
 

Kg = kilograma (s) 

LTM = memória de longa duração 

LTP = potencial de longa duração 

L-LTP = fase tardia do potencial de longa duração 

mg = miligrama (s) 

mL = mililítro (s) 

mRNA = RNA menssageiro 

mTor = alvo da rapamicina em mamíferos 

NADPH-d = fosfato de dinucleotído de nicotinamida e adenine diaforase 

nNOS = óxido nítrico sintetase neuronal 

PBS = tampão salina fosfato 

PFA = paraformaldeído 

pH = potencial de hidrogênio 

PV = parvalbumina 

RNA = ácido ribonucléico 

rRNA = RNA ribossômico 

S = unidade Svedberg,  medida da taxa de sedimentação de um componente 
em uma centrífuga, relacionando peso molecular e a forma 3-D do 
componente 

SDS = dodecil sulfato de sódio 

SDS-PAGE = eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS 

SE = status epilepticus 

SST = somatostatina 

Tris = tris-hidroximetil amino metano 

tRNA = RNA transportador 

uORF = fase aberta de leitura 

U = unidade de enzima 

UPR = resposta a proteína mal enovelada 
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Nada convém que se repita... 
Só em linguagem amorosa agrada 
A mesma coisa cem mil vezes dita. 

 
 Mário Quintana 
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R E S U M O 

O controle da síntese protéica tem papel fundamental em diversas condições 

fisiológicas, mecanismos homeostáticos e diversos fenômenos de plasticidade 

neuronal.  Um dos principais mecanismos  de regulação da síntese protéica é a 

fosforilacão do fator de iniciação eIF2α.  O aumento de fosforilação de eIF2α leva ao 

bloqueio do início de tradução geral da célula e tradução de genes específicos a 

exemplo do ATF4 (fator de ativação transcricional 4).  Há 4 cinases específicas que 

fosforilam eIF2α, cada uma ativada sob condições distintas de estresse.  A cinase 

GCN2, por exemplo, está presente em abundância no encéfalo, e faz parte do 

controle alimentar, memória e aprendizado de mamíferos.  A proteína IMPACT, 

preferencialmente expressa no encéfalo, atua como uma inibidora da ativação de 

GCN2.  Nesse contexto, torna-se relevante uma análise sistemática da distribuição 

de IMPACT no encéfalo e do possível envolvimento dessa proteína em condições 

fisiológicas e/ou patológicas.  Um conjunto de resultados foi observado:  (i) A 

proteína IMPACT é preferencialmente expressa em núcleos encefálicos associados 

ao ritmo circadiano, como também núcleos importantes na geração de ritmos, como 

o theta hipocampal;  ii) A elevada intensidade e densidade de IMPACT no 

hipotálamo e hipocampo pode condizer com o envolvimento de IMPACT em 

mecanismos que envolvam homeostase corporal (função hipotalâmica) e memória 

(função hipocampal).  (iii) Em tecido adulto, poucos grupos neuronais mostraram 

divergências na expressão de IMPACT entre roedores e primata;  (iv) Há evidências 

de expressão diferencial (em uma mesma espécie) de IMPACT em grupos neuronais 

específicos (GABAérgicos);  (v) Neurônios IMPACT-positivos são resistentes a vários 

tipos de estresse (leves, intensos, agudos ou crônicos, a exemplo de baixas 

temperaturas e indução de status epilepticus no modelo de epilepsia por 

pilocarpina);  (vi) A proteína IMPACT é constitutiva, mostrou-se insensível a 

perturbações in vivo;  (vii) IMPACT é detectada a partir do estágio embrionário E16.  

De acordo com os dados aqui dispostos sobre a expressão de IMPACT em neurônios 

e a evidência de sua expressão áreas encefálicas e em diversas condições, nós 

podemos especular sobre sua possível relevância na neurofisiologia.  Assim, juntos 

esses dados sugerem que neurônios IMPACT-positivos tem função importante no 

encéfalo de mamíferos e podem estar envolvidos na geração e controle de ritmos 

encefálicos e na homeostase. 
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A B S T R A C T 

The control of protein synthesis plays a major role in several physiological 

conditions, homeostatic mechanisms and several phenomenon of neuronal 

plasticity.  One of the most important mechanisms in regulation of protein 

synthesis is the phosphorylation of the initiation factor 2 (eIF2α).  Increase in the 

eIF2α phosphorylation blocks general translation and enhance translation of 

specific genes such ATF4 (activating transcription factor 4) for example.  In 

response to specific stress stimuli four specific kinases can phosphorylate eIF2α.  

The GCN2 kinase, for instance, is abundant in the brain, and is involved in feeding 

behavior control, learning and memory of mammalians.  The IMPACT protein, 

preferentially expressed in the brain, acts as an inhibitor of the activation of GCN2.  

Therefore, a systematic analysis of the distribution of IMPACT in the brain and its 

possible involvement in physiological and/or pathological conditions are relevant.  

The following results were observed:  (i) The IMPACT protein is preferentially 

expressed in brain nuclei involved in circadian rhythms, as well as in important 

nuclei involved in rhythm generation, such as the hippocampal theta rhythm;  (ii) 

The high density and intensity of IMPACT labeling in the hypothalamus and 

hippocampus may reflect its involvement in homeostatic mechanisms 

(hypothalamic function) and memory (hippocampal function).  (iii) In adult tissue, 

only a few neuronal groups showed divergence in IMPACT expression between 

rodents and primate;  (iv) Within a single species there was differential expression of 

IMPACT in specific neuronal groups (e.g. GABAergic neurons);  (v) IMPACT-positive 

neurons were resistant to several types of stress (weak, strong, acute or chronic), 

such as low temperature and status epilepticus induced by pilocarpine in a model of 

epilepsy;  (vi) IMPACT is a constitutive protein, insensitive to perturbations in vivo;  

(vii) The detection of IMPACT starts at E16 embryonic stage.  According to these 

results on the neurons expressing IMPACT and the evidence of its presence in some 

brain areas, we speculate on its possible relevance in neurophysiology.  Thus, these 

data taken together suggest that IMPACT-positive neurons have important 

functions in the mammalian brains and may be involved in generation and control 

of brain rhythms and physiological homeostasis in general. 
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A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer 
em casa. 
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo... 
Quando se vê, já é 6ªfeira... 
Quando se vê, passaram 60 anos... 
Agora, é tarde demais para ser reprovado... 
E se me dessem - um dia - uma outra oportunidade, 
eu nem olhava o relógio. 
seguia sempre, sempre em frente ... 

Mário Quintana
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1.1   Introdução Geral 

A regulação da síntese protéica tem papel fundamental em diversas 

condições fisiológicas envolvendo plasticidade neuronal, comportamento, 

aprendizado e memória (Gietzen et al., 2004; Costa-Mattioli et al., 2005; Hao 

et al., 2005), e em diversas condições patológicas, a exemplo da isquemia, 

diabetes e epilepsia  (Kumar et al., 2001; Kaufman, 2002; Kaufman et al., 

2002; Ron, 2002; Si et al., 2003; Carnevalli et al., 2004).  Compreender a 

regulação da tradução é relevante para a compreensão dos ajustes 

adaptativos imediatos e dos fenômenos plásticos duradouros evidênciados 

tanto em processos adaptativos fisiológicos quanto em patológicos. 

A tradução dos RNA mensageiros (mRNA) de eucariotos é regulada 

primariamente na etapa da iniciação (Mathews et al., 2000), fase na qual os 

ribossomos são recrutados para o mRNA, um processo que requer a 

participação de muitas proteínas denominadas fatores de iniciação (Kozak, 

1983; Merrick, 1992).  Um dos  mecanismos centrais no controle da síntese 

protéica é a fosforilacão e defosforilação do fator de iniciação eIF2α. 

O fator eIF2α quando na forma defosforilada forma um complexo 

ternário com o tRNA iniciador aminoacilado (Met-tRNAiMet) e GTP; esse 

complexo liga-se à subunidade ribossomal menor 40S que então é capaz de 
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reconhecer o códon de iniciação da síntese protéica (AUG) no mRNA.  Ao 

contrário, a fosforilação de eIF2α (eIF2α-P) leva `a inibição da tradução geral 

da célula (Hinnebusch, 2000; Sonenberg e Dever, 2003) e, paradoxalmente, 

estimula a tradução de proteínas específicas relacionadas a mecanismos de 

recuperação celular, a exemplo da proteína ATF4 (fator de ativação 

transcricional 4) (Harding et al., 2000; Jiang et al., 2004; Lu et al., 2004; 

Vattem and Wek, 2004).  Outra função importante para ATF4 (fator de 

ativação transcricional 4) é inibir a plasticidade sináptica, visto em vários 

filos (Yin et al., 1994; Bartsch et al., 1995; Abel et al., 1998; Chen et al., 

2003; Costa-Mattioli, et al., 2007).  

A fosforilacão de eIF2α é decorrente da ativação de cinases, as quais 

são ativadas em condições variadas de estresses, como infecção viral, 

carência de aminoácidos essenciais ou glicose (Dever, 2002).  A fosforilacão é 

importante para que ocorra adaptação e atenuação da injúria celular ou 

ainda indução de apoptose. 

Em mamíferos, há 4 cinases capazes de fosforilar eIF2α sob condições 

específicas de estresse:  PERK, ativada por estresse do retículo 

endoplasmático;  PKR, ativada por RNA dupla fita gerado em infecções virais;  

HRI, ativada pela falta de heme em reticulócitos; e GCN2, cuja ativação é 

mediada pela ligação a tRNA não carregados que se acumulam na falta de 

aminoácidos, sendo a principal via ativada em condições de carência de 

aminoácidos. 

A cinase GCN2 (controle geral não-desreprimível 2) está presente em 

todas regiões encefálicas de mamíferos e faz parte de uma via importante na 

3 



Introdução 
 

recuperação do estresse metabólico, comportamento alimentar, memória e 

aprendizado (Costa-Mattioli et al., 2005; Costa-Mattioli and Sonenberg, 

2006; Wek et al., 2006; Costa-Mattioli et al., 2007).  O sistema nervoso 

central possui um inibidor endógeno para GCN2, a proteína IMPACT (Pereira 

et al., 2005) (Fig. 1). 

 

 

1.2   Regulação da Síntese Protéica 

O processo de síntese protéica inicia-se quando o RNA ribossomal 

acoplado ao RNA transportador desloca-se ao longo do RNA mensageiro em 

busca do códon iniciador AUG.  Em todas as espécies os ribossomos são 

organizados em duas subunidades, uma menor e outra maior, que em 

eucariotos tem os coeficientes de sedimentação igual a 40S e 60S, 

respectivamente, e quando juntas formam um coeficiente de sedimentação 

80S (Lafontaine and Tollervey, 2001). 

Em eucariotos a iniciação da tradução é um processo complexo 

envolvendo a montagem das subunidades ribossomais com um complexo 

Met-tRNAiMet  e fatores de iniciação.  Para que o processo de iniciação de 

síntese ocorra há participação de pelo menos 12 fatores indispensáveis para 

o posicionamento das subunidades ribossomais (40S e 60S) e do Met-

tRNAiMet no códon de iniciação AUG do mRNA (Lafontaine and Tollervey, 

2001). 

.
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Fig. 1.  Representação simplista da via ativada por GCN2 e da atuação de IMPACT nessa via. 
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A regulação da síntese protéica é principalmente realizada por cinases 

que fosforilam o fator eIF2.  O fator eIF2 quando na forma eIF2.GTP forma 

um complexo ternário com o tRNA iniciador aminoacilado (eIF2+GTP+Met-

tRNAiMet), que então se liga à subunidade ribossomal 40S já associada aos 

fatores eIF3, eIF1 e eIF1A, formando o complexo 43S de pré-iniciação.  O 

complexo 43S, por sua vez, liga-se ao fator eIF4F que está posicionado na 

extremidade cap 5’ do mRNA, formando o complexo 48S.  O complexo 48S 

migra no mRNA até encontrar o primeiro códon AUG de iniciação.  Neste 

ponto, eIF5 realiza hidrólise de GTP a GDP no fator eIF2, e eIF2.GDP é 

liberado juntamente com outros fatores de iniciação. Em seguida, o fator 

eIF5B promove a hidrólise de outra molécula de GTP a ele associada 

permitindo que a subunidade 60S ribossomal una-se ao complexo, e assim, 

tem início o processo de elongação da cadeia polipeptídica, e então formação 

da proteína (Hershey and Merrick, 2000; Hinnebusch, 2000). 

Três subunidades compõem o fator eIF2:  α (alfa); β (beta); γ (gama).  A 

fosforilação que ocorre na subunidade α é um importante mecanismo de 

regulação de síntese protéica.  A fosforilação de eIF2α no resíduo Ser51 

impede a síntese protéica por impedir a atividade de eIF2B que é responsável 

pela troca de GDP por GTP em eIF2 (Dever et al., 1992; Krishnamoorthy et 

al., 2001).  Apenas a forma eIF2.GTP (e não eIF2.GDP) é capaz de se ligar ao 

tRNA iniciador aminoacilado para início da tradução. 

Fisiologicamente, a elevada concentração de eIF2α fosforilado ocorre em 

células submetidas a estresses como infecção viral e falta de nutrientes 

(aminoácidos, glicose ou soro), e ocasiona a inibição do início de tradução 
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geral da célula.  A fosforilação de eIF2α ao mesmo tempo que inibe a síntese 

protéica geral na célula, paradoxalmente aumenta a taxa de tradução do 

regulador transcricional ATF4.  ATF4, também conhecido como CREB-2, 

ativa a transcrição de genes envolvidos na recuperação celular nas diferentes 

condições de estresse (Harding et al., 2003).  Recentemente mostrou-se que 

aumento e diminuição nos níveis de ATF4 atuam como inibidor de LTP ou 

estimulador de LTP, respectivamente (Chen et al., 2003; Costa-Mattioli et al., 

2007).  Nesse sentido a regulação de GCN2 regula fosforilação de eIF2α e 

plasticidade sináptica em eucariotos. 

 

 

1.3   Relevância Fisiológica de GCN2 

1.3.1   Comportamento alimentar 

A relevância da função fisiológica de GCN2 em mamíferos foi 

recentemente demonstrada com a utilização de animais knockout para o 

gene Gcn2 (Gcn2-/-).  Estes animais são aparentemente normais, não 

exibindo anormalidades fenotípicas (Zhang et al., 2002).  No entanto, quando 

esses animais foram alimentados com dieta carente em aminoácidos 

essenciais (ex.: leucina, triptofano, lisina...), houve grande perda de massa 

muscular em comparação com os animais selvagens, sugestivo de elevado 

catabolismo protéico nesses animais Gcn2-/- (Anthony et al., 2004).  Análises 

comportamentais sugeriram que esses animais não foram capazes de 

reconhecer dietas pobres nesses aminoácidos, ao contrário de camundongos 

normais (Gcn2+/+), que como todos os onívoros tendem a rejeitar esse tipo de 
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dieta.  A análise de fatias de encéfalo de animais Gcn2+/+ submetidos à dieta 

pobre em aminoácidos essenciais indicou elevada fosforilação de eIF2α no 

córtex piriforme anterior, o que não foi observado em animais Gcn2-/-, 

confirmando que GCN2 faz parte de uma via regulatória importante no 

gerenciamento do estresse nutricional de mamíferos (Gietzen et al., 2004; 

Maurin et al., 2005). 

 

1.3.2   Memória e aprendizado 

GCN2 é expressa em todas as regiões encefálicas, a exemplo do 

hipocampo (CA1, CA3 e giro denteado hipocampal) (Costa-Mattioli et al., 

2005).  Em estudos eletrofisiológicos em fatias de hipocampo de 

camundongo selvagem (Gcn2+/+), normalmente, um único estímulo 

tetanizante de alta freqüência (100Hz em 1 segundo) na via comissural/ 

colateral de Schaffer provoca uma forma transiente de potencial de longa 

duração inicial conhecido por E-LTP, o qual decai em 2-3 horas (Kandel, 

2001).  Em fatias de hipocampo de camundongo Gcn2-/- (onde não há 

evidências de malformações hipocampais, nem alterações nas transmissões 

sinápticas basais da região CA1), o mesmo estímulo leve (100Hz em 1 

segundo) é capaz de provocar um potencial de longa duração tardio (L-LTP) 

robusto e sustentado, além de provocar uma E-LTP maior que nos animais 

Gcn2+/+ (Costa-Mattioli et al., 2005). 

Em protocolos de indução de LTP (estimulações intensas, 4 pulsos de 

100Hz) observa-se diminuição na fosforilação de GCN2 e eIF2α em fatias de 

hipocampo de animais selvagens.  Contudo, nas fatias Gcn2-/- apesar do 

8 



Introdução 
 

nível de eIF2α fosforilado estar reduzido, L-LTP e LTM (memória de longa 

duração) estão impedidos (Costa-Mattioli et al., 2005) mostrando que o efeito 

da deleção de Gcn2 está relacionado a prejuízos de aprendizado e memória 

dependentes de hipocampo (Costa-Mattioli et al., 2005).  Outras análises 

realizadas nesses hipocampos Gcn2-/- mostram que tanto a fração polissomal 

de mRNA de ATF4 quanto a proteína ATF4 estão reduzidas (Costa-Mattioli et 

al., 2005).  ATF4 é um inibidor de CREB.  Assim, a redução na produção de 

ATF4 nesses animais Gcn2-/- está associada ao aumento da função de CREB, 

uma via de sinalização particularmente relevante na diminuição do limiar de 

L-LTP nos neurônios (Bartsch et al., 1995; Chen et al., 2003; Costa-Mattioli 

et al., 2007).  A expressão de genes de expressão imediata regulados por 

CREB (BDNF, c-Fos, Egr-1) também está aumentada (25-35%) nos extratos 

de hipocampo Gcn2-/-.  Uma possível explicação para a aparente contradição 

encontrada nos testes de memória e análises bioquímicas é que deve haver 

um controle fino dos processos bioquímicos necessários para indução de LTP.  

Ou seja, a síntese protéica acima do normal pode interferir na situação 

ótima/ideal necessária para este modelo de plasticidade sináptica, podendo 

induzir a síntese de proteínas que antagonizam L-LTP e LTM, como as 

proteínas relacionadas a depotenciação. 

 

 

1.4   Relevância Fisiológica de ATF4 

O controle da expressão de ATF4 em mamíferos ocorre de forma 

semelhante àquele da expressão da GCN4 em levedura (Zhang et al., 2002; 
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Vattem and Wek, 2004).  Duas pequenas fases abertas de leitura (uORF1 e 

uORF2) localizadas na porção 5’ do mRNA contribuem de forma diferente 

para a tradução de ATF4.  Em condições normais, os ribossomos traduzem 

essas uORFs, não conseguindo traduzir a ORF codificadora de ATF4.  Em 

condição celular de estresse, a fosforilação de eIF2 resulta na redução nos 

níveis de eIF2-GTP fazendo com que os ribossomos deslizem além dos 

códons de iniciação das uORF's, por não terem o complexo ternário de 

reconhecimento do códon AUG.  Eventualmente, esses ribossomos varrendo 

a mensagem adquirem complexos ternários e, encontrando o AUG iniciador 

de ATF4, traduzem ATF4 (Lu et al., 2004; Vattem and Wek, 2004), fator que 

ativa genes envolvidos em resposta ao estresse oxidativo, biossíntese e 

transporte de aminoácidos (Harding et al., 2003).  ATF4 também induz a 

transcrição de ATF3, responsável por aumentar a expressão de CHOP (Jiang 

et al., 2004).  Os fatores ATF3 e CHOP aumentam a expressão de GADD34 

que é o feedback para defosforilar eIF2α (Schroder and Kaufman, 2005; 

Marciniak and Ron, 2006). 

Animais knockout para ATF4 (Atf4-/-) apresentam anemia fetal severa 

devido a problemas na hematopoiese fetal (Masuoka and Townes, 2002).  Em 

abordagem das propriedades eletrofisiológicas em fatias de hipocampo de 

animais Atf4-/- constatou-se uma diminuição do limiar para L-LTP, mesmo 

quando adicionado ao meio um composto derivado de salubrinal (Sal003) 

que é capaz de manter a fosforilação de eIF2α e assim diminuir a síntese 

protéica.  Esse estudo enfatiza que a diminuição nos níveis de ATF4 é o 

principal fator que leva `a expressão de genes necessários `a diminuição do 

limiar para L-LTP e LTM (Costa-Mattioli et al., 2007), e não o aumento nos 
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níveis de síntese protéica por si.  Assim, a regulação da plasticidade 

sináptica e o aprendizado por GCN2 parece basear-se na regulação de ATF4.  

Corroborando com essa informação foi verificado que no portador de 

Alzheimer os níveis de ATF4 e eIF2α-P estão elevados (Lewerenz and Maher, 

2009). 

 

 

1.5   GCN2 e a Proteína IMPACT 

A ativação da cinase GCN2 depende de sua interação com GCN1 

(GCN2-GCN1) (Sattlegger and Hinnebusch, 2000).  Em levedura 

(Saccharomyces cerevisiae) quando a proteína YIH1 está superexpressa, liga-

se a GCN1 (YIH1-GCN1), competindo com GCN2 e inibindo sua ativação 

(Kubota et al., 2000a; Kubota et al., 2001).  Mamíferos possuem um ortólogo 

de YIH1, denominado IMPACT (Hagiwara et al., 1997; Kubota et al., 2000).  

Recentemente nosso grupo de pesquisa demonstrou, em células de 

mamíferos em cultura, que IMPACT interage com GCN1 e quando 

superexpressa inibe a ativação de GCN2, e conseqüentemente inibe a 

expressão de ATF4 e CHOP (Pereira et al., 2005). 

O gene Impact foi identificado ao acaso ao se testar um novo método de 

identificação de genes impressos em camundongos.  O gene está localizado 

no cromossomo 18 de camundongo e é expresso apenas quando herdado do 

alelo paterno (Hagiwara et al., 1997).  Recebeu o nome Impact devido a sua 

característica de ser impresso e codificar uma proteína com uma região 

conservada desde procariotos (Imprinted and ancient).  Nesse mesmo estudo 
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observaram que o RNA de Impact está presente preferencialmente no 

encéfalo e menos abundante em outros tecidos como rim, pulmão, fígado, 

músculo esquelético, útero e duodeno: 

  

 

 

 

 

 Fig. 2.  Hibridização de IMPACT por Northern blot 

usando RNA de vários tecidos de camundongo 

adulto.  Linha 1, coração;  2, encéfalo;  3, baço; 

4, pulmão;  5, fígado;  6, músculo esquelético;  7, 

rim;  8, testículos.  Figura retirada da referência 

Hagiwara et al., 1997. 

 

 

Genes impressos geralmente têm um papel fundamental no controle do 

desenvolvimento embrionário, desenvolvimento pós-natal e comportamento 

animal, atuando na proliferação e diferenciação celular (Morison and Reeve, 

1998).  Aberrações nesses genes podem causar defeitos congênitos como, 

síndromes de Prader-Willi, Angelman, Backwith-Wiedemann e doenças 

comuns incluindo hipersensibilidade, diabetes mellitus, distúrbio bipolar e 

tumores malignos (Nakao and Sasaki, 1996).  A função biológica de genes 

impressos não é conhecida e os mecanismos de impressão genômica 

parecem estar relacionados a metilação do DNA (Li et al., 1993), que 

corresponde à adição de um grupo Metil ao carbono na posição 5 da citosina, 

processo que resulta em uma profunda inibição da expressão gênica e 

desativação de genes desnecessários.  Todas as células do corpo trazem a 

mesma carga genética e é a metilação que permite que determinados genes 
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(e não outros) se manifestem dentro de algumas células normais 

especializadas. 

Em vista da relevância fisiológica de GCN2 em mamíferos, do 

envolvimento de IMPACT na regulação da via de sinalização mediada por 

GCN2 e da expressiva abundância de IMPACT no encéfalo, torna-se relevante 

um estudo topográfico da distribuição de IMPACT no encéfalo de mamíferos, 

bem como um estudo da implicação funcional dessa proteína em fenômenos 

envolvedo homeostase e plasticidade. 
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Parte 1 
A primeria parte aborda o mapeamento topográfico da proteína IMPACT nos 

encéfalos de três espécies de mamíferos (camundongo, rato e sagüi), bem 

como discute aspectos importantes dessa proteína com base nos achados 

neuroquímicos e topográficos.  Além de verificar em qual idade embriológica 

de camundo aparecem células IMPACT-positivas 
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A atual crise de expressão, que tanto vem alarmando a velha-guarda 

que morre mas não se entrega, não deve ser propriamente de 

expressão, mas de pensamento.  Como é que pode escrever certo 

quem não sabe ao certo o que procura dizer? 

 

 

Mário Quintana 
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2   OBJETIVOS 

 

 

2.1   Objetivos da Parte 1: 

 

(i) Por meio de imuno-histoquímica, analisar comparativamente a 

distribuição da proteína IMPACT no encéfalo de camundongos, ratos e 

sagüis.  A distribuição uniforme da proteína nas três espécies pode sugerir 

uma propriedade funcional comum da proteína em mamíferos. 

 

(ii) Por meio de imunofluorescência, verificar se uma mesma célula expressa 

2 marcadores, IMPACT e GCN1, em fatias de encéfalos do mesmo modo que 

ocorre em células em cultura.  IMPACT deve estar presente em células que 

também expressam GCN1 se uma das funções de IMPACT for a de inibir GCN2. 

 

(iii) Por meio de imunofluorescência, analisar se células IMPACT-positivas 

possuem marcadores neuronais comuns entre elas, i.e. somatostatina, 

parvalbumina, colecistocinina dentre outros.  Se for regra a expressão de 

IMPACT, numa célula, junto com um marcador específico, pode-se sugerir uma 

propriedade fisiológica peculiar para essas células IMPACT-positivas. 
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(iv) Por meio de imuno-histoquímica, verificar em qual período do 

desenvolvimento embrionário a expressão de IMPACT torna-se detectável.  O 

período no qual surge a proteína talvez possa sinalizar a função ou 

propriedade fisiológica de IMPACT durante o desenvolvimento. 
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Um dia descobrimos que se apaixonar é inevitável... 
Um dia percebemos que as melhores provas de amor são as mais simples... 
Um dia percebemos que o comum não nos atrai... 
Um dia perceberemos que a pessoa que não te liga é a que mais pensa em você... 
Um dia percebemos que somos muito importantes para alguém mas não damos 
valor a isso... 
Um dia descobrimos que apesar de viver quase 100 anos, esse tempo todo não é 
suficiente para realizarmos todos os nossos sonhos, para dizer tudo o que tem de 
ser dito... 
O jeito é: ou nos conformamos com a falta de algumas coisas na nossa vida ou 
lutamos para realizar todas as nossas loucuras... 
Quem não compreende um olhar tampouco compreenderá uma longa explicação. 

 

Mário Quintana 
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3   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1   Animais 

Todos os protocolos experimentais foram aprovados pelo Comitê de 

Uso Ético e Cuidado dos Animais da UNIFESP, protocolo no 0843/05.  Os 

roedores foram provenientes do Biotério Central da EPM/ UNIFESP e os 

sagüis foram provenientes de doações feitas pelo Zoológico de São Paulo e 

Parque Ecológico do Tietê, oriundos do nosso próprio criatório.  Os animais 

foram mantidos em ciclo claro-escuro de 12 horas, com início do ciclo claro 

às 7:00 horas, à temperatura constante, tendo acesso livre à água e a 

comida. 

 

 

3.2   Especificidade dos Anticorpos Produzidos 

3.2.1   Preparação dos anticorpos 

Os soros imunes foram obtidos em coelhos (soro anti-IMPACT e anti-

GCN1) e em cobaias (soro anti-IMPACT e anti-GCN1) imunizados com 

proteína recombinante purificada.  Quatro injeções subcutâneas contendo 
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200μg de proteína foram aplicadas num intervalo de 21 dias usando 

adjuvante de Freund completo para a primeira injeção e adjuvante de 

Freund incompleto para as demais imunizações.  Os soro anti-IMPACT e 

anti-GCN1 e a afinidade dos anticorpos purificados foram descritos 

previamente por colaboradores do nosso grupo de pesquisa (Pereira et al., 

2005).  Brevemente, o soro anti-IMPACT feito em coelho foi obtido contra 

uma proteína recombinante His6-IMPACT.  A proteína recombinante foi 

expressa em E. coli Rosetta (DE3) após indução com 0,1mM de isopropil-D-

tiogalactopiranosidio a 23°C, por 18 horas, as células foram colhidas, re-

suspensas em tampão de lise (sucrose a 10% em, NaCl a 0,2M, e Tris-HCl a 

50mM, pH 7,5), congeladas e incubadas com lisozima (1mg/mL) por 30 

minutos em gelo e brevemente sonicadas. As células lisadas foram 

centrifugadas e o sobrenadante foi aplicado na resina ácido nitrilotriacético 

de níquel (Ni-NTA;Qiagen,Chatsworth,CA) equilibrada com tampão de 

ligação (NaCl a 500mM, Tris-HCl a 20mM, pH 8,0, e imidazol a 5mM).  A 

proteína His-tagged foi eluída com tampão contendo Tris-HCl a 20mM, pH 

8,0, NaCl a 500mM e imidazol 1M, e dialisada em Tris-HCl a 20mM, pH 7,5, 

e 2-mercaptoetanol a 10mM, e usada para imunização.  Para a purificação 

por afinidade do anticorpo anti-IMPACT, 1mg de proteína de fusão 

recombinante purificada foi submetida a SDS-PAGE e transferidas para 

membrana Hybond-C.  Um pedaço da membrana contendo a proteína, 

visualizada por coloração com Ponceau, foi bloqueado com leite desnatado a 

5% em PBS, pH 7,2, seguido por incubação com anti-soro diluído 1:10 in 

PBS, por 3h.  Após lavagens com PBS, o anticorpo foi eluído com glicina a 
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0,1M, pH 2,5 e EGTA a 1mM por 10 minutos.  O pH foi neutralizado 

imediatamente com adição de um igual volume de Trisma base a 0,1M.  A 

solução contendo o anticorpo purificado foi concentrada por centrifugação 

em filtros Centricon. 

A especificidade do anticorpo anti-IMPACT purificado foi descrita 

previamente (Pereira et al., 2005) e seu uso para imuno-histoquímica foi 

amplamente analisado neste trabalho por meio de ensaios de inibição em 

tecido encefálico.  O anticorpo anti-IMPACT feito em cobaia, também usado 

neste trabalho, foi obtido e purificado como descrito na obtenção do anti-

IMPACT feito em coelho.  O soro anti-GCN1 contra a proteína recombinante 

His6-GCN1 2204-2651 foi feito em coelho como descrito previamente (Pereira et 

al., 2005).  A seqüência GCN1 (Gen-Bank, Manassas,VA; gi:51827542) que 

codifica os resíduos 2204-2651 foi obtida por RT-PCR de mRNA de encéfalo 

de camundongo e clonada como um fragmento 1,3-kb nos plasmídios 

pET28a e pGEX6p3.  A expressão foi obtida em E.coli BL21 (DE3) para a 

proteína em fusão com o His-tag e em E.coli DH5 para a fusão com GST.  Os 

extratos foram preparados como descrito acima.  A proteína recombinante 

insolúvel no extrato da bactéria foi solubilizada por uréia a 8M.  A proteína 

His6-GCN1 2204-2651 usada para imunização foi purificada em Ni-NTA em 

presença de uréia como recomendado pelo fabricante (Qiagen), seguido por 

SDS-PAGE e eluição da proteína da fatia de gel por incubação de 18 horas 

em 10mL de H20 destilada com agitação constante e depois concentrada em 

filtros Centricon.  Os anticorpos foram purificados por afinidade, 

essencialmente como descrito anteriormente para purificação do anticorpo 
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anti-IMPACT usando uma proteína GST-GCN1 2204-2651 purificada 

imobilizada em filtro de nitrocelulose.  Essa proteína de fusão GST foi 

purificada da parte insolúvel do extrato celular, por solubilização com uréia 

seguido de SDS-PAGE, e eluição da proteína da fatia de gel.  A 

especificidade do anticorpo anti-GCN1 purificado foi determinada em 

ensaios de immunoblots e imunoprecipitação (Pereira et al., 2005).  Esse 

anticorpo foi capaz de imunoprecipitar uma proteína de um tamanho 

esperado de GCN1 e co-imunoprecipitar IMPACT de extratos de encéfalo de 

camundongo.  A especificidade desses anticorpos para imuno-histoquímica 

está sendo explorada neste trabalho.  Os anticorpos anti-GCN2 foram feitos 

em cobaia usando uma proteína recombinante GCN2 588-1024 expressa de 

pGEX4T-1 derivada de plasmídio, gentilmente doado pelo Dr David Ron 

(Harding et al., 2000).  A proteína foi purificada essencialmente como 

descrito anteriormente para GST-GCN12204-2651. 

 

3.2.2   Immunoblot 

Extratos de parte do encéfalo ou de fibroblasto de embrião de 

camundongo (MEF) foram preparados em solução contendo tampão HEPES 

a 20mM, pH 7,5, NaCl a 150mM, Triton X-100 a 1%, glicerol a 10%, EDTA a 

1mM, PMSFa 1mM, 4μg/mL de aprotinina, 2μg/mL de pepstatina, NaF a 

100mM, e pirofosfato tetrasódico a 10mM.  As proteínas foram separadas 

em SDS-PAGE a 7% (para GCN1 e GCN2, com massa molecular 

preestabelecida de 293kDa e 186kDa, respectivamente) ou a 12% (para 
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IMPACT e β-actina, com massa preestabelecida de 36kDa e 41kDa, 

respectivamente) e transferidas para membranas de nitrocelulose (Hybond-

C Extra, Amersham, Arlington Heights, IL) a 1A por 1h (Towbin et al., 1979).  

As membranas foram bloqueadas com 4% de leite desnatado, por 1h a 

temperatura ambiente, seguido por incubação com anticorpo anti-GCN1 

purificado, por 18h (1:500, em leite desnatado a 4% em TBS, Tween a 0,1%), 

anticorpo anti-GCN2 (1:500, em albumina de soro bovino a 2,5% em TBS, 

Tween a 0,1%), ou com anticorpos anti-IMPACT ou anti-βactina (Sigma, 

St.Louis,MO), respectivamente, 1:500 e 1:1.000 de diluição em leite 

desnatado a 4% em PBS, Tween a 0,1%.  Após três lavagens com Tween 20 

a 0,1% in PBS, as membranas foram incubadas com proteína A conjugada a 

peroxidase (1:2.000, GE Healthcare, Milwaukee, WI) (para anticorpos anti-

GCN2 e anti-IMPACT) ou com anticorpos anti-IgG de coelho conjugados a 

peroxidase (1:2.000, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) (para os 

anticorpos anti-GCN1 e anti-βactina), em PBS, Tween 20 a 0,1%.  Após 

incubação por um período de 1h, a temperatura ambiente, e lavagens em 

PBS, as proteínas foram detectadas pelo método de quimioluminescência 

ECL (GE Healthcare).  Quando necessário, após destacados os anticorpos da 

membrana por meio de imersão em 2-mercaptoetanol a 100mM, SDS a 2%, 

Tris-HCl a 62,5mM, pH 6,7 a 50°C, por 30minutos, a mesma membrana foi 

incubada com outros anticorpos e processados como acabamos de descrever. 
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3.3   Imuno-marcação em Tecido 

3.3.1   Processamento do tecido adulto para imuno-histoquímica e análise 

Os animais, camundongos (Mus musculus, machos, 20-30 g, n=5), 

ratos (Rattus norvegicus, machos, 200-250 g, n=5) e sagüis (Callithrix 

jacchus, 150-200 g, n=3) foram anestesiados profundamente com 

tionembutal (50 mg/Kg, i.p. Cristalia, Brasil) e então perfundidos através da 

aorta ascendente com 400mL/Kg de PBS 0,1M, pH 7,2, seguido por 

800mL/Kg de formaldeído 4% (PFA 4%) em PBS 0,1M, pH 6,8, ambas 

soluções a 4ºC.  O encéfalo foi removido da caixa craniana 1h após a 

perfusão, procedimento que parece minimizar os traumas no tecido, imerso 

imediatamente numa solução crioprotetora contendo 30% de sacarose em 

PFA, e mantido a 4ºC por 24h.  Em criostato foram obtidas fatias coronais 

seriadas de 30 µm de espessura, que em seguida foram processadas para 

imuno-histoquímica.  As fatias sobressalentes foram imersas em solução 

anti-congelante e armazenadas a -20ºC para posterior processamento, 

procedimento comum em protocolos de imuno-histoquímica.  Para a imuno-

histoquímica as fatias foram incubadas por 10 minutos em 0,1% de H2O2 

para diminuir a peroxidase endógena do tecido, em seguida foram lavadas 

em PBS 0,1M, pH 7,2 e então tratadas com solução de bloqueio contendo 

0,3% de Triton X-100 (Amresco) e 0,5% de soro normal de cabra (Vector 

Laboratories, Inc.) em PBS, por 30 minutos.  Prosseguimos com a incubação 

em anticorpo primário diluído em solução de bloqueio (anti-IMPACT [feito 

em coelho, produção própria] 1:200 para fatias de roedores e 1:20 para 

fatias de sagüis; ou anti-GCN1 [feito em cobaia, produção própria] 1:100), 
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por 15h a 4ºC.  Os tecidos foram lavados e incubados em anticorpo 

secundário biotinilado, diluído em solução de bloqueio (anti-coelho 1:200, 

feito em cabra, Vector Laboratories, Burlingame, CA; ou anti-cobaia 1:200, 

feito em cabra, Vector Laboratories, Burlingame, CA) incubados por 2h a 

4ºC.  Posteriormente as fatias foram lavadas e incubadas com kit ABC 

(avidin-biotin complex,Vector Elite ABC kit) por 90 minutos.  A ligação do 

anticorpo foi detectada com a reação diaminobenzidina (DAB) intensificada 

por níquel.  As fatias foram montadas em lâminas, desidratadas e fechadas 

com DPX.  As micrografias foram capturadas com auxílio do microscópio 

Nikon (Nikon Eclipse E600 FN) e do software Nikon ACT-1 v.2.2.  As 

produções das figuras foram feitas com o auxílio do software Adobe 

Illustrator CS3 (San Jose,CA). 

As regiões encefálicas, nomenclaturas e classificações dos grupos 

celulares foram identificadas com auxílio do Atlas Estereotáxico de 

camundongo e rato (Paxinos and Franklin, 2001; Paxinos and Watson, 2005) 

e Atlas de sagüi (Stephan et al., 1980). 

A intensidade relativa das marcações foi estimada por comparações 

visuais de células nas imuno-histoquímicas, no mesmo plano coronal da 

mesma área.  Todas as fatias de dada espécie foram processadas em 

paralelo para o propósito de comparação.  Três fatias de cada nível foram 

analisadas independentemente por dois autores.  Consideramos apenas a 

marcação citoplasmática, evitamos avaliar as células com secção no nível do 

núcleo. 
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3.3.2   Processamento do tecido adulto para imunofluorescência e análise 

As fatias de encéfalo de camundongo foram lavadas e incubadas 30 

minutos em glicina 1% em H2O destilada para diminuir a fluorescência 

endógena.  Em seguida as fatias foram lavadas e incubadas em solução de 

bloqueio (2% Soro Normal de Cabra + 0,1% Triton X-100), por 30 minutos e 

então imersas no coquetel de anticorpos primários (anti-IMPACT e qualquer 

outro anticorpo de interesse especificados na Tabela 1) diluídos em solução 

de bloqueio, por 2h a 4ºC.  Os respectivos anticorpos secundários 

fluorescentes (Alexa) foram incubados por 1h, no escuro a 4ºC.  Ver diluições 

e descrições dos anticorpos na Tabela 1.  As fatias foram lavadas e montadas 

em lâminas Fisher Scientific Superfrost Plus (Pittsburgh, PA) e 

imediatamente fechadas com Fluoromount.  Experimentos controle omitindo 

o anticorpo primário não mostraram qualquer marcação.  Os sinais 

fluorescentes foram captados por meio de um microscópio de fluorescência 

(Nikon Eclipse E600 FN) e com auxílio do software Nikon ACT-1 v.2.2.  A 

produção das figuras foi feita utilizando o software WCIF ImageJ (NIH, 

Bethesda, MD, EUA). 

 

3.3.3   Processamento do tecido embrionário para imuno-histoquímica, 

imunofluorescência e análise 

Camundongos Balb C, fêmeas, provenientes da colônia do Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia 

(CEDEME), tiveram a sua prenhes acompanhada para obtenção de embriões 
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nos períodos E12 (n=2), E14 (n=2), E16 (n=2) e E18 (n=2) gestacional, e 

obtenção de camundongos nos períodos pós-natais P1 (n=2), P7 (n=2) e P30 

(n=2).  As camundongos fêmeas foram sacrificadas por deslocamento cervical 

e os embriões foram retirados imediatamente, decapitados e imersos em uma 

solução contendo 4% de PFA em PBS, 0,1M, pH 7,2.  Os animais P1, P7 e 

P30 foram decapitados e imediatamente imersos na mesma solução de PFA 

citada acima.  Após dois dias em PFA a 4ºC, os materiais foram imersos 

numa solução crioprotetora contendo sacarose a 30% em PFA a 4ºC por 48h.  

Após congelar, o material foi fatiado em criostato com espessura de 30μm.  

As fatias foram colocadas em lâminas gelatinadas e processadas para 

imuno-histoquímica ou imunofluorescência com anti-IMPACT da mesma 

forma descrita no processamento de tecidos de animais adultos. 

As micrografias foram capturadas com auxílio do microscópio Nikon 

(Nikon Eclipse E600 FN) e do software Nikon ACT-1 v.2.2.  As produções 

das figuras foram feitas com o auxílio do software Adobe Illustrator CS3 

(San Jose,CA).  As regiões encefálicas, nomenclaturas e classificações dos 

grupos celulares foram identificadas com auxílio do Atlas de 

desenvolvimento de camundongo (Jacobowitz and Abbott, 1998). 
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