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INTRODUÇÃO
Bem-vindos à 10ª edição do DIA da INVESTIGAÇÃO, uma iniciativa do GAPIC e da AEFML.
No DIA da INVESTIGAÇÃO homenageamos a atividade científica desenvolvida pelos
alunos da FMUL e pelos médicos em início de carreira, divulgando os seus trabalhos.
Estimulamos, igualmente, o debate sobre investigação científica no seio da comunidade do CAML.
Este ano, de novo em versão PRESENCIAL e também em versão online (Streaming), serão apresentados e discutidos os resultados dos projectos desenvolvidos no âmbito do 24º Programa “Educação pela Ciência” PEC | Bolsas CHULN/FMUL (2020/2021),
bem como da 14ª Bolsa de Investigação Astra-Zeneca e entregues os Prémios GAPIC
David-Ferreira, destinados aos melhores Trabalhos Finais / Teses do MIM em 2020/2021.
Devido à pandemia pelo SARS-CoV2, foi prorrogada a execução de alguns projectos,
sendo a discussão dos resultados já obtidos e dos planos experimentais futuros seguramente muito útil para o seu desenvolvimento e para reforçar a comunicação entre
os investigadores, particularmente importante neste contexto.
No DIA da INVESTIGAÇÃO debatemos ainda os múltiplos caminhos para conectar a
Prática Clínica e a Investigação.
Este ano, a Prof. MARIA MOTA, Diretora Executiva do iMM, partilhará a sua proposta
para uma nova área na FMUL, a MEDICINA EXPERIMENTAL.
O DIA da INVESTIGAÇÃO será seguramente muito estimulante!
SCIENCE is OBVIOUSLY ALIVE
A Equipa do GAPIC
15 de dezembro de 2021
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PROGRAMA DETALHADO
08:30 • Opening
09:00 • Open Session
Prof. Doutor Fausto Pinto – Diretor da FMUL | Prof. Doutor José Melo Cristino – Presidente do Conselho
Científico
Prof.ª Doutora Maria Carmo-Fonseca – Presidente do iMM | Dr. Daniel Ferro – Presidente do Conselho
de Administração do CHULN | João Martins – Presidente da AEFML | Prof.ª Doutora Ana Espada de
Sousa – Coordenadora do GAPIC
Prémio GAPIC David-Ferreira
Presentation of Master Final Work / Master Thesis 2020-21
Chair: João Ferreira
Prémio: Afonso Antunes de Almeida | Impact of IL-17 on Alzheimer’s Disease Progression
1.ª Menção Honrosa: Nazariy Koval | Direct oral anticoagulants versus vitamin K antagonists in patients
with antiphospholipid syndrome: systematic review and meta-analysis
2.ª Menção Honrosa: Katarina Arruda Pinto Pecher | Intraoperative quantitative microperfusion
assessment using O2C can predict delayed graft function after kidney transplantation
09:30 • 14ª Bolsa de Investigação Fundação AstraZeneca
Chair: João Ferreira
Retinal vascular reactivity in type 1 diabetes patients without retinopathy using optical coherence
tomography angiography
David Cordeiro Sousa | Centro de Estudos das Ciências da Visão e Clínica Universitária de Oftalmologia,
FMUL
10:00 • Poster Sessions
24.º Programa “Educação pela Ciência” | Bolsas CHULN/FMUL
Posters Session I
Chairs: Edgar Gomes | João Ferreira | Sérgio Almeida
PEC/07 Development of a new test based on CRISPR-Cas9 technology to assess the function of
BRCA1 and BRCA2 proteins1
Beatriz Lima | Maria Carmo-Fonseca Lab, iMM-JLA
PEC/10 CK2, PI3K-Akt pathway & the Circadian Molecular Clock: decoding the molecular interactions
network
Rita Rodrigues | João Barata Lab, iMM-JLA
PEC/14 The role of filopodia in endothelial cell migration during sprouting angiogenesis
Samuel Carvalho | Cláudio Franco Lab, iMM-JLA
PEC/16 Comparative characterization of skeletal muscle phenotype in mice during aging and in
MANF loss of function conditions
Bárbara Pereira | Joana Neves Lab, iMM-JLA
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PEC/37 Exploring the role of the Notch ligand Delta-like 4 in mouse ESC exit from pluripotency
Ana Rita Teixeira | Instituto de Histologia e Biologia do Desenvolvimento, FMUL
PEC23.º/10 What is the mechanism by which IncRNA PCAT-1 affects BRCA2?
Catarina Ribeiro | Maria Carmo-Fonseca Lab, iMM-JLA
PEC23.º/23 Why does BRCA loss of function predisposes to tumors mainly in estrogen-related tissues?
Maria Margarida Grilo; Raquel Antunes | Maria Carmo-Fonseca Lab, iMM-JLA
PEC23.º/27 The immunomodulatory role of eHSP90 on macrophage activation in tumour
microenvironment
Rita Sequeira | Instituto de Histologia e Biologia do Desenvolvimento, FMUL
PEC23.º/29 Looking beyond DNA II: Screening for mRNA biomarkers of response to PARP inhibition2
Pedro Bak-Gordon | Unidade de Biologia Celular, Maria Carmo-Fonseca Lab, iMM-JLA
Posters Session II
Chairs: Ana Rita Fragoso | Joana Desterro | Sérgio Dias | Teresa Pacheco
PEC/04 The impact of the nutritional availability in the microenvironment on metabolic remodeling
and aggressiveness of breast cancer cells
Sofia Esteves | Sérgio Dias Lab, iMM-JLA
PEC/06 Genetic contributions of HPSE1 and TGFB1 genes in leiomyomas development and
treatment response to uterine fibroid embolization1
Patrícia Pires | Laboratório de Genética, FMUL
PEC/08 Lifestyle as modulator of low grade inflammation in ONCORISCO Program
Catarina Domingues | Laboratório de Nutrição, FMUL | Fundação Champalimaud
BCHULN/29 Clinical validation of molecular targets involved in glioblastoma recurrence
Inês Pereira | Clínica Universitária de Neurocirurgia, FMUL
PEC/30 Molecular and functional characterization of inherited intronic variants on BRCA1 and
BRCA2 genes: aiming to reclassify variants of uncertain significance
Ana Carolina Pais | Maria Carmo-Fonseca Lab, iMM-JLA
PEC/35 Exploring the potential of Delta One T cells in colorectal cancer
Tomás Santos | Bruno Silva-Santos Lab, iMM-JLA
PEC/39 Translational study of adipose tissue in the tumor microenvironment of Hodgkin Lymphoma
Andreia Matos | Laboratório de Genética, FMUL
PEC23.º/05 Exploring synthetic lethal interactions for targeted breast cancer treatment
Maria Luísa Alvarenga | Sérgio Almeida Lab, iMM-JLA
PEC21.º/39 Hyperbaric Oxygenotherapy: the limit between cancer and healthy
José Nobre | Instituto de Fisiologia, FMUL | CCUL

Poster Session III
Chairs: Ângelo Chora* | Helena Nunes Cabaço | Patrícia Reis | Sofia Mensurado | Vasco Romão*
PEC/05 Functional Heterogeneity Between Human T Follicular Regulatory Cells From Different
Compartments
Diogo Antunes | Luís Graça Lab, iMM-JLA
PEC/18 RANK expression in human peripheral Treg cells
Maria de Medeiros Mota | Ana Espada Sousa Lab, iMM-JLA
PEC/23 The impact of SAMHD1 on HIV latency in follicular helper T cells1
André Pires | Ana Espada Sousa Lab, iMM-JLA
PEC/36 Association between Inflammatory Bowel Disease and stroke: evaluation of the presence of
markers of cerebrovascular disease
Alexandra de Sousa | José Ferro Lab, iMM-JLA
PEC/38 Immunomodulation of the gastrointestinal tract in IBD through the development of a
recombinant IL-10 secreting bacteria1
David Santos; Beatriz da Silva| Luís Graça Lab, iMM-JLA | Evolutionary Biology Lab, IGC
PEC23º/11 What is the influence of red blood cells’ variations, particularly on haemoglobin, on
Plasmodium falciparum proliferation ability?
Ana Sofia Soares; Sara Mahomed; Tomás Gonçalves | Instituto de Microbiologia, FMUL
PEC22º/03 The effect of T follicular cell subsets on B cell immune responses in early arthritis patients2
João Caroço Pedro | João Eurico Fonseca Lab, iMM-JLA
PEC22º/16 Study of the immunomodulatory effect of Tofacitinib on the function of B Cells in
Rheumatoid Arthritis and Psoriatic Arthritis
José Nobre; Maria Beatriz Santos; João Marques | Unidade de Reumatologia, João Eurico da Fonseca
Lab, iMM-JLA
PEC22º/23 Identification of key molecular players in thymus development
Leonor Magalhães | Instituto de Histologia e Biologia do Desenvolvimento, FMUL
Poster Session IV
Chairs: Bruno Miranda | Domingos Henrique | Vanessa Morais
PEC/09 The Potential of Neural Stem Cells in Multiple Sclerosis: the Effect of Adenosine A2A
Receptors in Postnatal Oligodendrogenesis after Demyelination
Maria Filipa Porfírio | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab, iMM-JLA
PEC/12 Effect of memantine administration over aging on BDNF receptor levels
João Carvalho | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab, iMM-JLA
PEC/13 Functional role of endocannabinoid receptors in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)2
Francisco Mendes; Miguel Catarino | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião
Lab, iMM-JLA
PEC/19 The role of restored BDNF/TrkB signalling on neurogenesis in a rat model of epilepsy
Diana Correia | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab, iMM-JLA
PEC/24 Searching for new neurogenic niches in the central nervous system of adult mice
Joana Nunes | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab, iMM-JLA
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PEC/27 Characterization of neuroinflammatory activity in the Wistar-Kyoto Rat model of depression
José Silva | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab, iMM-JLA
PEC/28 Therapeutic monitorization of TAT-TrkB effect in preventing BDNF (TrkB-FL) receptor cleavage
in CSF and blood of an animal model
Nuno Ramalho; Rita do Amaral | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab,
iMM-JLA
PEC/33 Epigenetic changes in a mouse model of Rett Syndrome: how DNA methylation manifests in
different phenotypes
Valentim Rodrigues | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab, iMM-JLA
PEC23º/08 Decoding adult gliogenesis in the context of depression: exercise and cannabinoid type 2
receptor actions2
Pedro Dias | Instituto de Farmacologia e Neurociências, FMUL | Ana Sebastião Lab, iMM-JLA
PEC23º/22 Dihydrotestosterone and 5a-redutase role in Alzheimer’s disease
João Agapito | Luísa Lopes Lab, iMM-JLA
Poster Session V
Chairs: Diana Aguiar de Sousa | Lia Neto | Maria José Diógenes | Sandra Vaz* | Sofia Reimão
BCHULN/02 Impact of GBA Mutations in the outcomes of Deep Brain Stimulation in Parkinson’s
disease Patients1,2
Maria Marques Roque | Clínica Universitária de Neurologia, FMUL
PEC/22 Orbital Anatomy: Optic Nerve and Retrobulbar Circulation
Inês Antunes | Instituto de Anatomia, FMUL
PEC/25 Application of 3D models for spine surgery training
José Pais; Pedro Lança | Instituto de Anatomia, FMUL
PEC/32 Exploring the Role of Subthalamic Nucleus Local Field Potentials recordings in Parkinson´s
Disease Deep Brain Stimulation
Inês Cardoso | Clínica Universitária de Neurologia, FMUL
PEC23º/07 The influence of TDP-43 in TGF- ß serum levels in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)2
Tatiana Duque | Mamede De Carvalho Lab, iMM-JLA
PEC23º/09 Split-hand as a Physiological Marker of Ageing
Gonçalo Pechirra | Clínica Universitária de Neurologia, FMUL
PEC23º/15 Mapping Acetylcholine receptors in the gastrointestinal tract: comparative study of the fetus
and the adult
Duarte Siquenique | Instituto de Anatomia, FMUL
BCHULN23º/24 Substantia nigra MR imaging in deep brain stimulation: comparison between
intraoperative microelectrode electrophysiological mapping, neuromelanin and FGATIR
Maria Teresa Santana | Clínica Universitária de Imagiologia, FMUL

Poster Session VI
Chairs: Dulce Brito | José António Lopes | Patrício Aguiar
BCHULN/01 Insight on Diabetes Mellitus1
Adriana Correia | Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica
PEC/03 Correction of the pathogenic variant c.2222A>G in the ACTN2 gene, associated with
Hypertrophic Cardiomyopathy, through base editing technology1
Sara Luís | Maria Carmo-Fonseca Lab, iMM-JLA
PEC/11 Burnout in medical students: A longitudinal study in the Lisbon Faculty of Medicine
Mafalda Florenciano; Maria Helena Cunha; Vasco Lobo | Área Disciplinar Autónoma – Introdução à
Medicina, FMUL
PEC/20 Predicting penile length increase after division of its the suspensory ligament
Márcio Ramos; Leonardo Silva | Instituto de Anatomia, FMUL
PEC/21 Food Skills in Portuguese University Students
Sara Lopes | Laboratório de Nutrição, FMUL
PEC/31 Impact of the COVID-19 pandemic on the use of medical care and non-COVID mortality in
Portugal
Joana Monteiro; Patrícia Mendes | Unidade de Epidemiologia, Instituto de Medicina Preventiva e Saúde
Pública, FMUL
PEC23.º/14 Anatomical specimens rehabilitation and identification of structures for teaching and
developing anatomical and clinical competences by anatomy students
Márcio Ramos; Maria Helena Cunha | Instituto de Anatomia, FMUL
PEC23.º/28 Study of Renal Survivor in Medical Patients with Acute Kidney Injury during
Hospitalization2
Maria Madalena Correia | Clínica Universitária de Medicina I, FMUL
12:00 • Break | Pausa
13:30 • Talk | Palestra - Experimental Medicine | Maria M. Mota | Diretora Executiva e Group
Leader iMM- JLA
Chairs: Cláudia Faria (GAPIC), Ricardo Fernandes (GAPIC), Susana Fernandes (GAPIC)
Beatriz Lima (MIM – 4º ano), David Costa (MIM – 4º ano)
14:30 • Oral Communications
24.º Workshop “Educação pela Ciência” | Bolsas CHULN/FMUL
Chairs: Anne-Valerie Grendel | Daniel Caldeira | Lia Neto | Luísa Figueiredo* | Patrícia Reis
16:00 • Break | Pausa
16:10 • AEFML Session
GAPIC Experience | Pedro Lança (MIM – 5º ano), José Pais (MIM – 4º ano)
AIMS Meeting
Departamento de Formação e Ciência da AEFML | David Costa (MIM – 4º ano) e Maria Delícias (MIM – 3º ano)
16:40 • Awards and Closing Session
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Chair: João Ferreira
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Prémio
Aluno | Student: Afonso Antunes de Almeida
Orientador | Supervisor: Bruno Silva-Santos, Maria Helena Brigas
Laboratório, Centro, Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Silva-Santos Lab & Luísa Lopes Lab, iMM-JLA
E-mail: bssantos@medicina.ulisboa.pt
Título: Impacto da Interleucina 17 na Progressão da Doença de Alzheimer
Title: Impact of IL-17 on Alzheimer’s Disease Progression
Palavras-Chave: Doença de Alzheimer, IL-17, Memória de curta duração

Key-Words: Alzheimer’s Disease, IL-17, Short-term memory

RESUMO: A Doença de Alzheimer (AD) é caracterizada pela perda progressiva de memória. No contexto neuro-imune, interessa compreender o papel das populações imunitárias no desenvolvimento
e progressão de AD. Estudos recentes evidenciam a diversidade das populações imunitárias presentes
nas meninges, e as suas contribuições para a função cerebral. Em particular, as células γδ17 têm reunido bastante atenção dado terem sido encontradas em maior frequência em meninges de modelos
de murganhos com patologia no SNC. Por outro lado, foi recentemente descoberto pelo laboratório de
acolhimento que as células γδ17 contribuem para a memória de curta duração (STM) em condições
fisiológicas, promovendo a plasticidade sináptica glutamatérgica. No entanto, o papel das células γδ17
e da IL-17 no início da AD não está ainda estabelecido.

ABSTRACT: Alzheimer’s Disease (AD) is characterized by the progressive loss of memory and other cognitive functions. Recent studies highlight a diverse immune landscape in the meningeal space, contributing to brain function. Particular attention has been paid to Interleukin-17-producing γδ T cells (γδ17),
as this subset was found at high frequency in the meninges of mice with experimental autoimmune
encephalomyelitis and stroke. On the other hand, the host laboratory recently found that γδ17 cells
contribute to short-term memory (STM) by promoting glutamatergic synaptic plasticity at steady state.
However, the role of γδ17 cells and their signature cytokine, interleukin-17 (IL-17), in a neurodegenerative setting, namely at the onset of AD, is still poorly understood.

Foi utilizado um modelo progressivo de AD com o objetivo de estabelecer a idade de início de défices
da STM e caracterizar as possíveis alterações celulares no SNC. Para além disso, foi estudado o impacto
do bloqueio intracerebroventricular de IL-17 no início da STM. Os défices de memória foram observados apenas em murganhos fêmeas com AD a partir dos 5 meses de idade. Ao analisar por citometria
de fluxo o SNC de WT e AD, foi descoberto que no momento inicial de défices na STM, as meninges e o
cérebro das fêmeas com AD apresentam níveis significativamente mais elevados de células produtoras
de IL-17, com predominância das células γδ17. Para avaliar o impacto dos níveis aumentados de IL-17
no SNC, anticorpos neutralizantes para IL-17 (aIL-17) ou controlo isotípico (IgG) foram difundidos nos
ventrículos hipocampais de murganhos AD e WT, usando um sistema de Alzet. Após o tratamento,
observámos que, tal como os controlos (WT+IgG), os animais AD tratados com aIL-17 (AD+aIL-17) não
apresentaram défice de STM.

To address this important question, a progressive model of AD was used to establish the age of onset
of STM deficits and characterize putative changes in IL-17 and γδ17 cells in the Central Nervous System
(CNS); and to assess the impact of intracerebroventricular blockage of IL-17 on AD onset and STM
deficits. Memory deficits were only observed in female AD mice starting at 5 months of age, when
compared with aged- and sex-match wild-type (WT) controls. By analyzing by flow cytometry, the CNS
of WT and AD mice, we found that at the time of first STM deficits (5 month of age), the meninges and
brain of female AD mice showed significantly higher frequencies of IL-17+ cells, especially γδ17 cells,
compared with age-matched WT controls. To assess if the observed increased levels of IL-17 in the
CNS have a detrimental role on STM, anti-IL-17 (aIL-17) antibodies or isotype control IgG1a (IgG) were
diffused into the hippocampal ventricles of AD mice and WT controls, using a mini-pump Alzet system.
After treatment, we observed that similarly to WT (WT+IgG) mice, aIL-17-treated AD mice (AD+aIL-17)
did not show STM impairments in the Y-maze test.

Em conclusão, o trabalho desenvolvido nesta tese sugere que níveis exacerbados de IL-17, oriundos
preferencialmente de células γδ17 das meninges, promovem défices cognitivos de STM nas fases iniciais da patologia da AD.

In conclusion, the work presented in this thesis suggests that exacerbated levels of IL-17, mainly derived from meningeal γδ17 cells, promote the STM deficits observed at the onset and early stages of
AD pathology.
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1ª menção honrosa
Aluno | Student: Nazariy Koval
Orientador | Supervisor: Prof. Doutor Daniel Caldeira, Dra. Mariana Alves
Laboratório, Centro, Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Clínica Universitária de Cardiologia, FMUL
E-mail: nazariykoval@campus.ul.pt
Título: Anticoagulantes orais de ação direta versus antagonistas da vitamina K nos doentes com o síndrome dos anticorpos antifosfolipídicos: revisão sistemática e meta-análise
Title: Direct oral anticoagulants versus vitamin K antagonists in patients with antiphospholipid syndrome: systematic review and meta-analysis
Palavras-Chave: Síndrome dos Anticorpos Antifosfolipídicos, Anticoagulantes, Tromboembolismo

Key-Words: Antiphospholipid Syndrome. Anticoagulants, Thromboembolism

RESUMO: Introdução: Os antagonistas da vitamina K (AVK) são a escolha de eleição no tratamento dos
doentes com o Síndrome dos Anticorpos Antifosfolipídicos (SAAF). Apesar disso, os novos anticoagulantes de ação direta (DOACs) têm sido utilizados off label.

ABSTRACT: Background: Despite vitamin K antagonists (VKA) being the gold standard in the prevention
of thromboembolic events in antiphospholipid syndrome (APS), non-vitamin K antagonists oral anticoagulants/direct oral anticoagulants (DOACs) have been used off-label.

Objetivos: Pretendemos realizar uma revisão sistemática comparando DOACs e AVK, relativamente
aos eventos tromboembólicos, hemorrágicos e mortalidade em doentes com SAAF.

Objective: We aimed to perform a systematic review comparing DOACs to VKA regarding prevention of
thromboembolic events, occurrence of bleeding events and mortality in patients with APS.

Métodos: Realizámos uma pesquisa eletrónica através das plataformas MEDLINE, CENTRAL e Web os
Science. Após a extração dos dados apresentámo-los agrupados utilizando Risk Ratio (RR) com intervalos de confiança 95% (95% IC) e, a heterogeneidade foi calculada utilizando I². Analisámos os eventos
tromboembólicos como outcome primário e eventos hemorrágicos major, todos os eventos hemorrágicos e mortalidade como outcomes secundários. A metodologia GRADE foi utilizada para avaliar o grau
de confiança dos resultados.

Methods: An electronic database search was performed through MEDLINE, CENTRAL and Web of Science. After data extraction, we pooled the results using risk ratio (RR) and 95% CI. Heterogeneity was
assessed using the I². The outcomes considered were all thromboembolic events as primary, and major
bleeding, all bleeding events and mortality as secondary. Evidence confidence was assessed using the
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation methodology.

Resultados: Incluímos 7 estudos, com 835 doentes. Os eventos tromboembólicos estão significativamente aumentados no braço dos DOACs - RR 1.69, 95% CI 1.09 - 2.62, I² 24%, n = 719, 6 estudos. Considerando apenas os estudos com utilização exclusiva de Rivaroxabano (fármaco mais frequentemente
utilizado) o risco triplica (RR 3.36, 95% CI 1.53 - 7.37). Não houve diferença estatisticamente significativa relativamente a eventos hemorrágicos major, todos os eventos hemorrágicos e mortalidade. O grau
de confiança dos nossos resultados é muito baixo.
Conclusão: A evidência atualmente disponível sugere que a utilização dos DOACs nos doentes com
SAAF, e particularmente Rivaroxabano, é menos eficaz a comparar com os antagonistas da vitamina K,
uma vez que está associada a um aumento de 69% do risco de eventos tromboembólicos.

Results: We included 7 studies and a total of 835 patients for analyses. Thromboembolic events were
significantly increased in DOACs arm, compared with VKA—RR 1.69, 95%CI 1.09 to 2.62, I²—24%,
n=719, 6 studies. In studies using exclusively rivaroxaban, which was the most representative drug in
all included studies, the thromboembolic risk was increased threefold (RR 3.36, 95%CI 1.53 to 7.37).
The risks of major bleeding, all bleeding events and mortality were not significantly different from
control arm. The grade of certainty of our results is very low.
Conclusions: Current evidence suggests DOACs use, particularly rivaroxaban, among patients with
APS, is less effective than VKA since it is associated with 69% increased risk of thromboembolic events.
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2ª menção honrosa
Aluno | Student: Katarina Pecher
Orientador | Supervisor: Augusto Ministro, Kay Schwenke
Laboratório, Centro, Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Clínica Universitária de Cirurgia Vascular, FMUL
E-mail: katarinapecher@campus.ul.pt
Título: Avaliação quantitativa intraoperatória de parâmetros de microcirculação com recurso ao dispositivo O2C pode prever atraso da função do enxerto após transplante renal
Title: Intraoperative quantitative microperfusion assessment using O2C can predict delayed graft function after kidney transplantation
Palavras-Chave: O2C, transplante renal, atraso da função do enxerto

Key-Words: O2C, kidney transplantation, delayed graft function

RESUMO: Resumo: O transplante renal continua a ser a melhor opção terapêutica para doentes renais
em estádio terminal. No entanto, em tempos de escassez universal de órgãos e, portanto, de critérios
menos restritivos para dadores, o atraso da função do enxerto é um problema clínico crescente. As
suas manifestações clínicas variam desde o aumento do risco de disfunção primária até à diminuição
da taxa de sobrevivência do enxerto a curto e longo prazo. A deteção precoce do atraso da função do
enxerto traz benefício ao permitir antecipar o início de regimes diagnósticos e terapêuticos. Diferentes
técnicas, por exemplo, para deteção de alteração de microcirculação foram aplicadas anteriormente,
com limitações específicas.

ABSTRACT: Summary Background: Kidney transplantation remains the best therapeutic option for
end-stage kidney disease patients. However, in times of universal organ shortage and therefore less
restrictive donor criteria, delayed graft function (DGF) is an increasing clinical problem. The clinical
manifestations of DGF vary from increased risk of primary dysfunction to poor short and long-term
survival of the graft. Early as possible detection of DGF would be beneficial to enable early onset of
diagnostic and therapeutic regimes. Different techniques, e.g., detecting alteration of microperfusion
have been applied previously, each with specific limitations.

Objetivo: Enquanto projeto de cooperação internacional com o Departamento de Cirurgia Vascular e
Transplantação do Hospital Universitário de Mannheim, Alemanha, o objetivo deste estudo piloto é
aferir a capacidade preditiva da avaliação quantitativa intraoperatória de parâmetros de microcirculação recorrendo ao dispositivo ‘Oxygen-to-see’ (O2C) para ocorrência de atraso da função do enxerto
após transplante renal.
Métodos: Quinze enxertos renais, 3 de dadores vivos e 12 de dadores cadáver foram incluídos no estudo. Os parâmetros de microcirculação foram medidos usando o dispositivo O2C. Foi avaliada a sua
associação e de características do dador, recetor, intra e pós-operatórias com a ocorrência de atraso
da função do enxerto.
Resultados: Cinco dos 15 órgãos transplantados (33%) desenvolveram atraso da função por definição.
Nenhum parâmetro de dador, recetor, peri ou pós-operatório revelou influência significativa na ocorrência de atraso da função do enxerto. Relativamente aos parâmetros de microcirculação medidos
pelo 02C, o fluxo e a velocidade mostraram associação significativa.

Objective: In this respect, the aim of this pilot study is to evaluate the predictive ability of intraoperative quantitative assessment of microperfusion with the ‘Oxygen-to-see’ (O2C) device for occurrence
of DGF and postoperative graft function after kidney transplantation.
Methods: Fifteen kidney allografts, 3 living donor and 12 deceased donor grafts were included in the
study. Microperfusion parameters were measured intraoperatively using the O2C device. A software
was used for quantitative analysis. The associations between perfusion parameters, donor, recipient,
periprocedural and postoperative characteristics with graft function and occurrence of DGF were evaluated.
Results: Five of the 15 transplanted organs (33%) had DGF by definition. No donor, recipient, periprocedural or postoperative parameters showed significant influence in occurrence of DGF. From the perfusion parameters measured by 02C, flow and velocity showed significant association with DGF.
Conclusion: O2C device seems to reliably predict the occurrence of DGF by the intraoperative quantitative assessment of microperfusion parameters flow and velocity during kidney transplantation.

Conclusão: O dispositivo O2C parece prever com segurança a ocorrência de atraso da função do enxerto pela avaliação quantitativa dos parâmetros de microcirculação fluxo e velocidade durante o transplante renal.
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ABSTRACT: Purpose: We hypothesize that patients with type 1 diabetes (T1D) may have abnormal
retinal vascular responses before diabetic retinopathy (DR) is clinically evident. Optical coherence tomography angiography (OCTA) was used to dynamically assess the retinal microvasculature of diabetic
patients with no clinically visible retinopathy.

Results: In the control cohort, the median parafoveal superficial and deep plexuses’ vessel density increased during hypoxia (F1,23=15.69, p<0.001 and F1,23=16.26, p<0.001, respectively). In the T1D group,
this physiological response was not observed in neither the superficial, nor the deep retinal plexuses.
Isometric exercise elicited a significant decrease in vessel density in both superficial and deep plexuses
in the control group (F1,23=27.37, p<0.0001 and F1,23=27.90, p<0.0001, respectively). In the T1D group,
this response was noted only in the deep plexus (F1,23=11.04, p<0.01).

Methods: Controlled non-randomized interventional study. The studied population included 48 eyes
of 24 T1D patients and 24 demographically similar healthy volunteers. A commercial OCTA device (AngioVue®) was used and two tests were applied: (i) the hypoxia challenge test (HCT) and (ii) the handgrip
test, in order to induce a vasodilatory or vasoconstrictive response, respectively. The HCT is a standardized test that creates a mild hypoxic environment equivalent to a flight cabin. The handgrip test (i.e.
isometric exercise) induces a sympathetic autonomic response. Changes in the parafoveal superficial
and deep capillary plexuses in both tests were compared in each group. Systemic cardiovascular responses were also comparatively evaluated.

Conclusions: Our work suggests there is an early impairment of the physiologic retinal vascular response in patients with T1D without clinical diabetic retinopathy.
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RESUMO: Introdução: A proteína BRCA2 é essencial para a reparação de quebras de DNA de cadeia
dupla (DSB) através de recombinação homóloga (HRR), porém, frequentemente a sua sequenciação revela variantes de significado indeterminado (VUS). Aqui, relatamos a caracterização funcional de uma
mutação germinal homozigótica no intrão 8, classificada como VUS. Com vista a determinar se esta
e outras variantes nos genes BRCA1/2 classificadas como VUS interferem com a função de HRR, este
projeto tem por objetivo desenvolver um novo teste baseado na tecnologia CRISPR-Cas9 que permita
quantificar o défice de HRR em células de doentes portadores de VUS.  

ABSTRACT: Introduction: The BRCA2 protein is essential for repairing double-stranded DNA breaks
(DSB) through homologous recombination repair (HRR), however, sequencing frequently reveals variants of unknown significance (VUS). Here, we report the functional characterization of a homozygous
germline mutation in intron 8, classified as a VUS. In order to determine whether this and other variants in the BRCA1/2 genes currently classified as VUS interfere with the HRR mechanism, this project
aims to develop a new test based on the CRISPR-Cas9 technology to quantify the HRR deficit in cells
from patients carrying VUS.

Métodos: Uma linha de células linfoblastóides foi gerada a partir de células de uma doente. RNA foi
purificado e analisado por droplet digital RT-PCR. Para um estudo funcional de HRR, foram induzidas
lesões no DNA das células, e foi feita a imunodetecção de histona gama-H2AX, RAD-51 e BRCA1. Aqui
apresentamos os resultados conseguidos no processo de otimização do protocolo de transfeção da
maquinaria de CRISPR. Foram usados dois tipos de guide-RNAs: uns que previsivelmente resultam no
skipping do exão 7 do gene BRCA2, e outro que previsivelmente provocariam um knock out do gene
BRCA2. Um ensaio de quebras cromossómicas foi realizado para avaliar o tipo de reparação de DSBs.
O ensaio a desenvolver consiste no uso de CRISPR-Cas9 para introduzir uma sequência artificial de
nucleótidos (HA-tag) num gene alvo como o UBTF. A eficácia do processo, que depende de HRR, será
quantificada por Quantitative ddRT-PCR.

Methods: A lymphoblastoid cell line was generated from patient cells. RNA was purified and analyzed
by digital droplet RT-PCR. For a functional study of HRR mechanism, DNA damage was induced, and
immunodetection of histone gamma-H2AX, RAD-51 and BRCA1 was performed. Here we present the
results achieved in the process of optimizing the transfer protocol of the CRISPR machinery. Two types
of guide RNAs were used: one that would predictably result in skipping of exon 7 of the BRCA2 gene,
and another that would predictably trigger a knock out of the BRCA2 gene. A chromosomal break test
was performed to assess the type of repair of DSBs. The test still to be developed consists of using
CRISPR-Cas9 to introduce an artificial nucleotide sequence (HA-tag) into a target gene like UBTF. The
effectiveness of the process, which depends on HRR, will be quantified by Quantitative ddRT-PCR.

Resultados: Vimos que a maioria do mRNA de BRCA2 de células de doentes excluem o exão 8, o que
introduz uma mudança de quadro de leitura e um codão STOP prematuro, esperando-se que o mRNA
seja degradado por non sense mediated decay (NMD). A exclusão simultânea dos exões 7 e 8 impede
o frameshift e a degradação do mRNA. Usando CRISPR-Cas9, conseguimos induzir o skipping do exão
7 em células derivadas de doentes. Como previmos, o ensaio de HRR mostra uma recuperação parcial
da função pois a geração de focos RAD51 foi mais frequente em células editadas do que em células
não editadas de doentes. O ensaio de quebras cromossômicas mostrou uma capacidade melhorada
das linhas celulares editadas para reparar DSBs com precisão. A linha celular BRCA2 knock out mostrou
uma capacidade deficitária de recrutamento de focos de RAD51, assim como uma fraca reparação
eficaz de DSBs.
Conclusões: Com de edição genética, modulámos o splicing e aumentámos a produção de uma isoforma de mRNA com o quadro de leitura restaurado, gerando uma proteína truncada, mas funcional.
Adicionalmente, fornecemos dados que favorecem o proof-of-principle para a modulação de splicing
como uma estratégia terapêutica. Para além disto, otimizamos o protocolo de transfeção da maquinaria de CRISPR, com vista a desenvolver um novo teste que permita quantificar o défice de HRR.
Gerámos também uma linha celular BRCA2 knock out, que poderá ser usada em ensaios posteriores.

1

Projeto em Desenvolvimento e Prorrogado para o 25.º PEC

Results: We saw that most of patient cells BRCA2 mRNA exclude exon 8 which introduces a frameshift
and generates a premature STOP codon, so it is expected that the mRNA will be degraded by non-sense
mediated decay (NMD). Simultaneous skipping of exons 7 and 8 prevents a frameshift and mRNA
degradation. Using CRISPR-Cas9, we were able to induce exon 7 skipping in patient-derived cells. As
we predicted, the HRR assay shows a partial recovery of repair function, as the generation of RAD51
foci was more frequent in edited cells than in unedited patient cells. The chromosome breakage assay
showed an improved ability of the edited cell lines to repair DSBs accurately. The BRCA2 knock out cell
line showed an impaired ability to recruit RAD51 foci, as well as poor effective repair of DSBs.
Conclusions: Through gene editing, we performed splicing modulation and increased the production
of a mRNA isoform with a restored reading frame, generating a truncated but functional protein. In
addition, we provide data that supports proof-of-principle for splicing modulation as a strategy to
restore functional protein synthesis. In addition, we have optimized the CRISPR machinery transfection protocol, with a view to developing a new test that allows us to quantify the HRR deficit. We also
generated a BRCA2 gene knock out cell line, which could be used in further assays, as it is a negative
control for HRR.
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RESUMO: Fundamento: O Relógio Molecular Circadiano (RMC) é um sistema cronológico biológico
que regula a homeostasia celular de acordo com o contexto ambiental envolvente. Através de um padrão de expressão oscilante de genes periódicos, o RMC controla processos fisiológicos e patológicos.
Os genes CLOCK e BMAL1 constituem o núcleo do mecanismo circadiano: após heterodimerizarem,
promovem a transcrição dos seus alvos, como os genes Period e Cryptochrome e regulam ainda os
recetores REV-ERB, responsáveis por uma ansa de feedback negativo sobre o RMC. A Leucemia Linfoblástica Aguda de células T (LLA-T) é uma expansão clonal maligna de precursores de células T associada a elevada morbimortalidade. PTEN é uma fosfatase que regula negativamente o eixo de sinalização
PI3K-Akt, o qual é essencial à sobrevivência e proliferação celular. Em LLA-T, PTEN perde a sua funcionalidade e desencadeia ativação constitutiva da via PI3K/Akt. A cinase CK2, hiperativa nas células de
LLA-T, é responsável pelo descrito ao fosforilar PTEN. Além disso, a CK2 tem um papel essencial no RMC
ao fosforilar os seus elementos primários, e assim, promover o adequado funcionamento do RMC. O
presente estudo visa caracterizar as interações moleculares e potencial hierarquia das mesmas entre
o RMC e a via CK2-PI3K-Akt.

ABSTRACT: Background: The Circadian Molecular Clock (CMC) is a biological timing system that regulates cellular homeostasis according to environmental cues. It controls physiological and pathological
processes through a near 24-hour oscillating expression pattern of periodic genes. CLOCK and BMAL1
genes are the core of the CMC: after heterodimerization, they drive transcription of their targets, as
Period and Cryptochrome. They also regulate REV-ERB receptors, which ensure a negative feedback
loop in the CMC. T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL) is a malignant clonal expansion of T cells
precursors with great morbimortality associated. PTEN is a phosphatase assigned to negatively regulate PI3K-Akt signalling axis, which is essential to cellular survival and proliferation. In T-ALL, PTEN loses
its functionality triggering constitutive PI3K-Akt pathway activation. CK2 is hyperactivated in T-ALL cells
and is responsible for the latter since it phosphorylates PTEN. Furthermore, CK2 plays an essential role
in the CMC through phosphorylation of its primary drivers and supporting CMC normal functioning
thereafter. This study aims to characterize the molecular interactions and potential hierarchy between
the CMC and the CK2-PI3K-Akt pathway.

Métodos: Várias técnicas foram aplicadas, incluindo a sincronização e avaliação de ritmos circadianos
em células de LLA-T; Análise de Western Blot e avaliação estatística das oscilações circadianas.

Methods: Several techniques were employed and included the synchronization and assessment of
circadian rhythms in T-ALL cell lines; Western Blot analysis and statistical assessment of circadian oscillations.

Resultados: As células de LLA-T testadas apresentaram oscilações circadianas rítmicas e, na linha celular MOLT-4, o SR9009, um agonista REV-ERB, prolongou significativamente o período e fase. A via
de sinalização CK2-PI3K-Akt segue um padrão circadiano e o SR9009 determinou atraso de fase e aumento do mesor (média ajustada do ritmo circadiano; estimativa não enviesada da tendência central), respetivamente, para o P-Akt, P-mTOR, P-GSK-3β e para P-Akt e P-mTOR. Isto reflete oscilações
circadianas mais lentas em contexto de disrupção do RMC com o SR9009. Adicionalmente, o fármaco
alterou fundamentalmente a dinâmica de ativação dos efetores a jusante.

Results: The T-ALL cell lines tested display circadian rhythmic oscillations, and in the MOLT-4 cell line,
SR9009, a REV-ERB agonist, significantly extended period and phase. The CK2-PI3K-Akt signalling pathway axis activation follows a circadian rhythmic pattern and SR9009 significantly delayed phase and
increased mesor (circadian rhythm-adjusted mean; unbiased estimator of central tendency) respectively for P-Akt, P-mTOR, P-GSK-3β, and P-Akt, P-mTOR. This reflects slower circadian oscillations upon
disruption of CMC with SR9009. Moreover, the drug fundamentally altered downstream effectors activation dynamics.

Conclusões: As células de LLA-T testadas seguem um padrão rítmico circadiano. Na linha celular MOLT4, o agonista SR9009 alterou o padrão celular circadiano rítmico, bem como, a dinâmica de oscilação
de ativação da via CK2-PI3K-Akt, sugerindo uma interação direta entre o RMC e esta via de sinalização
em LLA-T. Este estudo preliminar revela uma nova interação molecular que poderá constituir um importante alvo terapêutico a ser explorado.

Conclusions: The T-ALL cell lines tested follow a circadian rhythmic pattern. In the MOLT-4 cell line,
the SR9009 agonist altered the cellular circadian rhythmic pattern as well as the rhythmic oscillating
dynamics of CK2-PI3K-AKT signalling axis activation suggesting a direct crosstalk between the CMC and
this signalling axis in T-ALL. This preliminary study uncovers a novel molecular interplay in T-ALL biology
that might constitute an important therapeutical target to be exploited.
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RESUMO: A angiogénese por brotação é um processo essencial a partir do qual se desenvolvem vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes. Durante este processo ocorre migração coletiva das
células endoteliais através de protusões de membrana que direcionam a migração. Os filopodia são
um tipo de protusões das células de ponta, classicamente consideradas o primeiro contacto com os
fatores ambientais e, portanto, essenciais para a invasão e orientação celular. Contudo, estudos diferentes questionaram esta visão clássica. A ablação de NMIIA das células endoteliais leva a um número
reduzido de filopodia, mas as células endoteliais ainda são capazes de migrar. Além disso, a inativação
de Arp2/3 leva ao aumento do número de filopodia e à diminuição da migração celular. A clarificação
dos mecanismos de migração das células endoteliais envolvendo os filopodia é essencial para o desenvolvimento de terapias de inibição das células de ponta invasivas durante a angiogénese por brotação.

ABSTRACT: Sprouting angiogenesis is an essential process were new vessels are formed from pre-existing ones in both, physiology and pathology. During this process, collective migration of endothelial
cells occurs through membrane protrusions that detect and direct migration. Filopodia are a type of
protrusion of tip cells, classically considered the first contact with environmental factors and thus essential for cell invasion and orientation. Different studies have, however, questioned this classical view.
Endothelial cell-autonomous ablation of NMIIA leads to reduced number of filopodia, but endothelial
cells are still able to migrate. In addition, Arp2/3 inactivation leads to increased number of filopodia
and decreased cell migration. Thus, clarification of endothelial cell migration mechanisms involving
filopodia is essential for the development of invasive tip cell inhibition therapies during sprouting angiogenesis.

Pretendemos identificar compostos farmacológicos que possam inibir a formação de filopodia em células endoteliais e permitam estudar a relevância da inibição dos filopodia na migração de células
endoteliais.

We aim to identify different pharmacological compounds that can inhibit filopodia formation in endothelial cells and that will allow to study the relevance of filopodia inhibition in endothelial cell migration.

Para manipular a formação dos filopodia foi usado um ensaio de co-culturas de HUVECs-CAAX Venus e
fibroblastos, em que as células endoteliais formam estruturas tipo-filopodia. As células foram tratadas
durante 3 horas com diferentes inibidores farmacológicos a diferentes concentrações: inibidores da
PI3K (A66, LY294002, IPI549), inibidor do src (PP2), inibidor dos canais de cálcio tipo L (Amlodipina),
inibidor da Rac1 (NSC23766) e inibidor da Rap1 (GGTI298). Os inibidores farmacológicos mais promissores (LY294002, IPI549) foram então testados in vivo usando retinas de ratinhos com 6 dias. Os
fármacos foram administrados por IP durante 4 horas e, subsequentemente, as retinas foram isoladas.
Foi usado um AC anti-CD31 para marcar células endoteliais por imunofluorescência. Todas as diferenças no número dos filopodia foram analisadas por microscopia de fluorescência confocal e as imagens
analisadas no programa ImageJ.
A análise in vitro mostrou que apenas a inativação de PI3K leva a uma redução significativa no número
de filopodia (50μM de IPI549 leva a uma diminuição de 41%; 20 μM de LY294002 e 50μM de A66 resultam em 51% de redução). Para estudar a relevância biológica da inativação de filopodia na migração de
células endoteliais, esses inibidores foram posteriormente testados in vivo. Ambos, IPI549 e LY294002
(60 mg/kg) não mostraram qualquer efeito no número de filopodia ou expansão radial da vasculatura
retiniana.
Apesar dos efeitos significativos in vitro dos inibidores de PI3K na redução da formação de filopodia,
estes não se verificaram na vasculatura da retina dos ratinhos. São necessários mais estudos para
esclarecer as diferenças entre os dois modelos, mas podem ser explicadas, em parte, pela biodisponibilidade do fármaco nas células endoteliais da vasculatura retiniana.

In order to manipulate filopodia formation we have used a co-culture assay of HUVECs-CAAX Venus
and fibroblasts, in which endothelial cells are known to form filopodia-like structures. The cells were
treated for 3 hours with different pharmacological inhibitors at different concentrations: PI3K inhibitors (A66, LY294002, IPI549), src inhibitor (PP2), L-type calcium channel inhibitor (Amlodipine), Rac1
inhibitor (NSC23766) and Rap1 inhibitor (GGTI298). The most promising pharmacological inhibitors
(LY294002, IPI549) were then tested in vivo using mouse retinas at postnatal day 6. Drugs were administered by IP for 4 hours and subsequently retinas were isolated. It was used an anti-CD31 ab to stained
endothelial cells by immunofluorescence. All differences in the number of filopodia were analyzed
by confocal fluorescence microscopy and the images analyzed in the ImageJ program. Statistical was
performed using the Mann-Whitney test.
The in vitro analysis showed that only PI3K inactivation leads to a significant reduction in filopodia
number (50μM of IPI549 leads to a decreased of 41% in the formation of filopodia; 20μM of LY294002
results on 51% of reduction; and 50μM of A66 affects in 51% the filopodia formation). To study the biological relevance of filopodia inactivation on endothelial cells migration these inhibitors were further
tested in vivo. Both, IPI549 and LY294002 (60 mg/kg) did not show any effect in the filopodia number
or radial expansion of the retinal vasculature.
Despite the significant in vitro effects of PI3K inhibitors in reducing filopodia formation, these have not
been confirmed in the mouse retinal vasculature. Further studies are needed to clarify the differences
between the two models but it could be, in part, explained by the drug bioavailability in endothelial
cells of the retinal vasculature.
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RESUMO: Fundamento: A Síndrome da Fragilidade é definida como uma diminuição da capacidade
do organismo de resistir a stress físicos e perturbações homeostáticas. O músculo esquelético sofre
uma perda progressiva de massa e função/força com a idade, um processo designado por Sarcopénia.
O estado de inflamação crónica que acompanha o processo de envelhecimento é um potencial subexplorado condutor do envelhecimento muscular. Melhores modelos que permitam uma melhor compreensão da componente inflamatória da Sarcopénia podem fornecer novos alvos para a intervenção
da doença nos idosos. Num estudo recente, o laboratório Neves/Sousa-Victor descobriu que a MANF,
uma proteína expressa pela maioria dos tecidos do corpo humano, tem uma função imunomoduladora
autócrina, promovendo a ativação anti-inflamatória e a resolução dos danos tecidulares. Estes estudos
mostraram que os níveis sistémicos de MANF diminuem no envelhecimento de ratos e humanos e que
esta redução contribui para a perda da homeostasia tecidual relacionada com o envelhecimento, o desenvolvimento de um fenótipo de inflamação crónica e uma aceleração do envelhecimento hepático.
Estas características foram replicadas quando a expressão de MANF foi especificamente eliminada a
partir de células imunitárias.

ABSTRACT: Background: Syndrome of Frailty is defined by a decreased ability of the organism to withstand physical challenges and homeostatic perturbations. The skeletal muscle suffers a progressive
loss of mass and function/strength with age, a process known as Sarcopenia, which is accompanied
by several modifications in the muscle. The state of chronic inflammation that accompanies the aging process is a potential but underexplored driver of muscle aging. Better models that allow better
understanding of the inflammatory component of sarcopenia could provide new targets for disease
intervention in the elderly. In a recent study, the Neves/Sousa-Victor lab discovered that MANF, a
stress responsive protein expressed by most tissues of the human body, has an autocrine immunomodulatory function, promoting anti-inflammatory activation and resolution of tissue damage. These
studies showed that systemic levels of MANF decline in aging mice and humans and this reduction
contributes to the age-related loss of tissue homeostasis, the development of a phenotype of chronic
inflammation and acceleration of liver aging. These features were also replicated when the expression
of MANF was specifically ablated from immune-cells.

Objetivos: Testar a hipótese de que a inflamação causada pela perda da função MANF levará a um
fenótipo de envelhecimento muscular acelerado. Serão usados músculos de animais envelhecidos para
obter uma análise de referência do envelhecimento muscular fisiológico para ajudar a caracterização
dos músculos de animais com perda de função de MANF.
Métodos: Para analisar o tecido muscular, até à data, utilizámos duas técnicas principais: caracterização histológica (H&E para quantificar a área da secção transversal das miofibras e avaliar as suas características morfológicas, Tricromio de Masson para detetar fibrose, uma importante consequência da
inflamação e CD68-immunostaining para detetar infiltrados imunes) e caracterização bioquímica (WB
para detetar adutos de HNE, um importante biomarcador do stress oxidativo e da peroxidação lipídica
e Perfil Proteómico para a determinação dos níveis relativos de citocinas).
Resultados: Observámos várias alterações fisiológicas relacionadas com a idade no músculo esquelético de ratos com diferentes idades: jovens, velhos e geriátricos. Da sua análise histológica foi possível
observar que à medida que a sua idade aumentava, também aumentava o grau de fibrose, o número
de infiltrados imunes e a percentagem do número de fibras com núcleos centrais. A análise proteica
revelou um aumento das proteínas modificadas por HNE em ratos envelhecidos e o perfil do proteoma
identificou várias citocinas alteradas no músculo envelhecido. Na caracterização do modelo de perda
de função do MANF, mais precisamente em ratos LysM-Cre-Mand fl/fl, descobrimos que os ratos com
células mielóides deficientes em MANF tinham um maior grau de fibrose e uma maior percentagem
de infiltrados imunes. O trabalho em curso irá completar a análise histológica e proteica neste modelo
de perda de função MANF.

Objectives: We will test the hypothesis that inflammation driven by MANF loss of function will lead to
a phenotype of accelerated muscle aging, as previously described in other tissues. We will use muscles
from aged animals to obtain reference analysis of physiological muscle aging to assist our characterization of the muscles from MANF loss of function animals.
Methods: To analyze the muscle tissue, until now, we used two main techniques: histological characterization (H&E stain to quantify the cross-sectional area of myofibers and evaluate its morphological
features, Masson Trichrome to detect fibrosis, an important consequence of inflammation and CD68
immunostaining to detect immune infiltrates) and biochemical characterization (WB to detect HNE
adducts, a major biomarker of oxidative stress and lipid peroxidation and Proteoma Profiler Array for
the determination of the relative levels of selected mouse cytokines).
Results: We observed several physiological age-related changes in the skeletal muscle of mice with
different ages: young, old and geriatric. From their histological analysis it was possible to observe that
as their age increased, so did the degree of fibrosis, the number of immune infiltrates and the percentage of the number of fibers with central nuclei. Protein analysis revealed an increase in HNE-modified
proteins in aged mice and proteome profiling identified several cytokines altered in the aged muscle.
In our characterization of MANF loss of function mouse model, more precisely in LysM-Cre-Mand fl/fl
mice, we found that mice with MANF-deficient myeloid cells had higher degree of fibrosis and a bigger
percentage of immune infiltrates. Ongoing work will complete the histological and protein analysis in
our MANF loss of function model.
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RESUMO: As células estaminais embrionárias (ESCs) são células pluripotentes com capacidade de se
diferenciarem em todos os tipos de células e por isso têm uma enorme importância na investigação
e na clínica. A diferenciação em células mais especializadas é acompanhada pela saída do estadio de
pluripotência. Estes processos celulares são regulados por várias moléculas e vias de sinalização responsáveis por ativar ou reprimir reguladores transcricionais e epigenéticos. O resultado dessas interações determina se o processo é o de auto-renovação ou de diferenciação.

ABSTRACT: Embryonic stem cells (ESCs) are pluripotent stem cells that can differentiate into all different cell types within the body and have an enormous value for research and clinical applications.
Differentiation into more specialized cells is accompanied by exit from a pluripotent stage. These cellular processes are regulated by several molecules and signaling pathways responsible for activating
or repressing transcriptional and epigenetic regulators. Ultimately, the output of these interactions
dictates the self-renewal or differentiation response.

A via de sinalização Notch desempenha vários papéis na autorrenovação e na especificação do destino
celular de vários tipos celulares durante a embriogénese e nos tecidos pós-natais. Nos mamíferos,
a via de sinalização Notch é composta por quatro receptores (Notch1-4) e cinco ligandos, divididos
pelas famílias Delta (DLL1, DLL3 e DLL4) e Jagged (JAG1 e JAG2). Mais recentemente, estudos realizados no nosso laboratório identificaram papéis anteriormente desconhecidos do ligando Dll4 durante
a diferenciação de ESCs de murino (mESC) em múltiplas linhagens mesodérmicas. A diferenciação de
mESC na ausência de Dll4 apresenta um fenótipo mais imaturo do que os seus homólogos normais e
heterozigotos, sugerindo que a sinalização Dll4 regula o tempo da emergência de células dos folhetos
germinativos.

The Notch signaling pathway plays diverse roles in self-renewal and cell fate specification in embryogenesis and postnatal tissues. In mammals, the Notch pathway is composed of four receptors
(Notch1-4) and five transmembrane ligands, the Delta-like (i.e., DLL1, DLL3 and DLL4) and Jagged (i.e.,
JAG1 and JAG2). More recently, studies performed in our laboratory have identified previously unknown roles of the Dll4 Notch ligand during differentiation of mESCs into multiple mesodermal lineages. Differentiation of mESC lacking Dll4 showed a more immature phenotype than their heterozygous
and normal counterparts, suggesting that Dll4 signaling regulates the timing of germ layer emergence.

Estes dados levantam a hipótese de que Dll4 poderá regular a saída da pluripotência das células mES e
modular o seu compromisso na diferenciação dos derivados de folhetos germinativos.
Para investigar esta hipótese, realizámos um ensaio de saída de pluripotência com três linhas de células
mES previamente descritas, R1 WT e seus derivados contendo deleções de Dll4 hetero ou homozigóticas, R1 Dll4 +/- e R1 Dll4 -/-. Resumidamente, as mESCs foram colocadas em placas de seis poços a uma
densidade de 4.500 células/cm2 e depois cultivadas durante 3 dias em meio inibidor de diferenciação,
meio 2i (N2B27+2i+LIF), seguido de 4 dias de cultura em meio permissivo (N2B27 sem inibidores) e
finalmente, por 3 dias em meio 2i. Aos dias 0, 3, 7 e 10 foram recolhidas células para caracterização
fenotípica por citometria de fluxo usando os marcadores de pluripotencia SSEA1 e E-Caderina. Simultaneamente foi isolado mRNA para o estudo da expressão de genes de pluripotência através da análise
quantitativa por RT-PCR de Oct4 (Pou5f1), Nanog e Sox2 em mESCs mutantes WT e Dll4.
A análise da expressão de SSEA-1 nas três linhas celulares utilizadas mostrou que a linha nula para Dll4,
R1 DII4 -/-, apresentava uma maior expressão de SSEA-1. Os dados da análise quantitativa da expressão
de genes de pluripotência serão apresentados no poster e relatório final.

Taken together, the data led us to hypothesize that Dll4 might regulate the exit from pluripotency of
mES cells and impact on commitment to differentiation into the germ layers derivativatives.
To investigate this hypothesis, we performed a pluripotency exit assay to three previously described
murine ES cell lines, R1 WT and its derivatives harboring hetero- or homozygous Dll4 deletions, R1
Dll4 +/- and R1 Dll4 -/-. Briefly, mESCs were plated in six-well plates at a density of 4,500 cells/cm2 and
then cultured for 3 days in an inhibitor differentiation medium 2i (N2B27+2i+LIF), followed by 4 days
of culture in a permissive media (N2B27 without inhibitors) and finally for 3 days in 2i medium. On
days 0, 3, 7 and 10 cells were collected for phenotypic characterization by flow cytometry using the
pluripotency markers SSEA1 and E-Cadherin. Simultaneously, mRNA was isolated to study the expression of pluripotency genes through quantitative analysis by RT-PCR of Oct4 (Pou5f1), Nanog and Sox2
in mutant mESCs WT and Dll4.
The analysis of SSEA-1 expression in the three cell lines used showed that the null line for Dll4, R1 DII4
, had a higher expression of SSEA-1. Data from the quantitative analysis of pluripotency gene expression will be presented in the poster and final report.

-/-

Our preliminary results suggest that DII4 gene might be a regulator of the exit of pluripotency.

Os nossos resultados preliminares sugerem que DII4 poderá ser um regulador da saída da pluripotência.

Livro de Resumos | 20

Alunos | Students: Catarina Ribeiro

20200010

Tutores | Tutors: Célia Carvalho
Laboratório, Centro, Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Maria Carmo-Fonseca Lab, iMM-JLA
E-mail: ribeiro.catarina1@campus.ul.pt
Título: Qual o mecanismo pelo qual o lncRNA PCAT-1 afeta o BRCA2?
Title: What is the mechanism by which lncRNA PCAT-1 affects BRCA2?
Palavras-Chave: PCAT-1, BRCA2, Regulação Génica

Key-Words: PCAT-1, BRCA2, Gene Regulation

RESUMO: O cancro da próstata é um dos mais comuns e uma das principais causas de mortalidade,
por cancro, nos homens. Alterações na expressão de “long non-conding RNAs” (lncRNAs) estão implicadas nos diferentes tipos de cancro, podendo atuar como oncogenes ou genes supressores. Estudos
recentes identificaram o lncRNA PCAT-1 como sendo um provável regulador da transcrição, regulando
negativamente a expressão do gene BRCA2 e positivamente a expressão da oncoproteína Myc. No
entanto, o modo como o PCAT-1 está implicado na regulação do gene BRCA2 ainda não é conhecido.

ABSTRACT: Prostate cancer is one of the most common and a major cause of cancer mortality in men.
Changes in the expression of long non-conding RNAs (lncRNAs) are implicated in different types of cancer, which can be considered as oncogenes or suppressor genes. Recent studies have identified lncRNA
PCAT-1 as a likely transcriptional regulator by negatively regulating the expression of the BRCA2 gene
and positively regulating the expression of the Myc oncoprotein. However, the way PCAT-1 is involved
in the regulation of the BRCA2 gene is not yet known.

O objetivo deste projeto foi investigar o mecanismo pelo qual o PCAT-1 afeta a expressão de BRCA2.

The purpose of this project is to investigate the mechanism by which PCAT-1 affects the expression of
BRCA2.

Foi utilizada a linha celular LNCaP, derivada de cancro da próstata. Foi realizado RNAi para reduzir o
nível de lncRNA PCAT-1 e a sua eficácia foi avaliada por RT-qPCR com três “primers” específicos. Para
estudar o efeito do silenciamento do PCAT-1 sobre a expressão do gene BRCA2, procedeu-se à quantificação de pré-mRNA BRCA2 (e13e14) utilizando a técnica de RT-qPCR. Esta avaliação mostrou que,
ao contrário do previamente reportado, o RNAi de PCAT-1 resultou numa diminuição da expressão do
gene BRCA2. Como a expressão do gene BRCA2 varia ao longo do ciclo celular, medimos os níveis do
mRNA CCNA2, que codifica a proteína ciclina A2. Os resultados mostraram que há uma forte correlação
entre os níveis de expressão de BRCA2 e de ciclina A2.
Em conclusão, os resultados obtidos mostram que o silenciamento do lncRNA PCAT-1 induz uma redução dos níveis de expressão de BRCA2 e de ciclina A2, sugerindo um papel deste RNA não codificante
na regulação do ciclo celular em células de cancro da próstata.

We used the LNCaP cell line, derived from prostate cancer. RNAi was performed to reduce the level of
lncRNA PCAT-1 and its efficacy was assessed by RT-qPCR with three specific primers. To study the effect
of PCAT-1 silencing on BRCA2 gene expression, the quantification of pre-mRNA BRCA2 (e13e14) was
performed using the RT-qPCR technique. This evaluation showed that, contrary to what was previously
reported, the PCAT-1 RNAi resulted in a decrease in the expression of the BRCA2 gene. As BRCA2 gene
expression varies throughout the cell cycle, we measured the levels of CCNA2 mRNA, which encodes
the cyclin A2 protein. The results showed that there is a strong correlation between the expression
levels of BRCA2 and cyclin A2.
In conclusion, the results obtained show that the silencing of lncRNA PCAT-1 induces a reduction in
the expression levels of BRCA2 and cyclin A2, suggesting a role of this non-coding RNA in cell cycle
regulation in prostate cancer cells.
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RESUMO: As mutações BRCA1 e BRCA2 são as principais drivers do cancro da mama e ovário hereditários. BRCA1 e BRCA2 são proteínas supressoras de tumor, com funções cruciais na manutenção da estabilidade genómica. As proteínas BRCA1 e BRCA2 desempenham um papel importante na reparação
de double-strand DNA breaks (DBSs) por recombinação homóloga. Estudos recentes demonstraram
que BRCA1 e BRCA2 são também essenciais no turnover de R-loops. Dado que a função de BRCA como
proteínas supressoras de tumor parece ubíqua, por que é que as mutações germinativas no gene BRCA
predispõem maioritariamente a carcinogénese em tecidos dependentes de estrogénio, nomeadamente mama e ovário?

ABSTRACT: BRCA1 and BRCA2 mutations are the main drivers of hereditary breast and ovarian cancer.
BRCA1 and BRCA2 are tumour suppressor proteins, with crucial roles in maintaining genomic stability.
It is well-established that BRCA1 and BRCA2 proteins play an important part in the repair of double-strand DNA breaks (DSBs) by homologous recombination. Recent studies have shown that BRCA1 and
BRCA2 are also essential in the turnover of R-loops. Given that BRCA physiological roles as tumour
suppressor proteins seem relevant ubiquitously, why are germline BRCA gene mutations mainly predisposing to cancer in estrogen-related tissues, namely breast and ovarian cancers?

A nossa hipótese é que as mutações BRCA1 e BRCA2 estão associadas a carcinogénese em tecidos
dependentes de estrogénio pelo efeito sinérgico entre a deficiência na reparação de DBSs e o dano no
DNA induzido pelo estrogénio. O estrogénio poderá induzir este dano no DNA pelo efeito genotóxico
dos seus metabolitos e/ou pela acumulação de R-loops.
Para testar esta hipótese, usámos células de dadoras portadoras de mutações em heterozigotia nos
genes BRCA1 (BRCA1 c.3612delA) ou BRCA2 (BRCA2 156_157insAlu) e de controlos BRCA wild-type.
Utilizámos fibroblastos da pele e células progenitoras de epitélio mamário derivadas de iPSCs. Depois,
tratámos estas células com estrogénio e metabolitos 2-hidroxiestradiol (2-OHE2) e 4-hidroxiestradiol
(4-OHE2) e avaliámos, por imunofluorescência, a presença de DSBs (através da quantificação de gamaH2AX) e a formação de R-Loops (com o anticorpo monoclonal S9.6).
A imunofluorescência não demonstrou uma diferença significativa entre os fibroblastos com mutação
BRCA e os fibroblastos BRCA wild-type tratados com estrogénios, metabolitos de estrogénios e mock
solvent. Por outro lado, observámos que nos progenitores epiteliais mamários a presença de DSBs foi
mais abundante nos progenitores derivados de iPSCs com mutações BRCA, em comparação com o
controlo BRCA wild-type, sem diferença significativa entre as células tratadas com estrogénios, seus
metabolitos e mock solvent. Relativamente ao estudo da formação de R-loops nestas células, o anticorpo monoclonal S9.6 provou ser inespecifico na quantificação de R-loops formados.
Concluindo, não observámos uma correlação entre o tratamento de fibroblastos e progenitores epiteliais de mama com estrogénio e os seus metabolitos e a presença de DSBs nas células com mutação
BRCA e o controlo BRCA wild-type. A presença de DSBs foi mais abundante nos progenitores de mama
com mutações BRCA, enquanto que esta diferença não foi aparente nos diferentes fibroblastos.
No futuro, sugeriríamos a optimização da diferenciação dos progenitores epiteliais de mama, dado que
a resposta para este problema parece estar nas características expressas por estas células. Acharíamos,
também, interessante estudar se a diferença na presença de DSBs já está expressa nas iPSCs com mutação BRCA ou se está presente apenas em progenitores diferenciados.

We hypothesise that BRCA1 and BRCA2 mutations cause cancer in estrogen-regulated tissues by a
synergistic effect between DSBs repair deficiency and estrogen-induced DNA damage. Estrogen might
induce DNA damage due to the effect of genotoxic metabolites and/or to the accumulation of R-loops.
To test this hypothesis, we used cells from carriers of heterozygous mutations in either BRCA1 (BRCA1
c.3612delA) or BRCA2 (BRCA2 156_157insAlu) genes and from BRCA wild-type control. We used both
human skin fibroblasts and mammary epithelial progenitors derived from iPSCs. We treated these cells
with estrogen, estrogen metabolites 2-hydroxyestradiol (2-OHE2) and 4-hydroxyestradiol (4-OHE2) and
evaluated, by immunofluorescence, the presence of DSBs (through the quantification of gamaH2AX)
and the formation of R-Loops (with the monoclonal antibody S9.6).
The immunofluorescence showed no significant difference between the fibroblasts BRCA mutated and
BRCA wild-type treated with the estrogen, estrogen metabolites and mock solvent. On the other hand,
we observed that in the mammary epithelial progenitors the presence of DSBs was more abundant
in the progenitors derived from iPSCs with BRCA mutations, comparing with BRCA wild-type control,
with no significant difference between those treated with estrogen, estrogen metabolites and mock
solvent. Regarding the study of the formation of R-loops in these cells, the monoclonal antibody S9.6
proved to be inespecific to quantify the R-loops formed.
In conclusion, we did not find that the treatment with estrogen and estrogen metabolites in fibroblasts
and mammary epithelial progenitors produced a quantifiable difference in DSBs in cells with BRCA
mutation and BRCA wild-type control. The presence of DSBs was more abundant in the mammary progenitors with BRCA mutations, whereas this difference was not apparent in the different fibroblasts.
As a future path, we suggest the further optimization of the differentiation of mammary epithelial
progenitors, since the answer seems to be in characteristics expressed by these cells. We would find it
interesting to study whether this difference in the presence of DSBs is already expressed in the iPSCs
with BRCA mutation, or if it is only present in differentiated progenitors.
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RESUMO: A Heat Shock Protein (HSP) 90 é uma proteína chaperonina com ações importantes no cancro, em particular na conformação e função de proteínas “client” importantes na oncogénese. Dados
recentes demostram que a sua forma extracelular (eHSP90) promove a metastização, tornando-a num
possível alvo terapêutico anti-tumoral.

ABSTRACT: The Heat Shock Protein (HSP) 90 is a chaperon protein with essential roles in cancer, namely in the maintenance of the stability, integrity, conformation, and function of some “client” key oncogenic proteins. Recently, it has also been shown that the extracellular form of HSP90 (eHSP90) is
involved in tumor invasiveness, making it a possible therapeutic target in cancer.

Em projetos GAPIC no nosso laboratório, foram anteriormente realizados ensaios in vitro que demonstraram que um novo anticorpo bloqueante da ação da eHSP90 (α-eHSP90)* reduz a capacidade invasiva das células, sugerindo o seu potencial uso como fármaco anti-tumoral. Posteriormente, explorámos
os efeitos imunorreguladores deste potencial fármaco na polarização de macrófagos associados a tumor (MAT), uma vez que tumores com níveis elevados de MAT pró-inflamatórios (M1) associam-se a
melhor prognóstico. Os resultados obtidos, em contexto de microambiente tumoral de cancro do ovário, mostraram uma diminuição da secreção de citocinas pró-inflamatórias na polarização M1, quando
foi inibida a atividade da eHSP90.

In GAPIC projects of our laboratory, previous in vitro data showed that a new antibody against eHSP90
(α-eHSP90) reduces the invasive capacity of cancer cells, suggesting a potential application of this drug
in cancer treatment. Then, we explored the immunomodulatory role of this drug in tumor-associated
macrophages (TAM), since it has been shown that high levels of pro-inflammatory TAM (M1) in tumors
is associated with a better prognosis. We observed a decreased secretion of pro-inflammatory cytokines, during M1 polarization, when eHSP90 was blocked in the context of ovarian cancer microenvironment.

O presente projeto pretende avaliar a atividade da eHSP90 na ativação M1 noutros microambientes
tumorais, nomeadamente no melanoma e no cancro da mama.
Para isso, macrófagos humanos foram ativados e co-cultivados in vitro com a linha de células tumorais SKMEL28 (melanoma) ou T47D (cancro da mama). Sucintamente, os monócitos foram isolados de
sangue de dadores anónimos e saudáveis, e diferenciados em macrófagos (M0) durante 7 dias. Para
estudar o efeito do bloqueio da eHSP90 durante a ativação M1, os macrófagos M0 foram polarizados
durante 2 dias, em co-cultura com células SKMEL28 ou T47D, na presença (condição bloqueio) ou
ausência (condição controlo) de α-eHSP90. Em cada estadio do desenvolvimento, foram recolhidas
células e caracterizadas por citometria de fluxo, usando os marcadores de superfície celular CD14,
CD91, CD64 e CD1a. Paralelamente, os sobrenadantes M0 e M1 foram recolhidos para análise do perfil
de citocinas inflamatórias.
A análise fenotípica revelou monócitos com um perfil CD14altoCD64altoCD91altoCD1abaixo. Após a diferenciação em macrófagos M0, observou-se redução da expressão de CD14 e CD64. Os Macrófagos M1
apresentaram uma expressão reduzida de CD14, CD91 e CD1a quando comparados com M0. Não houve diferenças significativas na expressão de marcadores celulares entre culturas de M1 e co-culturas,
com e sem α-eHSP90. Os perfis das células foram idênticos nos distintos contextos de microambiente
tumoral (melanoma, cancro de mama e cancro de ovário).
Foi realizada a análise do sobrenadante para determinar o perfil de citocinas inflamatórias. Os
resultados serão apresentados no poster e relatório final.

This project aims to explore the eHSP90 modulation on M1 activation in other tumors microenvironment contexts, such as melanoma and breast cancer.
For that, we used an in vitro assay to activate human macrophages in a co-culture system with SKMEL28 (melanoma) or T47D (breast cancer) cell lines. Briefly, monocytes were isolated from blood
samples obtained from healthy anonymous donors and differentiated into macrophages (M0) for seven days. To study the effect of blocking eHSP90 during M1-activation, M0 was co-cultured for 48h with
SKMEL28 or T47D cells either in the presence (blocking conditions) or absence (control conditions) of
α-eHSP90. For each stage studied, cells were collected and analyzed by flow cytometry using cell-surface markers CD14, CD91, CD64, and CD1a. In parallel, M0 and M1 supernatants were collected to
perform inflammatory cytokine profile analysis.
Phenotypic analysis showed isolated monocytes with CD14hiCD64hiCD91hiCD1alow profile. After differentiation to macrophages M0, it was observed the reduction of CD14 and CD64 expression. Macrophages M1 had lower levels of CD14, CD91 and CD1a expression when compared to M0. There was no
significant difference in cell markers expression between M1 cultures and co-cultures, with or without
α-eHSP90. Cell profiles were identical among distinct cancer microenvironment contexts (melanoma,
breast cancer and ovarian cancer). We performed supernatant analysis by flow cytometry to further
determine the secretory inflammatory cytokines profiles. The results will be presented during poster
presentation and final report.
* Results subject to a confidentially agreement (Pharmis Biofarmaceutica)

* Os resultados do projeto estão sujeitos a acordo de confidencialidade (Pharmis Biofarmaceutica)
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RESUMO: Fundamento: A herança de mutações heterozigóticas nos genes BRCA predispõe as portadoras a formas clinicamente agressivas de cancro da mama, e muitas dessas mulheres são submetidas
a mastectomia profilática bilateral para prevenção do cancro de mama. A análise detalhada de tecido
mamário pré-maligno e normal de portadoras com mutações germinativa nos genes BRCA sugere que
estes surgem a partir de uma população expandida de progenitores luminares aberrantes do epitélio
mamário.

ABSTRACT: Background: Inheriting heterozygous mutations in BRCA genes predisposes women to clinically aggressive forms of breast cancer and due to the high lifetime risk of developing these cancers,
many such women undergo bilateral prophylactic mastectomy for breast cancer prevention. Detailed
analysis of noncancerous mammary glands from germline BRCA-mutation carriers suggests that these
cancers arise from an expanded population of aberrant mammary epithelium progenitors. However,
the molecular mechanism that promotes the luminal-specific expansion of cancer-prone progenitors
in heterozygously mutated mammary epithelium remains to be established.

Objetivos: Como as alterações no mRNA podem contribuir para a iniciação e progressão do cancro da
mama, nós avaliámos as alterações transcriptómicas dos genes BRCA em fibroblastos, células pluripotentes induzidas e progenitores de epitélio mamário em desenvolvimento derivados de portadores de
mutações germinativas BRCA e controlos normais. No projecto original, nós propsemos utilizar organoides de cancro do ovario derivados a partir de células de doentes, porém essas amostras não ficaram
disponiveis, pelo que orientamos a nossa atenção para o desenvolvimento de organóides do tecido
mamário derivados de pacientes portadores de mutações BRCA e controlos normais, que pudesse
replicar o início da tumorogenese nestas doentes.
Métodos: Utilizamos o novo ensaio transcriptomico baseado na tecnologia de PCR digital em droplets
(ddPCR) desenvolvido na primeira parte deste projecto GAPIC que permite a quantificação absoluta
e altamente precisa de moléculas de mRNA BRCA1/2. Este novo ensaio emprega 3 diferentes sondas
fluoroscentes direcionadas a 3 regiões distintas do mRNA longo BRCA1/2 de modo a cobrir todo o
transcrito.
Resultados: Nós utilizámos PCR digital em droplets para obter quantificações absolutas das moléculas
de mRNA BRCA1 e BRCA2 nessas células e observamos que a expressão dos genes BRCA aumenta
durante a reprogramação celular e diminui durante a diferenciação mamária. Nós mostramos que os
genes BRCA têm uma expressão coordenada que é regulada em função proliferação celular, e ainda
revelamos que esta regulação não é perturbada por variantes patogénicas presentes nesses genes. Utilizando células com uma mutação da linha germinativa BRCA2, fomos capazes de estudar a expressão
específica de isoformas de mRNA geradas por splicing alternativo e demonstrar que as mutações da
linha germinativa são heterozigóticas ao nível do RNA.
Conclusões: Coletivamente, os nossos resultados apontam para um mecanismo biológico que regula
a expressão dos genes BRCA em função da proliferação, possivelmente para manter a integridade
genómica das células em divisão rápida. Ao revelar que a expressão da isoforma mutante BRCA2 é
heterozigótica no nível do RNA em progenitores mamários, os nossos resultados suportam o modelo
contínuo de supressão tumoral em que a haploinsuficiência resultante de variantes patogénicas heterozigóticas desencadeia oncogénese associada aos genes BRCA em progenitores mamários normais de
portadores de mutação germinativa no gene BRCA2.
2

Apresentação e discussão do trabalho online, mas sujeita a constrangimentos

Objectives: Given that alterations in mRNA can contribute to the initiation and progression of cancer, we surveyed the transcriptomic changes of BRCA genes in fibroblasts that were reprogrammed
into human induced pluripotent stem cells and subsequently differentiated to mammary epithelium
progenitors. In the original project, we proposed to use patient-derived ovarian cancer organoids but
these samples were not available, and so we shifted our attention towards developing breast tissue
organoids derived from patients carrying BRCA mutations and wild-type controls, that could faithfully
replicate the onset of BRCA-associated tumorogenesis.
Method: We employed our novel transcriptomic assay based on one-step droplet-digital PCR (ddPCR) technology that allows for highly precise, absolute quantification of BRCA1/2 mRNA molecules in
different ovarian cancer samples. This novel assay employs 3 different fluorescently labeled probes
targeted at 3 distinct regions of the long BRCA1/2 mRNA so as to cover the whole transcript.
Results: We observed that BRCA genes are upregulated during cellular reprogramming and downregulated during mammary differentiation. We show that BRCA genes have a parallel expression that is
coordinated with cell proliferation, and further reveal that this regulation is not perturbed by germline
pathogenic variants in these genes. Using cells with a BRCA2 germline mutation, we were able to study
the isoform-specific expression of alternatively spliced transcripts and demonstrate that germline mutations are heterozygous at the RNA level.
Conclusions: Collectively, our results point towards a biological mechanism that regulates the expression of BRCA genes as a function of proliferation, possibly to maintain the genomic integrity of rapidly
dividing cells. By revealing that BRCA2 mutant isoform expression is heterozygous at the RNA level in
mammary progenitors, our results support the continuum model of tumor suppression whereby haploinsufficiency results from heterozygous pathogenic variants triggers BRCA-associated oncogenesis
in normal mammary progenitors from BRCA2 germline mutation carriers.
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RESUMO: Fundamento: A reprogramação metabólica consiste na adaptação do fenótipo metabólico
das células tumorais às condições do microambiente. Para que possam sobreviver e proliferar, estas
células têm capacidade de utilizar uma grande variedade de substratos para produzir biomassa e ATP. A
reprogramação metabólica é, portanto, um hallmark do cancro. As células tumorais utilizam preferencialmente a glicólise, mesmo em aerobiose, embora esta via lhes permita produzir substancialmente
menos ATP (efeito de Warburg), aumentam a taxa da glutaminólise e reprogramam o seu metabolismo
lipídico. Por permitir às células tumorais sobreviver a microambientes adversos, a reprogramação metabólica contribui igualmente para a mestastização.

ABSTRACT: Introduction: Metabolic reprogramming consists of adjusting cancer cells’ metabolic profile to different environmental conditions. This enables them to adapt some stressful circumstances,
namely shortage of nutrients or hypoxia. Hence, cancer cells, to survive and proliferate, rely on a variety of nutritional sources to support biomass and ATP production. Furthermore, metabolic reprogramming is considered a hallmark of cancer. It is known that, even in aerobiosis, cancer cells preferentially
adopt of glycolysis, despite producing less ATP than oxidative phosphorylation (Warburg effect). Also,
proliferating tumor cells increase their glutaminolysis rate. Lipidomic remodeling is another feature of
cancer cells, with growing relevance, considering the fat-enriched western diet. Metabolic reprogramming enables cells to overcome stressful events, hence supporting metastatic cascade.

Objetivos: Procurámos rever o impacto clínico da reprogramação metabólica, bem como avaliar a reprogramação metabólica que ocorre in vitro na linha celular de cancro da mama triplo negativo MDA-MB-231, quando expostas a diferentes concentrações de glicose, glutamina e LDL-colesterol; comparar a reprogramação metabólica que ocorre em células MDA-MB-231 in vivo, em tumores da mama
primários e metástases pulmonares, em ratinhos NSG sujeitos a dietas normais, dietas enriquecidas
em colesterol e em dietas enriquecidas com colesterol com bloqueio do recetor LDL.

Objectives: Our aims are to review the clinical impact of cancer metabolic reprogramming, while evaluate in vitro the metabolic reprograming of triple-negative breast cancer cell line MDA-MB-231 cells
changing concentration of Glucose, Glutamine and LDL-cholesterol. Also, compare the metabolic reprograming occurring in MDA-MB-231 in vivo, in breast cancer and lung metastasis, of NSG mice fed
with normal diet, high cholesterol diet and high cholesterol diet after blockade of LDL receptor.

Métodos/Resultados: Por PCR quantitativo avaliou-se a expressão dos genes de enzimas chave da
fosforilação oxidativa (ND1), glicólise (G6PD, PKM2, LDHA), síntese de novo de ácidos gordos (FASN),
transportadores lipídicos (LDLr e CD36) e glutaminólise (GLS2 e IDH2). As células MDA-MB-231 in vitro
são dependentes de glicose e glutamina, mesmo quando estão disponíveis outros substratos. In vivo,
dietas enriquecidas em colesterol induzem proliferação dos tumores primários da mama após bloqueio do LDLr. As metástases pulmonares expressam mais transportadores lipídicos comparadas com
tumores primários em ambas as dietas.

Methods/Results: We used quantitative PCR to evaluate the expression of genes associated with oxidative phosphorylation (ND1), glycolysis (G6PD, PKM2 and LDHA), de novo fatty acids synthesis (FASN),
lipid transporters (CD36 and LDLr) and glutaminolysis (GLS2 and IDH2). MDA-MB-231 cells in vitro are
highly dependent upon glucose and glutamine, even when other carbon sources are present. In vivo,
high cholesterol diet induces proliferation of primary breast cancer cells after blockade of LDLr. Lung
metastases upregulate the expression of lipid transporters compared to primary tumors, both in normal diet and high cholesterol diet fed mice.

Conclusões: As células MDA-MB-231 apresentam plasticidade metabólica in vivo e in vitro. Dietas ricas
em colesterol são vantajosas para as células de cancro da mama, contribuindo para o potencial metastático pulmonar e consistindo num eventual alvo terapêutico.

Conclusion: MDA-MB-231 cells display metabolic plasticity in vitro and in vivo. High cholesterol diet
benefits breast cancer cells, contributing to metastatic potential and consisting on a potential therapeutic target.
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RESUMO: Os leiomiomas são tumores benignos com maior prevalência em idade reprodutiva, podendo resultar em diversos quadros sintomáticos. A embolização das artérias uterinas apresenta-se como
uma técnica pouco invasiva e com possibilidade de preservação uterina.

ABSTRACT: Leiomyomas are benign tumours with high prevalence in reproductive age, that can result
in several symptomatic conditions. Embolization of uterine arteries is a minimal invasive procedure and
allows uterine conservation. Currently the definition of its pathophysiology is complex, but several
risk factors are already under discussion such as: African ancestry, menarche at an early age, family
history, nulliparity and obesity. The transforming growth factor-ß are involved in crucial processes such
as development, differentiation, and homeostasis. Heparanase (HPSE) is involved in the remodeling of
the extracellular matrix and is associated with factors with potential to promote angiogenesis and inflammation. Both proteins are thus interesting to study in the context of leiomyoma development. The
genes and their variants under study are 3: TGF- ß 1 -509 C/T and -29 T/C, and HPSE1 A/G.

Atualmente a definição da sua fisiopatologia ainda é complexa, mas já se apresentam vários fatores de
risco implicados no seu desenvolvimento, como a ascendência africana, a menarca em idade precoce,
o histórico familiar, a nuliparidade e a obesidade. Os transforming growth factor- ß estão envolvidos
em processos cruciais como o desenvolvimento, diferenciação e homeostasia, tornando-se interessante a investigação de um eventual envolvimento destes, no desenvolvimento dos leiomiomas. A heparanase (HPSE) está envolvida na remodelação da matriz extracelular e associada a fatores com potencial
para promover a angiogénese e inflamação, apresentando-se também como uma possibilidade na
modulação do desenvolvimento da patologia. Os genes e as suas variantes em estudo são 2 do TGF-ß
1 (-509 C/T e -29 T/C) e o HPSE1 A/G da heparanase.
Este projeto recorre a 2 amostras populacionais: uma com 130 mulheres com leiomiomas e sujeitas a
embolização das artérias uterinas (do Hospital St. Louis, cedidas pelo Prof. Martins Pisco) e outra de
controlo, com 154 mulheres saudáveis. Da população de mulheres com leiomiomas houve previamente a recolha de dados pertinentes ao estudo, tais como: número de gravidezes, número de leiomiomas,
volume do útero antes e após a embolização, volume do leiomoma dominante antes e após a embolização , grau de isquemia obtido após embolização. Os dados foram recolhidos após consentimento
informado e estão em base de dados confidencial. Devido a constrangimentos técnicos, não foi ainda
possível obter uma análise robusta dos resultados. Contudo, já se procedeu à quantificação de todas
as amostras de DNA, de forma a dar andamento às técnicas de análise genética, sendo a análise dos
polimorfismos -509 e 29 do TGF- ß obtidos através de PCR-RFLP e o da HPSE1 através de Endpoint
genotyping. Os resultados atuais dizem respeito à distribuição genotípica e alélica dos polimorfismos
para a população de mulheres com leiomiomas. Para o -509 C/T (97 amostras), obtivemos 55.6% para
o genótipo CC, 32% para o TC e 12% para o TT, sendo as frequências alélicas de 71.6% e 28.4% para o
alelo C e T, respetivamente. Para o -29 T/C (92 amostras), obtivemos 51.1% para o genótipo TT, 40.2%
para o TC e 8.7% para o CC, sendo a frequência alélica de 71.2% e 28.8%, para o alelo T e C, respetivamente. Para o polimorfismo do HPSE1 A/G (50 amostras), obtivemos 38% para o genótipo AA, 48%
para o GA e 14% para o GG, sendo as frequências alélicas de 62% e 38% para o alelo A e G, respetivamente. Brevemente esperamos obter a análise genética da população de controlo.

This project study 2 populations: one composed with 130 women with leiomyomas and subject to
embolization of the uterine arteries (provided by Prof. Martins Pisco, St. Louis Hospital) and another,
established as control, composed of 154 healthy women. In what concerns the population with leiomyomas, data previously collected were related with: number of pregnancies, number of leiomyomas,
volume of the uterus before and after embolization, volume of the main leiomyoma before and after
embolization, ischemia degree after embolization. Data were collected after informed consent and
organized in aa confidential database.
Due to technical constraints, it was not yet possible to obtain a robust analysis of the results. Currently, all DNA samples have been quantified in order to proceed to genetic analysis. Analysis of the TGFB1
polymorphisms -509 and -29 is being obtained by PCR-RFLP, and HPSE1 through Endpoint genotyping.
Until now, it was obtained the genotype and allelic distribution in the population of women with leiomyomas. For -509 C/T (97 samples), we obtained 55.6% for CC genotype, 32% for CT and 12% for TT,
with allelic frequencies of 71.6% and 28.4% for allele C and T, respectively. For -29 T/C (92 samples),
we obtained 51.1% for the TT genotype, 40.2% for CT and 8.7% for CC, witch allelic frequencies of
71.2% and 28.8% for T and C alleles, respectively. For the HPSE1 A/G (50 samples), we obtained 38%
for AA genotype, 48% for GA and 14% for GG, with allelic frequencies of 62% and 38% for allele A, and
G, respectively. As soon as possible, we hope to get the genetic analysis of the control population.
We believe that this study would be a contribution to the knowledge about the association of these
genes to the pathophysiology of leiomyomas and treatment by embolization, and maybe be considered in future clinical and therapeutic evaluations.

Pretendemos que este estudo seja uma contribuição para o conhecimento acerca da eventual associação destes genes com a fisiopatologia dos leiomiomas e seu tratamento através de embolização, e
assim considerados em futuras avaliações clínicas e terapêuticas.
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RESUMO: Fundamento: Estima-se que 30-50% dos casos de cancro sejam preveníveis. O estilo de vida
(EV), nomeadamente a dieta, atividade física (AF) e composição corporal, são considerados fatores
chave na génese e progressão tumoral, por influenciarem o estado de inflamação crónica de baixo grau
(LGI). Estão estabelecidas ferramentas para avaliar o EV, entre elas: 1) WCRF/AICR score, 2) Healthy
Lifestyle Index (HLI), 3) Mediterranean Diet Score (MDS) e 4) PREDIMED, com a evidência que suporta
a relação entre resultados favoráveis nestes scores e a diminuição da incidência e mortalidade por cancro. A LGI pode ser avaliada por parâmetros laboratoriais, particularmente através do INFLA-score. Este
trabalho surge inserido no Programa de Oncorrisco da Fundação Champalimaud, com vista ao estudo
da relação entre o EV e a LGI no contexto da prevenção de cancro.

ABSTRACT: Background: It is estimated that approximately 30-50% of cancer cases are preventable.
Lifestyle, namely diet and physical activity, as well as body composition, are considered key factors in
tumor genesis and progression, by influencing the low-grade inflammation state (LGI). Tools to assess
lifestyle are established, including: 1) WCRF/AICR score, 2) Healthy Lifestyle Index (HLI), 3) Mediterranean Diet Score (MDS) and 4) PREDIMED, with evidence supporting the relationship between favorable results in these scores and decreased cancer incidence and mortality. The LGI can be assessed
by laboratory parameters, namely the INFLA-score. This work is part of the Oncorisk Program from
Champalimaud Fundation aiming to study the relationship between lifestyle and LGI in the context of
cancer prevention.

Objetivo: Avaliar e caracterizar a relação entre o EV (WCRF/AICR score, HLI, MDS e PREDIMED) e a LGI,
inferida através da composição corporal e INFLA-score.

Objective: To evaluate and characterise the relationship between lifestyle (WCRF/AICR score, HLI, MDS
and PREDIMED) and LGI, inferred through body composition and INFLA-score.

Métodos: Estudo transversal que incluiu 1086 indivíduos adultos, submetidos a avaliação clínica, nutricional e analítica. Recolheram-se dados relativos à: a) composição corporal, através de bioimpedância
elétrica; b) ingestão alimentar, através do questionário de frequência alimentar e PREDIMED; c) prática
de AF, recorrendo ao IPAQ; d) parâmetros hematológicos, bioquímicos e endócrinos. Posteriormente,
aplicaram-se ferramentas de avaliação do EV (WCRF/AICR score, HLI, MDS e PREDIMED) e LGI (INFLA-score). A análise estatística dos dados foi realizada através do programa IBM SPSS Statistics® (v26).
Procedeu-se à análise descritiva, testes de hipóteses e de correlação, considerando um nível de significância de 5%.

Methods: This is a cross-sectional study that included 1086 adult individuals, submitted to clinical and
nutritional evaluation and clinical analysis records. Data were collected regarding: a) body composition,
using electrical bioimpedance; b) food intake, using food frequency questionnaires and PREDIMED; c)
physical activity, using the IPAQ; d) hematological, biochemical and endocrine parameters. Secondly,
the lifestyle assessment tools (WCRF/AICR score, HLI, MDS and PREDIMED) and LGI (INFLA-score) were
applied. The statistical analysis of the data was made using the IBM SPSS Statistics® program (v26).
Descriptive analysis was performed and hypothesis and correlation tests were applied, considering a
significance level of 5%.

Resultados: Numa amostra de 1086 participantes, observou-se uma relação inversa significativa entre a adoção de um EV mais saudável segundo o WCRF/AICR score e os parâmetros inflamatórios de
composição corporal, índice de massa corporal (IMC)(r=-0,376), gordura visceral (GV)(r=-0,324) e perímetro da cintura (PC)(r=-0,439). A mesma tendência foi observada para o HLI score: EV mais saudáveis
associaram-se de forma inversa a parâmetros inflamatórios de composição corporal, IMC (r=-0,555), %
massa gorda (%MG)(r=-0,214), GV (r=-0,429) e PC (r=-0,424). Verificou-se que indivíduos com elevada
adesão à dieta mediterrânica (PREDIMED>10) tinham níveis significativamente mais baixos de IMC
(p=0,002), %MG (p=0,015) e PC (p=0,005). Numa subamostra (n=102), observou-se que níveis reduzidos de LGI segundo o INFLA-score, estavam associados significativamente a um EV mais saudável,
PREDIMED (r=-0,225) e WCRF/AICR score (r=-0,295).

Results: In a sample of 1086 participants, a significant inverse relationship was observed between the
adoption of a healthier lifestyle according to the WCRF/AICR score and the inflammatory body composition parameters, body mass index (BMI)(r=-0.376), visceral fat (VF)(r=-0.324) and waist circumference (WC)(r=-0.439). Consistently, the same trend was observed using the HLI score: healthier lifestyles were inversely associated with inflammatory parameters of body composition, BMI (r=-0.555),
%fat mass (%FM)(r=-0.214), VG (r=-0.429) and WC (r=-0.424). It was found that individuals with high
adherence to the Mediterranean diet (PREDIMED>10) had significantly lower levels of BMI (p=0.002),
%FM (p=0.015) and WC (p=0.005). In a sub-sample (n=102) of the study, it was observed that reduced
levels of LGI according to INFLA-score, were significantly associated with healthier lifestyles, PREDIMED (r=-0.225) and WCRF/AICR score (r=-0.295).

Conclusão: O presente trabalho confirma a relação direta entre o EV e o perfil inflamatório dos indivíduos, através de indicadores pro-inflamatórios de composição corporal e parâmeros laboratoriais.
Revela-se, assim, imperativa a avaliação e monitorização de um EV saudável, com vista à diminuição da
LGI, numa estratégia de prevenção de cancro.

Conclusion: The present study confirms the association between lifestyle and the inflammatory profile
of individuals, demonstrated by pro-inflammatory indicators resulting from body composition and laboratory parameters. Thus, it is imperative to evaluate and monitor a healthy lifestyle in order to reduce
LGI as part of a cancer prevention strategy.
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RESUMO: Introdução: Glioblastoma (GBM) é um dos tumores cerebrais primários mais agressivo em
adultos. Atualmente, o tratamento padrão é baseado na cirurgia seguida de radiação e quimioterapia
(temozolomida) sendo a sobrevida global (SG) de 15 meses após o diagnóstico. No entanto, a probabilidade de recorrência é extremamente alta, normalmente 6 meses após a ressecção do tumor inicial.
Os tumores recorrentes são compostos principalmente por clones resistentes à temozolomida, o que
deixa os pacientes sem opções terapêuticas eficazes. Assim, a necessidade de desenvolvimento de
terapias é evidente uma vez que não existe até agora nenhum tratamento para casos recorrentes ou
progressivos.

ABSTRACT: Background: BACKGROUND: Glioblastoma (GBM) is one of the most aggressive primary
brain tumor in adults. Currently, the standard treatment for GBM patients is based on surgery followed
by radiation therapy and chemotherapy (temozolomide), and the median overall survival (OS) of these
patients is 15 months after being diagnosed. However, the probability of GBM relapse is extremely
high, usually all patients recur within 6 months after the resection of the initial tumour. Recurrent tumours are mostly composed of temozolomide resistant clones, which leaves patients without effective
alternative treatment options. Thus, the medical need for more effective therapies is evident in GBM
because no standard of care was established so far for recurrent or progressive cases.

Objetivo: O principal objetivo deste trabalho foi validar genes previamente identificados como interveniente no GBM recorrente, de forma a revelar potenciais alvos terapêuticos.

Objective: The main goal of this work was to validate previously identified genes as players in GBM
recurrence, to further uncover potential therapeutic targets.

Métodos: Dados preliminares de sequenciamento de RNA identificaram um conjunto de genes de
expressão aumenta em doentes com GBM. Observamos que a expressão dos genes NRG1, TGM2,
TWIST1, ANXA4, MMP19, STX1A e o P3H2 estava aumentada em tumores recorrentes (após o tratamento) quando comparados com os primários (não tratados). Neste trabalho, começamos por estabelecer uma população independente de doentes com GBM em amostras emparelhadas de tumores
primários e recorrentes e recolhemos todos os dados clínicos disponíveis. Os genes candidatos foram
validados por transcrição reversa quantitativa de reação em cadeia da polimerase (qRT-PCR) e por imunohistoquímica (IHC). A validação por IHC foi realizada apenas nos alvos NRG1 e TGM2. A expressão de
Ki-67 (marcador de proliferação) e de CD133 (marcador de células-estaminais) também foi analisada
por IHC.

Methods: Preliminary RNA sequencing data identified a set of up-regulated genes in a cohort of GBM
patients. We have observed that NRG1, TGM2, TWIST1, ANXA4, MMP19, STX1A, and P3H2 were
up-regulated in recurrent tumours (after treatment) when comparing with paired primary (untreated)
GBM tumours. In this work, we have established an independent cohort of GBM patients with paired
samples from primary and recurrent tumours, and collected all the available clinical data. We have
validated the candidate genes by quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (qRTPCR) and immunohistochemistry (IHC). IHC validation was only performed in NRG1 and TGM2 targets.
We have also analysed the expression of Ki-67 (proliferation marker) and CD133 (cancer stem-cells
marker) by IHC.

Resultados: A população em estudo consiste em 19 doentes com GBM e idade média de 50.7±10.1
anos. A coorte é composta por 11 homens e 8 mulheres, e apresenta uma SG e tempo de progressão
da doença mediana de 21.1 e 10.8 meses, respetivamente. A expressão aumentada de mRNA foi encontrada em 8/13 (62%) NRG1, 3/13 (23%) TGM2, 6/13 (46%) TWIST1, 9/13 (69%) AXNA4, 7/13 (53%)
MMP2, 9/13 (69%) TWIST1 e 6/13 (46%) P3H2 nas amostras de GBM. Os dados da IHC demonstraram
que GBM recorrentes tiveram uma redução na expressão de 6/19 (32%) do Ki67 e de 9/19 (47%) na
expressão de CD133 quando comparados com tumores primários, revelando um fenótipo menos estaminal após recorrência. A comparação entre os pares específicos dos doentes revelou um aumento da
expressão da proteína NRG1 nos tumores recorrente em 6/19 (32%) dos doentes. Além disso, também
a expressão de TGM2 aumentou em 6/19 (32%) dos tumores. A SG não revelou uma correlação significativa com a expressão de NRG1 e TGM2 nas amostras primárias.
Conclusões: Os dados sugerem que o tumor recorrente exibe um perfil menos estaminal e um aumento da expressão do NRG1 e TGM2, mas sem impacto na SG. Mais estudos são necessários para explorar
outros potenciais alvos que possam ser críticos para a progressão e tratamento da recorrência do GBM.

Results: Our study population consisted of 19 GBM patients with a mean age of 50.710.1 years. These
cohort was composed of 11 men and 8 women, with a median OS and progression-free survival of 21.1
and 10.8 months, respectively. An increased mRNA expression was found in 8/13 (62%) NRG1, 3/13
(23%) TGM2, 6/13 (46%) TWIST1, 9/13 (69%) AXNA4, 7/13 (53%) MMP2, 9/13 (69%) TWIST1 and 6/13
(46%) P3H2 paired GBM. Our IHC data have demonstrated that paired tumour tissue sections from
recurrent GBM tumors had a decrease in 6/19 (32%) expression of Ki67 and 9/19 (47%) expression
of CD133 when compared with primary tumors, revealing a less stem-like phenotype after relapse.
Patient-specific pairwise comparison revealed an increased protein expression of NRG1 in recurrent
tumor in 6/19 (32%) patients. Also, TGM2 expression was increased in 6/19 (32%) of the paired tumors. The OS was not significantly correlated with NRG1 and TGM2 expression in primary samples.
Conclusions: Our data suggests that recurrent tumor samples exhibit a lower stem-like profile and an
increase expression of NRG1 and TGM2 with no impact on OS. More studies are needed to explore
other potential targets that may be critical for the progression and treatment of GBM recurrency.
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RESUMO: BRCA1 e BRCA2 são os genes mais frequentemente mutados no cancro de mama e ovário
familiar. A recombinação homóloga é o processo mais preciso na reparação da quebra de cadeia dupla
e esta é uma das funções mais importantes do BRCA1 e BRCA2. Existem mutações descritas nestes
genes que são caracterizadas por causarem uma deficiência na reparação da quebra de cadeia dupla
do DNA e, como consequência, instabilidade genómica.

ABSTRACT: BRCA1 and BRCA2 are the genes most frequently mutated in familial breast and ovarian
cancer. Homologous recombination is the most accurate mode of double strand break repair, and this
is one of the most important functions of BRCA1 and BRCA2. There are mutations described in these
genes which are characterized by causing an impaired DNA double strand break repair and, in consequence, genomic instability.

Apesar da importância na identificação as mutações BRCA1 e BRCA2 para a gestão clínico de mulheres
com predisposição para cancro da mama e ovário hereditário, uma grande proporção das variantes
detetadas são classificadas como Variantes de Significância Desconhecida (VUS).

Despite the importance of identifying BRCA1 and BRCA2 mutations for the clinical management of
women with a predisposition to familial breast and ovarian cancer, a large proportion of variants detected are classified as Variants of Unknown Significance (VUS).

O meu projeto GAPIC faz parte do esforço do laboratório que me acolhe de explorar o impacto do VUS
intrónicas no splicing de RNA de BRCA1 e BRCA2. As alterações de splicing podem gerar isoformas de
mRNA que codificam para proteínas subfuncionais ou disfuncionais.

My GAPIC project is part of the host lab endeavor of exploring the impact of intronic VUS on BRCA1
and BRCA2 RNA splicing. Splicing alterations may generate mRNA isoforms coding for subfunctional or
dysfunctional proteins.

O objetivo do meu projeto foi investigar três variantes intrónicas, BRCA1: c.212 + 1G> A, BRCA2: c.
7618-10T> G e BRCA2: c.681 + 5G> C. Essas variantes, atualmente classificadas como VUS, foram detetadas em heterozigotia em indivíduos da Clínica de Cancro Hereditário do Hospital de Santa Maria.

The objective of my project was to investigate three intronic variants, BRCA1: c.212+1G>A, BRCA2:
c.7618-10T>G and BRCA2: c.681+5G>C. These variants, which are currently classified as VUS, were
detected in heterozygosity in individuals at the hereditary cancer clinic of Hospital de Santa Maria.

Analisamos células isoladas de amostras de sangue. A partir de uma amostra, estabelecemos uma
linha de células linfoblastóides para expandir o número de células disponíveis para análise. Usando
RT-PCR e sequenciamento, observamos que todas as variantes interrompem o padrão de splicing normal e introduzem um codão STOP prematuro. Usando o droplet digital PCR (ddRT-PCR) quantitativo,
detetamos níveis semelhantes de isoformas de mRNA normais e mutados expressas nas células.

We analyzed cells isolated from blood samples. From one sample, we established a lymphoblastoid
cell line in order to expand the number of cells available for analysis. Using RT-PCR and sequencing, we
observed that all variants disrupt the normal splicing pattern and introduce a premature stop codon.
Using quantitative droplet digital PCR (ddRT-PCR), we detected similar levels of normal and abnormal
mRNA isoforms expressed in the cells.

Em conclusão, nossos resultados revelam que todas as três variantes intrónicas estudadas afetam o
splicing e introduzem um codão STOP prematuro no mRNA. Além disso, níveis semelhantes de mRNAs
normais e mutados foram detetados nas células, alegando que os mRNAs mutantes não são degradados por nonsense mediated decay (NMD). Com base nesses resultados, consideramos que é provável
que essas variantes sejam patogénicas.

In conclusion, our results reveal that all three intronic variants studied affect splicing and introduce a
premature stop codon in the mRNA. Moreover, similar levels of normal and abnormal mRNAs were
detected in cells, arguing that mutant mRNAs are not degraded by nonsense mediated decay (NMD).
Based on these results we consider that it is likely that these variants are pathogenic.
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RESUMO: Fundamento: As células T γδ Vδ1+ são um subgrupo de linfócitos com elevada reatividade
tumoral. A sua ativação é independente da carga mutacional do tumor e da apresentação HLA/MHC,
permitindo assim a sua aplicação alogénica. Anteriormente, o nosso laboratório desenvolveu um protocolo de expansão e diferenciação de células T γδ Vδ1+ do sangue periférico, criando um produto de
imunoterapia denominado células Delta One T (DOT), que está atualmente a ser testado em leucemia
mielóide aguda. Dado que as células T γδ Vδ1+ têm tropismo para mucosas e estão associadas a bom
prognóstico em cancro colorretal (CCR), colocámos a hipótese de que as células DOT têm ação contra
CCR. No entanto, os tumores sólidos colocam vários obstáculos à eficácia das terapias celulares adotivas.

ABSTRACT: Background: Vδ1+ γδT cells are a subset of lymphocytes that displays very broad tumour
reactivity. Critically, their activation is independent of tumour mutational load and of HLA/MHC-presentation, which enables their application in an allogeneic setting. Previously, our lab has developed
a clinical-grade protocol to expand and differentiate peripheral blood Vδ1+ γδT cells leading to the
generation of an immunotherapeutic product termed Delta One T (DOT) cells – which is currently in
clinical trials against chemoresistant acute myeloid leukaemia. Given the natural tropism of Vδ1+T cells
to mucosal tissues, and their good prognosis in colorectal cancer (CRC), we hypothesized that DOT-cells
are a promising approach to target CRC. However, solid tumours pose several hurdles to the effectiveness of adoptive cellular therapies.

Objetivos: Neste projeto, propusemo-nos a estudar duas barreiras importantes que as células DOT
podem encontrar no microambiente tumoral do CCR: imunossupressão e hipoxia. Também nos propusemos a encontrar formas de mitigar os potenciais impactos destes obstáculos.

Objectives: Here we proposed to study two important roadblocks that DOT-cells may encounter in the
CRC tumour microenvironment (TME): immunosuppression and hypoxia. Moreover, we proposed to
find strategies to mitigate the impact of those potential roadblocks.

Materiais: Testámos a capacidade anti tumoral das células DOT contra linhas celulares de CCR, amostras de tumor primário e organóides. Incubámos as células DOT com neutrófilos e, após incubação, as
características fenotípicas das células DOT foram avaliadas por FACS. De forma a mimetizar o ambiente
de hipóxia existente in vivo, as células DOT foram incubadas em condições de hipóxia (1% O2) vs normóxia (20% O2), tendo as suas características fenotípicas e a sua citotoxicidade in vitro sido avaliadas
por FACS. De forma a reverter os efeitos da hipóxia, incubámos as células DOT com uma droga.

Materials: We tested DOT-cell killing capacity against CRC cell lines, primary tumour samples and cancer-derived organoids. Moreover, DOT-cells were incubated with neutrophils and upon incubation,
phenotypic characterization was performed by FACS. To model the hypoxic environment that DOT-cells
may encounter in vivo they were incubated in hypoxic (1% O2) vs normoxic (20% O2) conditions, upon
which phenotypic characterization and in vitro cytotoxicity assays were performed by FACS. To try to
revert the effect of hypoxia, a drug was added to DOT-cell cultures.

Resultados: Demonstrámos que as células DOT têm atividade anti tumoral in vitro contra linhas celulares de CCR, amostras de tumor e organóides. No entanto, também descobrimos que os neutrófilos
têm uma ação inibidora sobre a ativação das células DOT, como demonstrado pela menor expressão
de CD69, DNAM-1 e NKG2D. Da mesma maneira, os neutrófilos também diminuem a ação citotóxica
das células DOT, pela redução da expressão de INFγ, TNFα e perforina. Adicionalmente, também demonstrámos que a hipóxia diminui a atividade anti tumoral das células DOT e reduz a expressão de
GranzimaB, perforina, INFγ e TNFα. Contudo, a incubação de células DOT com uma droga reverteu
estas alterações de modo dose-dependente.

Results: We demonstrated efficient DOT-cell-mediated targeting of CRC in vitro against cell lines, primary samples and organoids. However, we also unravelled a major inhibitory impact of neutrophils in
DOT-cell activation, assessed by the decreased expression of CD69, DNAM-1 and NKG2D. Neutrophils
also dampened DOT-cell function, by reducing perforin, INFγ and TNFα expression. In addition, we
also showed that hypoxia partially decreased DOT-cell anti-tumour profile, assessed by expression of
GranzymeB, perforin, TNFα and INFγ, as well as their killing capacity. Interestingly, we found a drug
that reverts the effect of hypoxia, in a dose-dependent manner.

Conclusão: As células DOT mostraram atividade anti tumoral in vitro, contudo, a sua performance in
vivo pode ser reduzida pelas particularidades que o microambiente tumoral apresenta. Neste projeto
identificámos duas destas barreiras - neutrófilos e hipóxia – as quais podem limitar o sucesso das células DOT no microambiente tumoral dos tumores sólidos. Encontrámos uma droga que reverte o efeito
da hipóxia e pretendemos encontrar formas para ultrapassar a supressão induzida por neutrófilos.
Estas descobertas serão cruciais para desenvolver protocolos mais eficazes para a utilização de células
DOT contra CCR, e potencialmente, outros tumores sólidos.

Conclusion: DOT-cells have the potential to target colon cancer in vitro, however, their in vivo performance may be dampened by several hurdles that the TME imposes. Here, we identified two roadblocks,
neutrophils and hypoxia, that may limit DOT-cell efficacy in the solid TME. We found an important
solution to tackle hypoxia and we aim to further investigate ways of overcoming neutrophil-mediated
suppression. These discoveries will be critical for the design of new protocols to improve the efficacy
of DOT cells against CRC, and potentially, other solid tumours.
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RESUMO: Fundamento: O microambiente desempenha um papel fundamental no Linfoma de Hodgkin (LH), desde os gânglios linfáticos (GL) à medula óssea (MO). As células T, células estromais mesenquimais, fibroblastos, monócitos e macrófagos contribuem para as interações do microambiente
tumoral (MT) no LH. Os adipócitos são atualmente desconhecidos, particularmente no LH.

ABSTRACT: Background: The microenvironment plays a key-role in Hodgkin Lymphoma (HL), from
lymph nodes (LNs) to bone marrow (BM). The T cells, mesenchymal stromal cells, fibroblasts, monocytes and macrophages contribute to the HL tumor microenvironment interactions (TMI). Adipocytes
are currently unknown, particularly in HL disease.

Objetivos: Caracterizar o MT no LH do ponto de vista molecular e celular, nomeadamente na MO, e
estudar o contributo dos adipócitos e da obesidade. Adicionalmente, pretende-se estudar in vitro as
interações entre as células de LH L428 - células Hodgkin-Reed-Sternberg (HRS), células T e macrófagos.

Objectives: We aim to characterize the BM tumor microenvironment of HL patients from molecular
and cellular point-of-view, and detailed the contribution of adipocytes, and obesity status in this distinct TMI. To investigate the impact of interactions between HL L428 - Hodgkin-Reed-Sternberg (HRS)
cells, T cells, and macrophages.

Métodos: Analisamos o fluído intersticial medular (FIM) do aspirado de MO de 16 pacientes com LH,
no momento do diagnóstico, e 11 controlos. O Human Obesity Array C1 (RayBiotech®) foi usado para
determinar a expressão de adipocinas no FIM em 8 LH (4 com excesso de adiposidade, EA, e 4 com
adiposidade normal, AN) e 8 controlos ajustados para idade, sexo e índice de massa corporal (4 EA e 4
AN). A adiposidade foi medida pelo perímetro abdominal e a mediana utilizada como ponto de corte.
Algumas adipocinas foram determinadas por ELISA. As isoformas da adiponectina foram caracterizadas por western blotting. A expressão genética foi estudada após extração e purificação de RNA, por
RT-qPCR.
Resultados: Ao nível das proteínas, a concentração de IGFBP-1, -2, -3 e IGF-1sR foram inferiores no
FIM de pacientes com LH em comparação com controlos (P<0.01). No grupo de LH, a insulina esteve
sub-expressa em indivíduos EA (P=0.010), comparado com AN. Indivíduos com linfoma e simultaneamente elevada adiposidade visceral tinham IGFBP-2 (P=0.007) e IGFBP-3 (P=0.001) sub-expressos no
FIM, em comparação com controlos magros. A análise preliminar da abundância relativa de transcritos
em adipócitos (MOA) e células da fração estromal (MOSC) da MO demonstrou que os genes ADIPOQ,
LEPR, IGFBP3 e IGF1R estavam significativamente sobre-expressos apenas na MOA de LH em comparação com controlos, enquanto o IFG2R estava significativamente aumentado na MOSC. Contudo, para
todas as isoformas, verificou-se diminuição de adiponectina no FMI de pacientes com LH. In vitro, a
co-cultura de L428 com macrófagos induziu a polarização M2, dado o aumento da expressão de CD40
e CD206. O meio condicionado das L428 suporta a diferenciação tipo M2 por meio de suprarregulação
do CD40, CD163, CD206 e PD-L1. As células T CD3+CD4+ PD1+ contatam diretamente macrófagos
PDL1+ e células HRS.
Conclusões: Estes resultados sugerem um papel do eixo da insulina no MT da MO de pacientes obesos com LH, principalmente por meio da regulação das proteínas de ligação à insulina. As células HRS
induzem um microambiente imunossupressor, conferindo-lhe proteção da imunidade antitumoral. Os
adipócitos da MO parecem exercer atividade biológica por meio da expressão de adipocinas com impacto direto ou indireto mediado por macrófagos no LH primário e à distância.

Methods: We analyzed interstitial marrow fluid (IMF) from BM aspirate of 16 HL patients at diagnosis
and 11 controls. Human Obesity Array C1 (RayBiotech®) was used to determine protein expression in
IMF of 8 HL (4 with increased adiposity, IA, and 4 with normal adiposity, NA) and 8 age, gender- and
body mass index-adjusted controls (4 IA and 4 NA). Adiposity was measured through abdominal circumference (AC) measurement and the median used as a cut-off. Some adipokine-related molecules
were determined by ELISA method. The isoforms of adiponectin were characterized by western blotting. Gene expression analysis was conducted through RT-qPCR.
Results: At the protein level, IGFBP-1, -2, -3 and IGF-1sR were down-regulated in the IMF of HL patients compared to controls (P<0.01). Within HL patients, insulin was overexpressed in IA subjects
(P=0.010), compared to NA. Subjects with lymphoma and simultaneously increased visceral adiposity
had IGFBP-2 (P=0.007) and IGFBP-3 (P=0.001) under-expressed in the IMF, comparing to lean controls.
Preliminary data analysis of transcripts from fractionated BM-adipocytes (BMA) and stromal cells (SC)
demonstrated that ADIPOQ, LEPR, IGFBP3, and IGF1R are significantly overexpressed in HL compared
to controls in BMA, while the IFG2R was upregulated in SC. Notwithstanding, we found decrease of
adiponectin isoforms in the IMF of HL patients. In vitro, coculture L428 and macrophages, resulted in
M2-like phenotype, as seen through the upregulation of CD40, and CD206 macrophage. Further, the
conditioned media of L428 supported M2-like differentiation through upregulation of CD40, CD163,
CD206, and PD-L1. Moreover, CD3+CD4+ PD1+ T cells were found to directly contact PDL1+ macrophages and HRS cells.
Conclusions: Preliminary data suggest a role for the insulin axis in the bone marrow microenvironment
of obese HL patients, particularly through the regulation of insulin ligand-binding proteins. HRS cells induce an immunosuppressive microenvironment and thereby escape antitumor immunity. Adipocytes
in the BM seem to exert biological activity through expression of adipokines that may impact directly
or indirectly, by an effect in macrophages.
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RESUMO: Grande parte dos cancros de mama dependem de estrogénio para crescer. No entanto,
durante a ativação da transcrição génica, o estrogénio leva à formação de R-loops, uma fonte de dano
celular. Como forma de evitar a acumulação de dano, as células de cancro de mama parecem depender
de enzimas que resolvem R-loops, tornando o bloqueio destas enzimas uma arma a investigar como
terapêutica do cancro de mama hormono-dependente.

ABSTRACT: Most breast cancers depend on estrogen to grow. However, during gene transcription activation, estrogen leads to the formation of R-loops, a source of cell damage. To prevent the damage
accumulation, breast cancer cells appear to rely on enzymes that resolve R-loops, making the inhibition of these enzymes a weapon to be investigated as a hormone-dependent breast cancer therapy.

De forma a avaliar o potencial desta hipótese efetuou-se a depleção das enzimas THOC1, DDX23 e
SRPK2, por RNA de interferência, em células suplementadas vs não suplementadas com estrogénio.
Para confirmar a sinalização de dano e apoptose avaliou-se a expressão de γH2AX e p21, através de
western blot.
Os resultados não foram claros para estabelecer conclusões definitivas, colocando-se hipótese de que
o meio de cultura estivesse a induzir uma estimulação não programada nas células não suplementadas
e que o estrogénio diluído em etanol não tivesse o melhor perfil experimental.
Nesta fase optou-se por validar a estimulação do estrogénio na transcrição de genes alvo (Ciclina D),
por qPCR, processo que sustenta a hipótese inicial. Testou-se, em paralelo, a utilização de estrogénio
diluído em água (vs etanol) e de meio suplementado com charcoal-stripped fetal bovine serum (cs-FBS)
(vs FBS).
Documentou-se uma maior expressão do gene alvo testado nas linhagens dependentes de estrogénio, comparando o grupo suplementado com o não suplementado, concluindo-se ainda que, cs-FBS
e estrogénio diluído em água permitem obter diferenças mais significativas entre ambos os grupos,
demonstrando melhores perfis experimentais para testar a hipótese inicial, comparativamente às restantes condições experimentais.

In order to assess the potential of this hypothesis, the depletion of the enzymes THOC1, DDX23 and
SRPK2 by RNA interference was performed in cells supplemented vs. not supplemented with estrogen.
The expression of γH2AX and p21 was evaluated through western blot to confirm the damage signaling
and apoptosis.
The results were not clear enough to establish definitive conclusions, hypothesizing that the culture
media used could be inducing an unscheduled stimulation in cells that were not supplemented and
that the estrogen diluted in ethanol did not have the best experimental profile.
At this stage, we searched to validate the stimulation of estrogen on the transcription of target genes
(Cyclin D), by qPCR, a process that supports the initial hypothesis. In parallel, the use of estrogen diluted in water (vs ethanol) and media supplemented with charcoal-stripped fetal bovine serum (cs-FBS)
(vs FBS) was tested.
A higher expression of the tested target gene was documented in the estrogen-dependent strains,
comparing the supplemented group with the unsupplemented one. It was also concluded that cs-FBS
and estrogen diluted in water allowed to obtain more significant differences between both groups,
demonstrating better experimental profiles to test the initial hypothesis, in comparison with other
experimental conditions.
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RESUMO: O tumor do pâncreas é bastante resistente à quimio e radioterapia (QT e RT) derivado do
facto de apresentar hipoxia, que se deve essencialmente a 2 mecanismos: hipoxia e hiperóxia prolongada. O primeiro relacionado com a transição epitélio-mesenquimal (TEM), enquanto o segundo está
associado com a acumulação de radicais livres que ativa a via MAPK, conduzindo à morte celular e
consequente disfunção de órgão. Este mecanismo foi galardoado com o Nobel da Medicina de 2019.
Desde então têm-se procurado mecanismos de reversão desta hipoxia. Um deles é a Oxigenoterapia
Hiperbárica (OHB) cujo fundamento consiste no uso de O2 a pressões superiores à pressão atmosférica, fornecendo maior quantidade de O2 dissolvido no plasma, que aumenta a sua disponibilidade às
células. Assim, incrementamos a angiogénese nas regiões hipóxicas e produzimos espécies reativas de
oxigénio (ERO), que aumentam o stress celular e causam maior dano às células cancerígenas. Poucos
estudos foram realizados aplicando a OHB a cancro, sendo o nosso objetivo expandir o conhecimento
nesta área.

ABSTRACT: Pancreatic tumors are quite resistant to chemotherapy and radiotherapy (QT and RT) due
to the fact that they present hypoxia, which is essentially due to 2 mechanisms: hypoxia and prolonged
hyperoxia. The first is related to the epithelium-mesenchymal transition (EMT), while the second is
associated with the accumulation of free radicals that activate the MAPK pathway, leading to cell death
and consequent organ dysfunction. This mechanism was awarded the 2019 Nobel Prize in Medicine.
Therefore, mechanisms to reverse this hypoxia have been sought. One of them is Hyperbaric Oxygen
Therapy (OHB) whose rationale consists of using O2 at pressures higher than atmospheric pressure,
leading to a greater amount of dissolved O2 in the plasma, which increases the amount of it in the
cells. In this way, we increase the angiogenesis in hypoxic regions and produce reactive oxygen species
(ROS), which increase cellular stress and cause greater damage to cancer cells. Few studies have been
conducted applying OHB to cancer, hence our intention to expand knowledge in this area.

O objetivo principal é caracterizar a proliferação e crescimento celular, a autofagia, o stress oxidativo,
a TEM e a metastização, em condições OHB, em células saudáveis e cancerígenas. Pretende-se também avaliar o efeito da OHB como coadjuvante de uma QT convencional, tal como verificar se existe
diminuição de efeitos nocivos dos agentes de QT, em células saudáveis submetidas a OHB. Um objetivo
complementar consiste em verificar se o tabaco diminui a eficácia do tratamento.
Na metodologia cultivamos 2 linhagens de células de adenocarcinoma do pâncreas e uma linhagem
de células saudáveis do mesmo, assim como foram realizados ensaios de viabilidade. De seguida, dividiu-se as células em 12 grupos, de acordo com as variáveis: célula saudável/cancerígena, exposição
a OHB, à gencitabina e ao tabaco, respetivamente. Quanto à exposição à OHB, esta foi realizada no
PORTIC (Porto Research, Technology & Innovation Center), numa Câmara Hiperbárica sob as seguintes
condições: 2.5 atm, durante 90’. Após a exposição, as células são avaliadas por PCR (Polymerase Chain
Reaction), de modo a identificar marcadores de TEM, de células estaminais, angiogénese e hipoxia.
Dado que o estudo ainda se encontra a decorrer, não podemos revelar os resultados nem as conclusões. Contudo, esta será a 1ª fase do estudo. Após os resultados com culturas celulares, tencionamos
transpor estas conclusões para modelo animal in vivo, com o objetivo de avaliar se os mesmos pressupostos se verificam. Poderemos num futuro próximo, e com base nas conclusões deste projeto, ter
uma terapêutica oncológica (QT, RT, terapias biológicas alvo e imunoterapia) com uma diminuição ou
ausência de efeitos secundários, maior eficácia do tratamento e ainda uma melhor qualidade de vida
para o doente.

The main objective is to characterize cell proliferation and growth, autophagy, oxidative stress, EMT
and metastatization, under OHB conditions, in healthy and cancer cells. In addition, it is intended to
evaluate the effect of OHB as an adjunct to conventional QT, such as verifying whether there is a decrease in the harmful effects of QT agents in healthy cells subjected to OHB. Another objective is to
verify if tobacco decreases the effectiveness of the treatment.
As for the methodology, cell culture of 2 cell lines of pancreatic adenocarcinoma cells and one cell line
of healthy pancreatic cells was performed, as well as viability tests. Then, they were divided into 12
groups, according to the variables: healthy/cancer cell, OHB, gencitabine and tobacco exposure, respectively. As for the OHB exposure, it will be carried out at the PORTIC (Porto Research, Technology &
Innovation Center), in a Hyperbaric Chamber under the following conditions: 2.5 atm, for 90’. After the
exposure, cell were evaluated by PCR (Polymerase Chain Reaction), with the aim to identify markers of
stem cells, EMT, angiogenesis and hypoxia.
Since the study is still ongoing, we cannot yet reveal the results or conclusions. However, this will be
the first phase of the study. After the results with cell cultures, we intend to transpose these conclusions into an in vivo animal model, with the intention to assess whether the same assumptions are
true. Further, and based on the conclusions of this project, we can have an oncological therapy (QT,
RT, target biological therapies and immunotherapy) with a decrease or absence of side effects, more
efficacy of the treatment and still a better quality of life for the patient.
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RESUMO: Fundamento: O centro germinativo (CG) é uma estrutura onde os anticorpos de alta afinidade são produzidos, após interações entre células B e células T foliculares helper (Tfh). Este processo
deve ser regulado, com o intuito de evitar a autoimunidade. As células T foliculares reguladoras (Tfr)
são as células capazes de regular a resposta do CG. Contudo, como as células Tfr são caracterizadas
pela expressão do fator de transcrição intracelular FOXP3, não existe um método eficiente de as isolar
a partir de tecido linfoide humano. Assim sendo, a necessidade de definir marcadores extracelulares
capazes de isolarem células Tfr do CG humanas viáveis para estudos funcionais é da maior importância.

ABSTRACT: Background: The germinal centre (GC) is a structure where high-affinity antibodies are
produced, following interactions of B cells with T follicular helper (Tfh) cells. This process must be
regulated in order to avoid autoimmunity. T follicular regulatory (Tfr) cells are key regulators of the GC
response. Nevertheless, as Tfr cells are characterized by the expression of an intracellular transcription
factor – FOXP3 – there is no efficient method to isolate Tfr cells from human lymphoid tissue. Therefore, the need to define extracellular markers able to sort viable human GC Tfr cells for functional
studies is of the utmost importance.

Objetivos: Estabelecer uma estratégia de citometria de fluxo para isolar células Tfr do tecido linfoide
humano.

Objectives: We aimed to establish a flow cytometry-based sorting strategy allowing the isolation of GC
Tfr cells from human lymphoid tissue.

Métodos: Para identificar os marcadores extracelulares para isolar células Tfr humanas mais úteis,
avaliou-se a expressão de cinco proteínas candidatas em células Tfr e células T CXCR5+FOXP3- de cinco
amígdalas. Estas cinco proteínas (CD163, CD309, CD357, CXCR6 e LAG3) foram escolhidas tendo em
conta estudos realizados pelo nosso grupo. Utilizámos o marcador FOXP3 com o inuito de identificar as
células Tfr bona fide. Assim foi possível simular uma estratégia de isolamento de células Tfr, exclusivamente baseada nos marcadores extracelulares, com posterior avaliação da percentagem de células Tfr
FOXP3+ que estariam contidas na população selecionada.

Methods: To identify the most useful extracellular markers to isolate human Tfr cells, we screened the
expression of 5 candidate proteins in Tfr and CXCR5+FOXP3- T cells from five tonsils, by flow cytometry.
These 5 candidate proteins – CD163, CD309, CD357, CXCR6 and LAG3 – were chosen according to previous studies conducted by our group. We used intracellular staining for FOXP3 as a strategy to identify
the bona fide Tfr cells. It was then possible to simulate gating strategies for Tfr cell sorting, exclusively
based on extracellular markers, and then assess the percentage of FOXP3+ Tfr cells that would be contained in that selected population.

Resultados: A estratégia de isolamente comummente utilizada para isolar células Tfr do CG apenas
seleciona as células CXCR5hi, não considerando as outras células Tfr CXCR5+. Selecionando todas as
células CXCR5+, atinge-se uma maior percentagem de células Tfr bona fide. Posteriormente. Avaliou-se
a expressão dos cinco marcadores e do CD25, dentro tanto das células Tfr CXCR5int/lo and CXCR5hi.
Observou-se que usando o CD25 e o CXCR6 em conjunto, se era capaz de melhorar a pureza das células
Tfr selecionadas, medida a espressão do FOXP3.

Results: The current gating strategy commonly used to isolate GC Tfr cells selects only CXCR5hi Tfr cells,
thus disregarding all the other CXCR5+ Tfr cells. By selecting all CXCR5+ cells, we achieve a higher percentage of bona fide FOXP3+ Tfr cells from the selected population. Then, we assessed the 5 candidate
markers and CD25 expression inside both CXCR5int/lo and CXCR5hi Tfr cell subsets. We observed that by
using CD25 and CXCR6 markers together, we improve the purity of selected Tfr cells, measured by the
expression of FOXP3.

Conclusões: Identificou-se uma estratégia de isolamento de células Tfr do CG menos restritutva, usando marcadores extracelulares como o CD25 e o CXCR6. Contudo, através da utilização deste marcadores, apenas se selecionam células Tfr CXCR5int/lo. Considera-se que as células do CG perdem a expressão
dde CD25 enquanto adquirem maturidade. Assim, esta estratégia, apesar de aumentar as células Tfr
bona fide não permite isolar células Tfr com um maior grau de maturidade. Assim, é importante
identificar marcadores igualmente expressos entre as células Tfr do CG, de forma a serem usados
em estratégias de isolamento de populações de células Tfr representarivas de diferentes estadios de
maturidade no CG.

Conclusion: We identified a more comprehensive gating strategy to isolate GC Tfr cells, by using extracellular markers such as CD25 and CXCR6. However, by using these markers, one mostly selects CXCR5int/lo Tfr cells. It is believed that GC Tfr cells lose CD25 expression while gaining maturity. Therefore,
this strategy, despite improving bona fide Tfr cells purity,does not allow us to isolate the most mature
Tfr cells.
Thus it is important to identify markers equally expressed among CXCR5+ Tfr cell population, to be used
in gating strategies to select a Tfr cell population that represents the different maturity stages on the GC.

Livro de Resumos | 36

Alunos | Students: Maria de Medeiros Mota

20210018

Tutores | Tutors: Afonso Almeida
Laboratório, Centro, Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Ana Espada de Sousa Lab, iMM-JLA
E-mail: mariammota@campus.ul.pt
Título: A expressão de RANK em células Treg humanas de sangue periférico
Title: RANK expression in human peripheral Treg cells
Palavras-Chave: Células T reguladoras, expressão RANK, GEO2R

Key-Words: Treg cells, RANK-RANKL, GEO2R

RESUMO: As células T reguladoras (Tregs) são essenciais para a manutenção da tolerância periférica,
evitando o desenvolvimento de doenças autoimunes e controlando o dano tecidual que pode ocorrer
pela ativação de células T convencionais (Tconvs). No entanto, também limitam respostas benéficas,
como a resposta antitumoral, uma vez que contribuem para a formação de um microambiente pró-tumoral. Descobrir ferramentas capazes de modular a ação de Tregs é de extrema importância devido às
suas potenciais aplicações clínicas. Estudos transcriptómicos realizados no nosso laboratório com Tregs
do timo e de sangue periférico humano sugerem que estas expressam RANK, o qual pode ser um alvo
na modulação da função de Tregs.

ABSTRACT: Regulatory T cells (Tregs) are essential for maintaining peripheral tolerance, avoiding the
development of autoimmune diseases and controlling tissue damage that might arise from activation
of their conventional counterparts (Tconvs). However, they also limit beneficial responses, such as
anti-tumor responses, contributing to the formation of a pro-tumoral microenvironment. Uncovering
ways to modulate Tregs is of extreme importance due to the potential clinical applications. Transcriptomic studies performed in the host laboratory with human thymic and peripheral Tregs suggest that
human Tregs express RANK, a novel finding that may provide new ways to modulate Treg function.

Células tumorais e do sistema imunitário do microambiente tumoral expressam RANK e RANKL, sendo
que este eixo de sinalização está regulado positivamente em muitos tipos de cancro, correlacionando-se com um pior prognóstico.
O denosumab é um anticorpo monoclonal capaz de inibir RANK e tem sido usado em imunoterapia.
Embora tenha sido usado principalmente em tumores e metástases ósseas, parece que outros tumores beneficiariam da sua inibição, uma vez que dados recentes mostram que a coadministração
de denosumab potencia a imunoterapia com um inibidor de checkpoint. Isto implica que o sistema
imunitário tem um papel intrínseco neste eixo de sinalização. Pensa-se que o seu efeito seja através
da modulação do timo ou células periféricas, mas o mecanismo concreto e respetivos intervenientes
ainda não foram identificados.
A nossa hipótese é que a expressão de RANK em Tregs desempenhe um papel intrínseco no seu funcionamento e o nosso objetivo é reunir evidência em datasets existentes que a suporte.
Devido à pandemia covid-19, o projeto foi ajustado de uma abordagem laboratorial para um componente de análise de dados já publicados. Para apoiar a hipótese inicial e enriquecer o conhecimento
sobre a modulação RANK em Tregs, realizamos análise qPCR em células Treg e Tconv sorteadas e uma
extensa pesquisa em GEO datasets, do NCBI. Realizamos várias pesquisas utilizando as palavras-chave
“Tregs”; “Cancer”; “Autoimmunity” e filtramos os resultados pelo organismo Homo Sapiens. Utilizamos a ferramenta GEO2R quando disponível.
A análise qPCR em Tregs periféricas confirmou os dados transcriptómicos preliminares. A pesquisa de
dados, que incluiu tanto indivíduos saudáveis como com doenças autoimunes ou neoplásicas, demonstrou que a expressão de RANK é mais elevada em Tregs do que em Tconvs.
Além disso, ao longo do desenvolvimento das células Treg, a expressão de RANK parece aumentar.
Embora nem todos os conjuntos de dados exibam essas diferenças, concluímos que, juntos, os nossos
dados preliminares e os posteriormente analisados apoiam a possibilidade de um papel intrínseco
da sinalização RANK-RANKL em Tregs periféricas humanas, requerendo estudos funcionais adicionais.

Importantly, cancer and immune cells in the tumoral microenvironment can express RANK and RANKL
and the upregulation of this signaling axis has been correlated with a worse prognosis. Denosumab is a
monoclonal antibody able to inhibit RANK and has been used in immunotherapy. Although it has been
mostly used in bone diseases or metastasis, it’s increasingly clear that other tumors would benefit
from its targeting, since recent reports show that co-administration of denosumab improves checkpoint inhibitor immunotherapy. This implies that the immune system has an intrinsic role in RANKLRANK signaling axis in cancer immunotherapy. These are thought to be mediated by effects either in
the thymus or in peripheral immune cells, but until now the precise mechanism and partners are yet
to be identified.
Our hypothesis is that RANK expression in Tregs has an intrinsic role in their action and our main goal
is to gather evidence supporting this idea.
Due to the covid-19 pandemic, the project has been adjusted from a more lab-based approach to an
important database analysis component. Thus, to support our initial hypothesis and enrich the knowledge about the RANK modulation on Tregs, we performed qPCR on sorted human Treg and Tonvs and
we conducted an extensive dataset analysis using mostly GEO datasets from NCBI. We performed
different searches using the keywords “Tregs”; “cancer”; “autoimmunity” and filtered the results by
organism Homo Sapiens. We used the GEO2R tool, when available.  
Our qPCR analysis confirmed the transcriptomic data on RANK expression by peripheral Tregs. From
the database search and GEO2R analysis, including healthy donors and samples from autoimmune disease or cancer we could retrieve data showing that RANK expression is more elevated in Tregs than in
Tconvs. Furthermore, throughout Treg cells development, RANK expression seems to increase. While
not all datasets displayed these differences, it is our conclusion that altogether our own and existing
data support the notion of a cell-intrinsic role for RANK-RANKL signals in human peripheral Tregs, deserving further functional studies.
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RESUMO: Fundamento: A terapia antirretroviral não erradica células infetadas pelo HIV. As células
T CD4 auxiliares foliculares (Tfh) são um subset especializado de linfócitos CD4, que se demonstrou
serem importantes reservatórios para o HIV tipo 1 (HIV-1) e para o tipo 2 (HIV-2). Bcl-6, o regulador
da diferenciação das Tfh, revelou ter um impacto na suscetibilidade das Tfh através na modulação
de fatores de restrição contra o HIV, nomeadamente o sterile alpha motif and HD domain-containing
protein 1 (SAMHD1), que impede a expressão de genes do HIV. Ainda que seja conhecido que as Tfh
expressam níveis baixos de SAMHD1, a associação entre SAMHD1 e latência induzida pelo HIV nas
Tfh não foi explorada. Adicionalmente, não há informação acerca da expressão de SAMHD1 durante a
diferenciação das Tfh.

ABSTRACT: Background: Antiretroviral therapy does not eradicate HIV-infected cells. Follicular helper
CD4 T cells (Tfh), a specialized subset of CD4 lymphocytes, have been shown to be important HIV reservoirs, for both HIV type 1 (HIV-1) and type 2 (HIV-2). Bcl-6, the regulator of Tfh differentiation, has
been shown to impact cellular susceptibility of Tfh to HIV infection by modulating the expression of
HIV restriction factors. One of these restriction factors is sterile alpha motif and HD domain-containing
protein 1 (SAMHD1) which has been shown to impair HIV-1 gene expression. While it is known that Tfh
express low levels of SAMHD1, the association between SAMHD1 and HIV latency in Tfh has not been
explored. Moreover, there is no data regarding SAMHD1 expression levels during Tfh differentiation.

Objetivos: Este projeto propõe o estudo da relação entre SAMHD1 e a diferenciação de Tfh e o seu
respetivo impacto na latência viral.
Métodos: A expressão de SAMHD1 foi caracterizada através de citometria de fluxo em populações de
células T CD4 da amígdala em vários estados de maturação. O ensaio in vitro foi otimizado estimulando-se células T CD4 naïve durante uma noite, infetadas por 4h com isolados primários de HIV-1 ou HIV2 e mantidas em cultura por vários dias com α-CD3i/α-CD28s e um cocktail de citocinas para promover
a diferenciação de Tfh. A fenotipagem das células por citometria foi efetuada em diferentes timepoints,
assim como a recolha de cell pellets e sobrenadantes.
Resultados e Estudos Futuros: Identificámos uma heterogeneidade na expressão de SAMHD1 em células committed para Tfh, tendo anotado subpopulações T CD4 CXCR5++SAMHD1low e CXCR5++SAMHD1hi. Estes subsets CXCR5++ apresentaram diferentes níveis de ICOS, PD-1 e Bcl-6, correlacionando-se
com a diferenciação de Tfh. Estas subpopulações expressam marcadores associados com maturação
e migração para os centros germinativos, como OX40, CD57 e CXCR4. Assim, a expressão crescente
de marcadores do centro germinativo não se associa à mesma perda de SAMHD1. Ensaios adicionais
serão necessários para validar se estas subpopulações têm capacidade distinta de suportar infeção
viral replicativa. Como a proteína Vpx do HIV-2 consegue comandar a degradação de SAMHD1, usámos
isolados primários de HIV-2 para avaliar o impacto da modulação de SAMHD1 na diferenciação in vitro
de Tfh. Observámos uma diminuição na expressão de SAMHD1 em células infetadas com HIV-2 comparado com células infetadas pelo HIV-1. Células com um maior número de divisões expressam níveis
mais baixos de SAMHD1, enquanto a expressão diminuída de SAMHD1 após infeção por HIV-2 é mais
dramática em células com menos divisões. No futuro planeamos quantificar transcritos celulares de
modo a melhor esclarecer as vias envolvidas.
Conclusões: Este estudo investiga pela primeira vez, a nosso conhecimento, o papel de SAMHD1 em
células humanas em diferenciação e avaliar se os reservatórios virais latentes são influenciados pela
expressão de SAMHD1.
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Objectives: This project aims to study the relation between SAMHD1 and Tfh differentiation and its
impact on HIV latency.
Methods: SAMHD1 expression was characterized by flow cytometry in tonsillar CD4 T cell populations
in different stages of Tfh maturation. Tfh differentiation in vitro assay was optimized where naïve CD4
T cells were stimulated overnight, infected for 4h with either HIV-1 or HIV-2 primary isolates, and then
cultured for several days with α-CD3i/α-CD28s and cocktail of cytokines to promote Tfh differentiation.
Cell phenotyping by flow cytometry was performed in different timepoints, as well as collection of cell
pellets and supernatants.
Results and future plans: We identified a heterogeneity in SAMHD1 expression levels in cells committed to be Tfh, identifying both CXCR5++SAMHD1low and CXCR5++SAMHD1hi CD4 T subpopulations.
These CXCR5++ subsets presented different levels of ICOS, PD-1 and Bcl-6, correlating with various
steps in Tfh differentiation. These subpopulations could express markers associated with maturation
and germinal center migration, including OX40, CD57 and CXCR4. Thus, upregulation of germinal center markers was not associated with the same degree of SAMHD1 loss. Further assays will be necessary
to validate if these Tfh subsets have distinct ability to support replicative viral infection. The HIV-2 protein Vpx can counteract SAMHD1 by driving its degradation, we used a HIV-2 primary isolate to assess
the impact of SAMHD1 downmodulation in Tfh differentiation in vitro. We observed a downregulation
of SAMHD1 expression in cells infected with HIV-2 when compared to HIV-1 infected cells. Cells with
higher number of divisions express lower levels of SAMHD1, while a more dramatic downregulation of
SAMHD1 upon HIV-2 infection is observed in cells with less divisions. In the future we plan to quantify
cellular transcripts in order to better clarify the pathways involved in those processes.
Conclusions: This study is investigating for the first time, to our knowledge, the role of SAMHD1 in
differentiating human Tfh and assess whether viral latent reservoirs are influenced by SAMHD1 expression.
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RESUMO: Fundamento: A doença inflamatória intestinal incluí dois tipos principais, a doença de Crohn
(DC) e a colite ulcerosa (CU). A DC caracteriza-se pela inflamação transmural, podendo afetar qualquer
parte do aparelho gastrointestinal. Em contraste, a CU é tipicamente uma doença inflamatória que
afeta a mucosa e é limitada ao cólon. Vários estudos têm vindo a comprovar que a DII pode levar a um
aumento de risco para o desenvolvimento de doença cerebrovascular, nomeadamente o aumento do
risco de AVC. No presente projeto serão avaliados diferentes marcadores para doença cerebrovascular
incluindo estenose carotídea, lesões da substância branca, lacunas, espaços perivasculares alargados e
microhemorragias. Esta avaliação será feita através de uma revisão sistemática da literatura.

ABSTRACT: Background: Inflammatory bowel disease includes two main types, namely Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC). CD is characterized by transmural inflammation and can affect any
part of the gastrointestinal tract. In contrast, UC is typically an inflammatory disease that affects the
mucosa and is limited to the colon. Several studies have shown that IBD can also lead to an increased
risk of developing cerebrovascular disease, namely an increased risk of stroke. In the present project
different markers for cerebrovascular disease including carotid stenosis, white matter lesions, lacunae,
enlarged perivascular spaces and microhaemorrhages will be evaluated. This evaluation will be done
through a systematic review of the literature.

Objetivos: Avaliar a presença de marcadores de doença cerebrovascular em pacientes com doença
inflamatória intestinal, nomeadamente estenose carotídea, lesões da substância branca, lacunas, espaços perivasculares alargados e microhemorragias.

Objectives: To evaluate the presence of markers of cerebrovascular disease in patients with inflammatory bowel disease, namely carotid stenosis, white matter lesions, lacunae, enlarged perivascular
spaces, and microbleedings.

Métodos: Foi realizada uma pesquisa inicial nas bases de dados PubMed e Embase, utilizando as palavras-chave: “stroke [MESH]” OR “cerebrovascular disease” AND “ Crohn disease [Mesh]” OR “ ulcerative colitis [Mesh]”, desde a criação da base de dados até Março de 2021. Desta pesquisa resultaram 4718 artigos. Foram retirados todos os artigos cujo tema não se enquadrava com o projeto, os
duplicaos e todos aqueles que não cumpriram os critérios de inclusão. Desta última seleção resultou
um total de 20 artigos para leitura integral. Os dados extraídos da caracterização dos artigos foram
incluídos num formulário.

Methods: An initial search was performed on the PubMed and Embase databases using the following
keywords: “stroke [MESH]” OR “cerebrovascular disease” AND “ Crohn’s disease [Mesh]” OR “ ulcerative colitis [Mesh]”, from the creation of the database until March 2021. This search yielded 4718
articles. Subsequently, the articles which did not fit with the theme of the paper or were duplicated or
did not met the inclusion criteria were removed. This last selection resulted in a total of 20 articles to
be read in full. The data extracted from the included studies were entered into a form.

Resultados: Existe uma frequência maior de lesões da substância branca em indivíduos com DII quando comparado com a população controlo, sendo que a incidência é maior na CU que na DC. O tamanho
das lesões também varia entre os indivíduos com DII e o controlo. A relação entre a presença de estenose carotídea e DII apresenta resultados controversos na literatura, sendo que a maioria dos artigos
encontrados considera esta relação estatisticamente significativa. A presença de placa aterosclerótica
é de 25% dos doentes com DII e apenas 5,4% da população controlo.
Conclusão: As lesões da substância branca são mais frequentes nos doentes com DII. Os resultados
relativos à ateromatose carotídea são controversos, mas parecem apontar no sentido de uma associação com DII. Não foram encontrados na literatura estudos que analisassem a presença dos restantes
marcadores nomeadamente lacunas, espaços perivasculares alargados e microhemorragias com a DII.

Results: There is a higher frequency of white matter lesions in individuals with IBD compared to the
control population, being the frequency higher in UC compared with CD. The relationship between
the presence of carotid stenosis and IBD has controversial results in the literature. Most of the articles
found consider this relationship statistically significant. The presence of atherosclerotic plaque is 25%
of patients with IBD and only 5.4% of the control population.
Conclusion: White matter lesions are more frequent in patients with IBD. The results regarding carotid
atheromatosis are controversial but seem to point towards an association with IBD. No studies were
found in the literature analysing the presence of the remaining markers namely lacunae, enlarged
perivascular spaces and microhaemorrhages with IBD.
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RESUMO: Fundamento: As doenças inflamatórias intestinais (IBD) são um grupo de patologias caracterizadas pela inflamação crónica do trato gastrointestinal, provocada por um desequilíbrio entre estímulos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Frequentemente, os doentes vêem-se na necessidade
de realizar terapêutica farmacológica cronicamente, com marcados efeitos adversos. A necessidade
de soluções terapêuticas mais eficazes resultou no uso de novas estratégias, nomeadamente a interleucina-10 (IL-10), uma citocina anti-inflamatória. No entanto, apesar do potencial promissor, os
efeitos adversos decorrentes da sua administração sistémica limitam o seu uso. Por esse motivo, a
administração local de IL-10 através de agentes bacterianos no intestino poderá ser benéfica.

ABSTRACT: Background: Inflammatory bowel diseases (IBD) are a group of conditions characterized by
the chronic inflammation of the gastrointestinal tract, caused by an unbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory stimuli. Frequently, patients are required to be in chronic pharmacological
therapy, with notable adverse effects. The need for more effective therapies resulted in the use of new
strategies, such as interleukin-10 (IL-10), an anti-inflammatory cytokine. However, despite its promising potential, the adverse effects associated with systemic drug administration limit its use. For that
reason, local delivery of IL-10 in the intestine through bacteria could prove to be beneficial for patients.

Objetivos: Criação de uma estirpe de Escherichia coli comensal recombinante, capaz de produzir e
secretar IL-10. Avaliar e quantificar a sua secreção in vitro.
Métodos: Procedemos ao desenvolvimento de um plasmídeo com o gene de interesse, vIL-10, um análogo viral do IL-10 unido ao YebF, um péptido sinal necessário para a secreção da proteína. O plasmídeo
foi inserido em bactérias E. coli. Posteriormente, foi feita a quantificação da produção e secreção da
proteína vIL-10 in vitro, recorrendo ao método ELISA. Atualmente encontra-se em curso a inserção do
gene de interesse no cromossoma bacteriano através de recombinação homóloga.
Resultados: Avaliou-se a concentração de vIL-10 em 3 compartimentos celulares: Sobrenadante, periplasma e citoplasma. As medições foram realizadas às 0 horas (momento da inoculação) e às 2, 4, 6
e 24 horas. Após as 24h de crescimento, registou-se uma concentração de vIL-10 de 692,16 pg/ml no
sobrenadante, de 708,25 pg/ml a nível do periplasma e, finalmente, de 1293,58 pg/ml no citoplasma.
Plano de estudos futuros: Planeamos concluir a transformação cromossómica da bactéria, de modo
a avaliar os níveis de produção e secreção de IL-10 in vitro, e comparar com os resultados obtidos no
plasmídeo. Caso se obtenham bons resultados in vitro, propomos realizar testes em modelo animal de
IBD, utilizando ratinhos IL-10 knockout colonizados com a E. coli recombinante. Vão ser quantificados
marcadores de inflamação, como a lipocalina-2, registadas alterações de peso, encurtamento de intestino, alterações nas populações de leucócitos e alterações histopatológicas ao nível do cólon, de modo
a avaliar o impacto da secreção bacteriana de IL-10 no curso da IBD.
Conclusões: Os primeiros resultados permitem concluir que as bactérias produzem IL-10 em quantidades significativas. Contudo, não foi possível demonstrar que a IL-10 é secretada para o meio extracelular ou se a sua presença nesse meio se deve à ocorrência de lise celular.
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Objectives: Creation of a recombinant Escherichia coli commensal strain, capable of producing and
secreting IL-10. Evaluate and quantify IL-10 secretion in vitro.
Methods: We began with the development of a plasmid with our gene of interest, vIL-10, a viral analog
of IL-10, fused to YebF, a signal peptide required for protein secretion. The plasmid was transformed
into E. coli. Afterwards, a verification of the production and quantification of the secreted product was
performed using the ELISA method. Currently, the insertion of the gene of interest into the bacterial
chromosome via homologous recombination is being performed.
Results: The concentration of vIL-10 was evaluated in 3 cellular compartments: Supernatant, periplasm and cytoplasm. The measurements were performed at 0 hours (moment of inoculation) and at
2, 4, 6, and 24 hours. After the 24 hours of growth, we obtained a concentration of vIL-10 of 692,16 pg/
ml in the supernatant, 708,25 pg/ml in the periplasm and 1293,58 pg/ml in the cytoplasm.
Plan of the future studies required to execute the project: We plan to conclude bacterial chromosome
transformation, so that we may evaluate the level of production and secretion of IL-10 in vitro, and
compare it with the results obtained with the plasmid. If good results in vitro are obtained, we plan
on running tests in an animal model of IBD, using IL-10 knockout mice colonized with the recombinant
E. coli bacteria. We will quantify inflammatory markers, such as lipocalin 2, monitor weight changes,
shortening of the intestine, changes in the leukocyte population and histopathological changes of the
colon, in order to assess the impact of the bacterial IL-10 secretion in the course of IBD.
Conclusions: The initial development allows us to conclude that bacterial IL-10 production did indeed
occur in attainable and significant quantities. However, it isn’t confirmed whether or not the IL-10 was
secreted to the extracellular space, or if its presence is simply due to cell lysis.
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RESUMO: Fundamento: O Plasmodium falciparum (Pf) causa das formas mais graves e mortíferas de
malária, o que parece relacionar-se com o número de parasitas no organismo. Além do sistema imune,
fatores relacionados com o crescimento parasitário parecem justificá-lo. Os parasitas proliferam de
forma distinta em culturas in vitro com sangue de diferentes indivíduos, indicando que fatores do hospedeiro podem contribuir para variações na taxa replicativa (gravidade da doença) entre indivíduos.

ABSTRACT: Background: Plasmodium falciparum (Pf) causes the most severe and deadly forms of malaria, which seems related to the total parasite burden (number). While the immune system plays an
important role, parasite growth related factors may equally be important. Parasites grow differently
in blood from different donors in controlled in vitro cultures. This indicates that donor-related factors
may contribute to variations in replication rates (disease severity) in patients.

Objetivos: Com base no pressuposto que maior número de eritrócitos (GV) infetados se relaciona com
formas mais graves da doença, pretende-se: I) Confirmar variações na proliferação do Pf in vitro no
sangue de diferentes dadores; II) Estudar possível relação destas variações com alterações eritrocitárias III) Definir um novo protocolo para investigar o crescimento do Pf através da citometria de fluxo.

Objectives: Based on the idea that a higher number of infected red blood cells (RBCs) is related to
more severe forms of disease, and its cause: I) Confirmation of differences in in vitro Pf growth in blood
from different donors; II) Investigation of possible relation between these variations and RBC associated factors III) Set up of a new protocol to investigate parasite growth using flow cytometry.

Métodos: O crescimento do parasita foi determinado em culturas in vitro com GV de dadores saudáveis. Foi obtida a história clínica e familiar. Posteriormente, voluntários identificados como “elevado”
ou “baixo crescimento” (EC/BC) foram chamados para confirmar o crescimento do Pf e realizaram
análises bioquímicas e hematológicas, inclusive eletroforese de hemoglobina. Em algumas culturas,
a suplementação com soro bovino foi substituída por soro autólogo para investigar o seu efeito no
crescimento do Pf. Por fim, GV de alguns voluntários foram marcados com CellTrace Far Red (CTFR) e
analisados com citometria de fluxo.

Methods: Parasite growth was determined in in vitro cultures with RBC from healthy donors. Clinical
and family history was obtained. Then, volunteers identified as “high” or “low growth” (HG/LG) were
called again to confirm parasite growth patterns and perform haematological and biochemical blood
tests, including haemoglobin electrophoresis. In some cultures, supplementation with bovine serum
was replaced with autologous human serum to investigate the effect of serum on Pf growth. Finally,
RBCs of some volunteers were labeled with CellTrace Far Red (CTFR) and analyzed with flow cytometry.

Resultados: O crescimento de Pf em GV de 69 voluntários mostrou grande variabilidade entre dadores
(razão média do crescimento após 96h: 10.0, desvio padrão (DP):3.8, intervalo: 3.0 – 19.3). Criaram-se três grupos: “baixo crescimento” definido por um DP abaixo da média (n: 12, média: 4.7, DP: 1.2,
intervalo: 3.0 – 6.1); “elevado crescimento” definido por um DP acima da média (n: 13, média: 16.0,
DP: 1.8, intervalo: 13.8 – 19.3) e “crescimento normal” entre estes grupos. Dadores BC mostraram associação com países onde a malária é endémica (p=0.03). Além disso, um menor crescimento parece
estar relacionado com anemia (p=0.01). A eletroforese de hemoglobina não demonstrou diferenças.
A suplementação com soro humano autólogo não alterou o padrão de crescimento. Além dos níveis
de hemoglobina (Hb) (p=0.03), nenhum outro parâmetro analítico apresentou correlação significativa
com EC/BC. Dados preliminares mostram que GV de dadores BC apresentam uma marcação CTFR mais
baixa do que GV de EC.
Conclusão: A proliferação de Pf in vitro varia significativamente entre indivíduos, parecendo estar relacionada com GV ( diferentes soros não alteram o crescimento), áreas endémicas, menor nível de Hb e
história familiar e/ou pessoal de anemia. Embora as investigações à Hb não tenham revelado diferenças, mudanças subtis podem ainda ser a causa das observações. O facto de BC estar associado a menor
marcação com CTFR sugere alterações na via da glicoforina como possível explicação.

Results: Pf growth in RBC from 69 volunteers showed a large interindividual variability (Mean fold change at 96h: 10.0, standard deviation (SD): 3.8, range: 3.0 – 19.3). Three groups could be distinguished:
“low growth” (LG) defined as one SD below the mean (n: 12, mean: 4.7, SD: 1.2, range: 3.0 – 6.1); “high
growth” (HG) defined as one SD above the mean (n: 13, mean: 16.0, SD: 1.8, range: 13.8 – 19.3) and
“normal growth” between these two groups. LG donors showed an association with malaria-endemic
countries (p=0.03). Furthermore, a lower growth seems to be related to a clinical history of borderline/
mild anaemia (p=0.01). Standard haemoglobin electrophoresis showed no differences. Supplementation with autologous human serum did not affect the growth pattern. Besides the hemoglobin levels
(Hb) (p=0.03), no other analytic parameter showed any significant correlation with LG/HG. Preliminary
results show that RBC from LG donors have a lower CTFR labeling than RBC from HG donors.
Conclusion: Pf proliferation varies significantly between individuals under in vitro conditions, which
seems related to RBC (human serum did not change growth patterns), endemic areas, lower Hb level
and history of family and/or personal anaemia. While Hb investigations did not reveal any differences,
subtle changes may still be the cause of these observations. The accidental finding that LG may be
associated with poorer labeling with CTFR suggests the glycophorin pathway as possible explanation.
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RESUMO: Introdução: A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença crónica sistémica autoimune que afeta
principalmente as articulações. Se não tratada leva à destruição cartilagínea e óssea. Trabalhos prévios
desenvolvidos no JE Fonseca Lab demonstraram que as alterações nas células B estão presentes desde
as primeiras semanas do desenvolvimento da AR. No entanto, os mecanismos responsáveis por estas
alterações imunes permanecem desconhecidos. As células Foliculares T Helper (TFH) e Reguladoras
(TFR) já foram previamente descritas como cruciais para a produção, diferenciação e sobrevivência
de Plasmócitos de alta afinidade específicos de dado antigénio, bem como de Células B de Memória.
Ainda assim, o conhecimento sobre a homeostasia das células B, TFH e TFR na AR ainda é escassa.
Assim, neste projeto é colocada a hipótese de que as células TFH e TFR contribuem para alterações das
respostas imunes das células B, identificadas desde o início da doença.

ABSTRACT: Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic immune-mediated disease
that mainly affects the joints. If not properly treated, RA can lead to bone and cartilage destruction.
Previous work developed at João Eurico Fonseca Lab have demonstrated that B cell disturbances are
present since the first weeks of RA development. However, the mechanisms responsible for these
immune alterations remain unclear. Follicular T helper cells (TFH) and follicular T regulatory cells (TFR)
have been described as crucial to the production, differentiation and survival of high affinity antigen-specific plasma and memory B-cells. Nonetheless, the knowledge about the immune homeostasis
of B, TFH and TFR cells in RA is still scarce. Thus, in this project it is hypothesized that TFH and/or TFR
cells are implicated on the observed alterations in B cell immune responses since early arthritis onset.

Objetivos: O objetivo principal deste estudo foi analisar a frequência e fenótipo das células B, TFH e
TFR em circulação em doentes com AR inicial não tratados (<1 ano de duração de doença) e doentes
com AR estabelecida tratados.
Métodos: Foram recrutados doentes diagnosticados com AR seguidos no Departamento de Reumatologia do Centro Académico de Medicina de Lisboa e comparados com controlos saudáveis. Foram
recolhidas amostras de sangue periférico de Controlos Saudáveis, doentes com AR estabelecida tratados com fármacos antireumáticos modificadores de doença e doentes com AR inicial não tratados.
Foram isoladas as células mononucleares periféricas por centrifugação com gradiente de densidade e o
fenótipo das células B, TFH e TFR foi analisado por Citometria de Fluxo. As amostras foram processadas
com o citómetro de fluxo LSR Fortessa e os dados foram analisados com o software FlowJo. Todas as
amostras foram processadas no mesmo dia da sua recolha.
Resultados: A frequência de Células B CD19+ totais foi semelhante entre os dois grupos de doentes
e controlos saudáveis. No entanto, doentes com AR inicial apresentaram níveis significativamente diminuídos de Células B de Memória pre-switch (IgD+CD27+) quando comparadas com controlos. Não
foram observadas diferenças significativas nas células B naive (IgD+CD27-), Memória post-switch (IgD-CD27+), Duplamente Negativas (IgD-CD27-), de Transição (IgD+CD38++) e Plasmócitos (IgD-CD38+++),
entre os grupos de doentes e controlos. Para além disso, a frequência total de Células T (CD3+), células
TFH e TFR foi semelhante entre os dois grupos de doentes e controlos saudáveis.
Conclusões: Os doentes com AR inicial não tratada apresentam alterações nas subpopulações de Células B de Memória, não encontradas nos doentes com AR estabelecida, quando comparados com
controlos saudáveis. Tanto os doentes com com AR inicial e estabelecida têm frequências semelhantes
de células TFH e TFR em circulação, quando comparados com controlos saudáveis.

2

Apresentação e discussão do trabalho online, mas sujeita a constrangimentos

Objectives: The main goal of this study was to analyze the frequency and the phenotype of B, TFH and
TFR cell subsets in circulation in untreated early (<1 year of disease duration) and established treated
RA patients.
Methods: Patients diagnosed with RA followed up at the Rheumatology Department, Lisbon Academic
Medical Centre were recruited and compared to age and sex matched healthy individuals. Blood samples were collected from healthy controls, established RA patients treated with disease modifying anti-rheumatic drugs and untreated early RA patients with <1 year of disease duration. Peripheral blood
mononuclear cells were isolated by density gradient centrifugation and the phenotype of B, TFH and
TFR cells was analysed by flow cytometry. Samples were acquired with LSR Fortessa flow cytometer
and data was analysed with FlowJo software. All samples were processed and acquired on the same
day of blood collection.
Results: The frequency of total CD19+ B cells was similar between both groups of patients and healthy
controls. Nevertheless, early RA patients had significantly decreased levels of pre-switch memory B
cells (IgD+CD27+) when compared to controls. No significant differences were observed in naïve (IgD+CD27-), post-switch memory (IgD-CD27+), double negative (IgD-CD27-), transitional (IgD+CD38++) B
cells and plasmablasts (IgD-CD38+++) between patients and controls. Moreover, the frequency of total
CD3+ T cells, TFH cells and TFR cells was similar between both groups of patients and healthy controls.
Conclusions: Alterations in B cell memory subpopulations are found in untreated early RA, but not
in established treated RA patients when compared to healthy individuals. Both early and established
RA patients have similar frequencies of TFH and TFR cells in circulation when compared to healthy
controls.
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RESUMO: A artrite idiopática juvenil (AIJ) é a doença reumática mais comum em crianças. Os critérios
da Liga Internacional de Associações de Reumatologia (ILAR) definem sete categorias de AIJ: oligoarticular, fator reumatóide poliarticular (FR) negativo, FR poliarticular positivo, sistêmico, artrite relacionada à entesite, artrite psoriática e outras artrites. O denominador comum é um processo inflamatório
crónico que afeta a sinovial, que começa antes dos 16 anos e persiste por pelo menos 6 semanas. A
maioria dos pacientes com AIJ poliarticular (AIJ) e uma grande fração de pacientes com AIJ oligoarticular estendida (AIJ) preenchem os critérios de classificação para artrite reumatoide (AR) na idade
adulta. As células B desempenham vários papéis importantes na fisiopatologia da AR, mas ainda não
está claro se o padrão de envolvimento das células B na pJIA e na oJIA estendida é compatível com o
que foi descrito para adultos com AR.

ABSTRACT: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common rheumatic condition in children. The
International League of Associations for Rheumatology (ILAR) criteria define seven categories of JIA:
oligoarticular, polyarticular rheumatoid factor (RF) negative, polyarticular RF positive, systemic, enthesitis-related arthritis, psoriatic arthritis and other arthritis. The common denominator is a chronic
inflammatory process affecting the synovia that begins before the age of sixteen and persists at least
six weeks. The majority of polyarticular JIA (pJIA) and a large fraction of extended oligoarticular JIA
(oJIA) patients fulfil classification criteria for rheumatoid arthritis (RA) in adulthood. B cells play several
important roles in RA pathogenesis, but it is still unclear if the pattern of B cell involvement in pJIA and
extended oJIA follows what has been described for adults with RA.

O objetivo principal deste estudo foi determinar a concentração de citocinas potencialmente relevantes para a ativação de células B no soro de crianças com AIJp e oJIA estendida, em comparação com
crianças com oJIA persistente, AIJ adulto, pacientes com AR inicial e estabelecida.
Amostras de soro foram colhidas de crianças com oJIA estendida, oJIA persistente, pJIA, AIJ adulto,
AR inicial não tratada (<1 ano de duração da doença), pacientes com AR estabelecida tratados com
DMARDs sintéticos e dois grupos correspondentes de doadores saudáveis emparelhados de acordo
com idade e sexo (crianças e adultos). Os níveis séricos de ligante indutor de proliferação (APRIL),
fator de ativação de células B (BAFF), interleucina (IL) -6, IL-21 e ligante 13 de quimiocina (motivo CXC)
(CXCL13) foram medidos por ELISA.
Crianças com oJIA estendida, pacientes com AR inicial e estabelecida apresentavam níveis séricos de
BAFF significativamente maiores quando comparados aos controlos, mas não existia diferença significativa quando comparado com crianças com oJIA persistente, AIJp e AIJ de adulto. Os níveis séricos de
APRIL estavam significativamente aumentados em todos os grupos de pacientes, exceto em AIJ adulto.
Além disso, as crianças com oJIA estendida e AIJp tinham níveis séricos de APRIL significativamente
mais elevados quando comparadas com AIJ de adulto. Os níveis séricos de IL-6 estavam significativamente aumentados em crianças com oJIA estendida, pJIA, AR precoce e estabelecida, mas não existia
diferença significativa em crianças com oJIA persistente e pacientes adultos com AIJ. Os níveis séricos
de IL-21 e CXCL13 aumentaram significativamente no início da AR, mas sem diferença significativa entre qualquer um dos outros grupos incluídos.
A semelhança no padrão de citocinas de células B encontrada entre oJIA estendido, pJIA, pacientes
com AR inicial e estabelecida, ao contrário do que foi observado em oJIA persistente, sugere um envolvimento precoce de células B na fisiopatologia de oJIA estendido e pJIA, de acordo com o descrito
para AR.

The main goal of this study was to determine the concentration of cytokines potentially relevant for
B cell activation in serum from children with pJIA and extended oJIA when compared to children with
persistent oJIA, adult JIA, early and established RA patients.
Serum samples were collected from children with extended oJIA, persistent oJIA, pJIA, adult JIA, untreated early RA (< 1 year of disease duration), established RA patients treated with synthetic DMARDs
and two corresponding groups of age- and sex-matched healthy donors (children and adults). A proliferation-inducing ligand (APRIL), B-cell activating factor (BAFF), interleukin (IL)-6, IL-21 and chemokine
(C-X-C motif) ligand 13 (CXCL13) serum levels were measured by enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA).
Children with extended oJIA, early and established RA patients had significantly higher BAFF serum
levels when compared to controls, but no significant differences were observed in children with persistent oJIA, pJIA and adult JIA when compared to all groups included. APRIL serum levels were significantly increased in all patient groups when compared to controls, except in adult JIA, who had similar
APRIL concentrations in comparison to controls. In addition, children with extended oJIA and pJIA had
significantly higher APRIL serum levels when compared to adult JIA. IL-6 serum levels were significantly
increased in children with extended oJIA, pJIA, early and established RA when compared to controls,
but no significant differences were found in children with persistent oJIA and adult JIA patients. IL-21
and CXCL13 serum levels were significantly increased in early RA when compared to controls, but no
significant differences were observed between any of the other groups included.
The similarity in B cell cytokine pattern found between extended oJIA, pJIA, early and established RA
patients, contrarily to what was observed in persistent oJIA, suggests an early B cell involvement in the
pathogenesis of extended oJIA and pJIA as described for RA.
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RESUMO: O timo é um órgão linfóide primário responsável pela tolerância imunológica central. A origem do rudimento do epitélio tímico (ET) na endoderme da terceira e quarta bolsas faríngeas (3/4BF)
foi demonstrada pela primeira vez usando o modelo quimérico galinha-codorniz. O fator de transcrição
Foxn1 foi identificado no ratinho como o marcador mais precoce do ET.

ABSTRACT: The thymus is a primary lymphoid organ responsible for central immune tolerance. The
origin of thymic epithelium (TE) rudiment in the endoderm of the third and fourth pharyngeal pouches
(3/4PP) was first demonstrated using the chick-quail chimera system. Later, the transcription factor,
Foxn1, was identified in mice as the earliest TE marker.

Este projeto tem como objetivos investigar: se o potencial para formar timo está conservado na endoderme de todas as BF, independentemente da sua localização anatómica [objetivo 1]; se o mesênquima dos arcos faríngeos regula a formação do timo [objetivo 2]; e qual a assinatura genética conservada
do potencial tímico das BF, e quais os sinais do mesênquima que regulam esse potencial [objetivo 3].

This project aims: to reveal the thymic potential embodied in the pouch endoderm, independently of their anatomic location (1st aim); to investigate if the local pharyngeal arch (PA) mesenchyme
regulates thymic formation (2nd aim) and; to unravel the conserved thymic genetic signature in the
PP endoderm and the cues that render the mesenchyme capable to release or to limit the PP thymic
potential [3rd aim].

Para tal, usamos o modelo quimérico galinha-codorniz, em associações heteroespecíficas de tecidos
embrionários in vivo e in vitro. Demonstrámos pela primeira vez, a capacidade da endoderme de BF
não-canónicas formarem timo. Em particular, mostrámos a capacidade da endoderme da 2BF formar
timo quando associada à mesoderme da somatopleura (mesênquima não-nativo de suporte ao desenvolvimento da endoderme). Confirmamos a presença de linfócitos CD3+ nos timos quiméricos.
Paralelamente, demonstramos que o potencial tímico das BF é regulado por sinais provenientes do
mesênquima dos arcos faríngeos (AF) adjacentes. Em particular, mostramos que a porção dorsal (d) do
mesênquima do 2FA inibe a formação do timo.
Por fim, analisámos os perfis transcripcionais da endoderme das BF e do mesênquima dos AF isolados
no estadio de especificação do ET (antes da expressão do marcador do ET, Foxn1). Através da “Next
Generation Sequencing” foram identificados 492 transcritos sobre-expressos na endoderme da 3/4BF
e 555 transcritos sobre-expressos na endoderme da 2BF, quando comparados com a endoderme da
faringe. Destes, 262 transcritos são comuns em ambas as BF, sugerindo a presença de um programa
genético conservado nas BF. Da análise do perfil transcripcional da endoderme da 3/4BF, destaca-se
a identificação de genes envolvidos em vias de sinalização e fatores de transcrição HOX específicos.
Da análise dos perfis transcripcionais dos mesênquimas estudados (3/4AF vs 2AFd), foram identificados 532 transcritos diferencialmente expressos, dos quais 191 estão sobre-expressos no mesênquima
2AFd, sugerindo a existência de sinais moleculares inibitórios à formação do timo.
Com este projeto pretendemos revelar o programa genético conservado nas bolsas faríngicas para
formar timo e os sinais do ambiente (mesênquimas adjacentes) que o regulam.

For that, we used the chick-quail chimera system in heterospecific embryonic tissue associations in
vivo e in vitro.
In this work, we demonstrated, for the first time, the capacity of the endoderm of noncanonical pouches to form a thymus. Specifically, we showed the capacity of the 2PP endoderm to form a thymus
when associated with the somatopleura mesoderm (permissive non-native mesenchyme). We further
observed the presence of CD3+ cells in chimeric thymi. In parallel, we demonstrated that PP thymic
potential is regulated by local mesenchyme of the pharyngeal arches (PA). Particularly, we showed that
no thymus was formed when the endoderm of the 3/4PP (canonical pouches) was associated with
2PAd, revealing the inhibitory properties of this mesenchyme.
Finally, we have analyzed the transcriptional profile of isolated PP endoderm and PA mesenchyme at
TE specification stage (prior to Foxn1 expression). Using Next Generation Sequencing, we identified
492 and 555 up-regulated transcripts in the 3/4PP and 2PP endoderm when compared with the pharynx endoderm, respectively. Of those, 262 were common to both PP, suggesting the existence of a conserved genetic program in the endoderm of the pouches. The analysis the 3/4PP endoderm transcriptome profile revealed the upregulation of the transcripts involved in distinct signaling pathways and
specific HOX genes. From the transcriptional profile analysis of mesenchymal tissues (3/4AF vs 2AFd),
532 differentially expressed transcripts were identified. Of those, 191 were up-regulated in the 2PAd
suggesting the existence of inhibitory signals to thymus formation.
With this project, we expect to identify the conserved genetic program to “make a thymus” embodied
in the endoderm of different PP, independent of their specific anatomical location, and the molecular
cues provided by the adjacent PA mesenchyme to its regulation.
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RESUMO: Fundamento: Os oligodendrócitos (OL) são as células do Sistema Nervoso Central (CNS)
responsáveis pela mielinização dos axónios, tendo um papel bastante relevante na Esclerose Múltipla
(MS). A região subventricular (SVZ) é uma das regiões cerebrais que preserva células estaminais neuronais (NSC) multipotentes durante toda a vida. O modelo in vivo de MS da cuprizona (CPZ) é caracterizado pela indução tóxica da morte de OL através do consumo oral de CPZ. Neste modelo foi observado
que SVZ-NSCs têm capacidade para proliferar, diferenciar e migrar para as áreas lesadas, originando
novos OLs durante um insulto desmielinizante. A adenosina é um ribonucleótido purínico expresso em
todas as células neuronais, e os recetores de adenosina A2A (A2AR) modulam a resposta imunitária na
EM. Resultados prévios obtidos no nosso laboratório através de estudos in vitro evidenciaram o potencial da modulação dos A2AR na estimulação da oligodendrogénese no adulto, a partir de NSC da SVZ.

ABSTRACT: Background: Oligodendrocytes (OL) are the cells of the Central Nervous System (CNS) responsible for axonal myelination, having an important role in Multiple Sclerosis (MS). The subventricular zone (SVZ) is one of the brain regions which preserves multipotent neural stem cells (NSC) throughout life. The cuprizone (CPZ) mouse model of MS is characterized by toxic induction of OL death by oral
CPZ intake. It was observed in this model that SVZ-NSCs can proliferate, differentiate and migrate to injured areas, giving rise to new OLs during a demyelinating insult. Adenosine is a purine ribonucleoside
expressed in all neural cells, and adenosine A2A receptors (A2ARs) have been shown to modulate the
immune response in MS. Importantly, previous results obtained in our lab using an in vitro approach
showed that A2AR modulation potentiate SVZ-NSCs-derived oligodendrogenesis.

Objetivos: 1. Caracterizar o modelo de desmielinização por CPZ, em murganhos. 2. Perceber como a
modulação dos A2AR no modelo de desmielinização in vivo da CPZ afeta a formação de novos OL após
um insulto desmielinizante, apontando para uma futura eventual terapêutica para a MS.
Métodos: 1. Caracterização do modelo da CPZ in vivo. A desmielinização induzida pela CPZ foi iniciada
em murganhos C57BL/6J de 10 semanas, através da inclusão de 0,3% de CPZ na ração por 6 semanas
(protocolo de desmielinização). Outro grupo foi submetido a 6 semanas de CPZ a 0,3% seguido por um
período de alimentação regular por 4 semanas (protocolo de remielinização). Cortes histológicos dos
cérebros dos murganhos corados com Luxol fast blue, uma solução alcoólica de ftalocianina de cobre
sulfonado, que marca as bainhas de mielina, foram obtidos com o Nanozoomer SQ, em dois tempos
diferentes (6 e 10 semanas). Através do software Fiji, quantifiquei o grau de desmielinização provocado
pela CPZ no corpo caloso (CC), uma das regiões mais afetadas por esta desmielinização. 2. Caracterização do papel da modulação dos A2AR na oligodendrogénese pós-natal. Este objetivo foi descrito no
projeto original. No entanto, devido à situação pandémica que se tem vivido, a criação de animais na
Unidade de Roedores do iMM foi suspensa, o que levou a um atraso considerável, estando agora a ser
desenvolvida.
Resultados: Os resultados estão a ser presentemente analisados. Os dados preliminares obtidos sugerem que a mielinização do CC após tratamento com CPZ está diminuída, quantificado pela coloração
histológica com luxol fast blue.
Discussão/Conclusão: Como descrito na literatura, após a suspensão da administração da CPZ por 6
semanas (modelo “agudo”), é expectável um aumento da mielinização do CC, devido à retoma espontânea do processo de remielinização. Assim, a diferença entre as imagens dos protocolos das 6 e 10
semanas serão comparadas entre si, procurando possíveis alterações de remielinização neste último
protocolo.

Objectives: 1. To characterize the CPZ mouse model of demyelination. 2. To understand how A2AR
modulation in the in vivo CPZ model of demyelination affects the formation of new OLs after a demyelinating insult, hinting at a potential target for future MS therapeutics.
Methodology: 1. Characterization of the in vivo Cuprizone model of demyelination. CPZ-induced demyelination was initiated in 10-week-old C57BL/6J mice, by inclusion of 0.3% CPZ in food chow for
6 weeks (demyelination protocol). Another group of animals was subjected to 6 weeks of 0.3% CPZ
followed by regular food for 4 weeks (remyelination protocol). Images of mice brain slices histologically-labelled with luxol fast blue, an alcoholic solution of sulphonated copper phthalocyanine that marks
myelin sheaths, were acquired using Nanozoomer SQ, at the 2 different timepoints (6 and 10 weeks).
Using Fiji software, I quantified the degree of demyelination provoked by CPZ in the corpus callosum
(CC), one of the brain regions most affected. 2. Characterization of the role of A2AR modulation in in
vivo postnatal oligodendrogenesis. This task was described in the original project. However, due to the
COVID-19 pandemic situation, the animal breeding held at iMM’s Rodent Facility (for in house strains)
were halted during the lockdown periods, thus delaying significantly the task proposed below (which
is now ongoing).
Results: Results are currently being analyzed. Our preliminary data suggest that myelination in the corpus callosum after CPZ treatment is decreased as quantified using Luxol Fast Blue histological staining.
Discussion/Conclusion: As described in the literature, after cessation of CPZ intake for 6 weeks (acute
model), it is expected an increase in CC myelination, because of spontaneous remyelination process.
Therefore, the difference between the images of the 6-week-CPZ protocol and the 10-week-CPZ protocol will be compared, to see if remyelination indeed occurred in the latter.
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RESUMO: Fundamento: Ao longo do envelhecimento existem alterações moleculares que têm impacto em algumas funções cognitivas, como na memorização e aprendizagem. Um exemplo disso é a
interação entre o BDNF e o seu recetor, TrkB-FL, importantes para a plasticidade sináptica. Encontra-se
já descrita uma diminuição nos níveis deste recetor com o envelhecimento, não se sabendo o mecanismo pelo qual isto ocorre. Esta interação encontra-se também perturbada na doença de Alzheimer
(DA), onde existe clivagem deste recetor, sendo neste caso mediada por um aumento na atividade dos
recetores extrasinápticos de NMDA devido ao Aß.

ABSTRACT: Background: During aging, there are molecular changes that impact some cognitive functions, such as memorization and learning. An example of this is the interaction between BDNF and its
receptor, TrkB-FL, important for synaptic plasticity. A decrease in the levels of this receptor with aging
has already been described, but the mechanism by which this occurs is unknown. This interaction is
also disturbed in Alzheimer’s disease (AD), where there is cleavage of this receptor, in which case it is
mediated by an increase in the activity of extrasynaptic NMDA receptors due to Aß.

Objetivos: a) Investigar a clivagem dos recetores TrkB-FL no envelhecimento saudável; b) Avaliar o
impacto da memantina nos níveis de recetores do BDNF no envelhecimento.
Métodos: 1- Preparação de amostras de hipocampo: Preparação de amostras de hipocampo de ratos
(novos e velhos) tratados com diferentes doses de memantina (1, 5 e 10 mg/kg/dia); 2- Realização
de Western blot: Avaliação dos níveis proteicos dos recetores TrkB-FL e seus fragmentos, NMDA e
α-espectrina, nos homogenatos de hipocampo; 3- Tratamento de dados de Análise estatística - Análise
das bandas por Image J e tratamento de resultados com o software graphpad prism.
Resultados: TrkB-FL e TrkB-ICD: Ausência de diferenças significativas nos níveis de TrkB-FL ou TrkB-ICD quer em ratos velhos quando comparados com ratos novos não tratados quer nos tratados com
as várias doses de memantina; TrkB-Tc: Apenas se verificou significância no grupo dos novos medicados com 1mg/kg em comparação com os não medicados e no grupo dos velhos medicados com
10mg/kg em comparação com os não medicados; GluN2B: Apenas se obteve um aumento significativo de GluN2B nos ratos novos tratados com 10mg/kg quando comparados com os não tratados e
no grupo dos velhos, tratados com 10mg/kg quando comparados aos velhos não tratados; SBDP’s e
αII-espectrina: Somente se observa um aumento significativo no grupo dos ratos novos tratados com
1mg/kg tanto nos níveis de SBDP’s como do rácio SBDP’s/ αII-espectrina quando comparados com os
não tratados e no rácio SBDP’s/ αII-espectrina aquando do tratamento com 1mg/kg na comparação
entre velhos tratados e velhos não tratados.
Conclusões: Constatámos não existir uma diminuição nos níveis de TrkB-FL com o envelhecimento
fisiológico, ao contrário do esperado. Coloca-se em causa a qualidade e n da nossa amostra. Ainda assim, perante a ausência de diferenças significativas nos níveis de TrkB-ICD e na atividade das calpaínas
durante o envelhecimento normal, reflete-se sobre o processo responsável pelo decréscimo nos níveis
de TrkB-FL descritos na literatura, sendo que os resultados apontam para que não seja o mesmo que
o já descrito na DA.

Objectives: a) Investigate the cleavage of TrkB-FL receptors in healthy aging; b) Assess the impact of
memantine on BDNF receptor levels in aging.
Methods: 1- Preparation of hippocampus samples: Preparation of hippocampal samples from rats
(young and old) treated with different doses of memantine (1, 5 and 10 mg/kg/day); 2- Performance
of Western blot: Evaluation of protein levels of TrkB-FL receptors and their fragments, NMDA and
α-spectrin, in hippocampal homogenates; 3- Treatment of statistical analysis data: Band analysis by
Image J and treatment of results with graphpad prism software.
Results: TrkB-FL and TrkB-ICD: Absence of significant differences in the levels of TrkB-FL or TrkB-ICD
both in old rats when compared to untreated young rats as in those treated with the various doses
of memantine; TrkB-Tc: Significance was only verified in the group of new medicated with 1mg/kg
compared to non-medicated and in the group of old medicated with 10mg/kg compared to non-medicated; GluN2B: A significant increase in GluN2B was only obtained in young rats treated with 10mg/
kg when compared to untreated ones and in the old group, treated with 10mg/kg when compared to
untreated old ones; SBDP’s and αII-spectrin: A significant increase was only observed in the group of
young rats treated with 1mg/kg both in the levels of SBDP’s and in the SBDP’s/αII-spectrin ratio when
compared to untreated rats and in the SBDP’s/ ratio αII-spectrin after treatment with 1mg/kg in the
comparison between treated and untreated elderly.
Conclusions: We found that there is no decrease in TrkB-FL levels with physiological aging, contrary to
expectations. The quality and n of our sample is questioned. Even so, given the absence of significant
differences in TrkB-ICD levels and calpain activity during normal aging, one reflects on the process
responsible for the decrease in TrkB-FL levels described in the literature, and the results point to that
is not the same as the one already described in the AD.
At the same time, when administering memantine, the absence of significant differences, especially
in the levels of TrkB-FL, TrkB-ICD and SBDP’s, reinforces the hypothesis that there is another process
for the alterations described with aging.

Ao mesmo tempo, aquando da administração de memantina, a ausência de diferenças significativas,
principalmente nos níveis de TrkB-FL, TrkB-ICD e SBDP’s vêm reforçar a hipótese que exista outro
processo para as alterações descritas com o envelhecimento.
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RESUMO: Fundamento: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa de
rápida progressão, fatal, cujo tratamento atual apresenta uma eficácia bastante limitada. Os principais
componentes desta doença são a excitotoxicidade, a neuroinflamação e o stress oxidativo, sendo que
o sistema endocanabinóide (ECS) é um regulador conhecido destes processos. De facto, o próprio ECS
está alterado, de acordo com evidencias nos recetores e ligandos deste, observado tanto em pacientes como modelos animais. Algumas ações protetoras já foram atribuídas a diferentes canabinóides e
podem resultar de interações com recetores que não os recetores clássicos tipo 1 e 2 (CB1R e CB2R),
como o recetor órfão 55 (GPR55) e o recetor vaniloide 1 (TRPV1). Logo, dado a falta de um tratamento
adequado para a ELA, encontrar mudanças na expressão destes recetores ao longo da progressão da
ELA e verificar se o CBD de facto tem potencial terapêutico pode ser um potencial avanço no desenvolvimento de novas terapias.

ABSTRACT: Background: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a fatal, rapidly progressive neurodegenerative disease, for which presently available treatment is of limited efficacy. Excitotoxicity, neuroinflammation and oxidative stress are the main hallmarks of ALS and, given that the endocannabinoid
system (ECS) is known to modulate such processes, there has been increased interest in cannabinoids
as possible therapies for ALS. In fact, the ECS itself is altered in ALS, as evidenced by changes in cannabinoid receptors and ligand levels, observed in both patients and animal models. Some protective
actions have been attributed to different cannabinoids and may result from interactions with other
than the canonical cannabinoid type 1 and 2 receptors (CB1R and CB2R), namely the orphan receptor
55 (GPR55) and the vanilloid receptor 1 (TRPV1). Thus, given the lack of adequate ALS treatments, finding changes in ECS receptors expression across ALS progression and finding that CBD holds therapeutic
value would be a significant step towards developing novel ALS therapies.

Objetivo: Estudar as mudanças putativas nos recetores do ECS ao longo de toda a progressão da ELA e
a implicação do CBD na plasticidade sináptica do hipocampo, usando o modelo animal da ELA, o murganho SOD1G93A (mSOD1) que mimetiza grande parte da sintomatologia humana da ELA.
Métodos: Foram usados murganhos mSOD1 pré-sintomáticos (4-6 semanas) e sintomáticos (14-18
semanas), assim como murganhos wild-type (wt) de idades iguais. Os níveis proteicos de CB1R, CB2R,
GPR55 e TRPV1 foram analisados através de western blot em amostras de hipocampo, medula espinal,
córtex motor e córtex geral. Os potenciais pós-sinápticos excitatórios de campo (fEPSP) foram registados na área CA1 das fatias de hipocampo e a potenciação de longa duração (LTP) induzida por uma
estimulação theta-burst.
Resultados: No hipocampo, observámos que os animais mSOD1 sintomáticos apresentavam alterações a nível da plasticidade sináptica, com uma tendência para uma maior magnitude de LTP quando
comparado com animais wt de idade igual. Contudo, a superfusão das fatias de hipocampo com CBD
(10 µM) não mudou a magnitude de LTP tanto nos murganhos wt como nos mSOD1, quer em fase pré-sintomática ou sintomática. Através da análise por Western Blot, observámos alterações significativas
na: 1) expressão de CB1R, tanto em amostras de hipocampo como medula espinal, nos mSOD1 pré sintomáticos; 2) expressão de GPR55 no córtex motor de animais wt entre as duas idades; e 3) expressão
de TRPV1 no hipocampo e no córtex.
Conclusão: Foi nos possível observar mudanças significativas na expressão dos recetores do ECS no modelo animal da ELA, nomeadamente CB1R, GPR55 e TRPV1. Contudo, não conseguimos observar alterações na magnitude da LTP em fatias de hipocampo incubadas com CBD, o principal componente não
psicoativo da canábis. No entanto, isto indica que há alterações importantes no ECS associado à ELA e que
este pode ser considerado um novo alvo para o desenvolvimento de novas terapêuticas para a doença.

2

Apresentação e discussão do trabalho online, mas sujeita a constrangimentos

Objectives: To study the putative changes in ECS receptors expression (CB1R, CB2R, GPR55 and TRPV1)
across ALS progression, and the implication of CBD for hippocampal synaptic plasticity, in the widely used
ALS animal model, SOD1G93A mice (mSOD1), which recapitulates most of the human ALS symptomatology.
Methods: Pre-symptomatic (4-6 weeks) and symptomatic (14-18 weeks) mSOD1 mice, as well as agematched wild-type (wt) mice were used. CB1R, CB2R, GPR55 and TRPV1 protein levels were assessed
by western blot, in hippocampus, spinal cord, total cortex and motor cortex samples. Field-excitatory
postsynaptic potentials (fEPSP) were recorded from the CA1 area of hippocampal slices and long-term
potentiation (LTP) was induced by a theta-burst stimulation.
Results: In the hippocampus, we observed that symptomatic mSOD1 mice exhibited alterations in
synaptic plasticity, with a tendency for a higher LTP magnitude when compared with age-matched wt
mice. However, superfusion of hippocampal slices with CBD (10 µM) did not change LTP magnitude
in both wt nor mSOD1 mice, in pre-symptomatic and symptomatic phases. By western blot analysis,
we observed significant changes in: 1) the expression of CB1R in both hippocampus and spinal cord of
pre-symptomatic mSOD1 mice; 2) the expression of GPR55 in the motor cortex of wt mice in-between
phases; and 3) the expression of TRPV1 in the hippocampus and cortex.
Conclusion: With the present work, we observed significant changes in the expression of endocannabinoid receptors in the ALS mice model, namely CB1R, GPR55 and TRPV1. Nevertheless, no changes
were observed in hippocampal LTP by incubating slices with CBD, the primary nonpsychoactive constituent of cannabis. This clearly indicates important alterations in the ECS associated with ALS and may
be considered a possible new target to develop new therapeutics for ALS.
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RESUMO: A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada pela predisposição para gerar crises
espontâneas recorrentes. Alterações na sinalização do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e
do seu receptor de tropomiosina B (TrkB) contribuem para a fisiopatologia desta doença. O BDNF é responsável por processos de neuroproteção, como a sobrevivência neuronal e neurogénese. Na última
década, foi demonstrado que os recetores TrkB-FL são clivados por calpaínas na presença de condições
excitotóxicas, originando um recetor truncado, TrkB-T’, e um fragmento intracelular, TrkB-ICD. Num
modelo in vitro de status epilepticus (SE) foi demonstrado níveis diminuídos de TrkB-FL e níveis aumentados de TrkB-T’, juntamente com o aumento da ativação das calpaínas, o que sugere que o recetor
TrkB-FL é clivado neste contexto. No entanto, o papel da clivagem do TrkB-FL e formação do TrkB-ICD
na epilepsia permanece desconhecido. Neste estudo, usámos um modelo de SE em rato induzido por
kainato (KA) para compreender o mecanismo pelo qual o BDNF está implicado na epileptogénese e
perceber qual o papel da clivagem do TrkB-FL na fisiopatologia da epilepsia.

ABSTRACT: Epilepsy is a brain disorder characterized by the predisposition to generate spontaneous
recurrent seizures. Alterations in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and Tropomyosin-related
kinase B receptor (TrkB) signalling contribute to the pathophysiology of this disorder. BDNF is responsible for endogenous neuroprotection processes, as neuronal survival and neurogenesis. It has been
showed that TrkB-FL receptors are cleaved by calpains during excitotoxic conditions, originating a truncated receptor, TrkB-T’, and an intracellular fragment, TrkB-ICD. In an in vitro model of status epilepticus (SE), decreased levels of TrkB-FL and increased levels of TrkB-T’, together with increased calpains
activation were observed, suggesting that TrkB-FL receptor is cleaved in the context of SE. However,
the role of TrkB-FL cleavage and TrkB-ICD formation in epilepsy remains to be uncovered. In this study
we used a kainate (KA)-induced SE rat model to better understand the mechanism by which BDNF is
implicated in epileptogenesis and comprehend the role of TrkB-FL cleavage that takes place in epilepsy.

De forma a desenvolver o modelo, ratos Sprague-Dawley com 7 semanas foram injetados com uma
dose de KA (10 mg/kg, intraperitoneal) e foram criados dois grupos experimentais: 1) animais que
desenvolveram SE e foram sacrificados 1,5-4 horas após administração; e 2) animais que desenvolveram epilepsia crónica e foram sacrificados 4 semanas após a administração. As crises epiléticas foram
caracterizadas usando a Escala de Racine Modificada. A clivagem do TrkB-FL foi avaliada por Western
Blot e a neurogénese foi caracterizada usando a coloração Ki67.
Nos animais epiléticos que desenvolveram SE observou-se uma diminuição nos níveis de TrkB-FL sugerindo uma possível clivagem de TrkB-FL, quando comparados com animais controlo injetados com solução salina. Adicionalmente, nestes animais observou-se uma tendência para um aumento dos níveis
de TrkB-ICD e da razão TrkB-ICD/ TrkB-FL. É ainda importante ressalvar que houve um efeito positivo
significativo dos níveis de TrkB-ICD sobre o número de crises epiléticas, sugerindo que os animais com
mais crises epiléticas têm níveis mais elevados de TrkB-ICD.
Em relação aos ratos sacrificados às 4 semanas, foi observada uma tendência de diminuição dos níveis
de TrkB-FL, quando comparados com os ratos controlos.
Os resultados preliminares de análises imunohistoquímica revelaram um aumento na proliferação
neural (células positivas para Ki67) comparando os animais sacrificados às 1,5-4 horas aos sacrificados
às 4 semanas após a injeção, independentemente do tratamento, sugerindo um possível efeito relacionado à idade.
Esses resultados sugerem que a clivagem de TrkB-FL está presente neste modelo de SE e que um maior
número de crises está relacionado com níveis mais elevados de TrkB-ICD. No futuro, o estudo do impacto da clivagem do TrkB-FL na neurogénese será mais aprofundado.

7-week-old male Sprague Dawley rats were injected with a single dose of KA (10 mg/kg, intraperitoneal) to obtain two groups: 1) animals which developed SE and were sacrificed 1.5-4 hours after KA
administration; and 2) animals which developed chronic epilepsy and were sacrificed 4 weeks after KA
administration. Saline-injected animals were used as controls. Seizures were characterized using Modified Racine Scale. TrkB-FL cleavage was assessed by western blot and neurogenesis was characterized
using Ki67 staining.
Epileptic animals sacrificed 1.5-4 hours after KA administration showed a significant decrease in TrkBFL proteins levels suggesting a possible cleavage of TrkB-FL in the hippocampus, when comparing with
control animals. Moreover, a trend to an increase in TrkB-ICD protein levels and TrkB-ICD/ TrkB-FL ratio
was observed in these animals which only developed SE, when comparing with control animals. Importantly, in these epileptic animals, there was a positive significant effect of TrkB-ICD levels on the number of seizures, suggesting that animals with more seizures have higher levels of TrkB-ICD. Regarding
rats sacrificed 4 weeks after KA injection, which developed chronic epilepsy, a tendency for a decrease
in TrkB-FL levels was observed, when compared with saline-treated rats.
Preliminary results of immunohistochemistry analyses revealed higher levels of neural proliferation
(Ki67+ cells) in animals sacrificed 1.5-4 hours in comparison with rats sacrificed 4 weeks after KA injection, regardless of treatment, suggesting a possible age-related effect.
These results suggest that TrkB-FL cleavage occurs in this SE model and that a higher number of seizures is related with higher levels of TrkB-ICD levels. In the future, the impact that TrkB-FL cleavage in
neurogenesis will be closely studied.
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RESUMO: A neurogénese adulta (NA), isto é, a formação de novos neurónios em regiões do sistema
nervoso central (SNC), foi já demonstrada em roedores e humanos adultos. Esta acontece em nichos
neurogénicos, dois dos quais são considerados nichos clássicos: a zona sub-granular do giro dentado
(GD) no hipocampo e a zona subventricular dos ventrículos laterais. Nestes microambientes especializados, podem encontrar-se células estaminais neurais (CENs) multipotentes, que originam neurónios
e células da glia. Contudo, o número de estudos que sugerem a existência de neurogénese noutras
regiões do SNC, os nichos não convencionais, tem aumentado.

ABSTRACT: Adult neurogenesis (AN), the generation of new neurons in regions of the central nervous
system (CNS), has been shown in adult mammals, namely rodents and humans. It takes place in neurogenic niches, two of which are considered classic neurogenic niches: the subgranular zone of the dentate gyrus (DG) of the hippocampus and the subventricular zone of the lateral ventricles. Multipotent
adult neural stem cells (NSCs) can be found in these specialized microenvironments, giving rise to both
neurons and glial cells. However, there has been increasing evidence suggesting that neurogenesis is
present in other regions of the CNS, termed noncanonical niches.

O principal objetivo deste projeto era a pesquisa de NA em potenciais nichos não convencionais, como
o hipotálamo, a amígdala, o corpo estriado, o neocórtex, a substância nigra e o cerebelo de murganhos. Devido à pandemia COVID-19, o projeto sofreu atrasos significativos. Visto que os dados relativos
à NA no hipotálamo são mais consensuais, o objetivo do projeto foi redefinido para a caracterização
da NA nesta região em condições de enriquecimento que têm vindo a estar associadas a um aumento
da proliferação celular no GD. No futuro, a modulação da NA no hipotálamo poderá vir a ser utilizada
como estratégia terapêutica, visto que esta estrutura é um centro de regulação homeostática, que está
comprometido em diversas perturbações do SNC.

The main goal of this project was to search for AN in potential noncanonical neurogenic niches, including the hypothalamus, amygdala, striatum, neocortex, substantia nigra and cerebellum of mice. Due
to the COVID-19 pandemic, the project was significantly delayed. Therefore, since the data regarding
AN in the hypothalamus is more consensual, the goal of the project was redefined to characterize AN
in this region, in an enriched setting which has been shown to increase cell proliferation in the DG.
Modulation of hypothalamic AN may be used as a therapeutic strategy in future studies, since this
structure is the centre for homeostatic regulation, which function is compromised in several disorders
of the CNS.

Murganhos C57BL/6 macho de 1 e 3 meses foram submetidos a um protocolo de exercício voluntário
(EV) e enriquecimento ambiental (EA) das gaiolas de alojamento durante 6 semanas. Controlos com a
mesma idade permaneceram em condições de alojamento padrão (AP). O marcador de proliferação
5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU) foi injetado intraperitonealmente 2 semanas após início do protocolo
de EV/EA. Monitorizou-se o peso dos animais duas vezes por semana. Os animais foram sacrificados
por overdose de anestesia e perfundidos por via transcardíaca com tampão fosfato-salino. Posteriormente, os cérebros foram fixados em paraformaldeído e processados para imuno-histoquímica (IHQ).
Após a extensa optimização de protocolos de IHQ, a análise está a ser feita em secções representativas
do hipotálamo, marcadas para BrdU, juntamente com sex determining region Y-box 2 e proliferating
cell nuclear antigen, como marcador de proliferação de CENs, e neuronal nuclei, como marcador de
diferenciação neuronal. A quantificação de células imuno-positivas será realizada por contagem e microscopia confocal.

Male 1 and 3 month old C57BL/6 mice were subjected to a protocol of voluntary physical exercise (VE)
and environmental enrichment (EE) of the housing cages for 6 weeks. Age-matched controls remained
in standard housing conditions during this period. 5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU), a proliferation
marker, was injected intraperitoneally 2 weeks after starting the VE/EE protocol. The body weight of
the animals was monitored twice-a-week. Animals were sacrificed by anesthesia overdose and transcardially perfused with phosphate-buffered saline. Brains were post-fixed in paraformaldehyde and
processed for immunohistochemistry (IHC). After extensive optimization of IHC protocols, the analysis
is currently being performed in representative sections of the hypothalamus stained for BrdU, along
with sex determining region Y-box 2 and proliferating cell nuclear antigen, as a marker of NSC proliferation, and neuronal nuclei, as a marker of neuronal differentiation. Quantification of immuno-positive
cells will be achieved by confocal microscopy and cell counting.

Nos animais de 1 mês, os resultados denotam um maior aumento do peso em murganhos submetidos
a 6 semanas de protocolo de EV/EA, em comparação com condições de AP (*p<0.05). Já nos animais
de 3 meses, não se observaram diferenças estatisticamente significativas (p>0.05). De acordo com a
bibliografia, prevemos que a análise por IHQ do hipotálamo revele maior proliferação e diferenciação
em murganhos sujeitos a EV/EA do que em murganhos em AP. Aguardo a oportunidade de apresentar
estes dados na próxima edição do GAPIC.

Results show that, in mice starting at 1 month old, the body weight was significantly increased after
the 6-week VE/EE protocol when compared to SH conditions (*p<0.05). For 3 month old mice, no statistically significant differences were observed (p>0.05). According to the literature, we anticipate the
immunohistochemical analysis of the hypothalamus to reveal a higher proliferation and differentiation
in VE/EE mice compared to SH mice. Importantly, I expect to be able to present these data in next
year’s GAPIC edition.
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RESUMO: Fundamento: A perturbação depressiva major (PDM) é uma das principais causas de incapacidade a nível mundial. Estudos clínicos relatam que pacientes com PDM apresentam níveis elevados
de citocinas pró-inflamatórias, p. ex. IL-1β, IL-6 e TNFα, no líquido cefalorraquidiano e plasma. Além
disso, são também relatadas observações de níveis reduzidos de GFAP (um marcador para astrócitos
maduros e reativos) em amostras post-mortem PDM, talvez devido ao efeito de níveis elevados de
hormonas glucocorticóides sobre os astrócitos. A estirpe Wistar-Kyoto (WKY) é utilizada na investigação como um modelo genético de PDM resistente. Contudo, dado o crescente interesse em neuroinflamação na fisiopatologia da PDM, existe uma escassez de dados sobre o estado neuroinflamatório
dos ratos WKY.

ABSTRACT: Background: Major depressive disorder (MDD) is one of the leading causes of disability
worldwide. Clinical studies report that MDD patients exhibit high levels of pro-inflammatory cytokines,
e.g. IL-1β, IL-6 and TNFα, in the cerebrospinal fluid and plasma. Moreover, observations of decreased
GFAP levels (a marker for mature and reactive astrocytes) in MDD post-mortem samples are also reported, maybe due to the effect of elevated glucocorticoid hormones upon astrocytes. The Wistar-Kyoto (WKY) strain is used in research as a genetic model of resistant MDD. However, given the increasing
interest in neuroinflammation in the pathophysiology of MDD, there is a scarcity of data regarding the
neuroinflammatory status of WKY rats.

Objetivos: Assim, o objetivo deste projeto era avaliar os níveis basais de marcadores neuroinflamatórios - IL-1β, IL-6 e TNFα, GFAP (marcador astrocítico), bem como Iba-1 (marcador de microglia) - no
hipocampo, córtex pré-frontal (CPF), amígdala e cerebelo (área de referência - envolvimento limitado
na regulação do humor) em ratos WKY machos, em comparação com os ratos Wistar (WIS - estirpe de
controlo) machos, permitindo uma melhor compreensão dos mecanismos subjacentes à PDM.
Métodos: Utilizámos 10 ratos WKY machos e 10 ratos WIS machos, entre as 10 e 12 semanas de idade.
Os níveis de GFAP e Iba-1 na amígdala, hipocampo, CPF e cerebelo foram avaliados usando Western
Blot. Além disso, a quantificação dos marcadores de neuroinflamação IL-1β, IL-6, e TNF-α a partir de
amostras da amígdala, hipocampo, CPF, e cerebelo foi realizada por ELISA. Posteriormente, comparámos as diferenças nos níveis de marcadores neuroinflamatórios entre as duas estirpes.
Resultados: Nós previmos que, nas áreas relacionadas com as vias PDM (amígdala, hipocampo e CPF),
os ratos WKY mostrariam níveis elevados de IL-1β, IL-6 e TNFα, em comparação com os ratos WIS, bem
como níveis mais elevados de Iba-1, e níveis reduzidos de GFAP. Sobre isto, encontrámos expressão
reduzida de IL-1β (p=0,0265) e TNFα (p=0,0339) na amígdala de ratos WKY. No entanto, todos os outros
resultados que obtivemos não foram significativamente relevantes. Além disso, colocámos a hipótese
de que regiões cerebrais não complicadas na PDM (ou seja, cerebelo), apresentariam níveis semelhantes de inflamação em ambas as estirpes. O que, para além de um nível inferior de IL-1β nos ratos WIS
(p=0,0062), correspondeu às nossas conclusões.
Conclusão: A expressão reduzida de IL-1β e TNFα na amígdala dos ratos WKY foi contra as nossas previsões. Isto pode estar relacionado com o papel regulador negativo que o hipocampo e o CPF têm sobre
a atividade da amígdala. Além disso, os nossos resultados não nos permitiram avaliar se WKY era um
modelo viável para pesquisar a hipótese inflamatória da PDM descrita em resultados clínicos. É necessário um estudo mais detalhado com uma amostra maior para recolher mais dados significativamente
relevantes sobre este tópico.

Objectives: Therefore, the goal of this project was to assess the baseline neuroinflammatory markers
- IL-1β, IL-6 and TNFα, GFAP (astrocytic marker), as well as Iba-1 (microglia marker) - in the hippocampus, prefrontal cortex (PFC), amygdala and cerebellum (reference area in the brain given its limited
involvement in mood regulation) in WKY male rats, in comparison with Wistar (WIS – control stain)
male rats, allowing a better understanding of the mechanisms underlying MDD.
Methods: We used 10 male WKY rats (genetic model of MDD) and 10 male WIS rats (control strain),
between 10 and 12 weeks of age. The levels of GFAP and Iba-1 in the amygdala, hippocampus, PFC, and
cerebellum were assessed using Western Blot, as markers for astrogliosis and activated microglia, respectively. Moreover, the quantification of the neuroinflammation markers IL-1β, IL-6, and TNF-α from
samples of the amygdala, hippocampus, PFC, and cerebellum was performed by ELISA. Afterwards, we
compared the differences in the levels of neuroinflammatory markers between both strains.
Results: We hypothesized that, in the areas related to the MDD pathways (amygdala, hippocampus
and PFC), WKY rats would show high levels of IL-1β, IL-6 and TNFα, in comparison with WIS rats, as
well as higher levels of Iba-1, and reduced levels of GFAP. On this, we found reduced expression of IL1β (p-value=0,0265) and TNFα (p-value=0,0339) in the amygdala of WKY rats. However, all the other
results we obtained were not significantly relevant. Moreover, we hypothesized that non-implicated
MDD brain regions (i.e., cerebellum), would present similar levels of inflammation in both strains.
Which, apart from a lower level of IL-1β in the WIS rats (p-value=0,0062), corresponded to our findings.
Conclusion: The reduced expression of IL-1β and TNFα in the amygdala of WKY rats went against our
predictions. This may be related to the negative regulatory role that the hippocampus and PFC have
over the activity of the amygdala. Moreover, our results did not allow us to assess whether WKY was
a viable model for researching the inflammatory hypothesis of MDD described in clinical findings. A
more detailed study with a larger sample pool is needed to gather more significantly relevant data on
this topic.
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RESUMO: Fundamentos: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa caracterizada
pela acumulação de amilóide beta (Aβ). O Aβ perturba a sinalização mediada pelo fator neurotrófico
derivado do cérebro (BDNF), afetando a função neuronal. O nosso grupo demonstrou que o Aβ induz
a clivagem do recetor do BDNF (TrkB-FL), gerando um fragmento intracelular (TrkB-ICD). Verificou-se
ainda em amostras de cérebro e líquido cefalorraquidiano (LCR) de doentes com DA uma diminuição
dos níveis de TrkB-FL e aumento de TrkB-ICD. Para diminuir a perda de TrkB-FL, desenvolveu-se um
composto capaz de prevenir a clivagem do TrkB-FL, TAT-TrkB, com resultados promissores.

ABSTRACT: Background: Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterized by
the accumulation of amyloid beta (Aβ) peptide. Aβ impairs signaling mediated by Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), affecting neuronal growth, differentiation, and survival. Our lab has found
that Aβ induces BDNF receptor (TrkB-FL) cleavage, generating an intracellular fragment (TrkB-ICD).
Supporting this evidence, in CSF and brain samples of AD patients, decreased TrkB-FL levels were found
together with an increase in TrkB-ICD levels. To counteract TrkB-FL loss, our lab has developed a new
compound able to prevent TrkB-FL cleavage, TAT-TrkB, that has already shown promising results.

Objetivos: O nosso objetivo consiste em desenvolver protocolo eficaz para determinar os níveis de
TrkB-ICD no LCR e plasma de ratinhos e investigar a possibilidade da sua utilização futura para monitorizar o efeito do TAT-TrkB na progressão da DA, através das seguintes tarefas: 1ª Tarefa: Otimização
do processo de extração de substrato biológico em ratinhos wild-type (WT) em: a) LCR; b) plasma | 2ª
Tarefa: Otimização do protocolo de deteção do TrkB-ICD por Western Blot em: a) LCR; b) plasma

Objectives: The aim of this project was to create a reliable protocol to determine TrkB-ICD levels in
both CSF and plasma from mice and to investigate their future use to monitor the effect of TAT-TrkB in
AD progression, through the following tasks: Task 1: Optimization of the biologic substrate extraction
protocol in wild-type (WT) mice: a) CSF; b) Plasma; Task 2: Optimization of the TrkB-ICD detection protocol by Western Blot: a) CSF; b) Plasma

Métodos: Extração de substrato biológico e preparação das amostras: Anestesiaram-se ratinhos
C57BL/6 para extração de LCR, por punção com capilar, e sangue, por decapitação. Após centrifugação
a 2000g de 2 minutos a 4ºC, as amostras foram armazenadas a -80ºC. Western blot: Para quantificação
proteica, a absorvência foi medida com um leitor Tecan Infinite M200. Após adição de loading buffer
e aquecimento a 95 ºC, as amostras foram separadas por eletroforese em gel de 10% SDS-PAGE, num
buffer de migração padrão. De seguida, as proteínas foram transferidas para membranas PVDF ativadas, tingidas com solução Ponceau S e bloqueadas com solução de albumina sérica bovina 3%, prevenindo-se ligações inespecíficas. Após incubação com os anticorpos primário secundário, recorreu-se à
Amersham 680 para visualização das bandas de proteínas por imunorreatividade.

Methods: Biological substrate extraction and sample preparation: C57BL/6 mice were anesthetized
before CSF extraction by glass capillary puncture and blood collection by decapitation. After a 2000g
centrifugation at 4ºC for 2 minutes, samples were stored at -80ºC. Western Blot: For protein quantification, sample absorbance was measured using a Tecan Infinite M200 plate reader. After preparation
with loading buffer and heating at 95ºC, samples were loaded and separated on 10% SDS-PAGE within
a standard migration buffer at constant voltage. Afterwards, proteins were transferred onto activated
PVDF membranes, stained with Ponceau S solution to confirm transference efficacy and blocked with
3% Bovine Serum Albumin solution to avoid non-specific binding. After incubation with primary and
secondary antibodies, Amersham 680 systems were used for visualization of protein bands by immunoreactivity.

Resultados: 1ª Tarefa: Determinação da dose ideal de anestésico para maximizar quantidade de amostra; Otimização da técnica de extração de LCR prevenindo contaminação do capilar com sangue; Pools
de LCR para maximizar quantidade de amostra. 2ª Tarefa: Quantificação de todas as amostras de modo
a garantir concentrações de proteína semelhantes e prevenir saturação das membranas; Alteração de
anticorpo primário; Otimização da diluição de Pan-Trk; Ajuste dos tempos de incubação; Otimização do
processo de revelação das membranas; Adição de células com expressão de TrkB-ICD como controlo
positivo.
Conclusões: O nosso protocolo permitiu a deteção de TrkB-ICD no sangue e CSF de ratinhos WT. Esta
técnica poderá ser usada no futuro para comparar os níveis de TrkB-FL e TrkB-ICD entre ratinhos WT
e um modelo animal que expresse AD (5xFAD) e avaliar o potencial terapêutico do TAT-TrkB. Estudos
adicionais com amostras humanas poderão confirmar o papel do TrkB-ICD como um biomarcador promissor para a progressão e tratamento da DA.

Results: Task 1: Protocol adjustments: Determination of optimal anesthetic dosage to maximize sample quantity; CSF extraction technique optimization to prevent capillary contamination with blood; CSF
pooling of mice with similar characteristics to maximize sample quantity. Task 2: Protocol adjustments:
Quantification of all samples to ensure similar protein concentrations and prevent membrane oversaturation; Primary antibody switch; Optimization of Pan-Trk dilution; Adjustment of incubation times;
Enhancement of membrane reading; Addition of cells expressing TrkB-ICD as a positive control.
Conclusions: Our protocol allowed the successful detection of TrkB-ICD in both CSF and blood of WT
mice.This technique may be useful to compare TrkB-FL and TrkB-ICD levels between WT mice and a
mouse model expressing AD (5xFAD), and then to monitor the therapeutic effects of TAT-TrkB. Further
studies with human samples may lead to ascertaining TrkB-ICD as a promising biomarker for AD progression and treatment.
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RESUMO: A Síndrome de Rett é uma doença genética causada, em 90% dos casos, por uma mutação
no gene MECP2, localizado no cromossoma X, que codifica a proteína com o mesmo nome. A Mecp2
tem inúmeras funções, em particular ser um importante “reader” da metilação de ADN. Sabe-se que
a metilação de ADN está alterada na epilepsia; a hipótese da metilação na epileptogénese sugere
que convulsões em si podem induzir modificações epigenéticas na cromatina agravando a condição
epileptogénica. A adenosina, anticonvulsionante endógeno, foi implicada na epileptogénese pela sua
capacidade de modular a metilação do ADN no cérebro. Em condições epiléticas os níveis de adenosina estão reduzidos, impedindo a sua ação anticonvulsionante a partir do controlo do tónus inibitório
sináptico e pela promoção da hipometilação do ADN no processo epileptogénico. Recentemente, foi
demonstrado que a adenosina está diminuída no hipocampo e córtex de modelos de ratinho Mecp2
knockout, hipotetizando-se, assim, que a condição epilética na RTT pode ter contribuição da subregulação de adenosina. Com a o objetivo de explorar uma possível relação entre a severidade da condição
epilética associada a cada fenótipo RTT e mudanças na metilação do ADN no Sistema Nervoso Central
e periferia (sangue), decidimos otimizar a metodologia necessária para observar mudanças na metilação do ADN em dois fenótipos diferentes (mild – symptomatic heterozygous (HET) females and severe
– knockout (KO) symptomatic males) de ratinho modelo Mecp2 Knockout (B6.129P2 (C)-Mecp2tm1.
1Bird/J). Assim, diferentes métodos de purificação de ADN foram testados, usando dois “buffers” de
lise, procedidos de dot blot usando o anticorpo N6-metiladenosina. No fim, podemos confirmar que
deteção foi possível com o uso de dot blot para as diferentes amostras e concentrações. Comparando
os buffers, chegámos à conclusão inicial que o TDB, face ao RIPA, oferece resultados melhores no que
toca à concentração e ratios da espectrofotometria obtidos, indicativos de maior pureza.

ABSTRACT: RTT is a genetic disorder caused, in 90% of cases, by a genetic mutation in the MECP2 gene,
located on the X chromosome, which encodes the protein of the same name. MECP2 has innumerous
roles, namely being an important reader of DNA methylation. It is known that DNA methylation is altered in epilepsy; the methylation hypothesis of epileptogenesis suggests that seizures by themselves
can induce epigenetic chromatin modifications and thereby aggravate the epileptogenic condition.
Adenosine, an endogenous anticonvulsant, has been implicated in epileptogenesis by its ability to
modulate DNA methylation in the brain. In epileptic conditions adenosine levels are decreased, which
impairs its proper anticonvulsant action by controlling both synaptic inhibitory tonus and epileptogenesis process by promoting DNA hypomethylation. Recently, it was shown that adenosine is decreased
in the hippocampus and cortex of Mecp2 knockout mouse model hypothesizing that epileptic condition in RTT could have a contribution of adenosine deregulation. With the intention of exploring a possible relationship between epileptic condition severity associated with each RTT phenotype and DNA
methylation changes in central nervous system and at periphery (blood), we set ourselves to optimize
the methodology needed to observe changes on DNA methylation in two different phenotypes (mild
– symptomatic heterozygous (HET) females and severe – knockout (KO) symptomatic males) of the
Mecp2 KO mouse model (B6.129P2 (C)-Mecp2tm1.1Bird/J). With this in mind, different DNA purifications methods were tested, using two different lyses buffers, proceeded by a dot blot technique using
the the N6-methyladenosine antibody (6ma). In the end, we can confirm that detection was possible
by the use of a dot blot technique for the different samples and concentrations. When comparing the
buffers we’ve reached an initial conclusion that TDB, opposed to RIPA, offers better results when it
comes to the achieved DNA concentration and the microvolume spectrophotometry ratios, indicators
of purity.
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RESUMO: Fundamento: Apesar da elevada incidência da depressão, não existe ainda um tratamento
totalmente eficaz. Recentemente, tem vindo a ser estudada a ligação entre depressão e citogénese
pós-natal no hipocampo (AHC). Estratégias para aumentar a AHC mostram uma melhoria dos estados
depressivos. Além disso, a neurogénese pós-natal é necessária para os efeitos antidepressivos destes
fármacos. Finalmente, a terapia antidepressiva depende das células da glia, sugerindo um papel fundamental destas células como mediadoras de comportamentos depressivos. O sistema endocanabinóide
(ECS) e o exercício físico (PE) são importantes reguladores das células estaminais neuronais adultas
(aNSCs). De facto, modulação dos recetores de canabinóides do tipo 2 (CB2Rs) controla estadios da
neurogénese no hipocampo. Além disso, existe uma conexão entre o ECS e o PE. Enquanto o PE promove um aumento dos endocanabinóides em circulação, estas substâncias são necessárias para aumentar a citogénese e mediar efeitos antidepressivos. Apesar do papel regulador do ECS nas aNSCs
estar estabelecido, o impacto dos CB2R e PE na gliogénese pós-natal não é totalmente conhecido.

ABSTRACT: Background: Despite de high incidence of depression, treatment remains unachievable. In
recent years, the connection between depression and adult hippocampal cytogenesis (AHC) has been
unraveled. AHC-enhancing strategies have been shown to ameliorate depressive-like states. Moreover,
AHC was found to be required for the effects of current antidepressants Importantly, antidepressant
pharmacotherapy is known to be dependent on glial cells, suggesting a pivotal role for these cells
in mediating depressive-like behavior. The endocannabinoid system (ECS) and physical exercise (PE)
were shown to be important regulators of adult neural stem cells (aNSCs). In fact, cannabinoid type 2
receptors (CB2Rs) modulation has been shown to control several stages of hippocampal neurogenesis.
Importantly, there is an intricate connection between the ECS and PE. While PE was demonstrated to
increase the circulating levels of endocannabinoids, these substances were shown to be required for
exercise to increase cytogenesis and to mediate several antidepressant effects. Although the regulatory role of the ECS in aNSCs is well established, the actions of CB2R and PE in adult gliogenesis are yet
to be determined.

Objetivos: Este projeto pretende caraterizar in vitro os efeitos da modulação CBR2 e de fatores relacionados com o PE nas aNSCs de modo a avaliar o papel destes na gliogénese pós-natal.
Métodos: Neurosferas do giro dentato foram obtidas de murganhos C57Bl6 recém-nascidos e expostas
a moduladores dos CBR2 (agonista HU308, 300 nM, antagonista AM630, 1 µM) e fatores relacionados
com o PE, o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, 30 ng/mL), o fator de crescimento semelhante a insulina tipo 1 (IGF-1, 30 ng/mL) e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, 30 ng/
mL). A gliogénese pós-natal foi avaliada por imunocitoquímica, utilizando os marcadores 5-bromo-2’deoxyuridine (BrdU) e NG2 (neuron-glial antigen 2) para os oligendrócitos e GFAP (glial fibrillary acidic
protein) para os astrócitos. A proliferação foi analisada no dia in vitro 1 (DIV1) e a diferenciação no dia
in vitro 7 (DIV7).
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Objectives: This project aims to characterize in vitro the effects of CB2R modulation and exercise-regulated factors upon aNSCs to evaluate the role of these players in postnatal gliogenesis.
Methods: Dentate gyrus neurospheres were obtained from newborn C57Bl6 mice and exposed to
CB2R modulators (agonist HU308, 300 nM, antagonist AM630, 1 µM) and several PE-related factors,
namely brain derived neurotrophic factor (BDNF 30 ng/mL), insulin-like growth factor 1 (IGF-1, 30 ng/
mL) or vascular endothelial growth factor (VEGF, 30 ng/mL). Postnatal gliogenesis was analyzed by
immunocytochemistry, using different markers such as 5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU), neuron-glial
antigen 2 (NG2) for oligodendrocytes, and glial fibrillary acidic protein (GFAP) for astrocytes. Proliferation was assessed at day in vitro 1 (DIV1) and differentiation at day in vitro 7 (DIV7).

Resultados: Os resultados preliminares relativos à oligodendrogliogénese revelam uma tendência do
IGF-1 aumentar o número de oligodendrócitos imaturos (células NG2+). Relativamente à astrogliogénese, os resultados mostram uma tendência para os fatores relacionados com o PE de aumentarem
o número de astrócitos imaturos (células GFAP+), mas não alteram a diferenciação dos astrócitos. Em
ambos os casos, a modulação CB2R não alterou a proliferação ou diferenciação das células da glia.

Results: Regarding oligodendrogliogenesis, preliminary results show that IGF-1 tended to increase the
number of immature oligodendrocytes (NG2+ cells). As for astrogliogenesis, data show a tendency
for PE-related factors to increase the number of immature astrocytes (GFAP+ cells) whilst astrocytic
differentiation remained unaffected. In both cases, CB2R modulation did not alter the cell proliferation
or gliogenic differentiation.

Conclusões: Apesar de não serem conclusivos, os resultados estão de acordo com a literatura atual da ação
do IGF-1 na proliferação de oligodendrócitos. Estes resultados sugerem que fatores relacionados com o PE
têm um papel na astrogliogénese pós-natal. Este trabalho demonstra a necessidade de mais investigação
nos fatores que modulam aNSCs para identificar novas estratégias para terapias antidepressivas.

Conclusion: Present results, although inconclusive, go in line with current literature on the actions of
IGF-1 signaling in the generation of oligodendrocytes. Further, they show that PE-related factors may
play a role in postnatal astrogliogenesis. This work highlights the need of more research on factors that
modulate aNSCs in order to identify new strategies for antidepressant therapies.

Apresentação e discussão do trabalho online, mas sujeita a constrangimentos
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RESUMO: Fundamento: A doença de Alzheimer (DA) é a doença neurodegenerativa mais comum no
mundo. É caracterizada por um declínio cognitivo progressivo e, infelizmente, não existe nenhum tratamento farmacológico disponível que interrompa a progressão da doença. O café parece ter um efeito
protetor na DA, no entanto, o mecanismo por detrás deste fenómeno é desconhecido (Kolahdouzan
M. e Hamadeh M., 2017). Também se sabe que a cafeína inibe a 5α-redutase (5AR), uma enzima que
transforma testosterona (T) em dihidrotestosterona (DHT), por isso é de esperar que a sua inibição cause uma acumulação de T e uma diminuição de DHT (Herman A. e Herman A., 2012). Contudo, pouco
se sabe sobre esta enzima a nível cerebral. A T parece ter um efeito protetor na DA (Papasozomenos S.
e Papasozomenos T., 1999 e Huo D. et al., 2016), contudo, a correlação entre a DA, a atividade da 5AR
e os seus efeitos nos níveis de DHT nunca foi explorada. Talvez estas variações hormonais causadas
pela atividade da 5AR afetem o ambiente cerebral a longo prazo. Isto explicaria o efeito neuroprotetor
da cafeína, o porquê de 2/3 das pessoas diagnosticadas com demência/ DA serem do sexo feminino e
ainda o porquê da maioria dos homens com DA terem níveis de androgénios reduzidos.

ABSTRACT: Background: Alzheimer’s disease (AD) is the most common neurodegenerative disease in
the world. It is characterized by progressive cognitive decline and, unfortunately, there is no pharmacologic treatments available that stop the progression of the disease. Coffee seems to have a protective
effect on AD, however, the mechanism behind it is not clear (Kolahdouzan M. and Hamadeh M., 2017).
It is also known that caffeine inhibits 5α-redutase (5AR), an enzyme that transforms testosterone (T)
into dihydrotestosterone (DHT), so it is expected that its inhibition promotes the accumulation of T and
the decrease of DHT (Herman A. and Herman A., 2012). However, little is known about this enzyme at
the brain level. T seems to have a protective effect on AD (Papasozomenos S. and Papasozomenos T.,
1999 and Huo D. et al., 2016), however, the correlation between AD, the activity of 5AR and its effect
on DHT levels was never explored. Perhaps these hormonal variations caused by the activity of 5AR
affect the long-term brain environment. This would explain why caffeine acts like a neuroprotector,
why two-thirds of clinically diagnosed cases of dementia/ AD are women and even why most men with
AD have lower androgen levels.

Objetivos: Estudar a presença das diferentes isoformas da 5AR no encéfalo humano e possíveis diferenças desta enzima em pessoas saudáveis comparativamente a indivíduos com DA. Analisar a expressão das diferentes isoformas da 5AR e o efeito da cafeína num modelo animal de DA e testar a
hipótese de que a cafeína modula a expressão da 5AR. Caso esta enzima tenha um papel importante,
isso poderia justificar um dos mecanismos de ação do efeito protetor da cafeína e poder-nos-ia indicar
um possível alvo terapêutico para prevenir a DA.

Objectives: Study the presence of the different 5AR isoforms in the human brain and possible differences of this enzyme in healthy individuals compared to people with AD. Analyze the different 5AR
isoforms expression and the effect of caffeine in a mouse model of AD and test the hypothesis that
caffeine modulates the expression of 5AR. In case this enzyme has an important role, that could justify
one of the ways caffeine acts as a neuroprotector and would give us a clinical target to prevent AD.

Métodos:
Primeiro Estudo: 1- Determinar a expressão das isoformas 1, 2 e 3 da 5AR por Western-Blot (WB),
utilizando amostras de cérebro humano (saudáveis e de indivíduos com DA); 2 - Analisar os dados e
comparar os resultados em DA, age matched e young controlos.
Segundo Estudo: 1 - Sacrificar ratinhos Wild-Type + ratinhos 3xtgAD (fêmeas); 2 - Preparar fatias de
hipocampo e incubar com cafeína, finasterida e solução controlo; 3 - Determinar a expressão das isoformas 2 e 3 da 5AR por WB; 4 - Se os dados forem inconclusivos, determinar a expressão génica da
5AR por qPCR; 5 - Se os dados forem inconclusivos, injetar in vivo cafeína, finasterida e solução controlo durante 1 semana e fazer WB das amostras de cérebro obtidas; 6 - Analisar os dados e comparar a
expressão da enzima nas diferentes condições.
Resultados e Conclusões: Devido à pandemia e aos ataques informáticos à rede da Universidade de
Lisboa, tivemos de adiar o início do estudo, mas de acordo com a nossa hipótese, esperamos encontrar maiores quantidades de enzima nas amostras de cérebro de doentes com DA e uma expressão da
5AR aumentada nos ratinhos transgénicos, comparativamente aos ratinhos normais, sendo a mesma
menor nos ratinhos tratados com cafeína.

Methods:
First Study: 1 - Determine the expression of the 5AR isoforms 1, 2 and 3, using Western-Blot (WB) and
human brain samples (from healthy individuals and people with AD); 2 - Analyze the data and compare
the results in AD, age matched and young controls.
Second Study: 1 - Sacrifice the Wild-Type mice + 3xtgAD mice (females); 2 - Prepare slices of hippocampus and incubate with caffeine, finasteride and control sol.; 3 - Determine the expression of the
5AR isoforms 2 and 3, using WB; 4 - If data is inconclusive, determine the gene expression of 5AR,
using qPCR; 5 - If data is inconclusive, inject in vivo caffeine, finasteride and control solution during 1
week and prepare WB of the brain samples obtained; 6 - Analyze the data and compare the enzyme
expression in the different conditions.
Results and Conclusions: Due to the pandemic and the cyberattacks to the University of Lisbon’s network, we had to postpone the beginning of the study, but according to our hypothesis we expect to
find bigger quantities of the enzyme in the brain samples of people with AD and an exacerbated expression of 5AR in transgenic mice, comparatively to normal mice, being this expression lower in those
treated with caffeine.
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RESUMO: As mutações no gene da Glucocerebrosidase (GBA) são consideradas o fator de risco genético mais comum para o desenvolvimento de Doença de Parkinson (PD). Doentes com PD associada
a mutações no GBA (GBA-PD) apresentam uma evolução de doença mais rápida, associada a declínio
cognitivo. A estimulação cerebral profunda (DBS) tornou-se uma opção terapêutica chave na abordagem à PD. No entanto, está associada a um aumento do risco de declínio cognitivo mais rápido.

ABSTRACT: Mutations in the Glucocerebrosidase (GBA) gene are the most common genetic risk factor for Parkinson’s Disease (PD). PD related with GBA gene mutations (GBA-PD) is associated with a
younger age of onset and a more severe motor and cognitive progression Deep brain stimulation (DBS)
is one of the key treatment approachs for PD. Nevertheless, it is associated with the risk of a faster
cognitive decline.

Neste trabalho, realizou-se uma revisão sistemática da literatura e analisou-se um cohort nacional para
avaliar os resultados da DBS no fenótipo motor e não motor de doentes GBA-PD.

Our study aims to investigate the influence of GBA gene mutations in the outcomes of DBS in PD,
through a systematic review of the literature, and the assessment of motor and nonmotor phenotypes
after DBS in a cohort of GBA-PD Portuguese patients.

Na revisão sistemática, foram selecionados quatro estudos, incluindo um total de 61 doentes. Relativamente à avaliação motora, todos os estudos revelam benefício da DBS. Relativamente à cognição,
todos os estudos sugerem uma maior deterioração cognitiva em GBA-PD, apesar de nem todos os
doentes GBA-PD desenvolverem défices cognitivos.
Para analisar o fenótipo motor e não motor pós-DBS no cohort nacional de GBA- PD, realizou-se um
estudo retrospetivo que comparou doentes GBA-PD com iPD, e ainda um estudo que avaliou os doentes GBA-PD em 4 condições de medicação e estimulação. Neste estudo, foram incluídos 18 doentes (8
GBA-PD vs 10 iPD). Os resultados mostraram um MDS-UPDRS III em StimON/MedON significativamente superior em GBA- PD em comparação com iPD pós-DBS em tempos de follow-up semelhantes (GBA-PD 40.1±9.1 vs iPD 28.8±11.2 (p=0.050)). No entanto, DBS foi eficaz em GBA-PD, já que se identificou
um benefício motor significativo comparando StimOFF/MedOFF com StimON/MedOFF (p=0.0260). No
mesmo follow-up pós-DBS, a avaliação do MMSE não mostrou diferenças significativas entre GBA-PD
e iPD. Para além disso, 5 dos 8 (62,5%) dos doentes GBA-PD apresentavam MMSE > 27. Assim, o nosso
estudo não apoia a exclusão de doentes GBA-PD de tratamento com DBS.

1
2
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Apresentação e discussão do trabalho online, mas sujeita a constrangimentos

Four studies fulfilled the criteria to be included in the systematic review, reporting in total 61 GBA-PD
patients submitted to DBS. All studies reported the benefit of DBS in GBA-PD concerning motor outcomes. Regarding cognition, all four studies suggested a greater cognitive decline after DBS in GBA-PD
patients, when compared with iPD, but cognitive impairment was not universal in GBA-PD.
To investigate post-DBS motor and non-motor phenotypes in our Lisbon cohort of GBA-PD, we performed a cross sectional and retrospective study comparing GBA-PD vs iPD patients and an additional
evaluation of GBA-PD patients in 4 post-DBS different treatment conditions concerning stimulation and
medication. 18 patients were included (8 GBA-PD vs 10 iPD). We identified significantly higher postDBS MDS-UPDRS III scores in GBA-PD vs iPD (GBA-PD 40.1±9.1 vs iPD 28.8±11.2 (p=0.050)) in StimON/
MedON. Nonetheless, DBS was efective in GBA-PD, showing significant motor benefit when comparing
StimOFF/MedOFF vs StimON/MedOFF conditions (p=0.0260). In post-DBS, there was no significant
difference in the MMSE score between GBA-PD and iPD patients. Importantly, 5 out of the 8 (62,5%)
of GBA-PD patients presented a post-DBS MMSE ˃27. Our study does not support excluding GBA-PD
patients from DBS.
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RESUMO: Fundamento: A anatomia imagiológica do compartimento retrobulbar da órbita (complexo
bainha-nervo óptico e artéria oftálmica), permite avaliar a dinâmica de fluidos do sistema nervoso central, podendo ser útil no diagnóstico de patologias como o glaucoma ou a hipertensão intracraniana. A
ultrassonografia (US) é um método imagiológico com muitas vantagens, mas a sua aplicação ao estudo
da anatomia retrobulbar no cadáver humano e comparação direta com dissecção anatómica nunca
foi realizada. Este trabalho constitui a primeira parte de um estudo clínico-imagiológico que pretende
avaliar o papel da US como marcador de pressão intracraniana.

ABSTRACT: Background: The imaging anatomy of the retrobulbar compartment of the orbit (optic nerve sheath complex and ophthalmic artery), allows the evaluation of the central nervous system fluid
dynamics and may be useful in the diagnosis of pathologies such as glaucoma or intracranial hypertension. Ultrasonography (US) is an imaging method with numerous advantages, but its application
to the study of the retrobulbar anatomy in human cadaver, and its direct comparison with anatomical
dissection, has never been performed. This work is the first part of a clinical-imaging study aiming to
assess the role of the US as a surrogate marker of intracranial pressure.

Objetivos: Caracterização anatómica das estruturas neurovasculares retrobulbares da órbita, em disseção clássica e através de US. Determinação da correspondência entre as duas técnicas e aferição da
precisão da US na avaliação do compartimento retrobulbar.

Objectives: Anatomical characterization of the orbital retrobulbar neurovascular structures, through
classical dissection and US. Determination of the correspondence between the two techniques and
assessment of the US accuracy in the evaluation of the retrobulbar compartment.

Métodos: Dissecção de duas órbitas de um cadáver humano doado ao IA da FMUL, com remoção dos
tectos das órbitas e exposição do compartimento retrobulbar. Identificação, descrição, registo fotográfico e medição das estruturas neurovasculares e do diâmetro da bainha do nervo. Realização de US do
mesmo specimen, na posição supina, a 0º e em modo B-scan.

Methods: Dissection of two orbits from a human cadaver donated to the AI of FMUL, with removal
of the orbital roofs and exposure of the retrobulbar compartment. Identification, description, photographic recording and measurement of the neurovascular structures and the nerve’s sheath diameter.
Performance of US in the same specimen, in supine position, at 0º and in B-scan mode.

Resultados/Discussão: Os nervos ópticos apresentaram um trajeto posteromedial desde o globo ocular até ao canal óptico. Encontravam-se envolvidos por uma bainha meníngea, com 5mm de diâmetro
(a 3mm do globo ocular). Este valor está provavelmente subestimado pela ausência de LCR no cadáver.
A artéria oftálmica, inferior e lateral ao nervo na porção proximal da órbita, cruzou-o superiormente. A
artéria central da retina perfurou a bainha do nervo óptico a 5mm do globo ocular, acompanhando o
nervo até à retina. O estudo ecográfico não permitiu a obtenção de imagens com leitura, provavelmente devido à técnica de conservação e antiguidade do cadáver (ausência de novas doações no período
COVID). Esta limitação será ultrapassada com material em melhor estado de hidratação.

Results/Discussion: The optic nerves had a posteromedial course, from the eyeball to the optic canal.
They were surrounded by a meningeal sheath, with 5mm of diameter (3mm behind the globe). This
value is probably underestimated due to the absence of CSF in cadaver. The ophthalmic artery, located
inferior and lateral to the nerve in the proximal portion of the orbit, crossed the nerve superiorly. The
central retinal artery perforated the optic nerve sheath 5mm behind the globe and accompanied the
nerve until reaching the retina. The US study did not allow the obtention of readable images, probably due to the cadaver conservation technique, as well as its extended period (lack of new donations
during COVID period). This limitation will be overcome with more hydrated specimens.

Conclusão: Uma melhor compreensão da anatomia neurovascular do espaço retrobulbar e a determinação de uma boa correspondência dissecção-ecografia, poderá contribuir para a otimização de
métodos de diagnóstico que permitam a avaliação não invasiva da dinâmica de fluidos do sistema
nervoso central, in vivo.

Conclusion: A better understanding of the neurovascular anatomy of the retrobulbar space and the
determination of a strong dissection-ultrasonography correlation, could contribute to the optimization
of the diagnostic methods that allow the non-invasive evaluation of fluid dynamics in the central nervous system, in vivo.
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RESUMO: Para a abordagem cirúrgica de lesões da coluna é necessário ter uma boa compreensão
espacial da anatomia do doente. Este aspeto pode ser otimizado pela experiência do cirurgião. Atualmente, para praticar as diferentes cirurgias, os cirurgiões encontram bastantes obstáculos à sua formação. Os meios atualmente disponíveis não oferecem as condições necessárias a uma formação otimizada e o treino no doente apresenta limitações éticas inerentes. Desta forma, é pertinente encontrar
um método alternativo.

ABSTRACT: A good spatial understanding of the patient’s anatomy is necessary for the surgical approach to spinal injuries. This can be optimized by the experience of the surgeon. Currently, surgeons
encounter many obstacles in their training to practice the different surgeries. The means currently
available do not offer the necessary conditions for optimal training, and training on the patient has
inherent ethical limitations. Therefore, it is pertinent to find an alternative method.

A utilização de modelos 3D para o planeamento de cirurgias de coluna é algo que já foi previamente
descrito. Estes modelos, ao representarem com exatidão as diferentes estruturas que vão ser intervencionadas, permitem uma melhor compreensão e visualização da região a ser abordada, quando
comparada com os métodos tradicionais de representação 2D.
O objetivo deste projeto foi desenvolver um método prático, acessível e com baixo custo económico
para o ensino pós-graduado de técnicas cirúrgicas na área da cirurgia da coluna; criar modelos de coluna vertebral e de charneira crânio-vertebral a partir de casos clínicos reais por tecnologia de impressão
3D, para treino, ensino e eventual aplicação no planeamento em cirurgia de coluna; desenvolvimento
de uma nova modalidade de ensino pré-graduado prática e interativa no âmbito da disciplina de anatomia.
Para realização deste projeto procedeu-se à pesquisa bibliográfica e seleção de imagens de Tomografia
Computorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM) a utilizar; tratamento em software de processamento 3D; fabrico de modelos 3D; disponibilização de modelos para planeamento pré-operatório;
recrutamento de cirurgiões com interesse no treino de cirurgia da coluna; criação do curso de treino
de cirurgia de coluna em modelos 3D; criação de uma sessão interativa para alunos do 1º ano do Mestrado Integrado em Medicina (MIM); comparação dos resultados obtidos e do feedback por parte dos
participantes em ambas as sessões; análise dos resultados para a realização do relatório final.
Como resultados deste projeto verificou-se uma preparação mais e eficaz e completa por parte dos
cirurgiões em dois casos reais; uma melhor compreensão das técnicas cirúrgicas envolvidas na abordagem da coluna por parte de internos que se pretendam diferenciar nesta área; uma melhor compreensão das estruturas anatómicas de toda a coluna vertebral por parte dos alunos do MIM.
Com este trabalho encontrou-se uma alternativa mais prática, acessível e com menores custos económicos para o ensino pré e pós-graduado na área da cirurgia de coluna. Este método poderá ser utilizado no futuro por cirurgiões que pretendam diferenciar-se nesta área, no sentido de tentar melhorar
a execução prática das diferentes técnicas cirúrgicas. Ainda, o desenvolvimento de modelos 3D para
ensino pré-graduado é uma alternativa viável e vantajosa quando comparado com o modelo tradicional de ensino teórico da disciplina de Anatomia.

The use of 3D models for planning spine surgery has been previously described. These models, by accurately representing the different structures that will be intervened, allow for a better understanding
and visualization of the region to be approached, when compared to traditional 2D representation
methods.
The objective of this project was to develop a practical, accessible and low-cost method for postgraduate teaching of surgical techniques in the area of spine surgery; to create spine and craniovertebral
junction models from real clinical cases using 3D printing technology for training, teaching and possible
application in spine surgery planning; to develop a new modality of practical and interactive undergraduate teaching within the scope of the anatomy discipline.
For this project we carried out a literature search and selection of Computed Tomography (CT) and
Magnetic Resonance Imaging (MRI) images to be used; processing in 3D processing software; manufacture of 3D models; availability of models for preoperative planning; recruitment of surgeons interested in spine surgery training; creation of the spine surgery training course using 3D models; creation
of an interactive session for 1st year students of the Integrated Masters in Medicine (IMM); comparison of results obtained and feedback from the participants in both sessions; analysis of the results for
the final report.
As results of this project there was a more effective and complete preparation by the surgeons in two
real cases; a better understanding of the surgical techniques involved in the approach to the spine by
interns who wish to differentiate themselves in this area; a better understanding of the anatomical
structures of the entire spine by the IMM students.
With this work, a more practical, accessible and cost-effective alternative has been found for pre and
post-graduate education in the area of spine surgery. This method can be used in the future by surgeons who want to differentiate themselves in this area, in order to try to improve the practical execution of the different surgical techniques. Furthermore, the development of 3D models for undergraduate teaching is a viable and advantageous alternative to the traditional theoretical teaching model
of anatomy.
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RESUMO: Fundamento: Os Local Field Potentials (LFPs) permitem a medição da atividade neuroelétrica do núcleo subtalâmico (NST) e constituem promissores biomarcadores de parkinsonismo na doença
de Parkinson (DP). Atividades voluntárias podem interferir com o grau de parkinsonismo. O registo de
LFPs constitui uma oportunidade para investigar a influência de tarefas voluntárias sobre a atividade
neuroelétrica do NST e sobre o funcionamento de sistemas de estimulação cerebral profunda (DBS)
em circuito fechado.

ABSTRACT: Background: Local Field Potentials (LFPs) allow the measurement of subthalamic nucleus´s
(STN) neuroelectrical cerebral activity and constitute promising biomarkers of parkinsonism in Parkinson’s disease (PD). Voluntary activities may interfere with the parkinsonism level. Recording LFPs of
STN constitutes an opportunity to investigate the influence of voluntary tasks on STN´s neuroelectric
activity and on Deep Brain Stimulation (DBS) systems in closed loop.

Objetivo Primário: Investigar a interferência de atividades voluntárias no registo dos LFPs do NST. Objetivos Secundários: investigar a relação entre manifestações clínicas e terapêutica instituída e o registo de LFPs do NST.
Métodos: Estudo n=1 transversal e prospetivo, com múltiplos cruzamentos de 3 tarefas (fala, fingertapping e marcha), sob 4 condições, consoante estimulação (STIM)/ medicação (MED), ao 1º e 6 meses
após DBS, em doente implantado com elétrodos com capacidade de registo de LFPs. A avaliação clínica
foi realizada utilizando a MDS-UPDRS III. As flutuações motoras e discinésias foram registadas num
diário de Hauser. Realizou-se a análise descritiva dos resultados.
Resultados: Identificou-se a interferência de atividades voluntárias sobre os registos de LFPs, preferencialmente em STIM OFF. A fala associou-se consistentemente à diminuição da intensidade da banda
beta; os movimentos das mãos e marcha à diminuição de beta e a marcha ao aumento de gama. No
período STIM OFF/MED ON, identificou-se uma diminuição da intensidade de low beta, concomitante
à melhoria da MDS-UPDRS III relativamente a MED OFF.
Conclusões: A atividade voluntária interfere no registo de LFPs do NST sob estimulação desligada.
A ausência de interferência significativa sob estimulação elétrica ligada não apoia a sua relevância/
interferência em sistemas DBS em circuito fechado. O nosso estudo contribui para a investigação na
fisiopatologia da DP e em DBS e suporta a realização de futuros estudos nesta área.

Objectives: Investigate the interference of voluntary movement in the LFPs recordings. Secondary objectives: Investigate the relationship between clinical manifestations and instituted therapeutics and
the NST´s LFPs recordings.
Methods: Cross-sectional and Prospective Study n=1, with multiple crossings of 3 tasks (speech, hand
movements and gait) under 4 conditions, depending on stimulation (STIM)/ medication (MED), at first
and sixth month after DBS, in a patient implanted with LFP´s recording capacity electrodes. The clinical
evaluation was made through MDS-UPDRS III. Motor fluctuations and dyskinesias were registered in
an Hauser´s diary. It was made a descriptive analysis of the results.
Results: It was identified the interference of voluntary activities in the LFP´s recordings, mainly under
STIM OFF. Speech was consistently associated with a beta band intensity’s decrease; hand movements
and gait with beta band intensity’s decrease and gait also with gama band intensity´s increase. Under
STIM OFF/MED ON, the beta band intensity’s decrease was simultaneously associated with an improvement in MDS-UPDRS III comparing with MED OFF.
Conclusions: Voluntary activity interferes in NST´s LFPs recordings off stimulation. The absence of this
interference under electrical stimulation doesn´t support its relevance in closed loop DBS systems. Our
study contributed for the research on PD´s pathophysiology and DBS and supports the relevance of
new studies in this field.
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RESUMO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa caracterizada por
uma progressiva paralisia muscular. A sua progressão é clinicamente avaliada pela aplicação de uma
escala funcional, ALS-Functional Rating Scale-revised (ALSFRS-R), a qual monitoriza a progressão da
incapacidade nos doentes.

ABSTRACT: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterized by progressive muscle paralysis. Disease progression is clinically evaluated by the application of the functional scale ALS-Functional Rating Scale-revised (ALSFRS-R), which monitors the progression of disability
in patients.

O Riluzole, um inibidor da neurotransmissão glutamatérgica, é o único fármaco que provou aumentar
a sobrevida, sendo essencial encontrar novas estratégias terapêuticas.

Riluzole, a glutamatergic neurotransmission inhibitor, is the only drug that has shown to extend survival. Therefore, new treatment strategies are needed.

As citocinas pertencentes à família Transforming growth factor-β (TGF-β) são importantes reguladores
celulares, influenciando a neurogénese e os processos neurodegenerativos. Vários estudos demonstraram que a sinalização do TGF-β protege os neurónios da excitotoxicidade mediada pelo glutamato,
mecanismo subjacente a várias doenças neurodegenerativas, como a ELA.

Transforming growth factor-β (TGF-β) family cytokines are important regulators of cell fate affecting
neurogenesis and neurodegeneration. Several studies demonstrate that TGF-β signalling protects neurons from glutamate-mediated excitotoxicity, a mechanism underlying the pathogenesis of various
neurodegenerative disorders such as ALS.

A desregulação do sistema TGF-β é uma alteração comum em doenças neurodegenerativas, tendo sido
a sobre regulação deste sistema correlacionada com a progressão de ELA.

Dysregulations of the TGF-β system are a common feature of neurodegenerative disorders and the
upregulation of this system has been linked with ALS progression.

O objetivo da primeira fase do projeto consiste em testar os níveis séricos de TGF-β como marcadores
independentes da progessão de ELA.

Our objective in the first part of this project is to test TGF-β serum levels as independent markers of
disease progression in ALS patients.

De forma a testar esta hipótese, quantificámos, por Multiplex Assay, os níveis séricos de TGF-β1, -β2
e -β3 em doentes com ELA e num grupo controlo de indivíduos não doentes. Os nossos resultados
preliminares publicados demonstraram que os níveis de TGF-β3 são, tendencialmente, superiores nos
doentes com ELA. Desta forma analisámos este marcador por ELISA numa população maior, sendo que
ainda aguardamos os resultados.

To test this hypothesis, we measured TGF-β1, -β2 and -β3 serum levels in ALS patients and in control
groups (non-sick individuals) by Multiplex Assay. Our published preliminary results have shown that
TGF- β3 levels seem to be trendily higher in ALS patients. Thus, we analysed the expression of this
marker by ELISA in a bigger population and we are still waiting for the results.

As proteínas morfogenéticas ósseas (PMOs) também fazem parte da família TGF-β e apresentam inúmeras funções nas células, como reguladores da neurogénese, gliogénese e em processos inflamatórios. Tanto as PMOs como TGF-β partilham cascatas semelhantes nas suas vias de sinalização.
Uma das formas hereditárias mais frequentes de ELA resulta da agregação de Tar DNA-binding protein
43 (TDP-43) na sua forma mutada. Foi provado que formas mutadas de TDP-43 interferem nos processos neurodegenerativos. Estudos em Drosophila demonstraram que o ganho e a perda de função de
TDP-43 causam uma redução na sinalização de PMOs nas junções neuromusculares, sugerindo, assim
uma alteração na sua sinalização na ELA.
O objetivo da segunda parte do nosso projeto consiste em correlacionar os níveis de TDP-43 e PMO
com os níveis de TGF-β. Para tal estudaremos a expressão destas proteínas por ELISA nas populações
estudadas na primeira fase do projeto.
Em suma, é evidenciada uma desregulação do sistema TGF-β na ELA, condicionando, dessa forma um
aumento dos níveis séricos de TGF-β nos doentes. Este marcador inflamatório poderá, assim, ser um
promissor alvo terapêutico. No entanto, repetiremos estas quantificações em amostras de maiores
dimensões. Também TDP-43 parece interferir nos processos neurodegenerativos. Este projeto contribuirá assim para a descoberta de novos marcadores de ELA e futuros alvos terapêuticos.
2

Apresentação e discussão do trabalho online, mas sujeita a constrangimentos

Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) are also part of the TGF-β superfamily and have numerous cell
functions, such as regulators of neurogenesis, gliogenesis and inflammatory processes. BMPs and
TGF-β signaling share similar cascades.
One of the most frequent inheritable forms of ALS results from aggregation-prone mutations in Tar
DNA-binding protein 43 (TDP-43). Altered TDP-43 has been proved to interfere with neurodegeneration. Studies in Drosophila have shown that both loss and gain of function of TDP-43 cause a reduction
of BMP signaling at the neuromuscular junction, thus, suggesting BMP signaling to be altered in ALS.
Our aim in the second part of this project is to correlate TDP-43 and BMP levels with TGF-β levels. To
do that, we will study the expression of these proteins by ELISA in the populations studied in the first
part of the project.
In conclusion, there seems to be a dysregulation of the TGF-β system in ALS, leading to higher TGF- β
serum levels in ALS patients, thus, suggesting this inflammatory marker to be a promising treatment
target. However, to support this statement, further quantifications should be held with larger samples.
Also, TDP-43 seems to interfere with neurodegeneration. This project will, then, contribute to the discovery of new disease markers and new treatment targets.
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RESUMO: Introdução/Objetivos: O envelhecimento afeta os músculos da mão de forma não uniforme.
Avaliou-se a influência do envelhecimento na amplitude da resposta motora (CMAP) dos músculos da
mão e no, correspondente, split-hand index (SHI).

ABSTRACT: Background/Objectives: Age can affect hand muscles non-uniformly. We investigated the influence of age on the motor amplitude (CMAP) of the hand muscles and the derived split-hand index (SHI).

Métodos: Foram revistos os dados de 244 indivíduos com a suspeita de miastenia ocular e nos quais foram excluídas doenças neuromusculares como causa dos sintomas. As respostas motoras dos músculos
curto abdutor do polegar (APB), primeiro interósseo dorsal (FDI) e do abdutor do quinto dedo (ADM)
foram obtidas por estimulação elétrica no punho e registadas por elétrodos superficiais, como parte do
protocolo do estudo neurofisiológico. Calculou-se o SHI conforme previamente descrito. Foram aplicados os testes de Tukey HSD e de Kruskal-Wallis para comparar os vários grupos etários, definidos pela
mediana e pelo intervalo interquartil (IQR). O coeficiente de correlação de Spearman e a regressão
linear foram utilizados para avaliar a relação entre a idade e os valores medidos.
Resultados: A mediana da idade foi de 61.5 anos (1st IQR 44.5, 3rd IQR 72.0, 18-89 anos). Os valores de
idade e os valores da amplitude foram semelhantes em ambos os sexos. Verificou-se uma correlação
entre a idade e os valores de APBCMAP, FDICMAP, ADMCMAP e do SHI (p <0.001). A mediana e os valores
cut-off foram significativamente diferentes entre os grupos etários. Os valores de APBCMAP, FDICMAP e
ADMCMAP apresentaram uma redução de 0.8/0.7/0.3mV/ano, respetivamente. Observou-se que os valores do SHI tiveram uma redução de 0.15/ano.
Conclusões: A resposta motora dos músculos da mão e o SHI correspondente são fortemente
influenciados pelo envelhecimento, apesar deste efeito ser menor no ADM. Os resultados revelam diferente susceptibilidade dos músculos da mão relativamente à perda fisiológica de unidades motoras com
o envelhecimento. Estudos futuros com recurso ao SHI deverão considerar o efeito do envelhecimento.

Methods: We studied 244 subjects with a suspicion of ocular myasthenia gravis, in whom neuromuscular disorders were excluded as the cause of the ocular symptoms. Abductor pollicis brevis (APB), first
dorsal interosseous (FDI), abductor digiti minimi (ADM) CMAPs were obtained by electrical stimulation at wrist, recording with surface electrodes while checking the best recording site, as part of the
standardized investigation for patients with suspected myasthenia. SHI was calculated as described.
We applied Tukey’s HSD and Kruskal–Wallis one-way analysis of variance for comparing age groups
defined by median and inter-quantile ranges (IQR). Spearman’s rank correlation coefficient and linear
regression were used for testing age-dependence of measurements.
Results: Median age was 61.5 years (1st IQR 44.5, 3rd IQR 72.0, 18-89y). Age and neurophysiological
measurements were similar between genders. APBCMAP, FDICMAP, ADMCMAP and SHI were correlated with
age (p <0.001). Median and cut-off values were significantly different between age groups. APBCMAP,
FDICMAP and ADMCMAP reduced 0.8/0.7/0.3mV/year, respectively. In these normal subjects the SHI reduced 0.15/year.
Conclusions: The motor response of hand muscles and derived SHI were strongly age-dependent, although this effect was less in ADM. These results show that hand muscles have unequal susceptibility
to age-related loss of motor units. Future studies using the SHI should consider age effects.
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RESUMO: Fundamento: A dismotilidade gastrointestinal é uma patologia que acarreta importantes
consequências e desafios na população pediátrica. A cinética do trato gastrointestinal depende da
ação de neurotransmissores (como dopamina e 5-HT) e hormonas (como motilina, gastrina, entre outros). Em relação à acetilcolina é conhecido o seu efeito no trato GI de aumento do tónus e aumento
da amplitude da contração e da atividade peristáltica. Sabe-se também que nos espaços sinápticos das
transmissões colinérgicas existe uma enzima que hidrolisa a acetilcolina, a acetilcolina esterase (AChE).

ABSTRACT: Background: Gastrointestinal dysmotility is a concerning disorder with many challenges in
the pediatric population. Gastrointestinal tract motility depends largely on the action of neurotransmitters (such as dopamine and 5-HT) and hormones (such as motilin, gastrin, amongst others). Concerning acetylcholine, its effect is recognized in the GI tract as an increase in tone, in contractions amplitude and in peristaltic activity. It is known that in the cholinergic synaptic spaces, there is an enzyme
which hydrolyses acetylcholine, Acetylcholinesterase (AChE).

Objetivos: Mapear a distribuição do recetor muscarínico M2 e da acetilcolinesterase (AChE) no tubo
digestivo, incluindo todos os segmentos esfincterianos; Criar um mapa funcional dos diversos segmentos anatómicos do tubo digestivo com base na distribuição dos recetores M2 e AChE; Comparar os
resultados do mapeamento gastrointestinal de cadáver adulto com os de cadáver fetal.

Objectives: GIT mapping of M2 muscarinic receptor and AChE distribution, including sphincters; Functional mapping of the diverse GIT anatomic segments based on M2 receptors and AChE distribution;
Comparison of the GIT mapping between adult and foetal cadavers.

Métodos: Obtenção e preparação de amostras do TGI completo de 1 cadáver fetal. Processamento das
amostras para estudo histopatológico (H&E) e marcação imunohistoquímica com anticorpos Anti-AChE
e anti-M2. Comparação dos resultados obtidos no feto com a marcação no adulto segundo o “Human
Protein Atlas” ®
Resultados: No que respeita a marcação dos fetos, foram marcadas amostras de dois fetos, num dos
quais ocorreu fraca marcação para AChE no jejuno proximal e na transição ileo-cecal. No outro feto verificou-se fraca marcação na 4ª porção do Duodeno e no íleon distal. Houve uma marcação intermédia
ao longo de todo o cólon. O trato gastrointestinal superior não apresentou marcação em nenhuma das
amostras fetais. No que respeita a marcação M2, por atraso na obtenção do reagente e no processamento das amostras, esta encontra-se em processo.
Conclusões: Ambos os fetos marcaram para a AChE de uma forma similar ao adulto. A marcação do
íleon terminal e do cólon é mais forte no adulto, da mesma forma, a maior parte da marcação no feto
ocorre nessas regiões. Seriam necessárias mais amostras fetais de forma a sistematizar um mapa funcional e correlacionar com a idade gestacional.

Methods: Obtaining and preparing the samples of the GIT of 1 foetal cadaver. Immunohistochemistry
analysis of the samples with anti-AChE and anti-M2 antibodies. Comparison of the results in the foetus
with the established human baseline according to the “Human Protein Atlas” ®
Results: Regarding the staining of the fetuses, samples from two fetuses were stained, in one of which
weak staining for AChE occurred in the proximal jejunum and ileo-cecal transition. In the other fetus
there was weak staining in the 4th portion of the Duodenum and in the distal ileum. There was intermediate staining throughout the colon. The upper gastrointestinal tract did not show staining in any
of the fetal samples. As for the M2 marking, due to delays in obtaining the reagent and processing the
samples, it is still in the staining stage.
Conclusions: Both foetuses stained for AChE as we would expect from an adult GI stain. Most of the GI
staining in the adult takes place in the terminal ileum and the colon, as did the foetal samples. More
samples would be needed to create a functional map of the various GI segments and correlate them
with gestational age.
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RESUMO: Fundamento: A cirurgia de estimulação cerebral profunda (DBS) é uma intervenção neurocirúrgica não ablativa atualmente utilizada para o tratamento de doenças do movimento (Doença de
Parkinson, Tremor essencial e Distonia), bem como epilepsia refratária e perturbação obsessivo-compulsiva. Embora seja uma importante ferramenta terapêutica, a implantação cirúrgica dos sistemas de
DBS acarreta o risco de complicações, tais como hemorragia intracraniana, infeção, edema peri-elétrodo, e migração ou posicionamento incorreto do elétrodo. A neuroimagiologia desempenha um papel
essencial na avaliação dos doentes com elétrodos implantados, sendo utilizada para identificar ou
excluir a presença de complicações pós-operatórias.

ABSTRACT: Background: Deep brain stimulation (DBS) is a nonablative neurosurgical intervention currently widely used for the treatment of movement disorders (Parkinson’s disease, Essential tremor,
and Dystonia), as well as refractory epilepsy and obsessive-compulsive disorder. Despite being a powerful therapeutic tool, surgical implantation of the DBS systems carries the risk of complications, such
as intracranial haemorrhage, infection, peri-electrode edema, and lead migration or misplacement.
Neuroimaging plays a very important role in the evaluation of patients with implanted electrodes and
is used to identify or exclude the presence of post-procedure complications.

Objetivo: O objetivo deste trabalho consistiu no estudo dos achados imagiológicos pós-operatórios da
cirurgia de estimulação cerebral profunda.
Métodos: Efetuou-se uma análise retrospetiva dos achados imagiológicos pós-operatórios em exames
de tomografia computorizada e ressonância magnética de doentes submetidos a DBS no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, utilizando-se a base dados Byme ® para identificar e selecionar os
doentes elegíveis para o estudo.
Resultados: O estudo incluiu um total de 51 doentes com os seguintes diagnósticos: 37 com Doença de
Parkinson (73%), 9 com distonia (18%), 4 com epilepsia (8%) e 1 com tremor essencial (2%). A maioria
dos exames de imagem pós-operatórios foram efetuados como parte do protocolo de rotina e apenas
uma minoria foi realizada para avaliar complicações e investigar sinais neurológicos focais. O achado
imagiológico mais frequente foi a pneumocefalia (69%), seguida de edema peri-elétrodo (14%) e hemorragia intracraniana (12%). A migração do elétrodo e infeção foram achados raros.
Conclusão: Este estudo realça a importância da neuroimagiologia no diagnóstico e avaliação das complicações pós-operatórias da DBS, estando em consonância com os dados previamente conhecidos
relativamente ao baixo risco de efeitos adversos deste procedimento.

Objective: The objective of this work was to study post-operative imaging findings following deep
brain stimulation.
Methods: We performed a retrospective review of the post-operative imaging findings in brain computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) in patients submitted to DBS at Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, using Byme ® imaging database to identify and select the patients eligible for this study.
Results: The study included a total of 51 patients with the following diagnoses: 37 with Parkinson’s
disease (73%), 9 with dystonia (18%), 4 with epilepsy (8%) and 1 with essential tremor (2%). The majority of the imaging studies in the post-operative setting were performed as routine control and only
a minority was done to evaluate complications or to investigate focal neurologic signs. The most common imaging finding was pneumocephalus (69%), followed by peri-lead edema (14%) and intracranial
haemorrhage (12%); migration of the electrode and infection were rare findings.
Conclusions: This study highlights the importance of neuroimaging in the diagnosis and evaluation
of complications following DBS and is in consonance with previous known data as to the low risk of
adverse effects of the procedure.
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RESUMO: Fundamento: A diabetes é uma doença metabólica crónica com uma prevalência em
Portugal de cerca de 10-13% da população com 20-79 anos. No mundo, havia em 1980 cerca de 108
milhões de pessoas com diabetes mellitus, e esse número passou em 2014 a ser de 422 milhões.
Um dos objectivos globais definidos pelas Nações Unidas em 2011 foi o de ter em 2025 a mesma
prevalência de diabetes mellitus do que havia em 2010. A diabetes mellitus é, aliás, considerada uma
epidemia com custos económicos muito significativos, pois é responsável por uma perda significativa
da produtividade. A diabetes mellitus é uma das doenças em que a adesão ao tratamento é mais
frágil. Das doenças crónicas, é uma das quais em que essa má adesão é mais acentuada. Em Portugal,
apesar de se verificar uma diminuição do número de mortes causadas pela diabetes desde 2012, há
desde 2014 um aumento crescente do número de chamadas para o SNS 24, por motivos relacionados
com a diabetes.

ABSTRACT: Background: Diabetes is a chronic metabolic disease with a prevalence in Portugal of
around 10-13% of the population aged 20-79 years. In 1980, there were around 108 million people
with diabetes mellitus in the world, and in 2014 this number rose to 422 million. One of the global
goals defined by the United Nations in 2011 was to have the same prevalence of diabetes mellitus in
2025 as in 2010. Diabetes mellitus is, in fact, considered an epidemic with very significant economic
costs, as it is responsible for a loss of productivity. Diabetes mellitus is one of the diseases in which
treatment adherence is weaker. Of the chronic diseases, it is one in which this poor adherence is more
pronounced. In Portugal, despite a decrease in the number of deaths caused by diabetes since 2012,
since 2014 there has been a growing increase in the number of calls to the NHS 24, for reasons related
to diabetes.

Objectivos: Identificar os factores determinantes do reduzido insight na diabetes mellitus, agrupados
em três conjuntos: determinantes sociodemográficas e clínicas; determinantes neuro-psicopatológicas;
determinantes neuro-biológicas.
Métodos: Colheita de amostra de cerca de 100 doentes diabéticos, consulta dos dados clínicos
estudados, avaliação do insight para a diabetes através de instrumento próprio, e colheita de sangue
para medição dos factores em estudo.

Objectives: To identify the determinants of reduced insight in diabetes mellitus, grouped into
three sets: sociodemographic and clinical determinants; neuro-psychopathological determinants;
neurobiological determinants
Methods: Sample collection from about 100 diabetic patients, consultation of the clinical data studied,
assessment of insight for diabetes through a specific instrument, and blood collection to measure the
factors under study.

Resultados: é previsível que se confirme a associação entre os doentes diabéticos mal controlados,
apresentando níveis elevados de HbA1c e glicose sérica em jejum, e ausência de insight. É ainda
presumível que se encontre uma relação entre a presença ou ausência de insight nos diabéticos e
fatores clínicos, sócio-económicos e outros.

Results: the association between poorly controlled diabetic patients, with high levels of HbA1c
and fasting serum glucose, and lack of insight, is expected to be confirmed. It is also presumable
that a relationship is found between the presence or absence of insight in diabetics and clinical,
socioeconomic and other factors. Study plan to conclude: the sample is currently being collected.
Then there will be a data analysis and publication of the respective articles.

Plano de estudos para concluir: a amostra encontra-se em fase de colheita. A seguir haverá lugar à
análise dos dados e publicação dos artigos respectivos.

Conclusions: to be established based on the results found. At the moment, the project is in the sample
collection phase.

Conclusões: a estabelecer em função dos resultados encontrados. Neste momento o projecto
encontra-se em fase de colheita de amostra.
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RESUMO: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a doença cardiovascular hereditária mais comum
sendo apontada como a principal causa de morte súbita em atletas jovens. Dada a grande variabilidade
fenotípica da doença, é fundamental identificar mutações que resultem num fenótipo patogénico, de
modo a poderem ser identificadas por testes genéticos e serem instauradas estratégias de controlo da
doença precocemente em pacientes de elevado risco.

ASTRACT: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most common hereditary cardiovascular disease
and is the main cause of sudden cardiac death in young athletes. Due to the phenotype variability of
the disease, it is essential to characterize genetic variants that result in a pathogenic phenotype in
order to confer genetic diagnoses to the patients and implement early on strategies that prevent the
progress of the disease in high-risk patients.

Avanços científicos na utilização de células estaminais pluripotentes induzidas (iPSCs) possibilitaram
contornar a dificuldade de obtenção de tecido cardíaco para o estudo de CMH, permitindo estabelecer protocolos para obtenção de cardiomiócitos, que neste momento temos a funcionar no grupo de
investigação.

Scientific advances in the use of induced pluripotent stem cells (iPSCs) allowed to overcome the difficulty of obtaining cardiac tissue to study HMC. In this way, protocols have been established to generate
cardiomyocytes from these hiPSCs, which have been implemented in the host laboratory.

O objetivo deste trabalho é averiguar a patogenicidade da variante c.2222A>G no gene ACTN2, encontrada num doente com o diagnóstico clínico de CMH, através da sua correção por base editing numa
linha de hiPSC (Newl) e posterior diferenciação em cardiomiócitos e caracterização fenotípica para
constatar se há reversão do fenótipo de CMH.
O trabalho está em desenvolvimento sendo que, até à data, foram feitos ensaios preliminares dos
vários passos da estratégia experimental. Começou-se por clonar os RNAs guide (sgRNA) no vetor
MLM3636, validando a clonagem por sequenciação. De seguida, foi feita uma transfeção teste das células Newl com os reagentes de base editing e foi testado o método de seleção de células transfetadas
por citometria de fluxo (FACS). Por fim, os clones selecionados por FACS foram analisados por PCR, para
identificar possíveis clones editados.
Tendo concluído com sucesso os ensaios preliminares, pretende-se agora repetir a experiência e analisar um maior de número de clones transfetados (GFP+) para aumentar a probabilidade de detetar um
clone editado.
Este trabalho laboratorial teve início apenas em setembro de 2021, principalmente devido à pandemia
de COVID-19 e aos constrangimentos que daí advieram. Visto que este projeto implica diversas etapas
que estão dependentes de cultura de células, concluiu-se que seria necessário mais tempo para o completar, solicitando prorrogação do projeto, a qual foi aceite. Com este prolongamento e a pandemia
sobre controlo, acreditamos que seja possível avançar com o trabalho como esperado, fazendo o screening de um número superior de clones de forma a obter clones editados para posterior diferenciação
em cardiomiócitos e caracterização fenotípica.

1

Projeto em Desenvolvimento e Prorrogado para o 25.º PEC

The goal of this study is to determine the pathogenicity of the ACTN2 gene variant c.2222A>G, identified in a clinically diagnosed HCM patient, through base editing correction of the mutation in a hiPSC
line (Newl), further cardiomyocyte differentiation and phenotype characterization to determine reversal of HCM phenotype.
This project is still ongoing and to date we have proceeded with preliminary tests of the various phases
of this project. We began by cloning RNA guides (sgRNA) in the MLM3636 vector, validating the correct
cloning by sanger sequencing. We then performed a transfection test on the Newl cells with the base
editing reagents. The selection method of transfected cells was tested using flow cytometry (FACS) .
Finally, we tested by PCR the selected clones to identify edited clones.
With preliminary testing concluded, we aim to repeat the experiment and analyze a greater number of
transfected clones (GFP+) in order to increase the probability of detecting an edited clone.
Due to the COVID-19 pandemic and its constraints, lab work was only possible from the beginning of
September 2021. Since this project implies multiple phases and is dependent on cell culture, we concluded that more time would be necessary for its completion and requested for an extension, which
was accepted. We believe that, with the time extension and the pandemic under control, it is possible
to continue the project as planned by screening a higher number of transfected clones, with the aim to
obtain edited clones for further cell differentiation and phenotype characterization.
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RESUMO: Fundamento: define-se burnout como uma perturbação psicológica caracterizada por um
estado de esgotamento físico e mental causado por stress incapacitante decorrente da atividade profissional. Os estudantes de Medicina são expostos a uma grande variedade de fatores que os tornam
um grupo de risco. Por à data de início do estudo não existir qualquer análise dirigida aos estudantes
de medicina portugueses, e dado o enorme impacto do burnout na qualidade do serviço prestado por
futuros profissionais de saúde, procurámos realizar um estudo longitudinal do burnout em estudantes
de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa (FMUL).

ABSTRACT: Background: Burnout is a psychological disorder characterized by a state of physical and
mental exhaustion caused by disabling stress resulting from professional activity. Medical students
are exposed to a wide variety of factors that make them a group of risk. As there was no analysis of
Portuguese medical students at the start of the study, and given the huge impact of burnout on the
quality of service provided by future health professionals, we sought to carry out a longitudinal study
of burnout in medical students at the Faculty of Medicine of Lisbon (FMUL).

Objetivos: o objetivo primário era a determinação da prevalência de burnout nos estudantes da FMUL,
analisando o seu comportamento ao longo de três momentos e consoante o ano de escolaridade.
Como objetivos secundários, procurámos estudar a correlação entre os níveis de burnout e características sociodemográficas, hábitos de vida e comorbilidades.
Métodos: Questionário online aberto a todos os estudantes da FMUL em três momentos. Inquiriu-se
acerca das características sociodemográficas; percepção de estigma; estilo de vida e o MBI-SS versão
portuguesa para burnout. Estatística descritiva foi realizada para descrever características sociodemográficas. Análises de regressão linear foram realizadas para examinar a relação entre burnout e três períodos académicos (de acordo com o ano) e análises de variância para examinar níveis de burnout entre períodos académicos. As análises foram realizadas em SPSS 27.0. Significância estatística a p <0.01.
Resultados e conclusões: Identificámos uma prevalência média de burnout de 33,9%, sendo de 28,2%
no primeiro momento (T1), 34,0% no segundo (T2) e 39,5% no terceiro (T3). Quando analisada em
função do ano de escolaridade, torna-se notório que este aumento é muito mais marcado do T1 para o
T2 no 1º ano, que começa com os níveis mais baixos de burnout entre os anos e passa para o 3º lugar
logo no T2. Simultaneamente, os alunos de 6º ano parecem ter níveis de burnout muito mais elevados
do que os restantes anos. Relativamente à correlação entre o burnout e outros fatores possivelmente
potenciadores ou protetores, estudos de regressão no T3 evidenciaram que uma situação socioeconómica mais precária, a reprovação de ano pelo menos uma vez, o diagnóstico de uma doença psiquiátrica, a existência de pensamentos suicidas, a tentativa de suicídio, a auto e hétero perceção de estigma
relacionado com saúde mental e o consumo de calmantes estavam associados a maiores níveis de burnout. Por outro lado, fatores como a perceção de uma rede de apoio social, estados emocionais mais
estáveis, hábitos alimentares mais regulares, a prática de exercício físico de forma mais consistente e
um sono de maior duração, demonstraram estar associados a menores níveis de burnout.

Objectives: the primary objective was to determine the prevalence of burnout in FMUL students,
analyzing their behavior over three moments and according to the year of schooling. As secondary
objectives, we sought to study the correlation between burnout levels and sociodemographic characteristics, lifestyle habits and comorbidities.
Methods: Online quiz open to all FMUL students in three moments. Questions were asked about sociodemographic characteristics; stigma perception; lifestyle and the Portuguese version MBI-SS for
burnout. Descriptive statistics were performed to describe sociodemographic characteristics. Linear
regression analyzes were performed to examine the relationship between burnout and three academic
periods (according to year) and analyzes of variance to examine levels of burnout between academic
periods. Analyzes were performed in SPSS 27.0. Statistical significance at p<0.01.
Results and conclusions: We identified a mean prevalence of burnout of 33.9%, being 28.2% in the
first moment (T1), 34.0% in the second (T2) and 39.5% in the third (T3). When analyzed as a function of
the year of schooling, it becomes clear that this increase is much more marked from T1 to T2 in the 1st
year, which starts with the lowest levels of burnout between the years and moves to 3rd place soon in
T2. At the same time, 6th graders seem to have much higher levels of burnout than other grades. Regarding the correlation between burnout and other possibly potentiating or protective factors, regression studies in T3 showed that a more precarious socioeconomic situation, grade failure, a diagnosis of
a psychiatric illness, the existence of suicidal thoughts, suicide attempt, self and hetero perception of
stigma related to mental health and consumption of tranquilizers were associated with higher levels of
burnout. On the other hand, factors such as the perception of a social support network, more stable
emotional states, more regular eating habits, more consistent physical exercise and longer sleep duration, were shown to be associated with lower levels of burnout.

Livro de Resumos | 68

Alunos Students: Leonardo Silva, Márcio Ramos

20210020

Tutores | Tutors: Alice Pereira, Ivo Furtado
Laboratório, Centro, Unidade | Laboratory, Centre, Unit: Instituto de Anatomia, FMUL
E-mail: leonardosilva1@edu.ulisboa.pt, marcio.a.ramos@campus.ul.pt
Título: Previsão do ganho do comprimento peniano após a secção do ligamento suspensor do pénis
Title: Predicting penile length increase after division of its the suspensory ligament
Palavras-Chave: Pénis, Anatomia, Cirurgia Plástica

Key-Words: Penis, Anatomy, Plastic Surgery

RESUMO: Introdução: O tamanho do pénis é uma preocupação conhecida de muitos homens, e
atualmente existe a possibilidade de aumentar o seu comprimento cirurgicamente – todavia, o
procedimento mais popular, a secção do ligamento suspensor do pénis, produz resultados pouco
previsíveis, e não é isenta de riscos.

ABSTRACT: Introduction: Penile size is a known concern amongst men, and nowadays they’re being
offered the possibility of having this organ surgically legthened – however, the most popular procedure,
the release of the suspensory ligaments of the penis, produces unpredictable results and comes with
risks.

Objetivos: O principal objetivo do nosso estudo é encontrar uma forma de prever o ganho do
comprimento peniano, após a secção do ligamento suspensor para cada caso individual. Com isto,
esperamos disponibilizar melhores ferramentas de informação e decisão e, consequentemente,
aumentar a taxa de satisfação do utente.

Objectives: The main goal of our study is to find a way to predict penile length gain after division of the
suspensory ligament, for each individual case. With this, we expect to provide better decisions tools
for surgeons and consequently improve the patient satisfaction rate.

Métodos: Foi realizado um estudo transversal experimental em 16 pénis de cadáveres humanos
adultos frescos. Os seguintes dados foram colhidos: idade de morte, ascendência, altura, morfotipo,
comprimento da porção livre do pénis antes da divisão do ligamento suspensor (L1) e a espessura do
ligamento suspensor (W). Após a secção do ligamento suspensor do pénis, mediu-se a profundidade
da sínfise púbica (D) e o comprimento da porção livre do pénis após o procedimento (L2). Coeficientes
de correlação e múltiplos modelos de regressão linear foram utilizados para investigar relações entre
estas variáveis.
Resultados: Um aumento de comprimento foi verificado em todos os 16 pénis da amostra, após secção
do seu ligamento suspensor. Análise estatística dos dados indicou o seguinte: L1, altura, W e morfotipo
influenciam L2.

Methods: An experimental cross-sectional study was carried out on 16 penises of fresh adult cadavers.
The following data was collected: ethnicity, age at death, height, body habitus, penile length before
ligament division (L1) and the width of the suspensory ligament proper (W). After the section of
suspensory ligament, the depth of the pubic symphysis (D) and the length of the penis following
ligamentolysis (L2) were measured. Correlation coefficients and multiple linear regression models
were used to investigate relations between these variables.
Results: A length increase in all 16 penises was registered. Statistical analysis of the data indicate the
following: L1, height, W and body habitus influence L2.
Conclusion: It is possible to predict the final penile length after suspensory ligament division surgery,
using easy to access pre-operative anatomo-clinical variables.

Conclusão: É possível prever o comprimento final peniano após a cirurgia de secção do ligamento
suspensor do pénis, com base em variáveis anátomo-clínicas facilmente acessíveis no pré-operatório.
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RESUMO: As food skills (FS) caracterizam-se por competências na seleção, planeamento, preparação,
segurança e armazenamento dos alimentos. Melhores FS parecem associar-se a melhores hábitos alimentares (HA). Os HA inadequados são um dos fatores de risco que mais contribui para a carga global
de doença. Os estudantes universitários evidenciam uma carência em competências nesta área. Estratégias de intervenção para capacitar estes estudantes habilitam-nos para que, enquanto futuros profissionais de saúde, reconheçam a importância da educação alimentar como estratégia de prevenção
da doença, contribuindo para o controlo da mortalidade, incapacidade e despesa com os cuidados em
saúde.

ABSTRACT: Food skills (FS) are characterized by the competence in the selection, planning, preparation, security and storage of food. Better FS appear to be associated with better eating habits (EH).
Inadequate EH are one of the risk factors that contribute the most for the global burden of disease.
University students show lack of skills in this area. Intervention strategies to empower these students
enable them, as future healthcare professionals, to recognize the importance of nutrition education
as a strategy in disease prevention contributing for the control of mortality, disability and expenditure
with health care.

Para melhor conhecer esta realidade nos estudantes universitários em saúde, foi desenvolvido um estudo transversal com o objetivo de avaliar e caracterizar as FS dos estudantes universitários, perceber
se a área de formação de base poderá condicionar as FS e identificar potenciais características sociodemográficas que se relacionam com as FS dos estudantes.
Para o efeito foi desenvolvido um questionário adaptado de autopreenchimento online composto por
3 partes (competências culinárias (CC), competências alimentares (CA) e informação sociodemográfica). A divulgação do estudo foi realizada por email, aos alunos do 1ºciclo de Medicina (M) e de Ciências
da Nutrição (CN) da FMUL. A análise estatística foi realizada através de SPSS, versão 26.0, com análise
descritiva e inferencial. O período de recolha de dados foi de 1 mês. Este projeto foi aprovado pela
Comissão de Ética do Centro Académico de Medicina de Lisboa.
A amostra em estudo foi de 132 estudantes (19% taxa de resposta). As FS apresentaram um score
médio global de 189±3,6 pontos (46;245) num total de 245 pontos (77%), com um score médio de CC
de 83 (79%) e de CA de 106 (80%). A CC com maior score foi “cozinhar ou ferver alimentos em água”
(6,7±0,9) e com menor “cozinhar leguminosas na panela de pressão” (2,6±2,8). Nas CA foram “ler os
prazos de validade dos produtos” (6,7±0,9) e “comprar as peças de carne mais baratas” (3,1±2,9), respetivamente. A média foi superior nos alunos de CN (198±7,6) comparativamente a M (187±4) e nos
alunos que habitam sozinhos (205±7,2) comparativamente aos que habitam com família (184±4,8),
apesar de não apresentar significância estatística (p>0,05). Relativamente à relação entre as FS totais
com o interesse gastronómico (ρ=0,645) ou a frequência com que prepara refeições (ρ=0,446), verificou-se uma correlação positiva para todas as condições (p<0,05).
Em suma, os estudantes da FMUL apesentam um score médio positivo de FS, com score superior nos
estudantes de CN e naqueles que habitam sozinhos (necessidade preparação e confeção das refeições). Os resultados obtidos ainda indicam que estudantes com menor interesse em gastronomia têm
piores FS e os que preparam menos refeições são os que apresentam FS mais baixas, sendo fundamental trabalhar estas competências nesta população.

To better understand this reality, a cross study was developed with the goal to evaluate and characterize the FS in university students, understand if their field of formation can condition their FS and
identify potential sociodemographic characteristics that correlate with the students’ FS.
An online self-completed questionnaire was developed for this purpose. This questionnaire was composed by three parts – culinary competences (CC), food competences (FC) and sociodemographic information. The study was released by email to all students from the 1st cycle of Medicine (M) and
Nutrition Sciences (NS) in FMUL. The statistical analysis was performed in SPSS, 26.0 version, with
descriptive and inferential analysis performed. The data collection period was 1 month. This project
was approved by the Ethics Committee of Centro Académico de Medicina de Lisboa.
The study sample was composed by 132 students (19% rate response). The FS present an average
global score of 189 ± 3,6 points (46;245) in a total of 245 points (77%), with an average CC score of
83 (79%) and FC score of 106 (80%). The CC with better score was “cooking or boiling food in water
(6,7±0,9)” and the worst was “cooking pulses in a pressure cooker (2,6±2,8)”. In FC was “reading products expiration dates (6,7±0,9)” and “buying the cheapest pieces of meat (3,1±2,9)”, respectively. It
was found that the average score was superior in NS students (198±7,6) comparatively to M (187±4)
and in students who live by themselves (205±7,2) comparatively to those who live with their family
(184±4,8), although this result has no statistical significance (p>0,05). Concerning the relation between
the total FS and gastronomical interest (p=0,645) and between the frequency of meal preparation and
FS (p=0,446), a positive correlation was found in both conditions (p<0,05).
Summarizing, FMUL students present a positive average score in FS, with NS students and students
who live by themselves (in an accommodation that requires the preparation and cooking of meals)
having a higher score. In addition, the results obtained appear to indicate that students with lower
interest in gastronomy have worse FS and those who prepare meals less frequently have lower FS. It’s
fundamental to work these skills in this population.
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RESUMO: Fundamento: A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi declarada uma pandemia global, em março de 2020. Desde então, o mundo tem enfrentado a pressão por ela criada nos
sistemas de saúde.

ABSTRACT: Background: COVID-19, the disease caused by SARS-CoV-2, was declared a global pandemic
in March 2020. Since then, the world has been fighting the distress it has imposed on healthcare systems.

Objetivos: Estudar diferenças na utilização dos diferentes tipos de cuidados de saúde, em Portugal
Continental e nas suas regiões, durante vários períodos da pandemia. Para além disso, procurou-se determinar se a pandemia se associou a um aumento da mortalidade não-COVID-19 e, particularmente,
daquela por causas naturais, em Portugal Continental.
Métodos: A partir de dados públicos, agregados e anonimizados, relativos aos 12 primeiros meses
da pandemia, comparámos idas ao serviço de urgência, acionamento de meios de emergência, cirurgias, consultas médicas dos cuidados de saúde primários e hospitalares e tempos de espera com
períodos homólogos dos 5 anos anteriores, nas várias regiões e durante diversas fases da pandemia.
Comparou-se, também, a mortalidade com a sua baseline, a níveis nacional e regional. Para além disso, correlacionamos indicadores relativos aos cuidados de saúde e a mortalidade com fatores que se
poderiam associar a diferenças nos mesmos: medidas de saúde pública, casos de COVID-19 e, para a
mortalidade, temperatura média diária. Correlacionou-se, ainda, indicadores dos cuidados de saúde
com a mortalidade. (784)
Resultados: Observou-se uma diminuição generalizada das consultas, cirurgias, idas à urgência e acionamento de meios de emergência e, durante várias semanas, a mortalidade não-COVID-19 - natural
nacional e regional por todas as causas - esteve frequentemente acima da baseline, registando-se, por
vezes, excesso de mortalidade.
O aumento do número de novos casos de COVID-19 e a implementação de medidas de saúde pública
restritivas associaram-se a uma diminuição nos cuidados hospitalares, idas à urgência, novos diagnósticos e rastreios oncológicos e no acompanhamento em cuidados de saúde primários. Não houve
correlação entre as consultas médicas nos cuidados de saúde primários e a mortalidade, com exceção
daquelas ao domicílio, no Alentejo e no Centro, que aumentaram com a mortalidade. O seguimento de
doenças crónicas, cirurgias urgentes e urgências triadas como cor de laranja ou amarelas diminuíram
com o aumento da mortalidade.
Conclusões: A pandemia resultou numa diminuição da mortalidade por acidentes de viação e num aumento da mortalidade não-COVID-19, por causas naturais e por todas as causas. Com o agravamento
da pandemia e aumento das restrições, a prestação de cuidados de saúde, nomeadamente dos que
poderiam evitar a morte, parece ter estado comprometida quando a pressão no sistema era maior
e, simultaneamente, a população parece ter hesitado na sua procura. No entanto, também pode ter
havido um esforço para manter o seguimento dos indivíduos mais frágeis.

Objectives: To study differences in the use of different types of medical care in Mainland Portugal and
its regions, across several pandemic periods. Besides that, this study aims to determine whether and
to what extent the pandemic is associated with an increase in non-COVID-19 mortality, especially from
natural causes.
Methods: Using aggregated anonymized data from public databases, referring to the first 12 months
of the pandemic, we compared data from emergency room attendances, ambulance services, surgeries, outpatient appointments, and waiting times during the pandemic with homologous time periods
from the previous 5 years, across several regions and several phases within the pandemic. We also
compared mortality to its baseline, at national and regional levels. Besides that, indicators of the use of
health care and mortality were compared with factors possibly associated with their changes, namely
public health measures, COVID-19 cases, and, for mortality, daily mean temperature. Some of the indicators of the use of medical care were also correlated with mortality.
Results: An overall decrease in appointments, surgeries, emergency room attendances, and activation
of ambulance services was observed. During several weeks, both national natural-cause and regional
all-cause non-COVID-19 mortality were often above their baseline, having excess mortality been recorded during some of those weeks.
The increase in COVID-19 new cases and the implementation of more restrictive public health measures by the government were associated with a decrease in hospital care, emergency attendances,
cancer screening and new diagnoses, and in primary care follow-up. There was no correlation between
primary care medical appointments and mortality, the exception being Alentejo and Centro, where athome medical appointments increased with mortality. As for the follow-up of chronic illnesses, urgent
surgeries, and emergency room attendances triaged as orange and yellow, an overall decrease was
registered with the increase in mortality.
Conclusions: The pandemic impacted mortality, leading to a decrease in mortality from traffic accidents, and an increase in natural- and all-cause non-COVID-19 mortality. Thus, the worsening of the
pandemic and the stricter restrictions imposed may have compromised medical care - namely that
that could have prevented death - when the pressure on the system was higher and, simultaneously,
people may have been more hesitant to seek health care. However, there might have been an effort to
maintain the follow-up of more fragile individuals during those times.
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RESUMO: Fundamento: A anatomia macroscópica é vital para a educação médica. O estudo de corpos
dissecados, que demonstram a anatomia e a doença como é na realidade, têm um valor insubstituível
como ferramentas científicas e pedagógicas na educação médica, como excelentes instrumentos de
aprendizagem autónoma ou integrada em pequenos grupos.

ABSTRACT: Background: Macroscopic anatomy is vital to medical education. The study of dissected
bodies, which demonstrate anatomy and disease as it really is, have irreplaceable value as scientific
and pedagogical tools in medical education, as excellent instruments for autonomous or integrated
learning in small groups.

Métodos: Foram restauradas oito peças anatómicas: antebraço e mão, pé, braço , mediastino, laringe,
anca, fígado e baço. Após o restauro de cada peça, assinalaram-se estruturas anatómicas consideradas pertinentes, com elaboração de legendas pelos dois alunos promotores do projeto e por outros
dois alunos convidados, todos monitores de anatomia, segundo uma metodologia think-pair-share.
É de ressalvar que as estruturas identificadas incluíram variações anatómicas e/ou outros aspetos de
anatomia não normal. Posteriormente, foi feita a legenda pelo professor responsável pelo projeto. Por
fim, compararam-se as legendas do professor com as dos alunos, através da percentagem de correspondência.

Methods: Eight anatomical specimens were restored: forearm and hand, foot, arm, mediastinum,
larynx, hip, liver and spleen. After the restoration of each piece, anatomical structures considered
relevant were marked, with the elaboration of legends by the two students promoting the project and
by two other invited students, all anatomy monitors, according to a think-pair-share methodology. It
should be noted that the identified structures included anatomical variations and/or other aspects of
non-normal anatomy. Subsequently, the legend was made by the professor responsible for the project.
Finally, the teacher’s legends were compared with those of the students, through the percentage of
correspondence.

Discussão: A comparação das legendas efetuadas pelos alunos e pelo professor, e respetiva análise
estatística, revela uma taxa de concordância geral entre 50% e 100%. Evidencia-se também uma tendência crescente da percentagem de acerto média, de acordo com o ano do Mestrado Integrado em
Medicina em que os alunos se encontravam. Isto indica que alunos com mais experiência em anatomia
tiveram maior facilidade em identificar corretamente as estruturas anatómicas. Apesar disso, devido
ao facto destas peças apresentarem variações anatómicas ou outros aspetos de anatomia não normal,
todos os alunos precisaram de recorrer a vários livros, assim como a artigos científicos e outros recursos, para identificar corretamente estas estruturas. O estudo destas peças anatómicas preservadas
despoletou este exercício de investigação e obrigou os alunos a confrontarem-se com o facto de que
em anatomia “a exceção é a regra”. Relativamente à segunda hipótese de trabalho, foi de facto obtido
um ganho por parte do Instituto de Anatomia da FMUL, na medida em que foram reabilitadas seis peças anatómicas já existentes no instituto, e criadas duas peças novas. Todas estas peças agora contém
estruturas anatómicas assinaladas com números, o que facilita a sua utilização por parte dos alunos,
para estudo autónomo, e por parte do próprio Instituto de Anatomia para realização de provas de avaliação de conhecimentos. Sete das peças encontram-se preservadas em solução de formol, ao passo
que uma foi plastinizada para facilitar a sua manipulação.

Discussion: The comparison of the legends made by the students and the teacher, and the respective statistical analysis, reveals a general rate of agreement between 50% and 100%. There is also
an increasing trend in the average percentage of agreement, according to the year of the Integrated
Master’s Degree in Medicine in which the students were. This indicates that students with more experience in anatomy had an easier time correctly identifying the anatomical structures. Nevertheless,
due to the fact that these specimens presented anatomical variations or other aspects of anatomy
that were not normal, all students needed to resort to several books, as well as scientific articles and
other resources to correctly identify these structures. The study of these preserved anatomical specimens triggered this research exercise and forced the students to confront the fact that in anatomy
“the exception is the rule”. In relation to the second working hypothesis, a gain was in fact obtained by
the FMUL Institute of Anatomy, in that six anatomical specimens already existing in the institute were
rehabilitated, and two new ones were created. All these pieces now contain anatomical structures
marked with numbers, which facilitates their use by students for independent study, and by the Institute of Anatomy itself for knowledge evaluation tests. Seven of the pieces are preserved in formalin
solution, while one was platinized to facilitate manipulation.

Conclusão: A manipulação de peças anatómicas e sua análise em ambiente de teatro anatómico favorecem a aprendizagem dos alunos, contribuindo para um maior conhecimento anatómico das estruturas do corpo humano. Este projeto também se revelou vantajoso para o Instituto de Anatomia, que
agora dispõe de oito peças anatómicas mais passíveis de serem utilizadas, quer para ensino, quer para
provas de avaliação.

Conclusion: The manipulation of anatomical pieces and their analysis in an anatomical theater environment favor student learning, contributing to a greater anatomical knowledge of human body
structures. This project also proved to be beneficial to the Institute of Anatomy, which now has eight
anatomical specimens more likely to be used, either for teaching or for evaluation tests.
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RESUMO: A lesão renal aguda (LRA) é considerada uma das complicações mais graves em indivíduos
hospitalizados, com incidência na população internada estimada em 18,3%. Este estudo pretende analisar o impacto de diversos fatores clínicos e laboratoriais no prognóstico destes episódios a nível da
função renal.

ABSTRACT: Acute kidney injury (AKI) is considered one of the most serious complications in hospitalized patients, with an incidence in the hospitalized individuals estimated at 18.3%. This study aims to
analyze the impact of several clinical and laboratory data in the prognosis regarding kidney function.

Realizou-se um estudo cohort retrospetivo no Hospital de Santa Maria, com 152 doentes. LRA foi definida de acordo com os critérios Kidney Disease; Improving Global Outcomes (KDIGO) e definiu-se
sobrevivência renal de acordo com a recomendações de 2019 da UK Renal Association. O outcome
primário foi a sobrevivência renal à data da alta e os secundários a sobrevivência renal 2 a 4 meses
depois, mortalidade a 28 dias e necessidade de diálise de novo.
A pandemia se SARS-CoV-2 impediu o acesso aos edifícios do Centro Hospitalar Universitário Lisboa
Norte, pelo que os dados recolhidos não são suficientes para alcançar a amostra mínima calculada.
Planeia-se expandir a amostra para o valor previamente calculado, realizando-se, posteriormente, a
análise estatística de inferência e a construção de um modelo preditivo do prognóstico com recurso à
ferramenta WEKA, para mineração de dados. Não obstante, será apresentada a estatística descritiva
da amostra já incluída e discutidas as reflexões sobre a mesma.

2

Apresentação e discussão do trabalho online, mas sujeita a constrangimentos

This was a retrospective cohort study carried at Hospital de Santa Maria, with 152 patients. AKI was
defined according to Kidney Disease; Improving Global Outcomes (KDIGO) criteria and Kidney Recovery
according to 2019 Guideline of the UK Renal Association. The primary outcome was kidney recovery
at the time of discharge and the secondary outcomes were kidney recover 2 to 4 months later, 28-day
mortality and new need for dialysis.
SARS-CoV-2 pandemic prevented access to the buildings of the Centro Hospitalar Universitário Lisboa
Norte, so the number of patients included did not reach the minimum calculated sample. It’s further
planned to expand the sample to the estimated value, subsequently carrying out a statistical analysis
of inference and building a predictive prognostic model using the WEKA tool for data mining. Nonetheless, the descriptive statistics will be presented, as well as the concerning discussion.
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Maria Manuel Mota nasceu em Vila Nova de Gaia a 27 de abril de 1971. Licenciou-se em Biologia e obteve o grau de Mestre em Imunologia pela Universidade do Porto em 1992 e 1994,
respetivamente. Em 1998 obteve o grau de doutor (PhD) em Parasitologia Molecular pela University College London (Reino Unido) com trabalho realizado no National Institute for Medical
Research sob supervisão do Dr. Anthony A. Holder. Entre 1999 e 2001 desenvolveu investigação
enquanto pós-doutoranda no Laboratório do Prof. Vitor Nussenzweig na New York University
Medical School e lecionou na mesma escola médica. De volta a Portugal em 2002, liderou o
grupo de investigação do Laboratório de Biologia Celular da Malária no Instituto Gulbenkian de
Ciência em Oeiras, tendo-se tornado em 2005 líder da Unidade de Malária do Instituto de Medicina Molecular (iMM), além de lecionar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
É atualmente Diretora Executiva do iMM, bem como Professora Convidada na Harvard School
of Public Health.

Maria Manuel Mota ganhou o EMBO Young Investigator Award em 2003, o European Young
Investigator Award da European Science Foundation em 2004, e foi investigadora internacional
do Howard Hughes Medical Institute (EUA) entre 2005 e 2010. Em maio de 2016 foi eleita como
membro da Organização Europeia de Biologia Molecular (European Molecular Biology Organization – EMBO), pelo mérito e a excelência do trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos.
Em 2017 foi laureada com o prémio Pfizer e em 2018 com o prémio Sanofi – Institut Pasteur. Em
Portugal recebeu o Prémio Pessoa em 2013, foi condecorada com a Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República no Dia Internacional da Mulher de 2005 e recebeu o Prémio
Dona Antónia-Consagração de Carreira em 2019.
Maria Manuel Mota é ainda fundadora da Associação Viver a Ciência, uma organização sem fins
lucrativos que pretende promover a Ciência de qualidade feita em Portugal.

Há mais de 20 anos que estuda as fases da infeção (hepática, sanguínea) por Plasmodium, o
parasita causador da malária, no hospedeiro humano. O seu grupo foi pioneiro na identificação
de moléculas do hospedeiro que ditam resistência, tolerância ou suscetibilidade a formas severas da doença, bem como os mecanismos que determinam interações mútuas entre as duas
fases da infeção.
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