
Revista

HCPA

Semana CientíficaSemana Científicaª
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre252512º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

Anais

R E V I S T A D O H O S P I T A L D E C L Í N I C A S D E P O R T O A L E G R E E
F A C U L D A D E D E M E D I C I N A D A U N I V E R S I D A D E D O R I O G R A N D E D O S U L

REVISTA HCPA 2005; 25 (Supl 1) :1-251

REVISTA HCPA - Volume 25 (Supl 1) - Setembro 2005
International Standard Serial Numbering (ISSN) 0101-5575

Registrada no Cartório do Registro Especial de Porto Alegre sob nº 195 no livro B, n.2
Indexada no LILACS

A Correspondência deve ser encaminhada para: Editor da Revista HCPA - Largo Eduardo Zaccaro Faraco - Rua Ramiro Barcelos, 2350
90035-903 - Porto Alegre, RS - Tel: +55-51-2101.8304 - www.hcpa.ufrgs.br



 223 

TEMPORARY HIGH-LEVEL EXPRESSION OF BETA-GALACTOSIDASE ACTIVITY IN FIBROBLASTS FROM 
GM1 GANGLIOSIDOSIS PATIENTS 

RAQUEL CRISTINA BALESTRIN;MATTE U; VIEIRA MB; SANO R; COELHO J; GIUGLIANI R 

GM1 Gangliosidosis is an autosomal recessive disorder caused by the deficiency of the lysosomal hydrolase acid 
b-galactosidase. The infantile form (GM1 type 1) is severe and shows neurodegeneration and visceromegaly that 
lead to death usually within two years.  It’s a lysosomal storage disorder frequent in Brazil, with a carrier 
frequency of 1:67. Both in vitro and animal studies showed the potential for gene therapy of this disease, as the 
enzyme is secreted and can be captured by deficient cells and targeted to the lysosomes. To the present, there is 
no effective treatment for GM1 Gangliosidosis. In order to test an expression vector for correcting the genetic 
defect of GM1 Gangliosidosis, we tested the gene transfer to fibroblasts in culture using liposomes. b-Gal cDNA 
was cloned into the expression vectors pSCTOP and pREP9. Transfection was performed using 
LIPOFECTAMINE 2000. After transfection, cells were harvested after 24h, 48h and 7 days. Enzyme activity was 
measured in cell lysate and supernadant by fluorometric assay. Treated cells 24 hours after transfection showed 
a much higher enzyme activity. (pREP9 b-Gal 1080.53, pSCTOP-b-Gal 1232.29, pREP9 Β- gal + pTRACER 
1259.63, pREP9 Β- gal + pSCTOP Β- gal 1718.94 nmoles/h/mgprot). However, cells maintained in culture for 7 
days showed values similar to that of untreated patients. In this study we were able to transfect primary fibroblasts 
in culture using a non viral vector that over expresses the b-Galactosidase gene for a short period of time. To 
achieve a more prolonged effect, a different plasmid containing elements for nuclear retention and selective 
advantage should be used. 

  

Fisiologia 

  

EXPRESSÃO DO RECEPTOR DE INSULINA EM PLACENTA DE PACIENTES COM PRÉ-ECLÂMPSIA 

PEDRO SALOMãO PICCININI;PEDRINI RO; SCHROEDER,SS; ORCY RB; MARTINS-COSTA SH; RAMOS, 
JGL; CORLETA, HVE.; CAPP, E. 

A pré-eclâmpsia (PE) é considerada um dos mais significantes problemas de saúde da gestante, podendo levar à 
morte da mãe, a restrição do crescimento fetal e indicação de prematuridade. Os mecanismos dessas disfunções 
são caracterizados por hipertensão materna, proteinúria, edema, vasoconstrição do leito vascular materno e 
aumento da resistência vascular periférica.  Estudos mostram que síndrome de resistência à insulina pode 
contribuir com a fisiopatologia da PE; permanecem dúvidas, porém, sobre o desencadeamento da doença. Os 
objetivos desse trabalho são de verificar e comparar a expressão gênica e protéica do receptor de insulina (RI) 
em músculo esquelético, adipócitos e placenta de gestantes com e PE e comparar a atividade de tirosina 
quinase do RI entre estes dois grupos e comparar o grau de fosforilação do RI em resíduos de tirosina e de 
serina em gestantes com e sem PE.             Pacientes: Participaram deste estudo 17 mulheres que foram à 
cesárea por indicações não relacionadas com esta pesquisa no Serviço de Obstetrícia do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. Aproximadamente 3-4g placenta foram obtidos durante a cirurgia, congelados em nitrogênio líquido 
e armazenados a -80 ºC até serem preparados por técnicas reconhecidamente efetivas no estudo do RI humano. 
Métodos: Nesse trabalho mostramos resultados preliminares sobre a expressão protéica da subunidade beta do 
RI (anticorpo anti-beta subunidade) em placenta analisada por western blot. Estes resultados foram avaliados por 
auto-radiogramas visualizados e quantificados por densitometria.             Resultados preliminares: Expressão 
protéica da beta subunidade do RI em placenta de mulheres normais (2,53± 1,96) foi semelhante quando 
comparado com mulheres com PE (1,09± 1,04).            Conclusão: A expressão da beta subunidade do RI nas 
placentas foram semelhantes sendo que a atividade de tirosina quinase do receptor de insulina será ainda 
analisada.  

  

EXPRESSãO GêNICA DA AROMATASE EM FOLíCULOS PILOSOS DO ESCALPO DE INDIVíDUOS NORMAIS 
E DE PACIENTES COM A SíNDROME DOS OVáRIOS POLICíSTICOS 

POLYANA SARTORI MAIER;ISABEL OLIVEIRA, DéBORA MORSCH, POLI MARA SPRITZER 

Introdução: O aparecimento de pêlos de acordo com padrão masculino de distribuição (hirsutismo) pode ser 
característico de pacientes com síndrome dos ovários policísticos (PCOS) pois o excesso de androgênios nessas 
mulheres provocaria esse crescimento diferenciado. A aromatase catalisa a conversão de androgênios em 
estrogênios e seu estudo vem sendo importante nessas pacientes, justamente porque desviaria a produção de 




