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do selênio com ação antioxidante, que devido a suas propriedades neuroprotetoras já foi testado em ensaios clínico para prevenção 
de lesão pós-isquemia cerebral. Em um modelo de toxicidade do beta-amilóide a cultura de neurônios cerebelares de ratos, o 
ebselen se mostrou fortemente neuroprotetor em uma forma dose-dependente, com efeito máximo na concentração de 0,1 microM. 
A guanosina, nucleosídeo com propriedades anticonvulsivantes supostamente devido a sua ação como antagonista do sistema 
glutamatérico, tem sido recentemente considerado um agente neuroprotetor. No mesmo modelo, guanosina (100 microM) impediu 
a lesão causada pelo beta-amilóide. Esse estudo propõe possível papel desses agentes na neuroproteção da doença de Alzheimer, 
porém mais estudos são necessários para comprovar esse efeito e esclarecer mecanismos envolvidos. 
 
INGESTÃO MATERNA DE CAFEÍNA ATENUA A HIPERLOCOMOÇÃO INDUZIDA POR MK-801 EM RATOS JOVENS.. 
Hoffmann A , Da Silva R , Lara D , Bonan C . Departamento de Bioquímica . HCPA. 
INTRODUÇÃO: A cafeína pode promover mudanças comportamentais, tais como hiperlocomoção e ansiedade por bloqueio dos 
receptores de adenosina. O efeito da adenosina na locomoção é exercido em associação com a modulação dos receptores 
dopaminérgicos e glutmatérgicos. Agonistas dos receptores de glutamato liberam adenosina, produzindo depressão motora, e 
antagonistas dos receptores de glutamato, como o MK-801, previnem esse efeito. A investigação do efeito da ingestão materna de 
cafeína no feto e recém-nascidos tem aumentado, considerando o importante papel exercido pela adenosina no desenvolvimento 
neural. OBJETIVO: Nesse estudo, nós investigamos os efeitos comportamentais da exposição de filhotes à cafeína durante a 
gestação e lactação. MATERIAL E MÉTODOS: As ratas prenhas receberam 1g/L de cafeína na água durante a gestação e até 21 
dias da lactação. Os filhotes (21 dias) foram randomicamente colocados em caixas e a atividade locomotora foi registrada por um 
sistema vídeo-computadorizado. Os filhotes foram observados por 130 minutos, e os dados divididos em blocos de 10 minutos. 
Depois do período de habituação (60 min) MK-801 (0.2 mg/kg, i.p.) ou salina (i.p.) foram administrados. RESULTADOS: MK801 
causou importante aumento da locomoção nos ratos controles depois de 20 minutos de sua administração (P < 0,05). Contudo, os 
ratos tratados com cafeína tiveram a hiperlocomoção induzida pelo MK-801 significativamente diminuída.DISCUSSÃO E 
CONCLUSÕES. Uma vez que a adenosina tem forte influência no desenvolvimento neural e o efeito locomotor do MK-801 envolve a 
transmissão de glutamato e dopamina, podemos sugerir que a hiperlocomoção induzida pelo MK-801 foi impedida devido a: 1) o 
antagonismo dos receptores de adenosina pela cafeína nos períodos embrionário e pós-natal poderia impedir a suscetibilidade dos 
receptores de NMDA e MK-801; 2) a desensibilização dos receptores de dopamina por remoção do tônus inibitório exercido pela 
adenosina poderia alterar o efeito locomotor induzido por bloqueios dos receptores de NMDA. Suporte: CNPq, FAPERGS, PRONEX. 
 
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO CRÔNICO COM CAFEÍNA SOBRE PARÂMETROS GLUTAMATÉRGICOS NO CÉREBRO DE 
RATOS.. Dall’Igna OP , Porciúcula LO , Ghislene G , Souza DO , Lara DR . Departamento de Bioquimica . FAMED - UFRGS. 
A cafeína, droga psicoativa amplamente utilizada, age no sistema nervoso central através do bloqueio não-seletivo de receptor de 
adenosina. O tratamento crônico com cafeína em camundongos leva à tolerância cruzada ao MK-801, droga bloqueadora dos 
receptores de glutamato do tipo NMDA. Para esclarecer mecanismos envolvidos nesse efeito, tratamos ratos cronicamente com 
cafeína (1 mg/ml na água; aprox. 200 mg/kg/dia por uma semana) e realizamos diversos ensaios neuroquímicos abordando o 
sistema glutamatérgico. Dados preliminares mostram que esse tratamento levou a um aumento do binding de [H3]MK-801 em 
membrana neuronais de córtex e hipocampo, mas não de cerebelo. Esse não pode ser visualizado quando glicina e glutamato fora, 
adicionados ao meio. Realizamos também o binding de [H3]glutamato em densidades pós-sinápticas de ratos, que mostrou uma 
tendência à diminuição após tratamento com cafeína. Não encontramos diferença na liberação de [H3]glutamato de vesículas 
sinápticas hipocampais. Esses dados ainda são preliminares e mais estudos ainda são necessários para obtenção de um perfil do 
funcionamento glutamatérgico em um cérebro cronicamente exposta à cafeína.  
 
CINÉTICA DE CRESCIMENTO CELULAR EM TEMPO REAL OBTIDA POR VÍDEO-MICROSCOPIA DE CONTRASTE DE 
FASE. Castro MAA , Grieneisen VA , Moreira JCF , Almeida RMC . Universidade Luterana do Brasil / Instituto de Física - UFRGS / 
Departamento de Bioquímica - ICBS - UFRGS . Outro. 
Fundamentação:O comportamento de células cultivadas in vitro é influenciado pela posição relativa de cada célula, de tal modo que 
a formação de padrões celulares pode determinar a dinâmica de crescimento da população de células. Linhagens celulares que 
tendem a formar agregados estão, por exemplo, mais sujeitas a sofrer os efeitos da inibição do crescimento dependente de contato 
se comparado com linhagens que formam padrões de células dispersas (Castro et al., Cell Prolif. 2003, 36, 65–73). O estudo da 
dinâmica de organização celular e o efeito sobre o crescimento podem ser mais bem estudados por técnicas de vídeo-mcroscopia 
em tempo real, rastreando célula-célula a posição e o momento da divisão celular.Objetivos:Conhecer e melhor entender a cinética 
de crescimento de células tumorais, verificando a relação entre formação de padrões celulares e as taxas de 
crescimento.Métodos:Foram obtidos dados de crescimento de células tumorais de carcinoma de colon (linhagem HT-29) filmadas 
em vídeo-microscopia de contraste de fase. As células eram cultivadas em densidade inicial de 3000 células/cm2 em meio 
tamponado independente de CO2, originando uma monocamada de células no final do período de crescimento. O crescimento e a 
movimentação das células eram filmados em vídeo-microscopia de contraste de fase e as imagens obtidas eram gravadas em um 
PC, em intervalos de 1-3 minutos entre cada fotografia, durante 24-72 horas de exposição. A intensidade luminosa era controlada 
próximo da penumbra para minimizar os danos da exposição prolongada. Foram produzidos 15 vídeos em diferentes condições de 
agregação celular, os quais foram analisados no software NIH-Image. A partir do rastreamento de cada célula filmada, obtivemos 
as taxas de crescimento de células estratificadas em 1) células isoladas alongadas, 2) células em borda de monocamada e 3) 
células em centro de monocamada.Resultados:Células isoladas apresentaram maior taxa de crescimento em relação às células 
agrupadas em monocamadas, enquanto que entre as células agrupadas, as taxas de crescimento das células posicionadas na borda 
eram maiores do que as das células posicionadas no centro das monocamadas (P<0,05).Conclusões:O rastreamento em tempo real 
de células tumorais da linhagem HT-29 cultivadas in vitro permitiu a obtenção das taxas de crescimento celular em relação à 
posição de cada célula na superfície de cultivo e em relação às células vizinhas. Essa abordagem permitirá a elaboração de 
simulações de crescimento com base no padrão de organização que as células desenvolvem livremente, levando em conta a 
interação celular dependente de contato.  
 
INFLUÊNCIA DA DIETA NA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE TRIGLICERÍDEOS. Oliveira CSA , Schiavo M , Lunardelli A , 
Oliveira JR . Laboratório de Pesquisa em Biofísica . PUCRS. 
Elevados níveis de triglicerídeos no soro estão associados com condições patogênicas que aceleram a aterosclerose, além de 
existirem evidências de que a hipertrigliceridemia é um fator de risco independente para doenças coronárias pois contribui para as 
cardiopatias por um efeito aterogênico direto das lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Variações muito grandes na dosagem do 
colesterol e triglicérides limitam sua utilização clínica. Essas variações podem ser analíticas, quando relacionado a metodologia e 
procedimentos utilizados pelos laboratórios, e pré-analíticas, quando relacionadas a fatores intrínsecos do indivíduo. Usando o 
mesmo método laboratorial, analizou-se possíveis alterações nos níveis lipídicos dos pacientes a fim de questionar a verdadeira 
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