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Fig. 15.  Secções no nível do hipotálamo.  A,C: Núcleo arqueado (Arc) e 

região ventromedial (VMH) em camundongo e sagüi, respectivamente.  B,D: 

maior magnificação dos quadros em A,C.  Escala de barra = 300μm em 

A,C; 100μm em B,D. 

 

 

 

MESENCÉFALO 

 

Cerebelo (Fig. 16).  No córtex cerebelar o núcleo cerebelar medial 

(fastigial), núcleo vestibulocerebelar, parte magnocelular do núcleo 

vestibular medial, parte anterior do núcleo cerebelar interposto, núcleo 

vestibular lateral bem como a camada de células de Purkinje (corpos e 

dendrítos), apresentou moderada marcação.  De forma surpreendente, em 

sagüis todas as células de Purkinje foram intensamente marcadas.  Em 

camundongos várias células de Purkinje não foram marcadas;  notamos isso 
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Fig. 16.  Secções no nível do cerebelo.  Imunoreatividade para IMPACT em camundongo 

(A), rato (D) e sagüi (F), maiores magnificações em B-C,E,G, respectivamente.  A camada 

de células de Purkinje está indicada com cabeça de seta preta e células com 

características morfológicas de interneurônios GABAérgcos na camada granular indicados 

com seta preta.  Em camundongos e ratos há células de Purkinje que não possuem 

expressão detectável de IMPACT (asteriscos).  Células IMPACT-positivas presentes na 

camada molecular estão indicadas com cabeça de seta branca em E.  Gr, camada 

granular; Mol, camada molecular; Pk, camada de células de Purkinje; Wm, substância 

branca.  Escala de barra = 100μm em A,E,G; 50μm em B,C; 300μm em D,F. 
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pela observação de espaços entre células ou entre grupos de células de 

Purkinje marcadas com anti-IMPACT.  Em cada fileira um número de 3 a 21 

células não foi marcado.  No cerebelo de ratos notamos uma ausência de 

marcação em 3 a 6 células de Purkinje dispostas em fileira (Fig. 16C,E).  

Além disso, células isoladas, freqüentemente localizadas na camada 

granular, com aspecto morfológico de interneurônios, foram intensamente 

marcadas e vistas com maior freqüência em ratos (Fig. 16A,D,E, cabeça de 

seta).  Algumas dessas células isoladas da camada granular encontravam-se 

em contato direto com células de Purkinje.  Em camundongos, e menos 

freqüentemente em ratos, várias células dispersas na camada molecular do 

cerebelo foram marcadas fracamente ou moderadamente.  Em sagüi a 

camada molecular não apresentou qualquer celular marcada, mas mostrou 

processos dendríticos robustos (Fig. 16G), comparando com roedores, que 

mostraram finos processos dendríticos fracamente marcados. 

 

 

No tronco encefálico de roedores, constatamos que quase todas as 

áreas contem células expressando IMPACT, e em várias dessas áreas há uma 

alta concentração e/ou neurônios intensamente marcados com IMPACT: 

a) Núcleo visual somatosensorial – áreas pretectal, camada cinzenta 

profunda e camada do nervo óptico do colículo superior; 

b) Áreas somatosensoriais – núcleo trigeminal espinal dorsomedial e 

porção oral (divisão ventrolateral) do núcleo trigeminal espinal, núcleo 

trigeminal sensorial principal (porções dorsomedial e ventrolateral), parte 

dorsal do núcleo reticular bulbar e núcleo cuneato externo. Nos núcleos da 
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coluna dorsal encontramos neurônios com intensidade de marcação de fraca 

a moderada; 

c) Núcleos autidivos – substância glial paracoclear, porção anterior do 

núcleo coclear ventral.  O núcleo do braquio do colículo inferior continha 

concentrações fracas a moderadas de neurônios marcados; 

d) Sistema vestibular – núcleo vestibulocerebelar, núcleo vestibular 

medial (porções parvocelular e magnocelular) e núcleo vestibular lateral; 

e) Núcleos gustatórios e viscerais – núcleo do trato solitário (porções 

comissural, intersticial, medial e ventrolateral), núcleo solitário (porções 

dorsolateral e ventral), ambos mostraram neurônios moderadamente 

marcados; 

f) Aspectos motores – a área motora mesencefálica que mostrou 

neurônios mais intensamente marcados foi a substância negra (porções 

reticular e compacta).  O nucleo oculomotor acessório caudal continha 

neurônios moderadamente a intensamente marcados, como também, em 

nível caudal, a porção ventral do núcleo reticular medular. 

A porção parvocelular do núcleo rubro e o colículo superior mostraram 

neurônios moderadamente a intensamente marcados com IMPACT, 

enquanto a porção magnocelular do núcleo vermelho mostrou neurônios 

menos intensamente marcados comparativamente, enquanto o colículo 

inferior mostrou neurônios moderadamente marcados e espaçadamente 

dispostos. 

O núcleo pálido da rafe mostrou neurônios densamente e 

intensamente marcados, enquanto os núcleos linear e magno da rafe 

continham neurônios com marcação moderada. Alguns outros neurônios 
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moderadamente a intensamente marcados também foram encontrados nos 

núcleos: subgeniculado, peripeduncular, interfascicular, Darkschewitsch, 

interpeduncular, dorsomedial, oculomotor acessório medial, comissura 

posterior e paranigral. 

 

Ponte e Bulbo.  Encontramos neurônios IMPACT-positivos em vários 

núcleos pontinos e bulbares, como indicados na tabela 2.  Neurônios 

IMPACT-positivos estavam presentes principalmente nos núcleos preposto, 

porção caudal do reticular pontino, trigeminal espinal dorsomedial, grácil, 

porção oral do trigeminal espinal, trigeminal sensorial principal (dorsomedial 

e ventrolateral), parte anterior do núcleo coclear ventral, cuneato externo, 

reticular gigantocelular (incluindo a porção alfa), paragigantocelular lateral, 

substância glial paracoclear, parapiramidal, reticular intermediado e 

reticular bulbar (dorsal e ventral), que mostraram marcação entre moderada 

e intensa  

 

MEDULA ESPINAL 

 

Medula Espinal.  Dentro da substância cinzenta da medula espinal 

encontramos numerosos neurônios IMPACT-positivos dispersos na extensão 

antero-posterior, marcados de forma moderada ou intensa.  Estes eram em 

geral neurônios relativamente grandes similares a neurônios motores e 

neurônios pequenos similares a neurônios sensoriais.  Não analisamos a 

medula espinal de sagüis dado que não dissecamos essa região. 

60 



Parte 1  /  Resultados 

4.4   Análise da Neuroquímica das Células IMPACT-positivas 

A proteína IMPACT é expressa essencialmente em neurônios, e não em 

glia, visto que dupla marcação por meio de imunofluorescência não mostrou 

uma mesma célula expressando IMPACT e GFAP (glial fibrillary acidic 

protein), um marcador característico de células gliais (Fig. 17). 

Sabendo-se que há ampla distribuição GCN2 no encéfalo de 

camundongo processado para imuno-histoquímica (Costa-Mattioli et al., 

2005), e sabendo-se que para GCN2 ser ativada é necessária a formação de 

um complexo com GCN1, fizemos imuno-histoquímica para detecção de 

GCN1 em fatias de encéfalo de camundongo para comparar com aquela 

distribuição de GCN2 publicada em Costa-Mattioli (2005).  A distribuição de 

GCN1, assim como GCN2, foi uniforme no encéfalo de camundongo (Fig. 18).  

Por meio de immunoblot analisamos de forma mais quantitativa as proteínas 

GCN2, GCN1 e IMPACT em algumas áreas encefálicas (Fig. 18D).  O 

anticorpo anti-GCN2 - feito contra uma fusão de proteína recombinante, 

GST-GCN2 588 .1024 – teve sua especificidade determinada por immunoblot de 

extrato de células obtidas de camundongos Gcn2-/- (Fig. 18E). 

Levando-se em consideração que IMPACT inibe GCN2 por competir 

com a ligação a GCN1, realizamos a dupla marcação de IMPACT e GCN1 em 

fatias de encéfalo de camundongo para verificar se todos neurônios que 

possuem IMPACT possuem GCN1 em seu soma.  No hipocampo, todos 

neurônios IMPACT-positivos são GCN1-positivos, mas nem todos neurônios 

GCN1-positivos são IMPACT-positivos, a exemplo das células granulares do
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 giro denteado do hipocampo (GCN1-positivas), onde não há qualquer 

expressão de IMPACT (Fig. 18H). 

 

 

 

 

Fig. 17.  Imunofluorescência do giro denteado hipocampal. A: neurônios IMPACT-

positivos; B: células gliais (marcadas com GFAP); C: sobreposição das imagens A e 

B.  H: hilo; Gr: Células granulares do giro denteado hipocampal.  Escala = 20μm. 
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Figura 17 
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Fig. 18.  Expressão de GCN2, GCN1 e IMPACT no encéfalo de camundongo.  A, B, C: Imuno-

histoquímica usando anti-GCN2, anti-GCN1 e anti-IMPACT, respectivamente, em fatias de 

encéfalo de camundongo.  Apenas a imagem A foi retirada do trabalho de Costa-Mattioli et 

al, 2005 para melhor comparar a expressão de GCN2 que eles obtiveram com as expressões 

de GCN1 e Impact que obtivemos.  D: Imunoblot de extratos de regiões encefálicas e de 

fibroblasto de embrião (MEF) (10μg de proteína total).  GCN2 e GCN1 foram feitos na mesma 

membrana de amostras submetidas a 7% SDS-PAGE, amostras idênticas foram submetidas 

em paralelo a 12% SDS-PAGE e usadas para imunoblot com anticorpo anti-IMPACT e anti-β-

actina.  E: Imunoblot usando anti-GCN2 em MEF derivados de camundongos controles 

selvagens e Gcn2-/- ; a mesma membrana foi incubada com soro anti-GCN1 para 

normalização.  F,G,H: Imunofluorescência no giro denteado hipocampal; F, anti-IMPACT; G, 

anti-GCN1 e H, sobreposição das imagens F e G.  Gr: células granulares do giro denteado 

hipocampal; H: hilo.  Escala de barra = 100μm em B,C.; 20μm em H. 

 

 

Numa outra etapa do trabalho, após notar que neurônios IMPACT-

positivos possuem características morfológicas e localização regional de 

neurônios inibitórios, utilizamos marcadores neuroquímicos de vários tipos 

de células inibitórias para tentar restringir os neurônios IMPACT-positivos a 

uma determinada população especifica de neurônios inibitórios.  Essas 

análises foram realizadas sobretudo no hipocampo por conter ampla e 

definida diversidade populacional neuronal.  Realizamos dupla-marcações 

para IMPACT e para ácido glutâmico descarboxilase (GAD65/67), ácido 

gama-aminobutírico (GABA), parvalbumina (PV), colecistocinina (CCK), 

calretinina (CR), calbindina (Calb), somatostatina (SST) ou neuropeptídeo Y 

(NPY).  Nossos resultados mostram que neurônios IMPACT-positivos 

possuem em seu citoplasma as proteínas GAD65/67, GABA, PV e CCK mas 
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Figura 18 
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Fig. 19.  Imunofluorescência para IMPACT e marcadores GABAérgicos em secções do giro 

denteado hipocampal de camundongo.  A,D,G,J,M,P,S,V: anticorpo para IMPACT;  

B,E,H,K,N,Q,T,Y:  anticorpos para ácido glutâmico descarboxilase (GAD65/67), ácido 

gama-aminobutírico (GABA), parvalbumina (PV), colecistocinina (CCK), calretinina (CR), 

calbindina (Calb), somatostatina (SST) e neuropeptídeo Y (NPY), respectivamente.  

C,F,I,L,O,R,U,X:  imagens sobrepostas mostrando onde há dupla marcação de IMPACT com 

a outra proteína.  Notamos aqui que células que possuem significativa expressão de IMPACT 

podem possuir no seu soma as proteínas GAD65/67, GABA, PV e CCK, mas não as 

proteínas CR, Calb, SST, NPY (essas proteína só aparecem em células que possuem leve ou 

nenhuma expressão de IMPACT, a maioria das vezes).  Escala de barra = 20μm. 

 

 

raramente expressam as proteínas CR, Calb, SST e NPY (Fig. 19), ou ainda 

essas proteínas foram detectadas em níveis muito baixos nos neurônios 

IMPACT-positivos.  Células CCK-positivas têm sabidamente receptores 

canabinóides (CB1).  Assim ao analisar a dupla-marcação para IMPACT e 

CB1, confirmamos que a grande maioria das células IMPACT-positivas no 

hipocampo são CB1-positivas (Fig. 20). 

 

Decidimos também analisar interneurônios IMPACT-positivos quanto 

ao seu metabolismo.  A NADPH-d (nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate diaphorase) é a enzima  que marca atividade metabólica aeróbia e 

anaeróbia em músculos esqueléticos estriatos. No sistema nervoso a 

presença de NADPH-d sinaliza a presença da nNOS e a síntese do óxido 

nítrico, e em estruturas como o hipocampo ocorre 100% de co-localização 

entre NADPHd e nNOS (Greene et al., 1997).  O óxido nítrico tem sido 

descrito como mensageiro retrogrado intracelular para plasticidade sináptica 

associada com aprendizado e memória, está relacionado a alto grau de 
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