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IMPACT REGIÃO 
D I 

núcleo hipoglosso - - 
núcleo oculomotor - - 
núcleo paragigantocelular lateral ++ ++ 
núcleo parapiramidal ++ +++ 
núcleo periolivar caudal + ++ 
núcleo prepósito ++ +++ 
núcleo reticular bulbar ++ ++ 
núcleo reticular gigantocelular +++ ++ 
núcleo reticular intermédio ++ ++ 
núcleo reticular lateral - - 
núcleo reticular pontino, parte caudal ++ ++ 
núcleo reticular pontino, parte oral - - 
núcleo solitário ++ ++ 
núcleo trigeminal  espinal ++ ++ 
núcleo trigeminal  espinal, parte caudal ++ + 
núcleo trigeminal  espinal, parte oral ++ +++ 
núcleo trigeminal sensório principal ++ +++ 

substância glial paracoclear ++ +++ 
zona perifacial + + 

   
Cerebelo   

camada de células de Purkinje +++ ++ 
núcleo cerebelar interposto, parte anterior ++ ++ 
núcleo cerebelar medial (fastigial) ++ ++ 
núcleo vestibular lateral ++ ++ 
núcleo vestibular medial, parte magnocelular ++ ++ 
núcleo vestibular medial, parte parvocelular ++ +++ 
núcleo vestibulocerebelar ++ ++ 

   
Medula   

áreas 1, 2, 3 e 4  (dorsolateral) + + 
áreas 5 (lateral), 7(ventrolateral), 8 e 9(ventral) ++ ++ 

1A densidade relativa foi avaliada com base em neurônios marcados com anticorpo anti-

IMPACT cuja intensidade da marcação foi de moderada a intensa.  A análise foi feita 

numa área de 10,000µm2, considerado os seguintes parâmetros: - = 0 células; + = 0-5 

células; ++ = 6-19 células; +++ = > 20células. 
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Corpo Estriado (Fig. 11).  O estriado possui poucos neurônios que 

expressam IMPACT, mas a grande maioria expressando intensamente a 

proteína.  O globo pálido e núcleo acumbens continham um grande número 

de neurônios IMPACT-positivos e que expressavam intensamente a proteína 

(Fig. 11A,B).  Nos sagüis essas áreas apresentaram pouquíssimos neurônios 

IMPACT-positivos (Fig. 11C,D).  Outra região com alta densidade de 

neurônios intensamente expressando IMPACT é a substância inominada.  De 

forma menos intensa o núcleo geniculado magnocelular, núcleo rubro 

magnocelular e a comissura posterior magnocelular também expressam 

IMPACT. 

 

Região Septal.  A região septal no camundongo contém diversos 

neurônios que expressam IMPACT.  Contudo constatamos muitas diferenças 

na densidade e intensidade de células expressando IMPACT nas diversas 

áreas observadas (Tabela 2).  Assim, enquanto neurônios positivos foram 

intensamente marcados e densamente distribuídos no núcleo septal medial e 

porção vertical da banda diagonal, os núcleos septais laterais e o núcleo 

septal triangular foram moderadamente marcados e ainda possuíram pouca 

densidade de marcação.  Ainda outros núcleos septais não apresentaram 

marcação, a exemplo do núcleo septal lateral da parte intermédia e o núcleo 

septo-hipocampal.  O núcleo leito da estria terminal apresentou uma 

quantidade substancial de neurônios IMPACT-positivos, moderadamente ou 
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Fig. 11.  Secções no nível do caudado putamen e órgão subfornical.  A,C: 

Imunoreatividade para IMPACT em encéfalo de camundongo e sagüi, 

respectivamente, maior magnificação em B (camundongo) e D (sagüi).  E,F: 

Imnunoreatividade para IMPACT no órgão subfornical no encéfalo de camundongo 

e rato, respectivamente.  CPu, caudado putamen; GP, globo pálido; SFO, órgão 

subfornical.  Escala de barra = 300μm em A,C; 100μm em B,D–F. 
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intensamente marcados.  A região subfornical continha uma densa 

distribuição e intensa marcação de neurônios que expressam IMPACT (Fig. 

11E,F). 

 

Amígdala (Fig. 12).  A amígdala exibiu menos neurônios IMPACT-

positivos que outras regiões encefálicas.  Os núcleos mediais e centrais 

apresentaram marcação e continham algumas pouquíssimas células 

intensamente marcadas.  Os outros núcleos, a exemplo dos laterais, 

basomediais e basolaterais, não apresentaram marcação considerável. 
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Fig. 12.  Imuno-histoquímica para IMPACT no nível da amígdala, em fatia de 

encéfalo de camundongo.  A,B: neurônios marcados na amígdala medial e 

basolateral, respectivamente.  MePD, núcleo amigdalóide medial, parte 

posterodorsal; BLP, núcleo amigdalóide basolateral; VEn, núcleo endopiriforme 

ventral.  Escala de barra = 20μm. 

 

Região Retrohipocampal.  Em roedores, no córtex ectorrinal, raras 

células mas intensamente marcadas foram localizadas nas camadas II-III, e 

neurônios moderadamente marcados foram vistos com mais freqüência nas 

camadas V-VI.  A área entorrinal continha poucos neurônios dispersos e 
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fracamente marcados em diferentes camadas.  O parasubículo, pós-subículo 

e pré-subículo mostraram poucos neurônios moderadamente marcados.  No 

subículo, os neurônios IMPACT-positivos foram mais numerosos e 

apresentaram células mais intensamente marcadas da região subicular.  A 

camada piramidal do subículo (porções dorsal e ventral) não apresentou 

qualquer marcação para IMPACT. 

 

Formação Hipocampal (Fig. 13).  Vários neurônios isolados, a maioria 

intensamente marcados, foram observados no estrato oriens em diferentes 

campos do corno de Amon (CA1, CA2 e CA3; Fig. 13A,D,G), bem como no 

estrato radiado.  A camada piramidal do corno de Amon foi fracamente 

marcada, uma leve marcação difusa de fundo, que não foi considerada 

IMPACT-positiva (Fig. 13B,E,H), e com algumas células IMPACT-positivas 

contendo prolongamentos vistosos voltados para o estrato radiado.  No giro 

denteado, o hilo possui células que expressam intensamente IMPACT e de 

forma mais densa que em qualquer outra região da formação hipocampal.  

As células granulares não apresentaram quaisquer vestígios de expressão de 

IMPACT (Fig. 13C,F,I).  No geral, as células encontradas no hipocampo 

marcadas intensamente com anti-IMPACT tem características morfológicas 

de interneurônios (dados mais a frente confirmam que IMPACT está contida 

em citoplasma de interneurônios hipocampais).  Sagüis mostraram poucos 

neurônios IMPACT-positivos espalhados no hilo, com a maioria expressando 

IMPACT muito fracamente. 
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Tálamo (Fig. 14).  Os núcleos talâmicos possuem diferentes padrões de 

expressão de IMPACT a depender da região (Tabela 2, Fig. 14); quanto mais 

medial a localização do núcleo maior a presença de neurônios IMPACT- 

positivos, com exceção do núcleo lateral reticular talâmico que mostrou 

densa distribuição de neurônios intensamente marcados para IMPACT.  De 

forma geral, a maioria dos neurônios talâmicos foram negativos para 

IMPACT, havendo no entanto alguns núcleos que expressaram altos níveis 

de IMPACT.  Essa distribuição foi mantida nas três espécies estudadas, 

exceto pela observação que o núcleo reuniens em sagüis não possui IMPACT 

e pela fraca marcação de IMPACT na zona incerta, comparando com os 

dados obtidos em roedores (Fig. 14). 

 

Hipotálamo (Fig. 15).  Uma das regiões encefálicas com maior 

densidade em células IMPACT-positivas é o hipotálamo.  No entanto, a 

marcação no núcleo hipotalâmico lateral foi menos intensa que nos demais 

núcleos.  Uma outra exceção foi o núcleo hipotalâmico ventral medial, 

caracterizado por ausência de células intensamente marcadas com IMPACT.  

De fato nesse núcleo só havia um fundo difuso fracamente marcado com 

IMPACT, o qual foi considerado IMPACT-negativo (Fig. 15A,C).  O núcleo 

supraquiasmático foi a área com maior abundância de neurônios  que 

expressam níveis altos de IMPACT. 

No núcleo do trato óptico e núcleo terminal lateral do trato óptico 

acessório, apesar de poucos neurônios marcados, a maioria deles expressava 

níveis altos de IMPACT. 
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