: a) GPs’ knowledge about SD (diagnosis and treatment 
guidelines); b) Practices of SD management; c) Barriers encountered on daily practice; and d) 
Perceived need of training.

Methods: Cross-sectional study, part of the Portuguese Sexual Observational Study (SEXOS Study), 
using structured questionnaires applied to GPsbetween February and May 2011. Information was 
collected concerning their knowledge and perceptions regarding SD, their training and practice in 
sexual health, namely in SD, GPs criteria for initiating or prescribing treatment and the adoption of 
guidelines. Descriptive analyses were performed to calculate means and percentages and examine 
the distribution characteristics of the data. Nonparametric Mann-Whitney test was used and a 
multiple linear regression was conducted to analyse the variables. For all tests performed, the level 
of statistical significances was set at 0.05, except for multiple linear regression, for which statistical 
significances was set at 0.10. 

Results: The invitation sent to ACES Odivelas (10 healthcare centers) had 90% response rate. Then, 
the invitation sent to the eligible 68 GPs had a total of 74% response rate (50 GPs). In average, the 
50 participants (30 females) were 52±8.6 years old, had 21±8.2 years of family practice and followed 
1613±364 patients. The average of patients that GPs actively asked about sexual problems was 
16±16.7 compared to 14±13.2 of patients who took the initiative. The majority (76%) didn’t consult 
clinical recommendations about diagnosis and treatment of SD to support medical practice during 
the last year, mostly due to “lack of time” (32%) and “don’t know how to access them or do not 
consider accessible” (24%). Lack of time to obtain relevant information to clinical practice, to deal 
with sexual health issues was also perceived as an important barrier to the initiation of a discussion 
about sexual health with the patient, as well as lack of academic training and experience in this area. 
More than 50% of GPs also considered that their degree was not an adequate source of training, 
and 91% referred the need of continuous training in this area.

Discussion and conclusions: Most GPs haven’t consulted any guidelines about diagnosis and 
treatment of SD during the last year.  Self-assessment of competences both in discussing and 
treating SD in male and female patients revealed no significant differences between sexes. The 
conclusions of this study are similar to other studies, including the need of pre and post graduate 
training.
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Palavras-Chave: Infecção VIH-1, Adesão à terapêutica, Terapêutica antiretrovírica

Fundamento: A adesão à terapêutica anti-retrovírica (TAR) é um dos principais determinantes 
do controlo da infecção VIH/SIDA. É um comportamento complexo e multifactorial que pode 
ser definido como “a extensão em que o comportamento de um indivíduo, para a utilização de 
medicamentos,(…) está de acordo com as recomendações de um profissional de saúde com as quais 
concorda”. Com a utilização de regimes mais simples e seguros, é importante avaliar a importância 
de características relacionadas com o indivíduo como factores associados à adesão à TAR.

Objectivos: Identificar determinantes da adesão à TAR entre factores psicosociais, nomeadamente 
características sóciodemográficas, satisfação com suporte social e ansiedade/depressão.

Métodos: Estudo observacional de coorte prospectiva, sobre amostra sistemática de adultos com 
infecção pelo VIH-1 seguidos no Hospital de Dia de Infecciologia do HSM, sob TAR e que tiveram 
consulta nos 3 meses de recrutamento. Após consentimento informado, foi aplicado questionário 
para recolha de dados sobre adesão à TAR. Foram aplicadas também a Escala de Satisfação com o 
Suporte Social (ESSS) e a Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS), validadas para Portugal. 
A associação da adesão com outros factores foi avaliada com recurso a teste de t-Student e de qui-
quadrado, com α=0,05, após verificação das condições de aplicação.

Resultados: Os participantes (n=203) têm em média 47,8 ± 10,0 anos, sendo 75,4% homens. 
No início do estudo, 51,7% estavam empregados, 26,6% viviam sozinhos e, clinicamente, 35,0% 
apresentavam SIDA e 89,5% estavam em TAR há mais de 12 meses. Na nossa amostra, as pontuações 
médias relativas à ansiedade, depressão e stress foram, respectivamente 10.0±3.8, 10.7±4.5 e 
12.1±4.6. A pontuação média para a satisfação com o suporte social foi 37.4±10.7. Quanto ao auto-
relato da adesão nos últimos 7 dias, 88,3% dos participantes indicaram nunca ter esquecido a 
toma de TAR, 11,1% raramente ou ocasionalmente e 0,5% indicaram ter esquecido sempre a toma 
de TAR. Não se verificaram associações estatisticamente significativas entre a adesão à TAR e as 
principais variáveis sóciodemográficas. Contudo, a adesão à TAR está associada à satisfação quanto 
ao suporte social (p=0,02), com indivíduos com menor satisfação a apresentarem baixa adesão, à 
depressão (p<0,01) e ao stress (p=0,01) com indivíduos com valores mais elevados nessas escalas 
a apresentarem pior adesão à TAR.

Conclusão: Verificou-se uma elevada adesão à TAR na nossa amostra, tendo em conta o auto-
relato dos últimos 7 dias. A adesão à TAR não está associada às variáveis sóciodemográficas. A 
depressão, stress e a menor satisfação com o suporte social são factores associados à não-adesão à 
terapêutica. Estes factores devem ser monitorizados e alvo de intervenções apropriadas, com vista 
a uma utilização mais efectiva da TAR.

Key-words: HIV1 infection , Patient Adherence, Antiretroviral drugs

Background: Adherence to antiretroviral therapy (ART) is a major determinant of HIV / AIDS control. 
It is a multifactorial and complex behavior that can be defined as “the extent to which a person’s 
behaviour – taking a medication, (...), corresponds with agreed recommendations from a health care 
provider”. With the use of simpler and safer ART regimens, it is important to assess the importance 
of characteristics related to the individual as factors associated with adherence to ART.

Aims: This study aims to identify determinants of patient adherence to ART, among psychosocial 
variables, such as sociodemographic characteristics, patient satisfaction with social support and 
anxiety / depression.

Methods: Cohort study with a systematic sampling of HIV-1 infected adults recruited from the 
subjects followed at outpatient day clinic from (HSM) on ART and with a medical appointment 
within the 3 months of recruitment. After informed consent, a questionnaire was applied for 
collecting data about adherence to ART. We also applied a scale to evaluate the Satisfaction with the 
Social Support received (ESSS), and the Depression Anxiety Stress Scales (EADS), both validated for 
Portugal. The association of patient adherence with other factors was assessed by using Student´s t 
and chi-square tests, with α=0.05, after the tests’ conditions were verified. 

Results: Participants (n=203) were on average 47.8±10.0 years-old, 75.4% were men. At baseline, 
51.7% were employed, 26.6% lived alone and, clinically, 35.0% presented AIDS and 89.5% were 
on ART for more than 12 months. Among our study subjects, anxiety mean score were10.0±3.8, 
depression were 10.7±4.5, stress 12.1±4.6, and satisfaction with social support were 37.4±10.7. 
When asked about the ART intake in the last 7 days, 88.3% of the subjects reported never had forgot 
it, 11.1% rarely or occasionally and 0.5% reported that had always forgot it. Adherence to ART is not 
associated with sociodemographic variables. On the other hand, is associated with satisfaction with 
social support (p=.02), individuals with less satisfaction to submit low adhesion, depression (p<.01) 
and stress (p=.01) with individuals with higher values on these scales to submit poor adherence to ART. 

Conclusion: The self-reported adherence to ART, during the last 7 days, was high among our study 
sample. Patient adherence was not associated to sociodemographic characteristics. However, 
depression, stress and lower satisfaction with social support were significantly associated to non-
adherence to ART. Hence, these factors should be routinely evaluated and addressed, with tailored 
interventions, in order to promote an effective use of ART.
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Palavras-Chave: Aleitamento materno, conhecimentos maternos sobre AM, 
Promoção do AM na maternidade 

Introdução: Os conhecimentos maternos e as práticas promotoras do aleitamento materno (AM) 
desenvolvidas nas maternidades têm sido referenciados como dimensões fundamentais na adesão 
e duração do AM. No entanto, desconhece-se a relação destes factores com a situação actual do 
AM em Portugal.

Objectivos: Estudar a associação entre o início e duração do AM e 1) os conhecimentos maternos 
sobre o AM; 2) as práticas promotoras do AM nas maternidades.

Métodos: Estudo nacional observacional longitudinal de aleatorização simples através do Rastreio 
Nacional de Doenças Metabólicas, e entrevista por telefone das mães aos 3 e 6 meses após o parto. 
Recolheram-se variáveis sócio-demográficas, biomédicas e psicológicas descritas como associadas 
à iniciação e duração do AM. Foram efectuadas regressões logísticas múltiplas para identificar os 
factores de sucesso do AM aos 3 e 6 meses. 

Resultados: Das 494 mães estudadas, de 31,0±5,2 anos de idade média e escolaridade média de 
13±4,2 anos, 53,4% eram primíparas e 44,3% referiram experiência prévia de AM. No total, 95,8% das 
mães iniciaram o AM, 56,7% amamentava aos 3 meses (33,2% em exclusivo), e 42,1% aos 6 meses.
Os conhecimentos com maior associação ao AM aos 3 meses foram: conhecimento da prática de 
segurar o bebé junto a si, suportando o seu dorso, ombros e pescoço (referido por 7,6%, OR:2,6 
[IC:1,0;6,5]); o conhecimento da prática de ter o corpo do bebé encostado ao da mãe, barriga a 
barriga (referido por 16,7%, OR:2,3 [IC:1,4;4,0]); e o conhecimento da vantagem pessoal no reforço 
da relação mãe-bebé (referido por 41,0%, OR:1,6 [IC:1,2;2,3]).
A única prática com associação significativa ao sucesso do aleitamento aos 3 meses foi o aleitamento 
materno exclusivo na maternidade (referido por 60,6%, OR:1,8 [IC:1,1;2,8]). As restantes práticas 
promotoras do AM nas maternidades não mostraram diferenças relativamente ao sucesso do AM, 
após a análise de regressão.
Os conhecimentos referidos explicaram 10,4% do sucesso do aleitamento aos 3 meses e 3,9% aos 
6 meses, enquanto a prática na maternidade explicou 2,7% do aleitamento aos 3 meses e 1,7% aos 
6 meses. Juntos, conhecimentos e práticas explicaram 11,8% do aleitamento aos 3 meses e 5,4% 
aos 6 meses.

Conclusões: O objectivo principal deste estudo consistiu em encontrar factores explicativos 
das taxas de AM associados aos conhecimentos maternos e as práticas promotoras do AM nas 
maternidades. Verificou-se que os conhecimentos e as práticas influenciam positivamente o 
AM, embora os resultados sugiram que outros factores acrescem maior impacto no sucesso do 
AM, sobretudo aos 6 meses. Vários destes conhecimentos e práticas, que podem ser facilmente 
promovidos, duplicam a probabilidade do AM, pelo que este estudo permite compreender que 
conhecimentos e práticas são mais relevantes e menos prevalentes e identificar subgrupos com 
elevada expectativa de retorno face a intervenções bem informadas.

Key-words: breastfeeding; mothers’ knowledge about breastfeeding; 

breastfeeding promotion in maternities

Introduction: Maternal knowledge about breastfeeding (BF) and maternity-care BF practices have 
been described as being essential to the initiation and duration of BF. However, the influence of 
these factors on BF in Portugal remains unknown.

Aims: To study the association between the initiation and duration of BF and 1) mothers’ level of 
knowledge about BF; 2) maternity-care practices on BF promotion.

Methods: Longitudinal study with a national sample of 494 women who were randomly selected 
from a national registry of all children born. A telephonic questionnaire was applied to all mothers 
at 3 and 6 months postpartum. Collected data included sociodemographic, biomedical, hospital-
related, and psychosocial factors described as associated with the initiation and the duration of 
breastfeeding. Multivariate logistic regression was used to identify successful BF factors at 3 and 
6 months.

Results: Of the 494 studied mothers (mean age 31.0 years ±5.2 and 13 years ±4.2 in average schooling), 
53.4% were primiparous and 44.3% referred at least one previous experience of BF. In total, 95.8% 
initiated BF, 56.7% were breastfeeding at 3 months (33.2% exclusively) and 42.1% at 6 months.
The BF knowledge most associated with BF at 3 months were: “mother holding baby against her 
body, supporting his back, shoulders and neck” referred by 7.6% of the mothers, OR: 2.6 (IC: 1.0; 
6.5); “baby´s body pressed against the mother´s so they are belly-to-belly”, referred by 16.7%, OR: 
2.3 (IC: 1.4; 4.0); and knowledge of personal advantage about “helping to build a stronger bond 
between mother and baby”, identified by 41.0%, OR: 1.6 (IC: 1.2; 2.3).
The only maternity-care practice found to be significantly associated to BF success at 3 months was 

“exclusive BF in maternity hospital” referred by 60.6% of the mothers, OR: 1.8 (IC: 1.1; 2.8). The 
other maternity-care practices on BF promotion, with the adjusted analysis, didn’t show significant 
differences concerning BF success.
The mentioned knowledge explained 10.4% of BF success rates at 3 months and 3.9% at 6 months. 
Practice of exclusive BF at the maternity hospital explained 2.7% and 1.7% of the BF rates at 3 and 
6 months, respectively. Together, knowledge and practices are responsible for 11.8% of BF at 3 
months and 5.4% at 6 months. 

Conclusions: The main goal of this study was to identify variables associated to mothers’ knowledge 
and maternity care practices that could explain BF at 3 and 6 months. Mothers’ knowledge and 
maternity practices have a positive impact on BF, although these results suggest that other factors 
add a higher impact to BF success, mainly at 6 months. Several of these knowledge’s and practices, 
that may be easily promoted, double the likelihood of BF. This study allows a better understanding 
of what knowledge and practices are more relevant and lesser prevalent, and the identification of 
subgroups with high expected returns compared to well-informed interventions.

 

Alunos | Students: Joana Silva Ferreira Lavado; Lia Isabel Fernandes Nunes
Projecto | Project         

26
Tutores | Tutors: Paulo Nicola; Violeta Alarcão

Laboratório, Centro ou Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Unidade de Epidemiologia – Instituto de Medicina Preventiva  |  Epidemiology Unit - Insitute of Preventive Medicine

E-mail: jlavado@campus.ul.pt; lianunes@campus@campus.ul.pt

Título | Title: Factores de Sucesso do Aleitamento Materno em Portugal: Qual a relevância dos conhecimentos maternos sobre o aleitamento e das práticas na maternidade?

Determinants of Success in Breastfeeding Initiation and Duration in Portugal: the impact of maternal knowledge and maternity-care practices



Palavras-Chave: Disfunções sexuais, Doença Cardiovascular, Cuidados de Saúde Primários

Introdução: As disfunções sexuais (DS) têm vindo a afirmar-se como um problema de saúde 
pública, não somente pela sua elevada prevalência na população geral, mas também pela evidência 
crescente que suporta a sua relação com as doenças cardiovasculares (DCV). De facto, o intervalo 
estimado entre o aparecimento de disfunção eréctil (DE) e a ocorrência de sintomas de doença 
coronária e de evento cardiovascular (CV) é de 2-3anos e 3-5anos, respectivamente. Segundo 
estudos recentes, a ligação entre a disfunção sexual feminina e a DCV assemelha-se com a ligação 
entre a DE e a DCV. O reconhecimento das DS como sinal de pior prognóstico CV é prioritário 
nas estratégias preventivas dos cuidados de saúde primários (CSP) onde os Clínicos Gerais (CG) 
assumem um papel preponderante no diagnóstico e tratamento das DS, assim como na prevenção 
das DCV na população geral, o que realça a importância de estudar as DS a este nível dos CSP.

Objectivos: Explorar as associações entre doença cardiovascular e disfunção sexual.

Métodos: Estudo transversal realizado em dois centros de saúde de Lisboa com doentes de 
ambos os sexos, dos 18-80anos, sexualmente activos e com processo clínico. As variáveis sócio-
demográdicas, estilos de vida, doenças, factores de risco (FR), conhecimentos e crenças sobre as 
DS e o seu tratamento, e a relação médico-doente foram recolhidas em entrevistas estruturadas. O 
índice internacional de função eréctil (IIEF) e o da função sexual feminina (FSFI) foram usados para 
avaliar as DS, tendo em conta os limites: IIEF=25 e FSFI <30.

Resultados: A amostra compreende 323 participantes (180mulheres), idade média 48(±16,8) anos. 
Considerando os scores totais do IIEF e FSFI, a prevalência de DS é de 37.1% (n=39) e 42.0% (n=50), 
nos homens (DE) e nas mulheres, respectivamente. A idade e o baixo nível de escolaridade tendem 
a associar-se a níveis mais elevados de DS e baixa satisfação nas relações sexuais. FR cardiovascular 
como o tabaco, excesso de peso, perímetro abdominal aumentado e doença cardiovascular 
estabelecida associam-se a uma pior função sexual e satisfação, quando comparados com utentes 
aparentemente saudáveis. A maioria dos doentes acham que as DS deviam ser inquiridas pelos CG, 
mas na maior parte dos casos, estas são discutidas por iniciativa do doente. Baixos scores no IIEF 
associam-se a uma maior procura de ajuda para as DS no sexo masculino. 

Conclusão: O agrupamento de FR correlaciona-se com uma função sexual diminuída em ambos os 
sexos, e com satisfação sexual diminuída nos homens, o que indica que a prevenção e o tratamento 
dos FR é importante para a saúde sexual em ambos os sexos.
Dado que as DS se relacionam com um pior estado de saúde global e CV do doente, e que estes 
gostariam de ser inquiridos sobre as DS pelo CG, deveriam ser reunidos esforços no sentido de 
focar a atenção dos CG para esta área.

Key-words: Sexual Dysfunctions, Cardiovascular diseases, Primary Health Care

Introduction: Sexual dysfunctions (SD) are highly prevalent in the general population and the 
growing evidence linking SD to cardiovascular disease (CVD) in both sexes warrants recognition 
of this problem as significant public health concern. In fact, the time interval among the onset of 
erectile dysfunction (ED) and the occurrence of coronary artery disease symptoms and cardiovascular 
events is estimated at 2-3 years and 3-5 years, respectively. Recent studies indicate that the link 
between female sexual dysfunction (FSD) and CVD shares some similarities with ED and CVD in 
men. Recognizing SD as a sign of poor cardiovascular status could have a huge impact on preventive 
healthcare by providing a clinical tool for physicians to identify patients at an early stage prior to 
an adverse vascular event. Sexual health should be first inquired and studied in the primary care 
setting because General Practitioners (GPs) represent the first point of contact between patients 
and the healthcare system.

Aims: To explore the correlations between cardiovascular disease and sexual dysfunction.

 Methods: Cross-sectional study conducted among male and female patients of two Lisbon Primary 
Health Care Centres, aged between 18-80 years old, aspiring to be sexually active, and with a clinical 
record. 

Main Outcome Measures: Structured interviews collected information concerning socio-
demographics’ variables, lifestyle, health conditions, knowledge and beliefs about SD and their 
treatments, and patient-physician relationship. The Index of Erectile Function (IIEF) and the Female 
Sexual Function Index (FSFI) were used to evaluate SD, with a cut-off score for SD of IIEF=25 and 
FSFI<30.

Results: Our sample included 323 participants (180 women), mean age 48(±16.84) years. Considering 
IIEF and FSFI total score, prevalence of SD was 37.1 % (n=39) and 42.0% (n=50), in men (ED) and 
women respectively. Age and low educational attainment tended to be associated to higher levels of 
SD and lower intercourse satisfaction. Cardiovascular (CV) risk factors such as smoking, overweight, 
increased waist circumference, and established CVD, were associated with a significant poorer 
sexual function and satisfaction when comparing with apparently healthy individuals. The majority 
of patients thought that sexual problems should be addressed by GP, but in most cases, these were 
discussed by patient’s own initiative. We found an association between lower IIEF scores and help-
seeking behavior between male participants.

Conclusion:   Clustering of more than one CV risk factors was correlated with a decrease in sexual 
function in both sexes, and a decrease in sexual satisfaction in men indicating that prevention and 
management of these are important for male and female sexual health. As SD correlate with poorer 
global health and cardiovascular status and patients would like to see them addressed by their GP, 
efforts should be taken in order to focus GPs’ attention to this area.
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Palavras-Chave: Miopatias Inflamatórias, Morte celular, Apoptose

Fundamentação: As miopatias inflamatórias (MI) são um grupo heterogéneo de doenças adquiridas, 
auto-imunes, clinicamente caracterizadas por fraqueza muscular progressiva associada a níveis 
elevados de Creatinina Cinase (CK). O aspecto anatomopatológico mais característico é a presença 
de infiltrado inflamatório no músculo-esquelético. As MI podem ser divididas em quatro grupos 
principais: Dermatomiosite (DM), Polimiosite (PM), Miosite por Corpos de Inclusão (IBM) e Miosite 
Necrotizante (MNA) de acordo com as suas características clínicas e histológicas, e evolução.
À observação das biopsias musculares verifica-se a existência de degeneração, miofagocitose, 
atrofia e necrose das fibras musculares. Começam a surgir na literatura trabalhos que investigam 
a causa da morte celular nas MI. Os resultados, nem sempre concordantes, apontam para duas 
grandes correntes: a apoptose e a autofagia.

Objectivos: Caracterização clínica, epidemiológica e anatomopatológica de doentes cujas biopsias 
foram previamente seleccionadas por terem como diagnóstico histológico PM, DM, IBM ou MNA. 
Revisão bibliográfica sobre a apoptose nas MI com recurso a bases de dados informáticas públicas. 

Métodos: Selecção de biópsias musculares efectuadas no laboratório de neuropatologia do HSM 
entre Janeiro de 2010 e Agosto de 2011, cujo diagnóstico final foi de MI, Distrofia Muscular (DisM), 
Miopatia Mitocondria (MM) ou Músculo sem alterações (N), e cujo quadro clínico era compatível.
Avaliação e recolha de todos os dados clínicos e laboratoriais disponíveis nos processos clínicos ou 
na informação para a biopsia.
Análise, por dois observadores diferentes, dos cortes de tecidos previamente corados e\ou marcados 
no Laboratório de Neuropatologia segundo protocolos estandardizados. Para o diagnóstico das 
diferentes MI utiliza-se uma bateria de colorações histológicas e técnicas imuno-histoquímicas que 
permitem identificar diferentes estruturas celulares e moléculas.
De modo a estandardizar a observação microscópica e a minimizar erros de operador foi feita uma 
tabela de preenchimento dos vários itens avaliados nas biópsias.

Resultados preliminares: Foi feita uma selecção inicial de 60 biópsias (englobando MI - DM, PM, 
IBM e MNA - e controlos - N, MM e DisM) de entre 358 biópsias realizadas no Laboratório de 
Neuropatologia entre Janeiro de 2010 e Agosto de 2011. Destas foram seleccionados posteriormente, 
após revisão de cada caso e nova avaliação histológica, 42 biópsias das quais: 19 eram MI (6 DM, 
6 PM, 2 IBM, 5 MNA), 1 era uma miofasceíte macrofágica, 7 eram miosites e as restantes 15 eram 
controlos (7 N, 3 MM e 5 DisM). 

Conclusões e Estudos Futuros: Pretende-se futuramente através da técnica de TUNNEL verificar 
se há apoptose nas biopsias de MI seleccionadas, e comparar estas biopsias com as biópsias dos 
controlos. Mais tarde, se for possível, pretende-se validar e confirmar os resultados desta técnica 
recorrendo à procura da presença de caspases activadas.

Key-words: Inflammatory Myopathies, Cell Death, Apoptosis

Fundamentals: Inflammatory myopathies (IM) are a heterogeneous group of acquired autoimmune 
diseases, characterized by progressive muscle weakness and elevated creatine kinase levels. 
Anatomopathologically the most characteristic finding is the presence of inflammatory infiltrate in 
the skeletal-muscle. IM can be categorized in 4 principal groups which are Dermatomyositis (DM), 
Polymyositis (PM), Inclusion Body Myositis (IBM) and Necrotizing Myositis (NM), regarding their 
clinical and histological characteristics, and progression.
When observing muscle biopsies it is verified the presence of myophagocytosis degeneration, and 
muscle fiber atrophy and necrosis. In the literature there are some works about what causes cell 
death in MI. The results, not all in accordance, seem to be divided between two main opinions: 
apoptosis and autophagy.

Objectives: Clinical, epidemiologic and anatomopathological characterization of patients which had 
their muscle biopsies previously selected due to a histologic diagnosis of DM, PM, IBM and MN.
Review of the literature, about apoptosis in IM, using public information databases. 

Methods: Muscle biopsies were selected amongst the ones realized in Neuropathology Lab of HSM 
during January 2010 and August 2011, in which the final diagnosis was IM, Muscular Dystrophy (MD), 
Mitochondrial Myopathies (MM) or Normal muscle, and the histological report was in accordance 
with the clinical picture. 
Evaluation and collection of all the clinical and laboratory data available, either, in the clinical 
reports or in the informative notes for the muscle biopsy.
Muscle section analysis, by two different observers, of previously stained and/or immunohistochemical 
marked muscle biopsies in the Neuropathology Lab, according to standardized protocols. In the IM 
diagnosis there are a battery of histological stains and immunohistochemical techniques used that 
allow the identification of different cell structures and molecules.
As away, to standardize microscopic analysis and minimize operator errors, a table with several 
items to observe in the muscle biopsies was done. 

Preliminary results: The initial selection was of 60 biopsies (including IM - DM, PM, IBM and NM – 
and controls - N, MM and MD) of a total of 358 biopsies done in the Neuropathology Lab between 
January 2010 and August 2011.  Subsequently, after revision of the case and new histologic analysis, 
only 42 biopsies were selected of which: 19 were IM (6 DM, 6 PM, 2 IBM, 5 NM), 1 was Macrophagic 
Myofasciitis, 7 were Myositis and the rest were 15 controls (7 N, 3 MM and 5 MD). 

Conclusions and Future Studies: In the future we pretend to verify through TUNNEL technique if 
the IM muscle biopsies we selected have apoptosis and to compare these biopsies with our controls.  
Later on we would wish to validate and confirm our TUNNEL results using a technique that looks for 
the presence of activated caspases.
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Palavras-Chave: ; Excitotoxicidade; Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)

Fundamentação: O Brain-Derived Neurothopic Factor (BDNF), um membro da família das 
neurotrofinas, é reconhecido pelo seu papel na regulação da transmissão sináptica e da 
sobrevivência e diferenciação neuronal. De maior relevância para o nosso trabalho é a capacidade 
do BDNF para aumentar a actividade dos receptores NMDA. No nosso laboratório, um projecto 
em curso mostrou que o BDNF quando presente durante a hipóxia prejudica a recuperação da 
transmissão sináptica durante a reoxigenação. Esta observação levou-nos a investigar se este efeito 
do BDNF se relaciona com o aumento de actividade dos receptores NMDA, uma vez que estes 
receptores são responsáveis pela excitotoxicidade associada a insultos hipóxicos.

Objectivos: Avaliar o envolvimento dos receptores NMDA na perturbação da recuperação sináptica 
induzida pelo BDNF após hipóxia.

Métodos: Field-excitatory post-synaptic potentials (fEPSP) foram registados em fatias de 
hipocampo dissecadas de ratos Wistar de 4 a 6 semanas de idade. No protocolo utilizado a hipóxia 
teve uma duração de 90 minutos ao qual se seguiu um período de reoxigenação de 30 minutos. O 
papel neuroprotector da adenosina foi bloqueado em todas as situações experimentais através 
da utilização de DPCPX (50nM), um antagonista dos receptores A1 da adenosina. O AP-V (50µM), 
um antagonista dos receptores NMDA, esteve igualmente presente nas situações controlo e nas 
experiências na presença de BDNF. Nas situações experimentais em que se procedeu à avaliação 
do BDNF, o BDNF (20ng/ml) esteve presente desde os 20 minutos que antecederam a hipóxia até 
ao final do período de reoxigenação. Os resultados estão expressos em Média ± Erro Padrão da 
Média de n fatias de hipocampo e a comparação entre médias foi realizada através de um teste t 
de Student desemparelhado.

Resultados: Para avaliar os efeitos do BDNF na transmissão sináptica após hipóxia comparam-se 
os resultados de fatias expostas somente a DPCPX com fatias expostas a BDNF (mantendo o DPCPX 
presente). A percentagem de recuperação da transmissão sináptica na presença de DPCPX foi de 
71 ± 9.6% (n=7) enquanto na presença de BDNF foi de 43 ± 5.7% (n=6, p<0,05). Para avaliar o 
envolvimento dos receptores NMDA nestes efeitos do BDNF utilizou-se um protocolo semelhante ao 
anterior mas na presença em simultâneo de DPCPX e APV (antagonista receptores NMDA). Nestas 
experiências, no final do período de reoxigenação, a percentagem média do declive normalizado de 
fEPSP foi de 98 ± 3.7% (n=8). Na presença de BDNF, a percentagem média do declive normalizado de 
fEPSP foi de 102 ± 5.8 (n=10) A diferença das médias do declive normalizado entre fatias expostas 
ao BDNF e fatias controlo não foi estatisticamente significativa (p>0,05) mostrando que o bloqueio 
dos receptores NMDA previne os efeitos do BDNF na transmissão sináptica pós-hipóxia.

Conclusões: A perturbação da recuperação da transmissão sináptica após hipóxia induzida pelo 
BDNF requer a activação dos receptores NMDA do glutamato.

Key-words:  Hypoxia; Excitotoxicity; Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) 

Background: The Brain Derived Neurothrophic Factor (BDNF), a member of the neurotrophin 
family, has been pointed out as an essential factor for the regulation of synaptic transmission as 
well as neuronal survival and differentiation. Relevant to our work is the ability of BDNF to increase 
NMDA receptors activity. An ongoing project at our unit has shown that in hypoxic conditions BDNF 
impairs recovery of synaptic transmission on reoxygenation. This observation led us to investigate 
if the BDNF-induced impairment on the recovery of synaptic transmission after hypoxia is related 
to the activation of NMDA receptors, which are known to be involved in neuronal damage as a 
consequence of ischaemic or hypoxic episodes. 

Objectives: Assess the role of NMDA receptors upon BDNF-induced impairment of synaptic 
transmission recovery from hypoxia.

Methods: Field-excitatory post-synaptic potentials (fEPSP) were recorded from the CA1 area of 
hippocampal slices taken from male Wistar rats (4-6 weeks old). Drugs were added to Krebs solution 
and hypoxia was induced by changing to an equivalent solution equilibrated with 95% N2 plus 5% 
CO2. An hypoxic period of 90 min was used, followed by a reoxygenation period of 30 min. The 
neuroprotective effect of adenosine was prevented in all experimental conditions by adding DPCPX 
(50nM), an adenosine A1 receptor antagonist. AP-V (50µM), a NMDA receptor antagonist was used 
to prevent NMDA receptor activation. In test slices, BDNF (20ng/ml) was added to the bathing solution 
for at least 20 min before hypoxia, being present up to the end of the recording period. The data 
are expressed as mean ± SEM and mean differences were evaluated by unpaired t-test. Values of p 
< 0.05 were considered to represent statistically significant differences.

Results: To assess BDNF effects on synaptic transmission after hypoxia, results obtained in slices 
where only DPCPX was present were compared with a group where BDNF was added (keeping 
DPCPX present). The percentage of recovery from hypoxia in the absence of BDNF was 71 ± 9.6% 
(n=7) whereas in the presence of BDNF it was 43± 5.7% (n=6, p<0.05). To assess the role of NDMA 
receptors the above protocol was repeated (DPCPX present throughout) but in the presence of the 
NMDA receptor antagonist, APV. In these experiments, the mean fEPSP slope measured at the end 
of reoxygenation was 98 ± 3.7% of baseline values (n=8). When BDNF was added, mean fEPSP slope 
measured at the end of reoxygenation was 102 ± 5.8 % of baseline values (n=10); the difference 
of mean fEPSP slope at the end of reoxygenation in the presence and absence of BDNF was not 
statistically significant (p>0.05), suggesting that the impairment of recovery from hypoxia caused by 
BDNF requires activation of NMDA receptors.

Conclusions: NMDA receptor antagonism prevents the noxious effects of BDNF upon synaptic 
transmission after hypoxia, thus implying NMDA receptors in the underlying mechanism of BDNF 
action.
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Palavras-Chave: núcleo accumbens, receptores dopaminérgicos, receptores serotoninérgicos

Fundamento: O Núcleo Accumbens (Acc) é uma estrutura do prosencéfalo basal mal conhecida em 
humanos. Participa em circuitos de reentrada córtico-estriato-pálido-tálamo-corticais, constituindo 
uma interface límbico-motora. Está envolvido em patologias como perturbação obsessivo-
compulsiva, depressão, ansiedade e comportamentos de adição. Foram realizados trabalhos no 
Instituto de Anatomia que permitiram caracterizar o Acc anatomicamente. Nos últimos anos foi 
feito o mapeamento de alguns receptores, nomeadamente dopaminérgicos D1 e D2. Verificou-se 
que têm uma distribuição difusa e heterogénea no estriado ventral, não se definindo subsectores 
específicos. Após aperfeiçoamento da técnica de dupla marcação em imunofluorescência, tornou-
se premente uma análise mais diferenciada destes receptores e de outros envolvidos nos circuitos 
cerebrais de recompensa, como a serotonina, acerca dos quais são poucos os estudos publicados 
em humanos. 

Objectivos: Estudo da distribuição dos receptores dopaminérgicos D1 e D2 e serotoninérgicos 5HT 
2 e 4 do Acc humano, com dupla marcação em imunofluorescência. 

Material e Métodos: 6 Acc de 3 cérebros adultos foram fixados, dissecados, incluidos em parafina, 
cortados de forma seriada num micrótomo, de 0,5-0,5mm (5 cortes de 5 µm/série) na parte 
posterior do núcleo até 1cm atrás da Comissura Anterior. As lâminas foram coradas com H&E e 
incubadas com os anticorpos primários e secundários adequados (marcação imunohistoquímica). 
Identificaram-se os receptores dopaminérgicos/serotoninérgicos e sua distribuição preferencial em 
microscópio de fluorescência. 

Resultados e Conclusões: A área em estudo foi analisada quanto à organização e estrutura 
celular de 2 sub-áreas: área 1 – região subcomissural; área 2 – periventrícular, abaixo do núcleo 
caudado e da veia tálamo-estriada, correspondendo aos núcleos da estria terminal. A marcação 
dopaminérgica D2 existe em praticamente todos os neurónios das áreas estudadas, em forma de 
grânulos, e é uniforme em todo o citoplasma. A marcação é mais intensa num dos pólos da célula 
e prolonga-se às dendrites, cone de implantação e axónio. A marcação D1 é mais pobre, sobretudo 
na área 1 junto à base do cérebro. Quando presente, a marcação D1 predomina num dos pólos 
da célula, adjacente ao núcleo. Admite-se co-localização com os receptores D2. Não se identificou 
marcação D1 sem marcação D2 associada. A marcação serotoninérgica é mais intensa na área 1 
que na 2, com maior número de neurónios marcados. Em cada uma das áreas os receptores 5HT-
2 predominam em relação aos 5HT-4, estando presentes nas mesmas células e admitindo-se co-
localização junto ao núcleo. Existe marcação 5HT-2 citoplasmática, axonal e nas dendrites que não 
se observa com a marcação dos receptores 5HT-4. Estes resultados têm carácter preliminar, estando 
em curso a observação de mais lâminas. Estes dados serão avaliados em microscópio confocal para 
se determinar com maior rigor a eventual co-localização de receptores.

Key-words: nucleus accumbens, dopaminergic receptors, serotoninergic receptors 

Background: The Nucleus Accumbens (Acc) is a forebrain structure poorly studied in humans. It 
is integrated in the cortical-striatum-pallidum-thalamic-cortical reentry circuits, acting as a motor-
limbic interface. It is involved in several neuropsychiatric and anxiety disorders, as well as in 
addiction behaviors. Several studies were performed in this Anatomy Institute in order to identify 
and characterize the Acc anatomically. In the last few years the mapping of some of these nucleus 
receptors has been done, including dopamine D1 and D2. It was noted that there is a diffuse and 
heterogeneous distribution of these receptors in the ventral striatum, although subsectors have 
not been clearly defined. Continuing these studies, and after improving the technique of double 
staining with immunofluorescence, it became imperious to perform a more differentiated analysis 
of dopamine and other receptors involved in the brain rewarding circuits, such as serotonin. 

Objectives: To study the distribution of dopamine (D1 and D2) and serotonin (5HT2 and 5HT4) 
receptors of the human Acc with immunofluorescence double staining technique. 

Methods: Six Acc from 3 adult human brains were fixed, dissected, embedded in paraffin and 
serially cut in coronal 5 µm thick slices, every 0,5mm (5 cuts/series), from the posterior part of the 
Acc until 1cm behind the anterior comissure. The slices were stained with H&E, and incubated with 
the primary and secondary antibodies (immunohistochemistry double staining). Dopamine and 
serotonin receptors and its preferential distribution were identified in a fluorescence microscope. 

Results and Conclusions: The studied area was analyzed in order to determine the organization and 
cellular structure of two sub-areas: area 1 - subcomissural region, area 2 – periventricular, below 
the caudate nucleus and thalamostriate vein, corresponding to the bed nucleus of stria terminalis. 
The dopamine D2 labeling was observed in virtually all neurons of the studied areas, in the form of 
granules, and was uniform throughout the cytoplasm. One pole of the cell stained more intensely, 
extending to the dendrites, the axon hillock and the axon. The D1 labeling was poorer, especially in 
the area 1, near the base of the brain. When present, D1 labeling was dominant at one pole of the 
cell, near the nucleus, suggesting a colocalization with D2 receptors. D1 labeling was not identified 
without associated D2 labeling. Serotonin labeling was more intense in area 1 than in area 2. In each 
area the 5HT-2 receptors were greater than 5HT-4 receptors, being present in the same cells, with 
colocalization near the nucleus. There was 5HT-2 labeling in the cytoplasm, dendrites and the axon 
that was not observed with the 5HT-4 labeling. These are preliminary results and computerized 
observation and analysis are ongoing. The data will also be studied on a confocal microscope in 
order to determine more accurately the possible colocalization of the different receptors.
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Palavras-Chave: 1) Aura, Enxaqueca   2) Enxaqueca Hemiplégica Familiar

1) 
Fundamentação: A Aura de Início Tardio (LOA - Late Onset Aura), apesar de geralmente considerada 
benigna, suscita dúvidas no diagnóstico diferencial com outras patologias neurológicas.

Objectivos: Verificar se a LOA apresenta características diferentes da Aura de Início Típico (EOA - 
Early Onset Aura), bem como se os indivíduos com LOA apresentam factores de risco específicos.

Métodos: Compararam-se sujeitos com LOA ( idade de início da aura igual ou superior a 45 anos) 
com aqueles com EOA nas suas características clínicas, factores de risco cardiovasculares e exames 
complementares de diagnóstico, num estudo retrospectivo incluíndo doentes com aura migranosa 
com mais de 44 anos de idade na primeira consulta.

Resultados: Dos 77 casos incluídos, 51 apresentavam EOA e 26 LOA. Não se encontraram diferenças 
estatisticamente significativas entre os dois grupos no género, antecedentes familiares ou pessoais 
de enxaqueca sem aura, tipo de sintomas da aura ou achados imagiológicos. Mais frequentemente, 
os doentes col LOA mencionaram ter hipertensão arterial e sintomas depressivos, não preencheram 
os critérios ICHD-2 e não apresentaram cefaleia.

Conclusão: Tanto a semelhança nas características clínicas como nos factores de risco sugerem que 
estamos perante duas apresentações distintas da mesma patologia. Estes resultados não sugerem 
uma etiopatogenia cardiovascular distinta para a LOA em comparação com a EOA, apoiando a 
hipótese de que a LOA é essencialmente benigna.

2) 
Fundamentação: A Enxaqueca Hemiplégica (EH) é uma forma rara de Enxaqueca com Aura (EA): 
prevalência de 1 em 10 000. A Enxaqueca Hemiplégica Familiar (EHF) é transmitida com um padrão 
autossómico dominante. Foram identificados três genes como estando associados aos três tipos 
mais comuns da doença: EHF1 (gene CACNA1A), EHF2 (gene ATP1A2) e EHF3 (gene SCNA1). A EHF1 
caracteriza-se habitualmente pela presença de nistagmo e por outros sinais cerebelosos e estima-
se que constitua cerca de 50% dos casos de EHF

Objectivos: Conduzir estudos epidemiológicos genéticos e estudos de linkage genético em famílias 
com doentes a quem foi diagnosticado clinicamente EHF1.

Métodos: Análise genética detalhada de forma a pesquisar mutações no gene CACNA1A em quatro 
doentes com EHF1.

Este projecto está em curso.

Key-words: 1) Aura, Migraine   2) Familial Hemiplegic Migraine

1)
Background: Late onset aura (LOA) is usually considered benign but raises diagnostic uncertainties.

Objectives: To assess whether the LOA and EOA (Early Onset Aura) have different characteristics, as 
well as if individuals with LOA have specific risk factors.

Methods: We compared individuals with LOA(> 45 years of age at aura onset) with those with early 
onset (EOA) in clinical features, vascular risk factors and imaging results, in a retrospective study 
design including patients with migraine aura and age above 44 years at consultation. 

Results: In 77 cases (51 EOA and 26 LOA) no differences were found in gender distribution, family 
history or personal history of migraine without aura, type of aura symptoms or imaging findings. 
LOA patients were more likely to suffer from hypertension, depressive symptoms, not fulfil ICHS 
aura criteria and to lack headache.

Conclusions: This data suggest that LOA and EOA are overall identical.

2)
Background: The Hemiplegic Migraine (HM) is a rare form of Migraine with Aura (EA): prevalence 
of 1 in 10 000. The Familial Hemiplegic Migraine (FHM) is transmitted with an autosomal dominant 
pattern. Three genes have been identified as being associated with the three most common types 
of disease: FHM1 (CACNA1A gene), FHM2 (ATP1A2 gene) and FHM3 (gene SCNA1). The FHM1 is 
usually characterized by the presence of nystagmus and other cerebellar signs and it is estimated to 
constitute about 50% of cases of FHM.

Objectives: To conduct genetic epidemiological studies and genetic linkage studies in families with 
patients with EHF1clinically diagnosed.

Methods: Detailed genetic analysis in order to search for mutations in CACNA1A in four patients 
with EHF1.

This project is ongoing.
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Palavras-Chave: locus ceruleus, receptores dopaminérgicos D1 e D2

Fundamentos: O Locus Ceruleus (LC) humano é um núcleo situado na porção dorsal superior 
da protuberância, envolvido em múltiplos circuitos neuroquímicos. Nele têm sido identificadas, 
sobretudo em estudos com animais, aferências dopaminérgicas, serotoninérgicas e de outros 
neuropéptidos tais como a orexina e o factor libertador de corticotrofina. As aferências 
dopaminérgicas provenientes da área tegmental ventral desempenham um papel fundamental na 
sua acção promotora de vigília. Após se ter concluído, 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. 

Objectivos: Estudo da distribuição dos receptores dopaminérgicos D1 e D2 ao longo do LC humano 
e a nível intra-celular. 

Material e Métodos: Foram estudados 10 LC obtidos de 5 troncos cerebrais (TC) de cadáver 
humano sem antecedentes conhecidos de doença neurológica. Após fixação e dissecção, os 
TC foram incluídos em parafina e cortados de forma seriada e referenciada de 5 em 5 µm num 
micrótomo, perpendicularmente ao pavimento do IV ventrículo e à linha média. Procedeu-se 
à marcação imunohistoquímica com fluorescência dos receptores dopaminérgicos D1 e D2 e à 
análise da sua distribuição ao longo da extensão do núcleo e a nível intracelular por microscopia 
de fluorescência e confocal. 

Resultados e Discussão: Os subtipos de receptores dopaminérgicos D1 e D2 revelaram um padrão 
selectivo e distinto de distribuição ao longo da extensão do LC humano. Os receptores D2 estão 
presentes na generalidade dos neurónios do LC, verificando-se uma marcação relativamente 
homogénea ao longo de todo o eixo cranio-caudal do núcleo, sendo também homogénea 
na sua distribuição axial. Os receptores D1 têm uma distribuição mais escassa e esparsa. A 
imunoreactividade dos receptores dopaminérgicos expressa-se a nível do corpo celular, membrana 
citoplasmática e prolongamentos axonais e dentríticos. Os receptores D2 encontram-se sobretudo 
em células ricas em grânulos de neuromelanina e a nível intracelular esta marcação marca extensas 
áreas do citoplasma, estendendo-se para além do território contendo neuromelanina. Os receptores 
D1 encontram-se sobretudo em células com pouco conteúdo de neuromelanina, localizando-se em 
sectores citoplasmáticos mais restritos. Este padrão de localização intracelular para os receptores 
dopaminérgicos D1 e D2 verificou-se ao longo de toda a extensão do núcleo.

Key-words: locus ceruleus; D1 and D2 dopaminergic neuroreceptors

Background: Human locus coeruleus (LC) is the main noradrenergic nucleus of the central nervous 
system, located in rostral pons, beneath the IV ventricle floor. It has been identified, primarily in 
animal studies, dopaminergic, serotonergic and other neuropeptides afferents, such as orexin and 
corticotropin releasing factor. Dopaminergic afferents from ventral tegmental area play a key role 
in its wakefulness-promoting effect. After it was established in our previous studies that human 
LC is a nucleus narrower and longer (± 14mm) than previously reported, it was initiated its main 
neuroreceptors mapping. 

Objectives: The goal of this study is to study the distribution of D1 and D2 dopamine receptors 
along the entire human LC length and at intracellular level. 

Material: 10 LC obtained from 5 brainstems normal human adults collected in the first 48 hours 
post-mortem by autopsy.

Method: Fixation, dissection and paraffin embedding of the brainstems; serial cutting in a microtome 
perpendicularly to the midsagittal and the IV ventricle floor planes; imunocytochemical labelling with 
an adequate antibody for the D1 and D2 receptors; analysis of neuroreceptors distribution along the 
entire length of the nucleus and at intracellular level by fluorescence and confocal microscopy.

Results and Discussion: Dopaminergic neuroreceptors D1 and D2 subtypes revealed a selective 
and distinct pattern of distribution along the length of the human LC. D2 receptors are present in 
most neurons with a relatively homogeneous distribution throughout the cranio-caudal axis of the 
nucleus and axial area. D1 receptors have a sparser distribution. Immunoreactivity of dopaminergic 
receptors is expressed at the cell body, cytoplasmic membrane and axonal and dendritic processes. 
D2 receptors are found mainly in rich-neuromelanin cells and at intracellular level this labeling 
covers large areas of the cytoplasm, extending beyond the territory containing neuromelanin. 
D1 receptors are found mainly in cells with low content of neuromelanin, being located in more 
restricted cytoplasmic areas. This intracellular localization pattern of D1 and D2 dopaminergic 
neuroreceptors was present along the entire length of the human LC.
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Palavras-Chave: péptido ß-amilóide, BDNF, glutamato

Fundamentação: A acumulação de péptido β-amilóide (Aβ) está associada à doença de Alzheimer 
(DA) e À degenerescência de neurónios do hipocampo(Arancibia et al., 2008). Estudos realizados 
em fatias de hipocampo indicam que o Aβ induz um aumento dos níveis extracelulares de 
glutamato por inibir a sua recaptação (REF). Este aumento sustentado dos níveis de glutamato 
tem sido implicado nos défices cognitivos e na morte neuronal induzidos pelo Aβ (Kabogo, et al, 
2008) Por outro lado, sabe-se que os níveis de factor neurotrófico derivado do cérebro (BDNF-
brain-derived neurothrophic factor) se encontram diminuídos em doentes com DA (Phillips et al., 
1995). Estudos mostraram que o Aβ induz directamente alterações nas vias de sinalização do BDNF 
(Kemppainen e tal., 2011). 

Objectivos: Avaliar o efeito do Aβ na libertação de glutamato e estudar a influência deste  sobre o 
efeito do BDNF na libertação do mesmo neurotransmissor em sinaptossomas de rato.

Métodos: Fatias de hipocampo de ratos Wistar foram incubadas(1 hora): metade foi incubada com 
β-amilóide 25-35 (25µM) e as restantes como grupo controlo. Os sinaptossomas foram preparados 
de acordo com o protocolo sugido no laboratório (Canas et al, 2004). Os sinaptossomas obtidos 
foram então incubados com 0.2 mM [3H]-glutamato durante  5 min e  distribuídos em câmaras 
de superfusão com filtros de microfibra de vidro. Depois de 20 min de lavagem, amostras foram 
colhidas com 2 min de intervalo, durante 40 min. Os sinaptossomas foram estimulados durante 2 
min com uma solução de K+ (15 mM) adicionada aos 5 min (período de estimulação, S1) e aos 29 
min (período de estimulação, S2), para induzir um aumento da libertação de glutamato. Foram 
adicionados 20 ng/mL de BDNF dos 9 minutos em diante. O seu efeito foi quantificado pelas 
alterações no ratio S2/S1.

Resultados: Quando o BDNF (30 ng/ml) foi adicionado verificou-se um aumento significativo 
da libertação de glutamato (S2/S1BDNF: 118 ± 5.0 %, n=7, p<0,05) relativamente ao controlo, 
demonstrando que o BDNF potencia em cerca de 17.7% a libertação de glutamato. 
O Aβ (25 µM) não alterou significativamente a libertação de glutamato (S2/S1: 92 ± 4.8%, n=7, 
p>0,05) quando comparado à situação controlo. 
Contudo, quando o BDNF é adicionando aos sinaptossomas pré-incubados com Aβ, perde a 
capacidade de aumentar a libertação de glutamato (S2/S1BDNF+ Aβ: 99 ± 10.1%, n=7, p<0,05) 
quando comparado ao efeito do BDNF na ausência de Aβ.

Conclusões: O BDO BDNF aumenta a libertação de glutamato em terminais sinápticos do hipocampo. 
Este resultado vai de encontro ao já publicado noutros trabalhos (Canas et al, 2004 and Assaife-
Lopes et al, 2010). Em sinaptossomas preparados a partir de fatias de hipocampo incubados com 
Aβ a libertação de glutamato não é alterada face à situação controlo. Contudo, em sinaptossomas 
pré-incubados com Aβ, ocorre a perda do efeito de potenciação da libertação de glutamato pelo 
BDNF. Ou seja, na presença de Aβ o efeito do BDNF é perdido.

Key-words: amyloid-ß peptide, BDNF, Glutamate

Background: Background: Accumulation of amyloid-β peptides is associated with Alzheimer’s 
disease (AD) and leads to degeneration of neurons from the hippocampus (Arancibia et al., 2008). 
Studies with hippocampus slices showed that Aβ peptide inhibits glutamate uptake and increases 
its extracellular levels. This sustained increase in extracellular glutamate levels has been  associated 
with the cognitive deficits and loss of neurons observed (Kabogo, et al, 2008). BDNF (brain-derived 
neurothrophic factor) is a neurotrophin involved in the modulation of synaptic transmission and 
plasticity, which is impaired in AD(Phillips et al., 1995).Recent studies have shown that Aβ induces 
changes in the BDNF signaling pathways (Kemppainen e tal., 2011). 

Objectives: To study the effect of Aβ on glutamate release in presynaptic terminals (synaptosomes)  
of rat hippocampus; to study the influence of Aβ on the effect of BDNF on glutamate release in 
synaptosomes.

Methods: Slices from Wistar rat hippocampus and incubated (1 hour): half were incubated with 
β-amyloid(25µM) and the remaining were the control experiment. The synaptosomal fraction was 
prepared as routinely in our laboratory (Canas et al., 2004). The synaptosomes were incubated with 
0.2 mM [3H]-glutamate for 5 min and then distributed in perfusion chambers with glass microfiber 
filters. After 20 min washout samples were collected during 40 min with 2 minutes intervals. The 
synaptosomes were stimulated for 2 min with a concentrated solution of K+ added on minute 5 
(stimulation period, S1) and 29 (stimulation period, S2), to induce an increased release of glutamate. 
20 ng/mL of BDNF were added on the 9th minute and its effect was quantified by the percentage 
change in the ratio S2/S1.

Results: With the addition of BDNF (30 ng/ml) to the sinaptossomes there was a significant 
increase in glutamate release (S2/S1BDNF: 118 ± 5.0 %, n=7, p<0,05) comparing with the control, 
demonstrating that BDNF potentiates in 17,7% the glutamate release. The Aβ (25 µM)  did’t altered 
significantly the glutamate release (S2/S1: 92 ± 4.8%, n=7, p>0,05) when compared to the control 
situation.

However, adding BDNF to synaptosomes pre-incubated with Aβ, it was found that it loses the 
capacity to increase glutamate release (S2/S1BDNF+ Aβ: 99 ± 10.1%, n=7, p<0,05) when compared 
to the BDNF effect in the absence of Aβ. 

Conclusions: According to the results presented, Aβ (25 µM, 60 minutes) does not lead to an 
altered release of glutamate in presynaptic terminals of the hippocampus compared to control 
situation. BDNF (30 ng/ml) increases the K+-evoked release of glutamate in synaptic terminals of 
the hippocampus. This result is in accordance with work performed by others (Canas et al, 2004 and 
Assaife-Lopes et al, 2010). However, in synaptosomes pre-incubated with Aβ, there is loss of the 
potentiation effect of glutamate release by BDNF. Thus when hippocampal slices are insulted with 
Aβ the effect of BDNF over glutamate release  is lost.
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Palavras-Chave: Glycina, GlyR, GlyT

Fundamentação: A neurotransmissão inibitória glicinérgica, apesar de extensivamente descrita 
nas regiões caudais do SNC, tem sido pouco estudada no cérebro. Contudo, ao longo dos últimos 
anos foi demonstrada a expressão neuronal de GlyR em várias regiões do cérebro, tais como o 
hipocampo e o córtex. O GlyR neuronal forma canais pentaméricos permeáveis a iões de Cloro, 
constituídos por subunidades α (1-3) e β, mas existe pouca informação sobre a sua constituição na 
glia. Outros elementos importantes na actividade sináptica mediada pela glicina são os GlyTs que 
asseguram a remoção de glicina da fenda sináptica. GlyT1 localiza-se na membrana plasmática de 
células gliais, enquanto que o GlyT2 está presente nos terminais glicinérgicos.
Sendo a neurotransmissão glicinérgica um potencial alvo terapêutico no tratamento da epilepsia, 
é crucial compreender melhor os seus componentes no cérebro, tanto em células neuronais como 
em células da glia.

Objectivos: 
• Investigar a expressão e localização subcelular de GlyR e GlyT1/T2 em astrócitos corticais. 
• Avaliar as alterações ao longo do desenvolvimento, a nível de mRNA e proteína, entre astrócitos 

com 10, 18 e 24 dias in vitro (DIV).

Métodos: Prepararam-se culturas primárias de astrócitos de crias Sprague-Dawley P0-P2.
Para avaliar a expressão de mRNA das subunidades de GlyR, a totalidade do RNA foi extraída, 
submetida a transcrição reversa e amplificada com primers específicos para α1, α2, α3 e β. A 
quantificação foi feita, em relação à expressão a 10 DIV, com a equação de Pfall e normalização 
com um gene de controlo interno, β-actina.
Os estudos de imunofluorescência foram feitos em astrócitos plaqueados em lamelas cobertas 
com PDL. As células foram fixadas a 10, 18 e 24 DIV, permeabilizadas, bloqueadas (0,25% gelatina 
em PBS) e incubadas com os anticorpos primários (“Glial Fibrillary Acidic Protein” (GFAP) e GlyR ou 
GlyT) e secundários (acoplados a um fluóroforo). Os núcleos foram corados com DAPI (1:15000) e 
a autofluorescência foi removida com uma breve incubação em 100mM CuSO4. As imagens foram 
obtidas através de microscopia confocal.

Resultados: Os resultados de qPCR indicam que apenas os transcritos das subunidades GlyRα2 
e GlyRβ estão presentes nos astrócitos. A nível proteico, os estudos de imunofluorescência 
demonstram a expressão de GlyR, principalmente no corpo celular.
A dupla marcação dos astrócitos com GFAP e GlyT confirmou a expressão de GlyT1 e GlyT2: aos 10 
DIV, ambos os transportadores encontram-se essencialmente no corpo celular, enquanto que aos 
18 e 24 DIV se encontram na membrana celular e processos astrocíticos.

Conclusões: Este estudo confirma a expressão de GlyR em astrócitos corticais, a nível de mRNA 
e proteína. Também demonstra uma regulação da localização subcelular de GlyT ao longo do 
desenvolvimento. Esta informação é importante para promover futuros estudos sobre o significado 
funcional de GlyR e GlyT em astrócitos, tanto em processos fisiológicos como patológicos.

Key-words: Glycine, GlyR, GlyT

Background and Objectives: Glycine-mediated inhibitory neurotransmission, although well 
established at the caudal regions of the CNS, has been disregarded in the brain. However, in recent 
years neuronal GlyR expression was found in several brain regions, including hippocampus and 
cortex. GlyR form pentameric channels permeable to chloride ions. Neuronal GlyR is composed by 
subunits α (1-3) and β, but little information about glial GlyR is available. Other important elements 
of glycine-mediated synaptic activity are the GlyT, which ensure glycine removal from the synaptic 
cleft. GlyT1 is located at the cellular membrane of glial cells, while GlyT2 is mostly present in 
glycinergic terminals.
Given that glycine-mediated transmission is considered a potential therapeutic target for the 
treatment of epilepsy, it is crucial to better understand its components in the brain, in both neuronal 
and non neural cells.

Objectives: 

• Investigate the expression and subcellular localization of GlyR and GlyT1/GlyT2 in astrocytes, 
derived from the cerebral cortex.

• Evaluate developmental changes, at mRNA and protein levels, between astrocytes at 10, 18 and 
24 days in vitro (DIV).

Methods: Primary astrocytic cultures were prepared from P0-P2 Sprague-Dawley pups. 
To assess mRNA expression of GlyR subunits, total RNA was extracted, reverse transcribed and 
amplified with specific primers for α1, α2, α3 and β transcripts. Quantification, relative to transcript 
expression at 10 DIV, was performed with Pfafll’s equation by normalization with an internal control 
gene, β-actin.

Immunofluorescence studies were performed by plating the astrocytes in PDL-coated coverslips. 
At 10, 18 and 24 DIV cells were fixed, permeabilized, blocked (0.25% gelatin in PBS) and incubated 
with the primary and with the fluorescent-labelled secondary antibodies. Astrocytes were 
immunolabelled with Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) and GlyR or GlyT. Nuclei were stained 
with DAPI (1:15000) and autofluorescence was removed by a brief incubation in 100 mM CuSO4. 
Images were acquired on an inverted confocal laser scanning microscope.

Results: The qPCR results indicate that only GlyRα2 and GlyRβ subunit transcripts are present in 
astrocytes. At the protein level, immunofluorescence studies at the different developmental stages, 
show that astrocytes express GlyR mainly in the cell body.
Double immunolabelling of astrocytes with GFAP and GlyT confirmed GlyT1 and GlyT2 expression: 
at 10 DIV both transporters are present mostly in the cell body, while at 18 and 24 DIV they can be 
found in the cell membrane and in many astrocytic processes.  

Conclusions: This study confirms the presence of GlyR in cortical astrocytes, both at mRNA and 
protein levels. It also shows a developmental regulated subcellular localization of GlyT. This 
knowledge is important to promote further investigation on the functional meaning of astrocytic 
GlyR and GlyT during both physiological and pathological processes.
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Palavras-Chave: GABA, ß-amilóide, BDNF

Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a causa mais frequente de demência no idoso, e o 
hipocampo é uma das regiões do cérebro mais vulneráveis. Há forte evidência para um papel 
causal do péptido β-amilóide (Aβ) na patogénese da DA. Uma disfunção no ácido γ-amino butírico 
(GABA), o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, poderá ter um papel 
central na disfunção neuronal presente na DA, contudo o efeito do Aβ na transmissão GABAérgica 
no hipocampo permanece por esclarecer. O BDNF é uma glicoproteína endógena envolvida na 
protecção neuronal e plasticidade sináptica. Este inibe a libertação de GABA de terminações 
nervosas (sinaptossomas) de hipocampo, mas o seu efeito na disfunção induzida pelo Aβ ainda está 
por esclarecer. Sabe-se no entanto que ocorre uma diminuição de BDNF no hipocampo dos doentes 
com DA e que este protege culturas neuronais da neurotoxicidade causada pelo Aβ.

Objectivos: Determinar o efeito do Aβ na libertação de GABA por sinaptossomas do hipocampo e 
avaliar a sua acção modulatória sobre o efeito do BDNF na libertação de GABA.

Métodos: As fatias de hipocampo foram incubadas durante 60min, metade com Aβ 25 µM e a outra 
metade sem qualquer fármaco adicionado, e a fracção sinaptossomal obtida foi incubada com 
[3H]GABA. Os sinaptossomas foram colocados em filtros de microfibra de vidro e superfundidos 
com liquido cefalo-raquidiano artificial. Ao 5º e ao 29º minuto de recolha os sinaptossomas foram 
estimulados com K+ (15 mM). Para testar o efeito do BDNF (30 ng/ml) este era adicionado antes 
do 2º período de estimulação, ao 9º minuto. O efluente foi recolhido em fracções de 2min para 
a contagem no líquido de cintilação, tal como os filtros das câmaras. Os efeitos do BDNF foram 
calculados com base nas variações da razão S1/S2 quando comparadas com controlos (sem BDNF 
adicionado) no mesmo lote de sinaptossomas. O efeito do Aβ foi calculado através das alterações 
da área de S1 comparando com controlos (não incubados em Aβ). As experiências apenas foram 
consideradas para análise quando a razão S1/S2 na ausência de BDNF se encontrava entre 0.8-
1.2. Resultados apresentados como média±SEM para número de experiências (n). A significância 
estatística foi avaliada através do teste T de Student.

Resultados: A libertação de GABA durante S1 pelos sinaptossomas obtidos de fatias incubadas 
com Aβ (1.69±0.19, n=18) não diferiu significativamente (p>0.05) da obtida em situação controlo 
(1.54±0.13, n=14). O BDNF inibiu a libertação do GABA em cerca de 26.8±8.1% (n=5) em situação 
controlo e cerca de 21.1±2.6% (n=5) em sinaptossomas obtidos de fatias incubadas com Aβ (p>0.05 
comparado com controlo).

Conclusões: O BDNF diminui significativamente a libertação de GABA dos sinaptossomas obtidos de 
fatias do hipocampo, o que está de acordo com dados presentes na literatura.O Aβ não modificou 
a libertação de GABA, assim como não influenciou o efeito inibitório do BDNF.

Key-words:  GABA,amyloid-ß,BDNF

Introduction: Alzheimer´s disease (AD) is the main cause of dementia in the elderly, and the 
hippocampus is one of the most vulnerable brain regions. While the cause of AD is uncertain, 
several lines of evidence suggest Aβ peptides as having a causal role in its pathogenesis. Recent 
findings support a key role for GABAergic dysfunction in AD. However, the effect of Aβ upon gamma-
aminobutyric acid (GABA) release in the hippocampus still remains unclear. BDNF is an endogenous 
glycoprotein from the neurotrophin family which is involved in synaptic plasticity and neuronal 
protection. BDNF inhibits GABA release from isolated hippocampal nerve terminals (synaptosomes), 
but its influence on Aβ-induced dysfunction has not yet been elucidated. It is known that the BDNF 
levels are decreased in the hippocampus of the patients with AD, and that it protects neuron 
cultures from the neurotoxic effects of Aβ. 

Aims: To determine the effect of amyloid-β (Aβ) peptides in GABA release from rat hippocampal 
synaptosomes and how it is modulated by brain-derived neurotrophic factor (BDNF).

Methods: Rat hippocampus slices were incubated for 60min with or without Aβ (25µM) and the 
synaptosomal fraction was obtained and incubated with [3H]GABA. Synaptosomes were layered 
over GF/C filters and superfused with artificial cerebrospinal fluid. At the 5th (S1) and 29th (S2) 
minutes, synaptosomes were stimulated with K+ (15mM). When testing for the effect of BDNF 
(30ng/ml), it was applied before the 2nd stimulation period at the 9th minute. The eluent was 
collected in 2min fractions for liquid scintillation counting, as were the filters at the end of each 
experiment. BDNF effects were calculated as changes in S2/S1 ratios as compared with controls (no 
BDNF added) in the same synaptosomal batch. Aβ effect was calculated as changes in S1 area as 
compared with controls (no Aβ incubation). Experiments were only considered for further analysis 
if the S2/S1 ratio in the absence of BDNF was between 0.8 and 1.2. Data is presented as mean±SEM 
for number of experiments (n). The significance of the differences was calculated with the Student’s 
T-test.

Results: The amount of GABA released during S1 from synaptosomes prepared from slices 
incubated with Aβ (1.69±0.19, n=18) was not significantly different (p>0.05) from that obtained in 
control conditions (1.54±0.13, n=14). BDNF decreased GABA release by 26.8±8.1% (n=5) in control 
conditions and by 21.1±2.6% (n=5) in synaptosomes prepared from slices incubated with Aβ (p>0.05 
as compared with control).

Conclusions: As reported in the past and now seen by us, BDNF significantly decreases GABA release 
from synaptosomes prepared from hippocampal slices. Aβ treatment did not affect GABA release as 
well as it did not influence the inhibitory effect of BDNF.
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Palavras-Chave: Ageing, Memantine, LTP 

A memantina é um farmaco amplamente utilizado no tratamento da Doença de Alzheimer (DA). É 
um antagonista não competitivo dos receptores N-methil-D-aspartato (NMDA), os quais, apesar de 
serem essenciais para os processos de memória e aprendizagem estão envolvidos em fenómenos 
de excitotoxicidade, quando sobreactivados, como por exemplo na DA. Apesar deste fármaco ser 
amplamente utilizado, o seu mecanismo de acção continua a não ser totalmente compreendido.. O 
nosso grupo verificou no passado que a potenciação de longa duração (long-term potentiation-LTP) 

– a base fisiológica dos processos de memória e aprendizagem – está paradoxalmente aumentada 
em fatias de hipocampo de ratos velhos, tendo sido levantada a hipótese de que as propriadades 
pró-cognitivas da memantina poderiam estar relacinadas com a sua capacidade de reduzir a LTP 

“disfuncionalmente aumentada” ao longo do envelhecimento. Neste projecto investigámos os 
efeitos da memantina na LTP ao longo do envelhecimento.

As experiências foram feitas em fatias de hipocampo de ratos Wistar de sexo masculino, divididos 
em três grupos: jovens-adultos (10-15 semanas), adultos (36-40) e velhos (70-90 semanas). Os 
potenciais pós sinápticos excitatórios (fEPSP) foram adquiridos por um microelectrodo colocado 
extracelularmente no stratum radiatum da área CA1. O estímulo foi aplicado nas fibras da via de 
Shaffer e a LTP foi induzida por um protocolo de ?-burst, consistindo em 4 trechos de 100 Hz, 4 
estímulos, separados por 200 ms. O efeito da memantina foi avaliado comparando a magnitude da 
LTP nas fatias de hipocampo pré-incubadas com memantina 1 µM, durante 4 horas a temperatura 
ambiente, com a magnitude da LTP de fatias de hipocampo sem memantina. O efeito da memantina 
10 µM foi também avaliado no grupo de ratos velhos.

O protocolo ?-burst levou, como esperado, a uma LTP reduzida no grupo de ratos jovens-
adultos (aumento de 19.7±4.4% na curva de fEPSP, n=7). Por outro lado o ?-burst levou a uma 
LTP elevada nos grupos de ratos adultos e velhos (aumentos de 43.0±7.9%, n=4 e 66±10%, n=5 
na curva de fEPSP, respectivamente). A elevada LTP verificada nestes dois grupos foi diminuída 
significativamente pela memantina 1 µM (para 20.8±3.3%, n=4, p<0.05 e 22.1±5.4 %, n=5, p<0.05, 
teste T-student, respectivamente); a memantina 10 µM reduziu a magnitude da LTP (para 16.0±5.0 
%, n=3, p<0.05, teste T-Student) no grupo de ratos velhos. Pelo contrário a memantina não alterou 
significativamente a magnitude da LTP nas fatias de hipocampo de ratos jovens (n=7)

Os resultados revelam que a memantina inibe a LTP em fatias de hipocampo de ratos adultos e 
velhos, sem comprometer a LTP de fatias de ratos jovens, tornando a magnitude de LTP semelhante 
entre os três grupos. Estes resultados suggerem que o aumento “disfuncional” da LTP ao longo do 
envelhecimento se deve à sobreactivação dos receptores NMDA.

Key-words: Ageing, Memantine, LTP 

Memantine is a drug widely used for the treatment of Alzheimer’s disease (AD). It is an uncompetitive 
antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors, which despite of being essential for 
the memory and learning processes, may lead to excitotoxity, when overactivated, as seen on 
AD. Nevertheless, its exact mechanism of action remains unclear and no studies comparing the 
effects of memantine in different ages have been conducted. Previously, we observed that long-
term potentiation (LTP) – the neurophysiological basis for learning and memory - is paradoxically 
increased in hippocampal slices taken from aged rats and we hypothesized that the cognitive 
enhancing properties of memantine could be related to its ability to reduce the “dysfunctionally 
increased” LTP upon ageing. In this study we investigated the effect of memantine on LTP upon 
ageing.

The experiments were performed in hippocampal slices taken from male Wistar rats belonging to 
three groups: young adult (10-15 weeks), middle-aged (36-40 weeks), and aged (70-90 weeks old) 
animals. Field excitatory postsynaptic potentials (fEPSP) were recorded through a microelectrode 
placed extracellularly in the stratum radiatum of the CA1 area. Stimulation was delivered to the 
Shaffer collateral/commissural fibers. LTP was induced by a weak ?-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 1 µM for 4 hours at room 
temperature, with the magnitude of LTP obtained in slices in the absence of memantine. The effect 
of memantine 10 µM was also assessed in the aged group.

When the weak ?-burst was applied to hippocampal slices taken from young adult rats, an 
expectedly small LTP was observed (19.7±4.4% increase in fEPSP slope, n=7). In contrast, when 
the ?-burst was applied to hippocampal slices taken from middle-aged and aged rats, a large LTP 
was obtained (43.0±7.9%, n=4 and 66±10% increase in fEPSP slope, n=5, respectively). The large 
LTP magnitude observed in hippocampal slices from middle-aged and aged rats was significantly 
reduced by memantine 1 µM (to 20.8±3.3%, n=4, p<0.05 and 22.1±5.4 %, n=5, p<0.05, Student’s t 
test, respectively); memantine 10 µM reduced LTP magnitude (to 16.0±5.0 %, n=3, p<0.05, Student’s 
t test) in the later group. On the contrary, in slices taken from young adult rats, memantine did not 
significantly change the LTP magnitude (n=7).

The results show that memantine inhibits LTP in hippocampal slices from the eldest groups of rats, 
without compromising the LTP magnitude in slices taken from younger rats, so that in the presence 
of memantine LTP magnitude in hippocampal slices from young and aged rats becomes similar. 
These results suggest that “dysfunctional” increased LTP upon ageing is due to NMDA receptors 
over-activation.
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            ABSTRACT
Trombose dos Seios Venosos Cerebrais (TSV) é uma forma rara de doença cerebro-
vascular que afecta predominantemente indivíduos jovens, podendo ter graves 
consequências. Devido ao risco aumentado de recorrência trombótica, o tratamento 
após a fase aguda de uma TSV incluiu um período de anticoagulação oral cuja 
duração ideal é desconhecida. O objectivo deste projecto é comparar a eficácia e 
segurança de uma abordagem terapêutica anticoagulante de curta (3 meses) versus 
longa (12 meses) duração na prevenção de eventos trombo-embólicos venosos 
após uma TSV. 
Incluído no projecto global International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus 
Thrombosis (ISCVT2), trata-se de um estudo multicêntrico, multinacional e 
prospectivo com um desenho em clusters quanto à atribuição terapêutica e com 
um período de seguimento de 24 meses. Previamente à inclusão no estudo, os 
centros participantes serão questionados relativamente à sua preferência em 
relação às duas estratégias terapêuticas e centros sem preferência serão aleator-
izados para uma das opções. Os doentes elegíveis serão alvo de uma extensa e 
sistemática avaliação etiológica, sobretudo para factores trombofílicos, e iniciarão 

a abordagem terapêutica atribuída ao respectivo centro assim que a sua condição 
clínica esteja estável e não mais do que 1 mês após o diagnóstico inicial. 
Os eventos esperados para a avaliação de eficácia incluem diagnósticos confirma-
dos de recorrências trombóticas venosas sintomáticas ou morte secundária a 
tromboembolismo venoso. Em relação à  análise de segurança, os eventos espera-
dos envolvem fenómenos hemorrágicos, classificados como major ou minor e de 
acordo com o local da hemorragia, bem como morte por qualquer causa.

Unidade Neurológica de Investigação Clínica do Instituto de Medicina Molecular
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Av. Prof. Egas Moniz
1649-035 Lisboa - PORTUGAL

BENEFÍCIO DA ANTICOAGULAÇÃO PROLONGADA NAS TROMBOSES VENOSAS CEREBRAIS
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