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Título: Avaliação de um teste rápido para o diagnóstico simultâneo de tuberculose e de 
infecção por VIH 
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Fundamento: A infecção pelo vírus de imunodefi ciência humana (VIH) e a tuberculose (TB) 
continuam a ser causas importantes de internamento no Serviço de Doenças Infecciosas (SDI) 
do Hospital de Santa Maria. O diagnóstico de TB pode ser moroso e difícil, em especial em 
doentes infectados por VIH. O diagnóstico da infecção por VIH pelos métodos convencionais 
(ELISA e WB) requer boas condições laboratoriais e demora, pelo menos, 24 horas. A aplicação 
de um teste rápido (TR), simples, barato e com sensibilidade e especifi cidade elevadas, poderá 
permitir a identifi cação dos infectados por VIH e/ou com TB, permitindo um tratamento mais 
precoce e adequado. 
Objectivo: Determinar a sensibilidade e especifi cidade de um TR para o diagnóstico de infecção 
por VIH e da TB. Avaliar o impacto do resultado de um TR no diagnóstico e tratamento dos doentes 
infectados por VIH e/ou TB, em comparação com os meios de diagnóstico convencionais.
Métodos: Após a obtenção do consentimento informado os TR (Smart Check HIV1&2®, Smart 
Check TB®, Globalemed, Alexandria, VA, USA) foram aplicados, aos doentes internados no 
SDI do HSM (Outubro 2005-Junho 2006), nas primeiras 24-72 horas de internamento. Foram 
usados 20µl de sangue, obtidos por picada digital e os resultados foram lidos após 10 minutos. 
Os resultados foram comunicados ao médico assistente. Estes TR detectam a presença de 
anticorpos anti-VIH1/2 ou de anticorpos anti-micobactéria no sangue total. A confi rmação do 
diagnóstico de infecção por VIH foi efectuada pelos métodos ELISA/WB e a do diagnóstico de 
TB por exame cultural. Em todos os doentes foram recolhidos dados demográfi cos e clínicos.
Resultados: Dos 136 doentes estudados, cerca de 2/3 (61%, n=83) apresentaram um teste 
VIH reactivo. Desses, 16 doentes (19,3%) desconheciam a existência de infecção por VIH. 
Em todos os doentes os resultados do TR foram concordantes com os resultados de ELISA/
WB (sensibilidade e especifi cidade do TR de 100%). Nos 16 doentes que desconheciam a 
infecção por VIH, 15 apresentavam quadro clínico relacionado com a infecção por VIH: 
síndrome febril (n=6), pneumonia a Pneumocystis jiroveci (n=4), tuberculose pulmonar (n=1), Pneumocystis jiroveci (n=4), tuberculose pulmonar (n=1), Pneumocystis jiroveci
candidose esofágica (n=1), salmonelose (n=1), gastroenterite (n=1) e sarcoma de Kaposi 
(n=1). A contagem de linfócitos TCD4+, nos novos casos de infecção por VIH foi de 109,4/
mm3 (mediana) (variação: 23 a 666/mm3). O uso do TR para diagnóstico de infecção por 
VIH permitiu um ganho de oito dias (média), comparando com o resultado de ELISA/WB. No 
diagnóstico de TB, o uso de TR foi interrompido no início do estudo, devido à baixa sensibilidade 
e especifi cidade encontradas.
Conclusões: As elevadas sensibilidade e especifi cidade do Smart Check HIV 1&2 ® aliadas à 
facilidade de execução, baixo preço e, principalmente, a um ganho de oito dias no diagnóstico 
da infecção por VIH, sugerem que o seu uso poderá melhorar o prognóstico de doentes com 
infecção por VIH, mesmo em locais onde os ELISA/WB são usados por rotina. Em cerca de 
10 minutos, o TR aplicado no contexto Hospitalar (doente que recorre à urgência, grávida, 
picadas acidentais) pode confi rmar, ou excluir, o diagnóstico de infecção por VIH. Nos casos de 
doentes, o resultado de um TR, reactivo ou não, pode condicionar a marcha diagnóstica e levar 
à rápida implementação da terapêutica adequada levando, assim, a um melhor prognóstico e 
a eventual diminuição do tempo de internamento.  
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Background: Human immunodefi ciency virus (HIV) infection and tuberculosis (TB) are 
important causes for hospitalisation at the Infectious Diseases Department (IDD), Santa Maria 
Hospital. TB diagnosis can be diffi cult and can take a long time, especially in HIV infected 
patients. HIV diagnosis by standard methods (ELISA and WB) requires good laboratory 
facilities and takes at least 24 hours. The use of a simple and low cost rapid test (RT) with high 
sensitivity and specifi city could allow the identifi cation of HIV infected patients (with or without 
TB) earlier and, thus, a more rapid treatment.
Objectives: To determine the performance (sensitivity, specifi city) of a RT for the diagnosis of 
HIV infection and TB. To evaluate the impact of such an RT result on the diagnosis and treatment 
of HIV infected patients (with or without TB) in comparison with conventional results.
Methods: Following informed consent, the RTs (Smart Check HIV1&2®, Smart Check TB®, 
Globalemed, Alexandria, VA, USA) were performed on patients in the IDD during the fi rst 24-
72 hours after hospitalisation (October 2005–June 2006). Some 20 μl of blood were obtained 
by fi ngerprick and the fi nal results were read after 10 minutes. The results were transmitted 
to the attending physician. The RTs detect the presence of antibodies anti-HIV1/2 or anti-
mycobacteria in the whole blood. The confi rmation of the HIV diagnosis was obtained by 
ELISA/WB and, in the case of TB, by culture. From all patients demographic and clinical data 
were collected.
Results: From the 136 patients included, around two thirds (61%, n=83) had a reactive RT for 
HIV. Of these, 16 patients (19.3%) were unaware of the HIV infection. In all patients the RT 
results were concordant with the conventional test results (ELISA/WB) (sensitivity/specifi city 
of 100%). In the 16 HIV positive patients that were unaware of their infection, 15 had a 
clinical presentation that was related to the HIV infection: fever (n=6), Pneumocystis jiroveci 
pneumonia (n=4), pulmonary TB (n=1), oesophageal candidiasis (n=1), Salmonella infection 
(n=1), gastroenteritis (n=1) and Kaposi sarcoma (n=1). The median CD4 T-cell count in these 
16 patients was 109,4/mm3 (variation: 23 – 666/mm3). The use of the RT for the diagnosis of 
HIV infection let to an earlier diagnosis of 8 days (median) as compared to the conventional 
tests (ELISA/WB). In the case of TB, the use of the RT was suspended during the initial phase 
of the study due to the low sensitivity and specifi city found.
Conclusions: The high sensitivity and specifi city of the Smart Check HIV1&2®, associated to 
the ease of use, the low cost and the fact that the result was available 8 days earlier, suggest 
that the use of these devices can improve the prognosis even in places that have easy access 
to conventional diagnostic methods (ELISA/WB). In only ten minutes the RT can confi rm or 
exclude HIV infection in many situations in the Hospital (patient in the Accident & Emergency 
Department, pregnancy, accidental exposure). For patients, the RT result can infl uence the 
diagnostic work-up and lead to a more rapid implementation of the correct treatment and thus 
to a better prognosis and a reduction in the time of hospitalisation.

Students: Lino S, Matias M, Monteiro T.
Tutors: Valadas E.
Laboratory, Centre, Unit: Clínica Universitária de Doenças Infecciosas
Phone: 217805283 Fax: 217976242 E-mail: evaladas@fm.ul.pt
Title: Evaluation of a rapid test for the simultaneous diagnosis of tuberculosis and HIV 
infection 
Key-words: VIH, diagnóstico, teste rápido
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Fundamento: A nível Mundial, a tuberculose (TB) continua a ser a primeira causa de morte, 
em adultos. Na Europa Ocidental, Portugal é o país com a mais elevada taxa de TB. Também 
preocupante é a elevada incidência de TB nos profi ssionais de saúde em Portugal, sugerindo 
a existência de TB nosocomial. Os estudantes de Medicina estão expostos a doentes com TB 
pulmonar e, atendendo à organização da Licenciatura em Medicina, é aceite que a exposição 
a Mycobacterium tuberculosis seja mais intensa nos últimos anos, o que se deveria refl ectir Mycobacterium tuberculosis seja mais intensa nos últimos anos, o que se deveria refl ectir Mycobacterium tuberculosis
numa maior positividade do teste de Mantoux. 
Objectivos: Determinar qual a resposta ao teste de Mantoux em estudantes de Medicina 
ao longo da Licenciatura; investigar qual a relação entre o resultado deste teste e vacinação 
prévia com BCG ou com TB no passado; investigar qual a capacidade do teste de Mantoux 
em determinar a probabilidade de infecção recente por M. tuberculosis.
Métodos: Foram incluídos alunos de Medicina, do 1º ano e do 5º ano que, voluntariamente, 
aceitaram participar no estudo. O teste de Mantoux, que consiste na administração intradérmica 
de 0,1 ml de tuberculina PPD RT-23 na face anterior do antebraço esquerdo, foi realizado 
conjuntamente com um questionário, onde, constavam dados demográfi cos, vacinação prévia 
com BCG, antecedentes pessoais de TB e de outros factores que pudessem infl uenciar 
o resultado do teste, bem com o tipo e a duração dos estágios realizados pelos alunos e 
se houve, ou não, contacto com doentes bacilíferos. O diâmetro da induração na zona de 
administração de tuberculina foi lido às 72 horas e considerou-se ser positivo se ≥10mm.
Resultados: Dos 107 alunos incluídos, oito foram excluídos por não ter sido possível fazer a 
leitura do teste. Cerca de um quarto dos testes (28%, 28/99) foram realizados a alunos do 1º 
ano e 72% (71/99) a alunos do 5º ano. Os dois grupos testados representam 9% dos alunos 
do 1º ano (29/301) e 30% dos alunos do 5º ano (71/244). Todos tinham sido anteriormente 
vacinados com BCG. A média do tamanho de induração foi de 7,75mm nos alunos do 1º ano e 
de 7,22mm nos alunos do 5º ano. A moda foi de 0mm em ambos os grupos. Mais de um terço 
dos alunos (37,3%, n=37) tinham induração ≥10mm; cerca de metade dos alunos do 1º ano 
(42,9%, n=11) e 35% dos alunos do 5º ano (n=25) apresentaram teste de Mantoux ≥10mm. 
Não foi possível estabelecer relação entre os resultados do teste de Mantoux e a exposição 
dos alunos a doentes bacilíferos. O maior diâmetro obtido foi de 20mm, encontrado em dois 
alunos, um de cada ano curricular; um destes alunos afi rmou ter tido TB no passado. 
Conclusões: Ao contrário do que esperávamos e do que a literatura sugere, não se encontrou 
maior positividade no teste de Mantoux nem uma maior taxa de positivos no ano curricular 
com maior exposição a doentes baciliferos. Estes resultados podem ser explicados, em parte, 
pelo pequeno número da amostra. No entanto, também se admite que o tempo de exposição 
a M. tuberculosis, mesmo nos alunos do último ano, não tenha, ainda, aumentado o risco 
de infecção. Este argumento é apoiado pelo facto de que a maioria dos profi ssionais de 
saúde, com maior exposição a doentes com TB, apresentam, na sua quase totalidade, teste 
de Mantoux positivo. O estudo ideal deveria incluir o rastreio dos profi ssionais de saúde de 
forma regular, de forma a poder detectar os casos de seroconversão do teste de Mantoux.

Alunos: Ramalho S, Seixas A.
Tutores: Valadas E.
Laboratório, Centro ou Unidade: Clínica Universitária de Doenças Infecciosas
Telefone: 217805283 Fax: 217976242 E-mail: evaladas@fm.ul.pt
Título: Papel do teste de Mantoux no diagnóstico de infecção latente por Mycobacterium 
tuberculosis e na detecção de seroconversão em estudantes universitários
Palavras-Chave: tuberculose, Mantoux, seroconversão
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Background: Tuberculosis (TB) is the fi rst cause of death in adults. In Western Europe, 
Portugal has the highest rate of TB. The high TB incidence in Portuguese health care workers 
is also of note, suggesting the existance of nosocomial TB. Medical students can be exposed 
to patients with pulmonary TB. As contact with these patients is more common during the last 
years of the course, it is generally accepted that exposure to M. tuberculosis is higher during M. tuberculosis is higher during M. tuberculosis
that period, which should lead to a higher rate of Mantoux positivity.
Objectives: To evaluate the response of the Mantoux test in students at the beginning and at 
the end of the medical course; to investigate the relationship between the result of this test and 
previous BCG vaccination or history of TB; and to evaluate the capacity of the Mantoux test to 
detect recent M. tuberculosis infection.M. tuberculosis infection.M. tuberculosis
Methods: Medical students, from the 1st and from the 5th year, voluntarily accepted to participate 
in the study. A Mantoux test, which is based in the intradermal administration of 0.1ml of 
tuberculin PPD RT-23 in the left forearm, was performed. At that time a questionnaire was 
applied; students were asked about demographic data, BCG vaccination and personal history 
of TB or other factors that could infl uence the test result. Furthermore, type and duration of 
praticals with patient contact in the ward and possible contact with sputum smear positive 
patients was recorded. The diameter of the induration on the area where tuberculin was 
administred was read at 72 hours and was considered positive if ≥10mm.
Results: From a total of 107 students, eight were excluded, as reading of the test was not 
done. Nearly a quarter of the tests (28%, 28/99) were done on 1st year students, and 72% 
(71/99) on 5th year students. The two groups respresent 9% of the 1st year students (29/301) 
and 30% of the 5th year students (71/244). All had been previously vaccinated with BCG. 
The mean induration of the Mantoux was 7.75mm in the 1st year students and 7.22mm in the 
5th year students. The mode was 0mm in both groups. More than one third (37,3%, n=37) 
had an induration of ≥10mm; with 42,9%, (n=11) in the fi rst year student group and 35% 
of the students (n=25) in the 5th year student group. No relationship between the students 
exposure to smear positive TB patients and their Mantoux result could be established. The 
largest diameter recorded was 20mm, and was found in two students, one in the 1st year and 
one in the 5th year. One of the students had TB in the past.
Conclusions: Contrary to what might have been expected and to what the literature suggests, 
no higher positivity rate of the Mantoux test was found in those students with higher exposure 
to TB patients. However, these results could be explained with the small sample size. On the 
other hand, it is also possible that the exposure time to M. tuberculosis was not yet suffi ciently M. tuberculosis was not yet suffi ciently M. tuberculosis
high to increase the risk of infection in the 5th year sudents. These argument is corroborated by 
the fact that the majority of health care professionals with a high exposure rate to TB patients 
have usually a positive Mantoux. The ideal study to investigate this realtion would be to screen 
all health care professionals on a reagular bassis, to detect a Mantoux conversion. 

Students: Ramalho S, Seixas A.
Tutors: Valadas E.
Laboratory, Centre, Unit: Clínica Universitária de Doenças Infecciosas
Phone: 217805283 Fax: 217976242 E-mail: evaladas@fm.ul.pt
Title: Relevance of Mantoux test in the diagnosis of latent Mycobacterium tuberculosis infection 
and in the detection of seroconversion in medical students
Key-words: tuberculosis, Mantoux, seroconversion
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Fundamento: As queixas subjectivas de memória (QSM) são muito frequentes no idoso. 
As alterações da substância branca relacionadas com a idade (ASB) visíveis na TAC ou 
RMN cerebral são também frequentes na mesma população. Nos dias de hoje, o signifi cado 
clínico de ambos os achados e a sua relação com a função cognitiva são importantes tópicos 
da investigação em neurologia. Este crescente interesse surge porque eles parecem ser 
importantes predictores de declínio cognitivo e demência.
Objectivos: Determinar se as QSM estão associadas à gravidade das ASB e relacionadas 
com  defeito cognitivo numa amostra de idosos independentes.
Metodos: Os dados foram obtidos do estudo longitudinal multicêntrico europeu LADIS 
(Leukoaraiosis and Disability) que visa determinar o papel das ASB no desempenho global 
duma população de idosos independentes. A gravidade das ASB em RMN foi categorizada 
em ligeira, moderada ou grave, de acordo com a escala visual de Fazekas et al. A bateria 
de testes neuropsicológicos incluíu o Mini-Mental State Examination (MMSE), uma versão 
modifi cada do VADAS-Cog (Alzheimer’s Dementia Assessment Scale mais testes como o 
delayed recall, symbol-digit, digit span, maze, digit cancellation and verbal fl uency) e testes de 
funções executivas tais como o Trail-making e Stroop test. Como medidas de QSM, utilizámos 
da base de dados do LADIS o item “razões de referenciação” (queixas de memória vs. outras 
razões) e a resposta à pergunta “Tem problemas de memória?” que fazia parte da avaliação 
clínica inicial. O desempenho cognitivo foi analisado teste por teste e em três principais 
domínios: memória, funções executivas e velocidade/controlo motor. As escalas de depressão 
geriátrica (GDS) e a Euro-Qol VAS foram utilizadas para medir os sintomas depressivos e a 
avaliação pessoal do estado de saúde respectivamente. Para a análise estatística utilizou-se 
o teste do qui-quadrado, t-test e a análise de regressão multilinear para avaliar o efeito das 
variáveis confundentes.
Resultados: Seiscentos e trinta e oito indivíduos foram incluídos neste estudo (média de 
idades 74,1±5 anos; F/M: 351/287; nível educacional médio 9,6±3,8 anos). Os indivíduos 
referenciados por queixas de memória (n=168) mostraram um GDS mais elevado [t(637) 
= -2.83; P = 0.005] e um pior desempenho nos testes ADAS-cog [t(633)= -3.28; P = 0.005] e um pior desempenho nos testes ADAS-cog [t(633)= -3.28; P P = 0.001], 
word recognition [t(635)= -3.70; P < 0.001], verbal fl uency [t(631)= 2.31; P < 0.001], verbal fl uency [t(631)= 2.31; P P = 0.021] e no P = 0.021] e no P
domínio da memória [t(633)= 2.41; P = 0.017]. O pior desempenho no domínio da memória P = 0.017]. O pior desempenho no domínio da memória P
mostrou-se independente dos sintomas depressivos e da gravidade das ASB. Os sujeitos que 
resportaram queixas de memória (n=399) tinham um menor nível educacional [t(637)= 2.14;  
P = 0.033], um GDS mais elevado [t(637)= -7.15; P = 0.033], um GDS mais elevado [t(637)= -7.15; P P < 0.001], um Euro-QoL mais baixo [t(632)= P < 0.001], um Euro-QoL mais baixo [t(632)= P
5.56; P < 0.001] e um pior desempenho em quase todos os testes cognitivos e nos três P < 0.001] e um pior desempenho em quase todos os testes cognitivos e nos três P
domínios cognitivos. Após ajuste para possíveis variáveis confundentes, o pior desempenho 
no domínio da memória permaneceu independente dos sintomas depressivos e da gravidade 
das ASB. Não foi encontrada qualquer relação entre QSM e a gravidade das ASB.
Conclusão: As QSM estão signifi cativamente associadas a um defeito objectivo na memória, 
independentemente da presença de sintomas depressivos e da gravidade das ASB.

Alunos: Miranda B.
Tutores: Ferro JM, Madureira S, Verdelho A.
Laboratório, Centro ou Unidade: Clínica Universitária de Neurologia
Telefone: 217957474 Fax: 217957474 E-mail: mpires@fm.ul.pt
Título: Queixas subjectivas de memória e desempenho cognitivo numa populacão idosa 
independente e com alteracões da substancia branca relacionadas com a idade
Palavras-Chave: queixas de memória; desempenho cognitivo; alteracões da substância 
branca relacionadas com a idade.
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Background: Subjective memory complaints (SMC) are common in elderly. Age-related 
white matter changes (WMC) on cerebral CT or MRI are also frequently seen in old people. 
Nowadays, the clinical signifi cance of both fi ndings and their relationship to cognitive function 
are important research topics in neurology. This emerging interest arises because they seem 
to be relevant predictors of cognitive decline and dementia.
Objectives: To determine whether SMC are associated with the severity of WMC and related 
to cognitive impairment in a nondisabled elderly sample. 
Methods: Data were drawn from the LADIS (Leukoaraiosis and Disability) prospective 
multinational European study that investigates the impact of WMC on global functioning in a 
cohort of independent elderly subjects. WMC severity was rated as mild, moderate and severe 
according to the Fazeka’s scale. The neuropsychological battery consisted on the Mini-Mental 
State Examination (MMSE), a modifi ed version of the VADAS-Cog (Alzheimer’s Dementia 
Assessment Scale plus tests of delayed recall, symbol-digit, digit span, maze, digit cancellation 
and verbal fl uency), Trail-making and Stroop tests. As measures of SMC, we retrieved from the 
LADIS database the item “reasons for referral” (cognitive/memory vs. other) and the answer 
to a question about memory complaints. Cognitive performance was analysed test-by-test and 
in three main domains: memory, executive function and speed/motor control. Data from the 
Geriatric Depression Scale (GDS) and Euro-QoL VAS were used as measures of depressive 
symptoms and self-perceived health status respectively. Data were analysed with chi-square 
and t-tests and multiple linear regression.
Results: Six hundred and thirty-eight subjects (mean age 74,1± 5 years; F/M: 351/287; mean 
educational level 9,6 ± 3,8 years) were included in this study. Subjects referred with cognitive 
complaints (n=168) showed a higher GDS score [t(637) = -2.83; P = 0.005] and performed P = 0.005] and performed P
worse on the ADAS-Cog  [t(633) = -3.28; P = 0.001], word recognition [t(635) = -3.70; P = 0.001], word recognition [t(635) = -3.70; P P < P < P
0.001] and verbal fl uency [t(631) = 2.31; P = 0.021] tests and on the memory domain  [t(633) = P = 0.021] tests and on the memory domain  [t(633) = P
2.41; P = 0.017]. Impairment on the memory domain was independent of depressive symptoms 
and WMC severity. Participants reporting memory complaints (n=399) had a lower educational 
level [t(637) = 2.14; P = 0.033], a higher GDS score [t(637) = -7.15; P = 0.033], a higher GDS score [t(637) = -7.15; P P < 0.001], a lower Euro-P < 0.001], a lower Euro-P
QoL VAS score [t(632) = 5.56; P < 0.001] and performed worse on almost all cognitive tests P < 0.001] and performed worse on almost all cognitive tests P
and on the three cognitive domains. After adjusting for confounders, worse performance on the 
memory domain was independent of depressive symptoms and WMC severity. 
Conclusions: SMC are signifi cantly associated with objective memory impairment 
independently of the presence of depressive symptoms and WMC severity.

Students: Miranda B.
Tutors: Ferro JM, Madureira S, Verdelho A.
Laboratory, Centre, Unit: Clínica Universitária de Neurologia
Phone: 217957474 Fax: 217957474 E-mail: mpires@fm.ul.pt
Title: Subjective memory complaints and cognitive performance in an elderly independent 
population with age-related white matter changes
Key-words: memory complaints; cognitive performance; age-related white matter changes
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Introdução: O Stress pode ser consequência directa de perturbações psiquiátricas. Stress pode ser consequência directa de perturbações psiquiátricas. Stress
Instrumentos disponíveis para avaliar a vulnerabilidade ao Stress, pressões psicológicas 
e indícios de psicopatologia, são o Hopkins Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R, 
Derogatis 1977) e o 23 Questions to measure Vulnerability to Stress (23QVS, Vaz-Serra 
2000).
Objectivos:

1. Avaliar vulnerabilidade ao Stress em estudantes de Medicina;Stress em estudantes de Medicina;Stress
2. Identifi car factores de risco
3. Detectar grupos de risco
4. Correlacionar vulnerabilidade ao Stress e PsicopatologiaStress e PsicopatologiaStress

Método: A avaliação incluiu uma entrevista semi-estruturada com vista a colher informação 
sócio-demográfi ca, bem como o SCL-90-R e o 23QVS, que foram aplicados a alunos do 
3º ano do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa, em Março de 2006. O 
tratamento estatístico incluiu análise de frequências, descritiva, correlações e comparação 
de médias, fazendo uso do software SPPS v.14. O intervalo de confi ança considerado foi de 
95%.
Resultados: Dos sujeitos inquiridos, 127 completaram os questionários, sendo 30,2% do 
sexo masculino e a média de idade de 20,82 ± 1,27 anos (média ± desvio padrão), de uma 
população de 298 alunos (37,1% do sexo masculino).
Globalmente os resultados do 23QVS e do SCL-90-R fi caram abaixo dos respectivos pontos de 
corte (média 23QVS: 33,88 ± 9,28; ponto de corte: 43 enquanto que para o Índice Severidade 
Global -ISG- do SCL-90-R a média foi de: 0,389 com um ponto de corte de 1,5).
Encontrámos um padrão de correlação entre a vulnerabilidade ao Stress e sintomas de Stress e sintomas de Stress
perturbação emocional. Selecionando os sujeitos acima do ponto de corte do 23QVS (N=24) 
verifi camos correlação positiva com Sensitividade Interpessoal (r=0,517; p=0,1), Sensitividade Interpessoal (r=0,517; p=0,1), Sensitividade Interpessoal Depressão
(r=0,497 ;p=0,13), Ansiedade Fóbica (r=0,443 ;p=0,03), Psicoticismo  (r=0,427 ;p=0,038) e o 
ISG do SCL-90-R (r=0,47; p=0,02).
Os principais factores de Stress encontrados foram: académicos e familiares.Stress encontrados foram: académicos e familiares.Stress
Foi encontrada ainda relação negativa entre vulnerabilidade ao Stress e frequência no Stress e frequência no Stress
consumo de álcool e de actividade sexual. 
Conclusão: Como seria de esperar foram encontrados baixos valores médios para o 
23QVS e para o SCL-90-R entre a nossa amostra de estudantes de Medicina do 3º ano. No 
entanto é de realçar a correlação encontrada entre vulnerabilidade ao Stress e perturbações. Stress e perturbações. Stress
Uma investigação mais aprofundada e detalhada deverá ser conduzida para confi rmar os 
resultados e perceber melhor a relação entre vulnerabilidade ao Stress e outros factores Stress e outros factores Stress
como por exemplo o sucesso escolar. A criação de estruturas de apoio poderá contribuir para 
a prevenção de psicopatologia em sujeitos com maior vulnerabilidade ao Stress.

Alunos: Machado D, Marques J.
Tutores: Ouakinin S, Figueira L.
Laboratório, Centro ou Unidade: Clínica Universitária de Psiquiatria

Telefone: 217805173 Fax: 217805659 E-mail: ddm@netcabo.pt,
anthropophobe@hotmail.com

Título: Stress em Estudantes de Medicina (SEM)
Palavras-Chave: Stress, Vulnerabilidade, Estudante de Medicina
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Background: Stress can be a direct cause for psychiatric disorders. Available tools used to 
assess stress vulnerability, psychological distress or psychopathology are Hopkins Symptom 
Checklist-90-Revised (SCL-90-R, Derogatis 1977) and 23 Questions to measure Vulnerability 
to Stress (23QVS, Vaz-Serra 2000).

Objectives:
1. To assess vulnerability to stress among medical students;
2. Identify stress factors 
3. Detect risk groups
4. Correlate stress vulnerability and psychopathology

Methods: Evaluation included a semi-structured interview to collect socio-demographic data, 
23QVS and SCL-90R answered by 3rd year medical students during March of 2006. Statistics 
included frequencies, descriptive, correlations and mean comparison analyses, using SPSS 
V14. A 95% confi dence interval was considered.

Results: 127 interviewed subjects completed the questionnaires. 30,2% were male and the 
mean age was 20,82±1,27 years (mean ± s.d.), from 294 students (37,1% male). Globally 23 
QVS and SCL-90-R results were below the cut-off levels (23QVS mean: 33,88±9,28; cut-off: 
43 and SCL-90-R Global Severity Index - GSI - mean: 0,724; cut-off 1,5).
We found a correlation pattern between stress vulnerability and symptoms of emotional distress. 
Selecting the subjects above the cut-off level of 23QVS (N=24) we found positive correlation 
with Interpersonal Sensitivity (r=0,517; p=0,1), Interpersonal Sensitivity (r=0,517; p=0,1), Interpersonal Sensitivity Depression (r=0,497 ;p=0,13), Phobic Anxiety
(r=0,443 ;p=0,03), Psychoticism  (r=0,427 ;p=0,038) and SCL-90-R GSI  (r=0,47; p=0,02).
The major stressors found were: academic and familiar problems.
There was a negative relation between stress vulnerability and frequency of alcohol 
consumption and sexual activity.

Conclusion: As we expected there were low values for 23QVS and SCL-90-R among medical 
students of the 3rd year, nevertheless pointing to a correlation between stress vulnerability and 
emotional distress. Further investigation with a larger sample should be conducted to confi rm 
our results and to investigate the relationship between stress vulnerability and other factors 
such as academic success. Creating social support structures could contribute to prevent 
individuals vulnerable to stress to develop psychopathology.

Students: Machado D, Marques J.
Tutors: Ouakinin S, Figueira L.
Laboratory, Centre, Unit: Psychiatry Universitary Clinic

Phone: 2178051739 Fax: 217805659 E-mail: ddm@netcabo.pt,
anthropophobe@hotmail.com

Title: Stress in Medical Students (SAMS)
Palavras-Chave: Stress, Vulnerability, Medical Student
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Fundamento: O Núcleo Accumbens é uma estrutura do prosencéfalo basal (parte integrante 
do telencéfalo) bem conhecida em pequenos mamíferos, nomeadamente roedores, mas mal 
identifi cada no cérebro humano.
Apesar da escassez de estudos em humanos há evidência que este núcleo deve ter 
implicações em processos como motivação, emoção e distúrbios neuropsiquiátricos tais 
como: depressão, esquizofrenia, doença obsessivo-compulsiva. Foram mesmo realizadas 
intervenções neurocirúrgicas em humanos com intuito de interromper e/ou estimular circuitos 
neuronais que envolvem o núcleo accumbens, para terapêutica das doenças acima referidas, 
quando medicamente intratáveis.
No entanto, continua a ser difícil a sua identifi cação, delimitação e correcta localização no 
cérebro humano.
Devido à relevância desta área funcional, é muito importante a identifi cação correcta do 
Núcleo Accumbens assim como os seus limites, referências e variações 3-D.
Este estudo integra-se no âmbito de uma Tese de Mestrado em Neurociências em curso 
no Instituto de Anatomia da FML com o tema “Estudo do Núcleo Accumbens Humano – 
Identifi cação, localização e imagiologia”.
Objectivos: Identifi cação do núcleo accumbens humano, em indivíduos adultos normais, de 
ambos os sexos.
Métodos: O material de estudo consistiu em 20 núcleos accumbens de 10 cérebros, de 
indivíduos adultos normais obtidos por autópsia, nas primeiras 48 horas após a morte, 
sem alterações neurológicas ou psiquiátricas conhecidas. Os 20 núcleos accumbens foram 
fi xados em formol a 10% durante um mês e, seguidamente, em formol e sacarose mais uma 
semana. Posteriormente, foram incluídas em OCT e congeladas em azoto líquido. Depois 
foram executados cortes isotópicos seriados de 50 µm no criomicrótomo, de 0,5mm em 
0,5mm, com orientação coronal, perpendicular à linha média e à linha intercomissural (CA-
CP). Os cortes foram corados com Hematoxilina-Eosina e Klüwer-Barrera e seleccionados 
para processamento informático, que consistiu em digitalização e delimitação dos respectivos 
contornos. 
Resultados e Conclusões: Dos 18 casos estudados, verifi cou-se que é possível identifi car 
histologicamente o núcleo accumbens como uma zona celular homogénea, estruturalmente 
distinta, no corpo estriado ventral, na transição do putamen anterior com a cabeça do núcleo 
caudado e entre a extremidade anterior do ventrículo lateral e a comissura branca anterior. O 
método usado não permite distinguir as diferentes subdivisões do núcleo.
Constata-se que o núcleo accumbens terá entre 15-17mm de extensão no sentido antero-
posterior, sendo os seus limites de difícil determinação. 
Estes achados permitem confi rmar os dados publicados no “Atlas of the Human Brain” de 
Jürgen K. Mai et al., elaborado a partir do estudo de um único caso.
Os resultados deste estudo apontam para a existência do núcleo accumbens, como estrutura 
distinta no cérebro humano, com localização bem defi nida.

Alunos: Baptista A, Gonçalves C, Oliveira E.
Tutores: Gonçalves Ferreira AJ.
Laboratório, Centro ou Unidade: Instituto de Anatomia
Telefone: 217906675 Fax: 217971756 E-mail: ajgonfer@fm.ul.pt
Título: Identifi cação do Núcleo Accumbens Humano
Palavras-Chave: núcleo accumbens, neuroanatomia, estereotaxia
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Background: The Nucleus Accumbens is a basal prosencephalic structure (belonging to the 
telencephalon), well know in small mammals, like rodents, but poorly identifi ed in humans.
Although the lack of human trials, there’s evidence that this nucleus must be implied in 
motivation and emotion processes and neuropsichiatric disorders like: depression, squizofrenia, 
and obsessive-compulsive disease. Neurosurgical interventions were realized in humans 
with the objective of interrupt and/or stimulate neuronal circuits, which surround the nucleus 
accumbens, as therapy for the diseases mentioned above, when medically untreatable. 
Besides that it’s still diffi cult his identifi cation, delimitation and correct localization, in the human 
brain.
Because of the importance of this functional area, it’s very important the accurate identifi cation 
of the nucleus accumbens, as are the boundaries, references and 3-D variations.
This study is integrated in a Neurosciences Masters thesis, which is in course in the “Instituto 
de Anatomia” of FML with the theme “Study of the Nucleus Accumbens – identifi cation, 
localization and imagiology”.
Objectives: Identifi cation of human nucleus accumbens, in normal human adult brains, of 
both sexes.
Methods: 20 nucleus accumbens were obtained, from the autopsies of 10 normal individuals 
with no neurological or psychiatric disorders, made within the fi rst 48 h after their death, from 
the Instituto de Medicina Legal de Lisboa. These were fi xed in formol 10% for one month 
and formol plus sucrose for one week, after which they were embedded in OCT and frozen 
with liquid N2. After that, 50 µm isotopic paracoronal sections were made, each 0,5mm, 
perpendicular to the medial and intercommissural lines, using a criomicrotome. For the staining 
the haematoxylin-eosin and Klüwer-Barrera dyes were used. The histologic sections were 
digitalized and processed by computer.
Results and Conclusions: Of the 18 cases studied, we were able to identify histologicaly the 
nucleus accumbens as a homogenic cellular area, structurally different, in the ventral corpus 
striatum, in the transition of the anterior putamen with the head of the caudate nucleus and 
between the anterior extremity of the lateral ventricle and the anterior commissure. The used 
method doesn’t allow the differentiation between the nucleus subdivisions.
It’s verifi ed that the nucleus accumbens has, in the anterior-posterior direction, between 15-
17mm, with limits diffi cult to differentiate.
This data confi rm the one published in the “Atlas of the Human Brain” of Jürgen K. Mai et al., 
elaborated with a one-case study.
These results show the existence of the nucleus accumbens, as a distinct human brain 
structure, with well defi ned localization.

Students: Baptista A, Gonçalves C, Oliveira E.
Tutors: Gonçalves Ferreira AJ.
Laboratory, Centre, Unit: Instituto de Anatomia
Phone: 217906675 Fax: 217971756 E-mail: ajgonfer@fm.ul.pt
Title: Anatomic Identifi cation of the Human Nucleus Accumbens
Key-words: nucleus accumbens, neuroanatomy, stereotaxia



9.º Workshop “Educação pela Ciência”

13

9.º Workshop “Educação pela Ciência”

13

Fundamentos e Objectivos: 
Nos últimos anos, o Locus Ceruleus (LC) humano tem sido alvo de estudo no Instituto de 
Anatomia no âmbito de projectos da FML-GAPIC. Os principais objectivos destes estudos 
foram a localização 3-D e dimensões do LC e sua variabilidade de modo a permitir a sua 
referenciação precisa “in vivo” (através de Imagiologia por Ressonância Magnética ou 
microcirurgia). Estes estudos demonstraram que o LC humano é um núcleo mais estreito e 
mais longo (± 14mm) do que previamente descrito. Uma vez que o LC é um núcleo importante 
em numerosos circuitos neuroquímicos, nomeadamente, noradrenérgicos e dopaminérgicos, 
o objectivo deste trabalho foi o estudo da distribuição dos receptores β2-noradrenérgicos ao 
longo do LC humano.

Material e Método: 
Material: 10 LC obtidos de 5 troncos cerebrais (TC) humanos adultos normais, sem 
antecedentes conhecidos de doença neurológica, colhidos por autópsia 48 horas post mortem 
e provenientes da Delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medicina Legal.
Método: Fixação, dissecção e inclusão em parafi na dos TC; execução de cortes seriados 
e referenciados no micrótomo perpendicularmente ao pavimento do IV ventrículo e à linha 
média; coloração dos cortes com hematoxilina-eosina; marcação imunocitoquímica com 
anticorpo para os receptores β2 da norepinefrina (ADRB2); observação das células marcadas 2 da norepinefrina (ADRB2); observação das células marcadas 2
com o anticorpo ao longo de toda a extensão do LC. A marcação pelo anticorpo não permite a 
visualização da melanina pelo que os cortes corados com hematoxilina-eosina forma utilizados 
como controlos histológico e citológico dos cortes imunocitoquímicos.

Resultados e Conclusões: 
Foi possível a marcação adequada dos receptores β2-noradrenérgicos nos TC humanos 
obtidos nas 48 horas post mortem. Dos 5 TC dissecados, incluídos em parafi na, cortados 
e corados, apenas 3 foram estudados aplicando a técnica completa, devido a problemas 
técnicos que envolveram a coloração e a marcação imunocitoquímica. Os resultados obtidos 
no estudo efectuado são por isso considerados resultados preliminares. 
Verifi cou-se que em toda a extensão do LC se identifi cavam células marcadas pelo anticorpo 
para os receptores β2 da norepinefrina e esta era simétrica, tal como se verifi cou nos estudos 2 da norepinefrina e esta era simétrica, tal como se verifi cou nos estudos 2
morfológicos anteriormente efectuados. De modo a validar estes resultados tornar-se-á 
necessário aumentar o número de casos da amostra. Noutros estudos, o mesmo tipo de 
marcação imunocitoquímica deverá ser utilizada para a detecção de outros receptores, 
nomeadamente, os receptores β1 e α-noradrenérgicos e os receptores dopaminérgicos, no 
sentido de se proceder ao mapeamento químico completo do LC humano.

Alunos: Afonso M, Regala J, Santos P.
Tutores: Fernandes P, Gonçalves Ferreira AJ.
Laboratório, Centro ou Unidade: Instituto de Anatomia
Telefone: 217906675 Fax: 217971756 E-mail: ajgonfer@fm.ul.pt
Título: Marcação dos Receptores β2-noradrenérgicos no Locus Ceruleus Humano
Palavras-Chave: Locus Ceruleus, receptores β2-noradrenérgicos
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Background and Objectives:
The human Locus Ceruleus (LC) has been studied during the last years in this Institute of 
Anatomy in the scope of FML-GAPIC projects. The main objectives of such studies were 
the 3-D localization and dimensions of the LC and its variability in order to allow its precise 
referenciation “in vivo” (by Magnetic Resonance Imaging or microsurgery). This studies 
showed that the human LC is a much thin and longer (± 14mm) nucleus than previously 
reported. Because the LC is an important nucleus in several neurochemical pathways such 
as noradrenergic and dopaminergic, the aim of this work was to study the distribution of the 
β2-noradrenergic receptors along the entire LC length in the human brainstem. 

Material and Methods: 
Material: 10 LC from 5 normal adult human brainstems, collected by routine autopsy, 48 hours 
after death, at the “Delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medicina Legal”. 
Method: Fixation, dissection and paraffi n embedding of the brainstems; serial cutting in a 
microtome perpendicularly to the midsagittal and the IV ventricle fl oor planes; slice staining 
with hematoxylin-eosin; imunocytochemical labelling with an adequate antibody for the         
β2-noradrenergic receptors (ADRB2); observation of the cell labelling along the entire LC 
length. The labelling by the antibody does not enable the melanin visualization, therefore, 
the cuts with hematoxylin-eosin had been used as histological and cytological control of the 
imunocytochemical cuts.

Results and Conclusions: 
It was possible to label adequately the β2-noradrenergic receptors in the human brainstems 
collected until 48 hours after dead. From the 5 brainstems dissected, included, cutted and 
stained – only 3 (6LC) were able to be studied with the entire technique, due to technique 
problems related with the staining and the imunocytochemical labelling. Therefore the results 
presented must be considered preliminary. 
It was verifi ed that the entire cell population of the LC was labelled with the β2-noradrenergic 
antibody along the all length of the nucleus. As it happened with the morphological studies, 
the cell labelling of the LC was entirely symmetrical. To validate these results this series must 
be enlarged. Afterwards the same kind of imunocytochemical study should be performed for 
other receptors namely β1 and α noradrenergic and dopaminergic in order to proceed to the 
complete chemical mapping of the human LC.

Students: Afonso M, Regala J, Santos P.
Tutors: Fernandes P, Gonçalves Ferreira AJ.
Laboratory, Centre, Unit: Instituto de Anatomia
Phone: 217906675 Fax: 217971756 E-mail: ajgonfer@fm.ul.pt
Title: The β2-noradrenergic labelling of the Human Locus Ceruleus
Key-words: Locus Ceruleus, β2-noradrenergic receptors
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Fundamento: No paradigma do Sistema Colinérgico não-Neuronal é descrito que a acetilcolina 
(ACh) circulante, produzida pelo endotélio e linfócitos T, é capaz de modular propriedades em 
eritrócitos, permanecendo por explorar os mecanismos bioquímicos desta interacção. Alguns 
dos seus eventos eritrocitários têm sido questionados pela presença da acetilcolinesterase 
membranar. Estudos prévios in vitro efectuados no nosso instituto mostraram que a ACh 
estimula o metabolismo intracelular de NO.
O NO é um gás reactivo capaz de interagir com vários componentes da membrana eritrocitária 
e, igualmente, com a hemoglobina (Hb). Os principais produtos biológicos da oxidação do NO 
são representados por NOx e incluem os nitritos (NO2

-) e nitratos (NO3
-). O NO também reage 

com o anião superóxido (O2
-) para formar peroxinitrito (ONOO-), o qual pode originar nitratos ou 

interagir com proteínas, lípidos e glícidos por reacções de oxidação e nitrosilação. As reservas 
intracelulares de NO encontram-se ligadas à Hb através do grupo heme ou da cisteína 93 
da cadeia β, sendo SNO-Hb um importante reservatório de NO. O glutatião, uma molécula 
com um grupo tiol que se liga ao NO para formar S-nitrosotióis, é também considerado como 
reserva. Os grupos tiol são facilmente mantidos no estado reduzido quando é adicionado 
outro tiol, como cisteína ou glutatião, já que rapidamente trocam os grupos dissulfi to. O 
ditiotreitol (DTT), agente tio-redutor, pelo seu baixo potencial redox é capaz de promover (i) 
a manutenção dos monotióis completamente no estado reduzido e (ii) a redução de pontes 
dissulfi to quantitativamente. Por estas razões é o agente de eleição para manter grupos tiol 
de enzimas no estado reduzido.
Objectivos: Pretende-se com este trabalho estudar de que forma a modifi cação do ambiente 
intracelular, pela adição de um agente tio-redutor (DTT), modula os efeitos de uma molécula 
colinérgica (ACh) no metabolismo oxidativo e mobilização de reservas intracelulares de NO, 
em eritrócitos humanos.
Métodos: Com este rationale, suspensões de eritrócitos (n=15) foram incubadas 30 minutos 
a 37ºC, com concentrações crescentes de ditiotreitol (1µM, 10µM, 50µM), na presença e 
ausência de ACh (10µM). A concentração de nitritos e nitratos (NOx) foi medida pelo método 
espectrofotométrico de Griess.
Resultados: A presença de DTT mostrou, em sobrenadantes e hemolisados, uma variação 
dose-dependente dos níveis de NOx, com concentração máxima a 10µM. Na presença de ACh 
verifi cou-se potenciação deste perfi l de concentrações de NOx (P<10-5), ocorrendo valores 
mais altos na presença da menor concentração de DTT.
Conclusões: Os resultados obtidos revelam que acetilcolina e ditiotreitol são moduladores 
positivos dos mecanismos de mobilização e metabolismo de NO, actuando sinergicamente 
quando incubados em simultâneo. Por outro lado, os eritrócitos funcionam como armazenadores 
e, consequentemente, transportadores de NO, cuja oxidação e translocação se provou 
aumentar signifi cativamente após variação do status redox intracelular. Estes resultados 
poderão ajudar na compreensão a nível circulatório do efeito de moléculas colinérgicas, assim 
como de mecanismos subjacentes a eventos eritrócito-dependentes da microcirculação.

Alunos: Almeida JP.
Tutores: Saldanha C, Martins-Silva J.
Laboratório, Centro ou Unidade: Instituto de Biopatologia Química
Telefone: 217985136 Fax: 217939791 E-mail: jpedro.gla@gmail.pt
Título: Infl uência do ambiente redutor na mobilização de reservas eritrocitárias de NO
Palavras-Chave: Acetilcolina; ditiotreitol; nitritos e nitratos
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Background: According to the paradigm of the Non-neuronal Cholinergic System, it is 
well documented that circulating acetylcholine (ACh), produced by endothelial cells and 
T-lymphocytes, is capable of modulating erythrocyte properties, albeit the biochemical 
mechanism of this interaction still remain to be elucidated. A few of its erythrocytic events have 
been questioned by the presence of the membrane-bound acetylcholinesterase enzyme. Prior 
studies from our institute revealed an ACh-dependent intracellular metabolism of NO.
NO is reactive gas that interacts with several components of the erythrocyte membrane, 
as well as with haemoglobin (Hb). The chief metabolites resulting of its purported oxidation 
are represented by NOx and include both nitrites (NO2

-) and nitrates (NO3
-). NO also reacts 

with superoxide anion (O2
-) to form peroxynitrite (ONOO-), which may either yield nitrates or 

damage proteins, lipids and carbohydrates through oxidation and nytrosilation reactions. The 
intracellular NO stockpile is bound to Hb, both to the heme group and to the β-chain cysteine 
93, SNO-Hb being considered a crucial store for NO. Glutathione, one molecule with a thiol 
group that binds to NO to form S-nitrosothiols, is an important storage as well. Thiol groups are 
easily kept in its reduced state after adding another thiol, such as cysteine or glutathione, since 
they rapidly exchange disulfi de groups. Dithiothreitol (DTT), a thio-reducer agent, on behalf of 
its low redox potential is up to (i) maintain monothiols in the reduced state and (ii) quantitatively 
reduce disulfi de bonds. For these reasons pointed up, DTT is the agent of election for keeping 
enzymes’ thiol groups in the reduced state.
Objectives: With this work we intended to assess how the modifi cation of the intracellular 
environment, via addition of the thio-reducer agent DTT, could modulate the effects of a 
cholinergic molecule (ACh) in the oxidative metabolism and mobilization of intracellular NO 
stores, in human erythrocytes.
Methods: With this rationale, erythrocyte suspensions (n=15) were incubated 30 minutes at 
37ºC, with increasing DTT concentrations (1µM, 10µM, 50µM), in the presence and absence of 
ACh (10µM). The nitrites and nitrates (NOx) levels were measured by the spectrophotometric 
simple Griess reaction.Griess reaction.Griess
Results: The presence of DTT showed, both in hemolysated cells and supernatants, a dose-
dependent variation of NOx levels, with maximum concentration at 10µM. In the presence 
of ACh, one observed an enhanced outline of this levels’ pattern (P<10-5), the highest ones 
corresponding to the lowest DTT concentration.
Conclusions: The results presented herein disclose that acetylcholine and dithiothreitol are 
positive modulators upon the mechanisms of the NO mobilization and metabolism, acting 
synergistically when incubated in simultaneous. Likewise, erythrocytes work out as «chariots» 
(storage and, hence, carriers) for NO bioactivity, which oxidation and translocation were proved 
to signifi cantly augment due to intracellular redox status shifting.
Thus, these results might help to realize at the circulatory level the effect of cholinergic 
substances, as well as the mechanism underlying erythrocyte-dependent events into 
microcirculation.

Students: Almeida JP.
Tutors: Saldanha C, Martins-Silva AJ.
Laboratory, Centre, Unit: Instituto de Biopatologia Química
Phone: 217985136 Fax: 217939791 E-mail: jpedro.gla@gmail.pt
Title: The infl uence of redox status in the mobilization of erythrocyte NO stores
Key-words: Acetylcholine, dithiothreitol, nitrites and nitrates
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Fundamento. A prevalência da obesidade tem vindo a aumentar nos últimos anos, estando 
presentemente próximo de se tornar um problema de saúde pública à escala mundial. Estando 
estabelecido que os hábitos alimentares são fundamentais, os factores genéticos, que 
poderão representar um factor de risco adicional, ou mesmo condicionante, não têm recebido 
a atenção devida. É da maior relevância identifi car factores intrínsecos que possam contribuir 
quer para o risco quer para o prognóstico da obesidade, por forma a permitir uma intervenção 
atempada e adequada a cada caso, tanto a nível da prevenção como da terapêutica.
Das espécies reactivas de oxigénio apontadas como intervenientes em diferentes condições 
cardiovasculares, o peróxido de hidrogénio (H2O2) pode ser relevante na obesidade a pelo 
menos 3 níveis: i) induz a adipogénese via PPARs, ii) é um forte oxidante e iii) reage com o 
NO, não só diminuindo a biodisponibilidade desta molécula como também dando origem a 
outro potente oxidante, o peroxinitrito.
O gene que codifi ca para a catalase, CAT, enzima essencial na dismutação de H2O2 em H2O 
e O2, possui um polimorfi smo ao nível do promotor, CAT -262 C/T, cujo alelo T foi associado 
a uma maior actividade transcricional em indivíduos saudáveis, e cujo alelo C foi considerado 
como um factor de risco para a obesidade infantil. No entanto, não existem estudos sobre a 
infl uência deste polimorfi smo em condições cardiovasculares.
O polimorfi smo CYBA C242T localiza-se no gene que codifi ca para a p22phox, subunidade 
reguladora da NADPH oxidase. Este enzima é um gerador importante de superóxido nos 
adipócitos e endotélio vascular, contribuindo desta forma para o stress oxidativo e diminuição 
da biodisponibilidade do NO. Alguns estudos sugerem uma possível associação entre este 
polimorfi smo e ateroesclerose, porém, nunca demonstrada.
Objectivos. Neste trabalho, investigou-se a infl uência dos polimorfi smos CAT -262 C/T e 
CYBA C242T na obesidade em mulheres perimenopausicas. 
População e Métodos. Amostra populacional: A amostra populacional consistiu em 71 
mulheres obesas perimenopausicas, com idade média de 37,8 ± 5,8 anos. Métodos: os 
polimorfi smos genéticos CAT -262 C/T e CYBA C242T foram determinados por PCR-RFLP; 
os parâmetros antropométricos, a partir dos quais se calcularam os Z-scores do IMC, foram 
avaliados por métodos internacionalmente recomendados; os parâmetros bioquímicos de 
stress oxidativo foram determiandos por espectrofotometria e espectrofl uorimetria.
Resultados. Não foram demonstradas associações com signifi cado estatístico entre os 
polimorfi smos CAT -262 C/T e CYBA C242T e os parâmetros bioquímicos e antropométricos 
determinados, quer quando comparados por excesso de peso e obesidade em conjunto, quer 
quando comparados por excesso de peso e obesidade independentemete.
Conclusões. O excesso ponderal e obesidade em mulheres perimenopausicas parece ser 
independente dos polimorfi smos CAT -262 C/T e CYBA C242T.

Alunos: Gomes A.
Tutores: Coelho C.
Laboratório, Centro ou Unidade: Unidade de Genética da FML 
Telefone: 217999449 Fax: 217999451 E-mail: bichogenetica@clix.pt
Título: Polimorfi smos CAT -262 C/T e CYBA  C242T como factores de risco para a obesidade 
e sobrecarga oxidante em mulheres perimenopausicas.
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Background. The prevalence of obesity has been growing along the past years, being actually 
very close to be considered a matter of public health, of international scale. We all know that 
the food habits are of essential importance, but the genetic factors, that may constitute an 
additional risk factor, have not been suffi ciently studied. It’s of fundamental importance to 
identify intrinsic risk factors that may contribute to the development and prognosis of obesity, 
in order to achieve a prompt and adequate case-to-case intervention, in terms of prevention 
and of treatment.
Of the reactive oxygen species associated with different cardiovascular conditions, the 
Hydrogen Peroxide can be relevant in obesity at, a minimum, of 3 levels: i) induce adipogenesis 
via PPARs, ii) it’s a strong oxidant per si, and iii) reacts with NO, reducing its  bioavailability, 
producing peroxynitrite, another powerful oxidant.
In the human body, the major pathway for the metabolization of H2O2 is by catalase reaction, 
producing H2O and O2.
The T allele of the CAT -262 C/T polymorphism, located in the catalase gene promoter region, 
has been associated with a higher transcriptional activity in healthy people, and the C allel  
associated with child obesity. However, there are no studies regarding the infl uence of this
polymorphism in other cardiovascular conditions.
The CYBA C242T polymorphism is located in the gene that codifi es for p22phox, a regulatory 
subunit of NADPH oxidase. This enzyme represents an important superoxide-generating 
system in adipocytes and vascular endothelial cells, contributing to oxidative stress. Some 
studies suggest a possible association between this polymorphism and atherogenesis, but this 
suggestion is still unproven.
Objectives. This work aimed to study the infl uence of the CAT -262 C/T and CYBA C242T 
polymorphisms  in obesity of perimenopausal women. 
Population and Methods. Population: The population consisted of 71 obese perimenopausal 
women, with an average age of 37,8 ± 5,8 years. Methods: The CAT -262 C/T and CYBA C242T 
gene polymorphisms were determined by PCR-RFLP; anthropometric parameters, which 
were used to calculate the BMI Z-scores, were assessed by internationally recommended 
methods.
Results. No associations with statistical signifi cance, between the genotypes or alleles of 
CAT -262 C/T and CYBA C242T gene polymorphisms, and the determined biochemical and 
anthropometrical parameters, when compared by overweight and obesity as a whole, neither 
when compared by overweight and obesity individually were proven.
Conclusions. Overweight and obesity in perimenopausal women seems to be independent of 
the CAT -262 C/T and CYBA C242T gene polymorphims.

Students: Gomes A.
Tutors: Coelho C.
Laboratory, Centre, Unit: Genetics Laboratory, Lisbon Medical School
Phone: 217999449 Fax: 217999451 E-mail: bichogenetica@clix.pt
Title: CAT -262 C/T and CYBA  C242T polymorphisms as risk factors for obesity and oxidative 
stress in perimenopausal women.
Key-words: Obesity, Genetic Polymorphism, Oxidative Stress
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Fundamento: Os Staphylococcus coagulase-negativos são as bactérias que mais Staphylococcus coagulase-negativos são as bactérias que mais Staphylococcus
frequentemente se isolam em hemoculturas nos hospitais actualmente. Como fazem parte 
integrante da fl ora indígena cutânea são também os contaminantes mais frequentes. 
É essencial, por isso, quando se isolam em hemoculturas, poder saber se se trata de 
contaminação ou de bacteriémia verdadeira. 
Nos doentes em que há isolamento desta bactéria em mais de uma garrafa de hemocultura, 
se a estirpe isolada for idêntica em todas as colheitas, a probabilidade de se tratar de uma 
bacteriémia verdadeira é elevada. Por outro lado, se as estirpes isoladas forem de clones 
diferentes, ainda que da mesma espécie, provavelmente tratar-se-á de contaminação. 
A identifi cação bacteriana na rotina laboratorial baseia-se num conjunto de 18 provas 
bioquímicas o que poderá ser insufi ciente para diferenciar clones bacterianos que, no caso de 
Staphylococcus coagulase-negativos, podem ter poucas diferenças nos parâmetros referidos. Staphylococcus coagulase-negativos, podem ter poucas diferenças nos parâmetros referidos. Staphylococcus
Assim, proceder-se-á à caracterização molecular por electroforese em campo pulsado (PFGE). 
Vários estudos usaram recentemente, com sucesso, técnicas de caracterização molecular 
semelhantes mas com objectivos diferentes. 
Este trabalho tem aplicação clínica directa porque ao tratar-se de uma contaminação não 
há indicação para terapêutica antibiótica. Pelo contrário, se a bacteriémia é verdadeira, a 
terapêutica é mandatória e a infecção é habitualmente grave.
Objectivos: Conhecer a incidência de bacteriémia versus contaminação nos doentes com versus contaminação nos doentes com versus
hemoculturas positivas com Staphylococcus coagulase-negativos. Determinar os critérios Staphylococcus coagulase-negativos. Determinar os critérios Staphylococcus
aplicáveis aos métodos de rotina para identifi cação bacteriana e antibiograma necessários 
para a distinção entre bacteriémia e contaminação.
Métodos:  A nossa amostra é de conveniência, consecutiva, em que as amostras que respeitem 
os critérios (duas ou mais hemoculturas do mesmo doente positivas para Staphylococcus
coagulase-negativos num período não superior a dois dias) são seleccionadas. Como critério 
de exclusão temos o isolamento concomitante de outros microrganismos nas mesmas 
hemoculturas. Utilizando a distinção de estirpes por PFGE como padrão,  serão determinadas 
as sensibilidades e especifi cidades dos testes bioquímicos e antibiograma para diversos 
valores limite de resultados divergentes. Uma regra de diagnóstico óptima baseada nos testes 
bioquímicos e antibiogramas será fi nalmente proposta.
Resultados: A análise preliminar dos perfi s de PFGE permite-nos dizer que as 18 provas 
bioquímicas permitem a distinção entre estirpes diferentes por PFGE. Para além disso, a 
susceptibilidade aos 27 antibióticos testados também distingue a maioria destas estirpes. 
Conclusões: Com base nestes resultados preliminares, o antibiograma e as provas 
bioquímicas poderão ser usados como critérios de distinção entre bacteriémia e contaminação 
estando em curso a determinação de quais os critérios a utilizar.

Alunos: Alves JM.
Tutores: Cristino JM, Ramirez M.
Laboratório, Centro ou Unidade: Laboratório de Microbiologia
Telefone: 966125130 Fax: 217939791 E-mail: jmiguelalves@gmail.pt
Título: Staphylococcus coagulase-negativos isolados em hemoculturas: bacteriemia ou 
contaminação?
Palavras-Chave: Staphylococcus coagulase-negativos, bacteriemia, contaminação
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Background: Nowadays, coagulase-negative Staphylococcus (CNS) are the bacteria more Staphylococcus (CNS) are the bacteria more Staphylococcus
frequently isolated in hospitals. Because they are part of the normal skin fl ora they are also the 
most frequent contaminants on blood cultures. It is essential, when isolated in blood culture, to 
know if they refl ect a true bacteraemia or contamination. 
In patients where this bacterium is isolated in more than one blood culture bootle, if the same 
strain is isolated in all bottles, than the chance of being a true bacteraemia is extremely high. 
On the other hand, if the isolated strains are different, even if from the same species, we 
probably have a contamination. Bacterial identifi cation in clinical routine is based upon 18 
biochemical tests that could prove not be enough to distinguish two clones. Because of that 
we will characterize the isolates by pulse-fi eld gel electrophoresis (PFGE). 
The importance of this work relies on the clinical consequences. If the CNS refl ect contamination 
there is no indication for antibiotic therapy. On the other hand, when there is a true bacteraemia, 
therapy is mandatory and the infection serious. 
Objectives: To know the incidence of bacteraemia versus contamination in patients with blood 
cultures positive for CNS. Determine the criteria aplied to the routine methods of bacteria 
identifi cation together with the 27 antibiotic susceptibility tests necessary to distinguish different 
strains. 
Methods:  We will include in the study all the patients with positive blood culture during a 
period of one year satisfying the inclusion criteria. Our sample will be consecutive; in which 
the samples that respect the inclusion criteria (two or more blood culture of the same patient 
positive for CNS in a period of no more than two days) will be selected. As exclusion criteria 
we have the isolation of another microrganism in the same blood culture. Using PFGE strain 
identifi cation as gold standard, the sensitivity and specifi city of biochemical tests and antibiotic 
susceptibility tests toward different limit values of divergent results. A diagnostic tool based on 
biochemical and antibiotic susceptibility tests will fi nally be achieved.
Results: The preliminary analysis of the PFGE results allows us to say that the 18 biochemical 
tests allow us to distinguish different strains by PFGE. In addition, the susceptibility to the 27 
antibiotics also distinguishes the majority of these strains. 
Conclusions: In view of these preliminary results both the antibiotic and biochemical tests can 
be used to differentiate bacteraemia from contamination. The specifi c criteria for this distinction 
are the matter of current investigation.

Students: Alves JM.
Tutors: Cristino JM, Ramirez M.
Laboratory, Centre, Unit: Laboratório de Microbiologia
Phone: 966125130 Fax: 217939791 E-mail: jmiguelalves@gmail.pt
Title: Staphylococcus coagulase-negative isolated in blood sample: bacteraemia or 
contamination?
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Fundamento:
A Artrite Reumatóide (AR) é classicamente considerada uma doença infl amatória com 
envolvimento articular simétrico. As radiografi as detêm um papel central no diagnóstico, 
orientação clínica e prognóstico da AR. O método de avaliação radiológica de Sharp/ van der 
Heijde (SH) é o mais sensível para detectar alterações ao longo do tempo e é actualmente 
o método escolhido para avaliação da destruição articular  em ensaios clínicos. No entanto, 
e principalmente devido à sua complexidade, este método é raramente utilizado na prática 
clínica.
Objectivos:
Verifi car se a utilização unilateral do método SH pode substituir a avaliação bilateral 
convencional, sem condicionar perda de informação relevante. 
Métodos: 
Foram sistematicamente avaliadas, pelo método de SH, radiografi as de mãos e pés de 129 
doentes com o diagnóstico de AR, segundo os critérios do American College of Rheumatology 
de 1987. Os resultados foram analisados através dos seguintes subtotais: diminuição do 
espaço articular do pé esquerdo (DEAPE), diminuição do espaço articular do pé direito 
(DEAPD), diminuição do espaço articular da mão esquerda (DEAME), diminuição do espaço 
articular da mão direita (DEAMD), erosões do pé esquerdo (EPE), erosões do pé direito (EPD), 
erosões da mão esquerda (EME), erosões da mão direita (EMD). Para testar a hipótese da 
presença de simetria radiográfi ca, os subtotais das extremidades esquerda e direita foram 
comparados usando o teste de t-student. O nível de rejeição foi estabelecido em p<0.01. 
Considerou-se 5,0 pontos como  a diferença mínima clinicamente relevante (DMCR) para o 
método SH. Na avaliação do signifi cado clínico dos resultados, o intervalo de confi ança das 
diferenças foi de 99%.
Resultados:
Os valores obtidos no método de SH para os pares de subtotais foram os seguintes: DEAPE-
DEAPD: (9,48±6,04 vs. 9,34±5,86, NS); DEAME-DEAMD: (23,70±11,59 vs. 23,94±12,01, NS); 
EPE-EPD: (13,38±14,67 vs. 12,53±13,82, NS); EME-EMD: (22,70±15,61 vs. 24,18±15,15, 
NS). Os intervalos das diferenças existentes para cada par foram as seguintes: DEAPE-
DEAPD: [-0,53;+0,81]; DEAME-DEAMD: [-1,33;+0,85]; EPE-EPD: [-0,59;+2,29]; EME-EMD: 
[-2,97;0,00556]. 
Conclusões:
A análise estatística mostrou que a hipótese de simetria para os valores de erosão e diminuição 
do espaço articular entre as extremidades esquerda e direita é verdadeira. Quando existiam 
diferenças inter-extremidades, estas eram inferiores à DMCR, ou seja não apresentavam 
signifi cado clínico. Isto leva-nos a sugerir que  radiografi as apenas de uma mão e de um 
pé podem ser usadas aquando da aplicação do método de SH, sem perda de informação 
clinicamente relevante, o que pode ser muito útil para facilitar a aplicação do método na 
prática clínica diária. Para confi rmação destes resultados, devem ser efectuados estudos com 
amostras de maiores dimensões e em populações diferentes.

Alunos: Lopes J, Machado D.
Tutores: Fonseca JE.
Laboratório, Centro ou Unidade: Unidade de Artrite Reumatóide (IMM)
Telefone: 217934340 Fax: 217951780 E-mail: beslopes@iol.pt; ddm@netcabo.pt
Título: Avaliação radiológica da Artrite Reumatóide - proposta de simplifi cação do método 
convencional mais utilizado (método de Sharp/ van der Heijde)
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Background:
Rheumatoid Arthritis (RA) is classically described as having a symmetric distribution. Plain 
x-rays play a central role in the diagnosis, management and prognosis of RA. The Sharp/ van 
der Heijde (SH) score has been elected as the most sensitive radiological method for detecting 
changes over time and it has become the fi rst option for clinical trials. However, and mainly 
due to its complexity, this method is hardly applicable in a clinical context.
Objectives: 
To verify if the unilateral use of the SH score compared to the traditional bilateral method can 
be performed without loss of relevant information.
Methods:
Hands and feet radiographs of 129 RA patients fulfi lling the American College of Rheumatology 
1987 revised criteria for RA were systematically evaluated using the SH method. Scores were 
analysed as subtotals: joint space narrowing of the left foot (JSNLF), joint space narrowing of 
the right foot (JSNRF), joint space narrowing of the left hand (JSNLH), joint space narrowing of 
the right hand (JSNRH), erosions of the left foot (ELF), erosions of the right foot (ERF), erosions 
of the left hand (ELH), erosions of the right hand (ERH). To test the hypothesis of presence 
of radiographic symmetry, subtotals from right and left extremities were compared using the 
paired samples t-test. The level of rejection was established at p<0.01. The Minimal Clinically 
Important Difference (MCID) for SH method was considered to be 5.0 units. To access the 
clinical signifi cance of the results, the 99% confi dence interval of differences was used. 
Results:
The SH score mean values obtained for the pairs of subtotals were as follows: JSNLF-
JSNRF: (9,48±6,04 vs. 9,34±5,86, NS); JSNLH-JSNRH: (23,70±11,59 vs. 23,94±12,01, NS); 
ELF-ERF: (13,38±14,67 vs. 12,53±13,82, NS); ELH-ERH: (22,70±15,61 vs. 24,18±15,15, 
NS). The interval of differences obtained for each pair of subtotals were as follows: JSNLF-
JSNRF: [-0,53;+0,81]; JSNLH-JSNRH: [-1,33;+0,85]; ELF-ERF: [-0,59;+2,29]; ELH-ERH: [-
2,97;+0,00556].
Conclusion: 
The statistical analysis showed that the hypothesis of symmetry between scores for E and JSN 
of right and left extremities could not be excluded. Furthermore, when differences occurred 
they did not reach clinical relevance. This leads us to suggest that radiographs from only 
one hand and one foot could be used when applying the SH method, without loss of relevant 
clinical information. Further investigation with larger numbers and different populations should 
be conducted to confi rm our results.
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Title: Radiological evaluation of rheumatoid arthritis: simplifi cation of the most applied 
conventional method - Sharp/ van der Heijde method 
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Fundamento A observação microscópica do processo de splicing (remoção dos intrões 
aquando do processamento do pré mRNA) foi até agora impossível por limitações de 
visualização de RNA in vivo. Contudo, esta visualização foi recentemente descrita por 
sistemas de marcação com fl uorescência (por GFP para verde ou mCherry para vermelha, 
p.e.) de proteínas que se sabe reconhecerem sequências específi cas de RNA e efectuar com 
elas complexos: pares de interacção RNA de MS2 – proteína MS2-Coat e BoxB – péptido λ-N. 
Torna-se assim possível aliar técnicas de clonagem a microscopia de fl uorescência confocal 
de células vivas para criação de um modelo que permita seguir no tempo o processo de 
transcrição e, em particular, o splicing.

Objectivos O objectivo deste trabalho está inserido no objectivo global de produzir uma linha 
celular recombinante contendo a sequência do gene da ß-globina modifi cado por introdução 
de repetições das sequências BoxB (1º intrão) e MS2 (2º intrão) e um vector de expressão 
com sequências de proteínas de fusão fl uorescentes que as reconheçam (λ-N/GFP e MS2-
Coat/mCherry, respectivamente), com o fi m de analisar a transcrição e o splicing in vivo. 
Especifi camente, pretendeu-se construir o vector de expressão das proteínas recombinantes 
citado acima e testar a sua transfecção com vista à produção de uma linha celular estável.

Métodos Clonagem molecular; transfecção transiente e transfecção estável de uma linha 
celular; microscopia de fl uorescência confocal de células vivas.

Resultados As proteínas fl uorescentes λ-N/GFP e MS2-Coat/mCherry ligam-se a BoxB e 
MS2, respectivamente, permitindo a visualização do RNA da ß-globina modifi cada no local 
de transcrição. Foi feita a clonagem das sequências destas proteínas no vector de expressão 
em células de mamífero – pBudCE4.1 (que permite a expressão independente de duas 
proteínas recombinantes). Esse plasmídeo foi usado para transfectar as células FlpIn T-Rex 
que já integravam uma única cópia do gene da β-globina modifi cada nos seus intrões com 
as sequências dos RNAs de BoxB e MS2. As células transfectadas transientemente foram 
utilizadas para observar ao microscópio de fl uorescência confocal, em condições optimizadas 
para microscopia de células vivas, os locais de transcrição, que surgem como um foco 
nuclear em cada célula. O plasmídeo construído foi também usado para transfecção estável 
das mesmas células, tendo sido feita a selecção e amplifi cação de clones para permitir a 
continuação do projecto.

Conclusões A construção deste modelo celular abre novas perspectivas para a análise dos 
processos de transcrição e splicing em células vivas na medida em que permite visualizar por 
fl uorescência os locais de transcrição em tempo real. Espera-se em particular que permita 
analisar a dinâmica temporal e espacial do processo de degradação dos intrões excisados.

Alunos: Vaz de Macedo C.
Tutores: Carvalho C.
Laboratório, Centro ou Unidade: Unidade de Biologia Molecular (IMM)
Telefone: 217999503 Fax: 217999504 E-mail: cvmacedo@fm.ul.pt; hcelia@fm.ul.pt
Título: Contribuição para o estabelecimento de uma linha celular recombinante que permita o 
estudo da cinética de splicing em células vivas.
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Background The microscopic observation of the splicing process (removal of introns as part 
of pre-mRNA processing) was so far impossible because of the diffi culties of RNA visualising 
in vivo. However, that visualisation was recently described by systems of fl uorescent tagged 
proteins (by GPF for green ou mCherry for red, e.g.) that are known to recognize specifi c RNA 
sequences and to form complexes with them: pairs of interaction MS2 – MS2Coat protein 
and BoxB – λ-N peptide. It is thus possible to combine cloning techniques with confocal 
fl uorescence live cell microscopy for the construction of a cell model that allows following 
transcription and, in particular, splicing, in a time course analysis.

Objectives This work’s objective is a part of the main goal of producing a recombinant cell 
line containing the sequence of the ß-globin gene modifi ed by insertion of tandems of BoxB 
(intron 1) and MS2 (intron 2) sequences and an expression vector with sequences of tagged 
proteins that recognize them (λ-N/GFP and MS2-Coat/mCherry, respectively), aiming to 
analyse transcription and splicing in vivo. Specifi cally, we aimed to build the expression vector 
of recombinant proteins cited above and to test its transfection so as to produce a stable cell 
line. 

Methods Molecular cloning; transient and stable transfection of a cell line; confocal fl uorescence 
live cell microscopy.

Results The fl uorescent proteins λ-N/GFP and MS2-Coat/mCherry attach BoxB e MS2, 
respectively, allowing visualisation of the transcription site. The sequences of these proteins 
were cloned in the vector of expression of mammalian cells – pBudCE4.1. That plasmid vector 
was used to transfect FlpIn T-Rex cells that already contained a single copy of the ß-globin 
gene with introns modifi ed by addition of sequences of the BoxB and MS2 RNAs. The transient 
transfected cells were observed by confocal fl uorescence microscopy, under conditions 
optimized for live cell microscopy, allowing seeing the transcription sites as a nuclear focus on 
each cell. The plasmid vector was also used for stable transfection of the same cells. Clones 
were selected and amplifi ed to allow the continuity of the project.

Conclusions Building of this cell model puts new approaches in perspective for the analysis 
of transcription and splicing processes in living cells since it turns it possible to visualise by 
fl uorescence microscopy the transcription sites in real time. We are hoping, namely, that it 
allows analysing the temporal and spatial dynamics of the degradation process of excised 
introns.

Students: Vaz de Macedo C.
Tutors: Carvalho C.
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Fundamento e objectivos: O objectivo fi nal da investigação científi ca de células estaminais 
hematopoiéticas (HSC) é o desenvolvimento de um método que permita a sua expansão ex 
vivo, possibilitando o seu uso para restabelecer o sistema hematopoiético de doentes que o 
necessitem, por causas primárias ou iatrogénicas. Para tal é necessário um conhecimento 
mais aprofundado dos mecanismos moleculares das HSC. Os corpos embrióides (EB) obtidos 
a partir de células estaminais embrionárias (ESC) são um recente modelo in vitro que permite 
a obtenção de HSCs e as suas linhagens. Recentemente foi descrito que a sobre-expressão 
do gene homeótico HoxB4 em ESC aumenta o seu potencial hematopoiético. Neste trabalho 
foi estudada a infl uência do gene HoxB4, qualitativa e quantitativa, no aparecimento de 
populações hematopoiéticas precoces em EBs de murino ao longo do tempo. Para tal foram 
obtidos EBs a partir de ESC de murino modifi cadas geneticamente para expressão inductível 
de Hox B4 (Kyba et al, 2003) e analizados por citometria de fl uxo para a presença de células 
precoces hematopoiéticas ao longo do tempo.
Métodos: 
A – Obtenção de EBs a partir da linha de ESC com expressão inductível de HoxB4 (segundo 
George Dailey, Harvard Medical School)

1. Co-cultura de ESC-HoxB4 num estroma de MEF’s (murine embryonic fi broblasts), na 
presença de LIF (leukemia inhibitory factor) – condições de indiferenciação;leukemia inhibitory factor) – condições de indiferenciação;leukemia inhibitory factor
2. Obtenção de EBs incubando as ESC num meio propício à sua diferenciação (sem LIF);
3. Indução da expressão de HoxB4 por adição de doxiciclina ao meio de cultura (para 
activação do promotor do gene HoxB4) por 48h. EB’s sem doxiciclina foram mantidos para 
controlo.

B- Análise de populações celulares hematopoiéticas emergindo em EB-HoxB4 ao longo do 
tempo

1. Recolha e desagregação proteolítica de EBs em dias sequenciais (dias 2, 4 e 6);
2. Marcação celular com anticorpos específi cos para células hematopoiéticas precoces: Flk-
1 (marcador de percursores sanguíneos e vasculares), C-kit, Sca-1 (marcadores de células 
estaminais hematopoiéticas);
3. Análise quantitativa e qualitativa, por citometria de fl uxo, da expressão de cada marcador;
4. Tratamento estatístico dos dados obtidos.

Resultados: Em todos os marcadores usados verifi ca-se um maior aumento de células 
positivas entre o dia 4 e o dia 6 do que nas restantes janelas de tempo estudadas.
Verifi cou-se um aumento da percentagem de células expressando os marcadores 
característicos da população hematopoiética ao sexto dia em EB’s tratados com doxiciclina 
ao quarto dia.
Conclusões: A expressão dos marcadores usados é variável ao longo do tempo. O 
espaço de tempo entre o dia 4 e o dia 6 parece ser fulcral para a diferenciação da linhagem 
hematopoiética. A indução da expressão de Hox B4 nesse espaço de tempo potencia a 
expressão dos marcadores estudados, correspondendo presumivelmente a um aumento do 
número de células precoces hematopoiéticas.
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Background and aims
The ultimate goal of hematopoietic stem cell (HSC) research is to fi nd an effi cient way for their 
expansion ex vivo, so that they can be used to restore the hematopoietic system of patients 
threatened by iatrogenic or primary hematopoietic failures. This will require, however, a more 
complete understanding of the cell and molecular mechanisms that rule HSC biology.
Embryonic stem cell (ESC)-derived embryoid bodies (EB) have recently emerged as a powerful 
in vitro model for generating HSC and their derived lineages. Moreover, it has been reported 
that over-expression of the homeotic gene HoxB4 in ESC increases their hematopoietic 
potential. In this work we investigated how the presence of HoxB4 modifi es, qualitatively 
or quantitatively, the emergence of early hematopoietic subpopulations in developing EBs, 
overtime. To do that, we generated EBs  from ESC transduced with a doxycyline-inducible-
HoxB4 gene (Kyba et al, 2003) and analysed the numbers and phenotype of hematopoietic-
cells emerging in sequential time-points of EB development using fl ow cytometry.
Methods
A. Derivation of EBs from ESC transduced with an inducible HoxB4 gene (ESC-HoxB4) 
(provided by George Dailey, Harvard Medical School) 

1. ESC-HoxB4 were maintained by co-culture in a murine embryonic fi broblasts feeder-layer 
in the presence of LIF (leukemia inhibitory factor) (undifferentiation conditions);leukemia inhibitory factor) (undifferentiation conditions);leukemia inhibitory factor
2. EBs were obtained by removal of LIF from culture-medium;
3. Expression of HoxB4 in EBs was induced by adding Doxycline to the medium for 48h. 
Non-induced EBS were grown as controls.

B- Analysis of EB-derived hematopoietic cells over time 
1. EBs obtained at days 2, 4 and 6 of culture were proteolitically disaggregated to obtain 
single cell suspensions;
2. Cells were stained with monoclonal antibodies specifi c for very early hematopoietic cells: 
Flk-1 (marker of endothelial and hematopoietic precursors), C-kit and Sca-1 (markers of 
hematopoietic stem cells);
3. Flow cytometric analysis (quantitative and qualitative) of labelled cells;
4. Statistics.

Results
In the timeframe studied, all the used markers showed the greatest increase of expression 
between day 4 and day 6. The frequency of cells positive for characteristic early hematopoietic 
markers was greatly increased at day 6 by the addition of doxicyclin at day 4.
Conclusions 
The expression of the studied markers is dynamic over time. The period between days 4 
and 6 seems to be of greatest importance regarding hematopoietic cell commitment. HoxB4 
enhances the expression of the studied markers and, presumably, the number of early 
hematopoietic cells.
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Fundamento: O estudo da estaminalidade vs. diferenciação tem-se revestido de muita 
importância e expectativa. No contexto da hematopoiese embrionária, é de grande interesse 
a caracterização de microambientes e das vias de sinalização envolvidas, nomeadamente 
a Notch e a Wnt. A promoção da hematopoiese induzida pela sobre-expressão de HOXB4 
constituiu um avanço na elucidação desta temática, no entanto o seu mecanismo é em grande 
parte desconhecido.
Objectivos: O objectivo deste trabalho é contribuir para a compreensão dos eventos celulares 
que determinam a diferenciação hematopoiética embrionária, utilizando um complexo sistema 
in vitro que envolve territórios celulares tridimensionais, motilidade celular, componentes 
distintos da matriz extracelular e vias de sinalização que mimetizam parcialmente eventos in 
vivovivoviv : a diferenciação de embryoid bodies (EB’s).embryoid bodies (EB’s).embryoid bodies
Métodos: Utilizou-se a linhagem AINV15 de células estaminais murinas, não transfectada e 
transfectada com um transgene HOXB4 indutível pela doxiciclina (doxy), para produzir EB’s 
de dia 4 sem indução (EBd4) e EB’s de dia 6 (EBd6 -doxy e +doxy). EB’s de dia 6 não 
induzidos foram também cultivados na presença de DAPT (EBd6 +DAPT), um potente inibidor 
da γ-secretase (ex.: inibidor da clivagem do Notch S3). Em alguns casos, EB’s de dia 6 não γ-secretase (ex.: inibidor da clivagem do Notch S3). Em alguns casos, EB’s de dia 6 não γ
induzidos foram diferenciados na presença de LiCl (EBd6 +LiCl), um inibidor do complexo 
de degradação da β-catenina, para avaliar um possível papel da via Wnt na diferenciação 
hematopoiética.
Foi usada imunofl uorescência para detectar: a) moléculas da via de sinalização Notch, como 
os domínios intra- e extra-celular do receptor Notch1 (Notch1IC e Notch1EC), Notch4, e o 
ligando Jagged1; b) a proproteína convertase Furina, necessária para as clivagens S1 e S2 do 
Notch; c) LAMP-1 (marcador de lisossomas) e Rab7 (marcador de endossomas tardios), para 
avaliar a eventual degradação dos receptores/ligandos Notch; d) stage specifi c embryonic 
antigen-1 (SSEA-1) e Nucleostemina (marcadores de células estaminais); e) β-cat, envolvida 
nos complexos juncionais intercelulares bem como na via de sinalização canónica Wnt; f)
Heparano-sulfato (HS) e Osteopontina (Opn), moléculas da matriz extracelular envolvidas 
na sinalização celular e no nicho de células estaminais hematopoiéticas, respectivamente; g) 
c-kit, como marcador de diferenciação hematopoiética, embora dados bibliográfi cos recentes 
tenham levantado sérias dúvidas sobre a sua especifi cidade no contexto da diferenciação de 
células estaminais.
Resultados: Os EBd4 apresentaram uma morfologia homogénea de células compactas, com 
uma distribuição ubíqua de SSEA-1 e β-cat, e negativas para Furina. Em EBd6 observou-se 
uma região compacta bem delimitada (Dense Cellular Region, DCR), com positividade para 
SSEA-1, β-cat, enriquecida em Opn e Nucleostemina, e negativa para Furina. Na vizinhança 
da DCR, os EBd6 apresentaram sempre um território de morfologia mesenquimatosa, 
negativo para SSEA-1 e β-cat, e enriquecido para HS e Furina. Estes padrões de distribuição 
não foram qualitativamente afectados pela doxiciclina ou pelo DAPT. Os restantes protocolos 
de imuno-marcação (ex.: dupla-marcação Notch-LAMP), estão ainda em execução.
Conclusões: Face a estes resultados, parece persistir durante a diferenciação de EB’s 
um território de células mais indiferenciadas (DCR). Não é ainda conhecido se, ao 6º dia 
de cultura, lhes é possível sofrer uma transição epitelio-mesenquimatosa, comparável à 
gastrulação observada em embriões de 6,5dpc. A ausência de Furina na DCR indica que a 
activação da sinalização Notch, neste compartimento, é independente das clivagens S1 e S2 
do seu receptor.
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Background: The study of stemness vs. differentiation has been invested with great 
importance and expectation. For embryonic hematopoiesis, the characterization of both 
microenvironment cues and signaling pathways involved, namely Notch and Wnt, is of great 
interest. The HoxB4-induced promotion of hematopoiesis was a step in the elucidation of this 
subject, but its mechanism is mostly unknown.
Objectives: The aim of this work is to contribute to the comprehension of the cellular events 
determining embryonic hematopoietic differentiation, using an in vitro complex system which 
involves three-dimensional cellular territories, cell movement, distinct extracellular matrix 
components and signaling pathways that partially mimic in vivo events: embryoid body (EB) 
differentiation.
Methods: We used the murine embryonic stem (ES) cell line AINV15, either transfected, or 
not, with a doxycycline (doxy)-inducible HOXB4 transgene, for the production of non-induced 
day 4 embryoid bodies (EBd4) and day 6 EB’s (EBd6 -doxy and +doxy). Day 6 non-induced 
EB’s were also cultured in the presence of DAPT (EBd6 +DAPT), a potent γ-secretase inhibitor γ-secretase inhibitor γ
(e.g. inhibitor of Notch S3 cleavage). In some cases, non-induced EB’s were differentiated 
in the presence of LiCl (EBd6 +LiCl), a β-catenin (β-cat) degradation complex inhibitor, to 
evaluate a possible role of the Wnt pathway in hematopoietic differentiation. 
Immunofl uorescence was used to detect: a) Notch signaling pathway molecules, like intra- and 
extra-cellular domains of Notch1 receptor (Notch1IC and Notch1EC), Notch4, and the Notch 
ligand Jagged1; b) the proprotein convertase Furin, required for Notch S1 and S2 cleavages; 
c) LAMP-1 (lysosome marker) and Rab7 (late endosome marker), to evaluate putative 
degradation of Notch receptors/ligands; d) stage specifi c embryonic antigen-1 (SSEA-1) and 
Nucleostemin (stem cell markers); e) β-cat, involved in intercellular junction-complexes and 
canonical Wnt signaling; f) Heparan-sulfate (HS) and Osteopontin (Opn), extracellular matrix 
molecules involved in cell signaling and hematopoietic stem-cell niche, respectively; g) c-kit, 
as a marker of hematopoietic differentiation, although very recent bibliographical data raised 
serious doubts about its specifi city in the context of ES-cell differentiation.
Results: EBd4 presented a homogeneous morphology of tightly-packed cells with a ubiquitous 
distribution of SSEA-1 and β-cat, and were negative for Furin. EBd6 showed a well delimited 
compact region (Dense Cellular Region, DCR), positive for SSEA-1, β-cat, highly enriched for 
Opn and Nucleostemin, and negative for Furin. Surrounding the DCR, EBd6 always exhibited 
a mesenchymal-like territory, negative for SSEA-1 and β-cat, and highly positive for HS and 
Furin. The above distribution patterns were not qualitatively affected by doxy or DAPT. The 
remaining immuno-labeling protocols (e.g. Notch-LAMP double-staining), are still in progress.
Conclusions: From our data, it seems to persist in differentiating EB’s a territory of stem-
like cells (DCR). If, at the 6th day of culture, they are still able to undergo an epithelial-to-
mesenchymal transition comparable to the gastrulation seen at 6.5dpc embryos is currently 
unknown. The absence of Furin in the DCR indicates that activation of Notch signaling at the 
DCR is independent of S1 and S2 cleavages.
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