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metabolismo do neurônio (Franca and Volchan, 1995; Pereira et al., 2000).  

A dupla-marcação com anti-IMPACT e anti-nNOS (anticorpo para óxido 

nítrico sintetase) mostrou que pelo menos metade dos interneurônios  

IMPACT-positivos no hilo hipocampal são nNOS-positivos (Fig. 21). 
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Fig. 20.  Imunofluorescência em fatias de hipocampo de camundogno, em A marcação 

para IMPACT, em B marcação para receptor canabinóide (CB1), em C sobreposição de 

A e B.  Escala de barra = 20μm. 
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Fig. 21.  Imunofluorescência em fatias de hipocampo de camundogno, em A marcação 

para IMPACT, em B marcação para nNOS, em C sobreposição de A e B.  Escala de 

barra = 20μm. 
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4.5   Expressão de IMPACT no Desenvolvimento Embrionário 

O estudo da distribuição de IMPACT no encéfalo em desenvolvimento 

pode informar em qual período as células IMPACT-positivas são relevantes 

no quadro do desenvolvimento.  E assim pode refletir sua função naquele 

período.  Embora algumas proteínas surjam durante o desenvolvimento e 

não necessariamente apresentem função naquele período.  Questionamos se 

as células IMPACT-positivas são também GABA-positivas no período do 

desenvolvimento, período no qual a via GABAérgica é excitatória.  Ou ainda 

se a presença de IMPACT faz parte do mecanismo ambiental e genético 

envolvido para troca da função excitatória para inibitória do GABA. 

 

Análises de Western Blotting em encéfalos de camundongos durante o 

desenvolvimento mostram que o nível de expressão de IMPACT no encéfalo 

de embrião de 12 dias (E12) é mínimo e aumenta progressivamente até 30 

dias após o nascimento.  Na análise de RNA expressando IMPACT, realizada 

por Hagiwara e colaboradores até o período de desenvolvimento E17, há 

quase uma uniformidade na expressão do RNA expressando IMPACT, sendo 

aparentemente um pouco mais expressivo em E7 (Fig. 22). 

 

 

 

 

Fig. 22.  Hibridização de IMPACT por Northern blot usando RNA de 

tecido de embrião de camundongo.  Linha 1, E7; linha 2, E11; linha 

3, E15 dias; linha 4, E17.  Figura retirada da referência Hagiwara et 

al., 1997. 
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Análises da distribuição de IMPACT em fatias seriadas de tecido 

embrionário nos períodos E12, E14, E16 e E18 mostram, por meio de 

imuno-histoquímica, que algumas células IMPACT-positivas são detectadas 

apenas em E16.  As células IMPACT-positivas não foram detectadas nos 

períodos E12 e E14 em análises de fatias de tecido embrionário obtidas 

aleatoriamente (não fizemos até o momento marcação em fatias seriadas, o 

nosso próximo passo).  Os resultados preliminares mostram que no período 

E16 algumas células IMPACT-positivas estão presentes no colículo superior, 

córtex, núcleo reticular gigantocelular, núcleo reticular parvocelular e locus 

cerúleos.  Em E18 foram encontradas células no núcleo arqueado, córtex e 

núcleo hipotalâmico lateral. 
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Não te abras com teu amigo 

Que ele um outro amigo tem. 

E o amigo do teu amigo 

Possui amigos também... 

Mário Quintana 
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5   DISCUSSÂO 

 

 

5.1   Distribuição da Proteína IMPACT 

Nesse estudo analisamos sistematicamente a distribuição da proteína 

IMPACT nos encéfalos de camundongos, ratos e sagüis.  Observamos uma 

distribuição neuronal específica conservada nas três espécies.  Todavia em 

sagüis houve menos prevalência da expressão de IMPACT quando 

comparados aos roedores (Pereira et al., 2005), exceto para o hipotálamo.  

Esse dado pode refletir níveis baixos do gene Impact em primatas (Okamura 

et al., 2000; Okamura et al., 2005). 

Antes de realizar as imuno-histoquímicas e análise da distribuição de 

IMPACT, a especificidade do anticorpo anti-IMPACT foi avaliada, como 

descrito nos resultados.  Como a proteína usada para produzir o anticorpo 

foi derivada de seqüências de camundongo, era esperado que a intensidade 

do sinal obtido fosse um pouco diferente para cada espécie de animal 

(camundongo, rato ou sagüi); IMPACT de camundongo compartilha 87% de 

identidade com IMPACT de rato e 80% com IMPACT de primata (humano ou 

chimpanzé).  A intensidade das marcações referidas aqui (leve, moderada ou 

intensa), leva em consideração análises em um mesmo animal, em uma 

mesma fatia ou em fatias que foram processadas juntas no mesmo banho de 

imuno-histoquímica. 
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Outro aspecto técnico que deve ser apontado é a intensidade do sinal 

na imuno-histoquímica e os níveis de expressão de IMPACT.  A proteína 

IMPACT é detectada por imunoblot, em níveis muito baixos, em todas as 

células analisadas até o momento, incluindo as linhagens NIH3T3 e HEK293 

e fibroblastos embrionários.  A ausência de marcação por imuno-

histoquímica não significa portanto a ausência total da proteína IMPACT, 

mas sim possivelmente, um nível basal baixo semelhantemente ao encotrado 

nas linhagens celulares acima referidas.  A ênfase nesta discussão será dada 

aos níveis muito altos encontrados em determinados grupos neuronais.  

Estes níveis aproximam-se dos níveis de IMPACT obtidos por superexpressão 

em células HEK293 que levam `a inibição de GCN2, como mostrado 

anteriormente em trabalho deste grupo. 

Os dados discutidos aqui levam em consideração a única função 

conhecida para IMPACT, a de inibir GCN2, e portanto os resultados obtidos 

serão discutidos em relação `as funções conhecidas de GCN2. 

 

 

5.2  Sensibilidade Nutricional (hipotálamo ventro medial e córtex 

piriforme anterior) 

O comportamento alimentar em relação `a carência de aminoácidos 

essenciais é regulado pelo córtex piriforme anterior (APC), onde GCN2 

controla a sensibilidade imediata a dieta não balanceada.  Níveis elevados de 

eIF2α fosforilado, mediados pela ativação de GCN2, são observados em 

neurônios piramidais do APC em animais alimentados com dietas carentes 

71 



Parte 1  /  Discussão 

em aminoácidos indispensáveis (Gietzen et al., 2004).  Na camada piramidal 

do APC houve elevada expressão de IMPACT em células com características 

morfológicas de células inibitórias, que morfologicamente não seriam as 

células onde GCN2 seria ativado.  Assim, níveis baixos de IMPACT em 

neurônios que controlam a sensibilidade `a carência de aminoácidos em 

dietas podem permitir a ativação de GCN2 nessa área. 

Um dado interessante foi uma densa e intensa expressão de IMPACT 

no hipotálamo, exceto para um dos núcleos, o núcleo hipotalâmico ventro 

medial (VMH), conforme os dados observados no encéfalo das três espécies 

analisadas.  Nossos dados parecem sugerir que ausência de IMPACT é 

importante no VMH, e assim supomos que a atividade de GCN2 pode ser 

importante no VMH.  Além disso, Chamamos atenção para o fato do núcleo 

VMH não ser composto de neurônios GABAérgicos. 

O VMH está associado a função de busca alimentar, e desta forma 

uma lesão nessa área leva a obesidade (King, 2006).  De forma interessante, 

embora não obesos, camundongos Gcn2-/- alimentados com dieta carente em 

aminoácido essencial exibiram menor mobilização lipídica quando 

comparados a camundongos selvagens (Guo and Cavener, 2007).  Não há 

indicação do papel do VMH em relação ao metabolismo de aminoácidos.  

Contudo, o VMH está criticamente envolvido na sensibilidade a glicose 

devido ao número amplo de neurônios glicoresponsivos que dinamicamente 

respondem a hipoglicemia (Borg et al., 1995).  Embora não haja até o 

momento uma análise sistemática da atividade de GCN2 em condições de 

privação de glicose em células de mamíferos, sabe-se que GCN2 pode ser 

ativada na limitação a glicose em levedura (Yang et al., 2000). 
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A animais knockout para o gene Gcn2- -/  não mostram qualquer defeito 

óbvio em relação ao metabolismo da glicose.  Contudo, há alguns pontos 

paradoxais no que diz respeito à regulação de glicose e fosforilação de eIF2α.  

Enquanto camundongos Perk-/- desenvolvem uma grave forma de diabetes 

tipo I (similar a síndrome Wolcott-Rallison em homens), camundongos 

homozigotos para mutação Ser51Ala em eIF2α, que abole a habilidade dessa 

proteína ser fosforilada por cinases, morrem imediatamente após o 

nascimento de hipoglicemia devido a defeito na gliconeogênese (Harding et 

al., 2001; Scheuner et al., 2001).  Além disso, uma vez que animais Pkr-/- e 

Hri- -/  não têm qualquer defeito no metabolismo da glicose, tem sido sugerido 

que GCN2 pode também participar na via de sinalização da glicose em 

paralelo com PEK/PERK (Scheuner et al., 2001).  Como conseqüência, 

nossos resultados parecem sugerir que no VMH, a ativação de GCN2 poderia 

ocorrer face a desequilíbrios glicêmicos. 

Por fim, deve ser pontuado que ocorrem mecanismos compensatórios 

entre as cinases de eIF2α; assim, a ausência de uma das cinases pode 

freqüentemente ser suprida pela ativação de outro membro dessa família de 

proteínas (Jiang et al., 2003; Carnevalli et al., 2006). 

 

 

5.3  Aprendizado e Memória (hipocampo, amígdala e cerebelo) 

No hipocampo, IMPACT não foi detectada nas células granulares do 

giro denteado e é expressa em níveis muito baixos em células piramidais do 

CA1, CA2 e CA3, e em níveis altos em células do hilo.  Estudos recentes 
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mostram o envolvimento de GCN2 no LTP na área CA1 do hipocampo (Costa-

Mattioli et al., 2005).  Animais Gcn2- -/  mostram aumento no LTP inicial (E-

LTP) e um declínio no LTP tardio (L-LTP), em fatias de hipocampo 

submetidas a um trem de estimulação elétrica, que no animal selvagem leva 

ao L-LTP.  Esses dados refletem um aumento na memória dependente de 

hipocampo num treinamento fraco, mas declínio num treinamento intenso.  

Assim, a ativação de GCN2 está relacionada intrinsecamente `a 

transformação de E-LTP em L-LTP.  Porém, ainda não é conhecido o 

mecanismo molecular pelo qual GCN2 é modulado em resposta da atividade 

neuronal.  É possível que o fortalecimento sináptico secundario a atividade 

neuronal aumenta aumenta a importação de aminoácidos para dentro do 

neurônio e assim inativa GCN2 por meio do mecanismo convencional, que 

depende da extensão da alteração de tRNA com aminoácidos (Costa-Mattioli 

et al., 2009).  Uma alternativa sugerida por Costa-Mattioli e colaboradores é 

a possibilidade do protocolo de indução de L-LTP aumentar os níveis de 

IMPACT (Costa-Mattioli et al., 2009). 

Nossos dados dos baixos níveis de IMPACT nas células piramidais do 

CA1 estão assim de acordo com os achados eletrofisiológicos e 

comportamentais.  Os baixos níveis de IMPACT nas populações neuronais 

onde o LTP foi analisado (CA1) é consistente com a ativação de GCN2.  Os 

altos níveis de IMPACT em interneurônios inibitórios hipocampais, com a 

resultante inibição de GCN2 e assim baixos níveis de ATF4, deve contribuir 

para diferenças na plasticidade sináptica de longa duração (L-LTP) entre 

essa população neuronal, relativamente àquelas das células piramidais e 

granulares.  Os interneurônios controlam a excitabilidade e sincronização 
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dos neurônios de projeção (Buzsaki and Chrobak, 1995; Freund and 

Buzsaki, 1996; Chapman and Lacaille, 1999). 

No complexo amigdalóide, os núcleos amigdalóide lateral e intercalado 

encontram-se desprovidos de IMPACT, ao contrário de outros núcleos nessa 

região.  A amígdala lateral é a chave do sistema neural envolvida na 

aprendizagem e memória emocional, e é essencial para formação de memória 

durante o condicionamento ao medo especialmente quando são usados 

estímulos auditivos (Rodrigues et al., 2004).  Estudos com animais Gcn2-/-, 

em experimentos de condicionamento ao medo, indicaram que 

condicionamento por estímulos auditivos não foram impedidos.  Isso está de 

acordo com evidências que vias bioquímicas envolvidas no LTP do 

hipocampo e amígdala não são os mesmos.  Há evidências do papel crítico 

para cinase fosfatidilinositol 3 (PI3K) em condicionamento ao medo na 

amígdala (Lin et al., 2001).  Enquanto a fosforilação de Akt, um substrato de 

PI3K, foi observada na amígdala, isso não foi detectado no hipocampo ou 

cerebelo, após protocolos de condicionamento ao medo em ratos.  Assim, 

contrariamente ao hipocampo, a ausência de IMPACT na amígdala lateral 

não está relacionada `a necessidade de GCN2 para LTP nesses neurônios.  

Contudo, devemos ter cuidado ao abordar o não envolvimento do GCN2 na 

amígdala devido ao mecanismo compensatório entre cinases de eIF2α, como 

mencionado acima.  Além disso, tem sido sugerido que GCN2 não é a 

principal cinase de eIF2α na amígdala ou ainda que a via que desliga GCN2 

não está ativada em algumas formas de aprendizado dependente da 

amígdala (Costa-Mattioli et al., 2007). 
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O cerebelo foi uma das estruturas com poucas células marcadas com 

IMPACT, em termos relativos.  Houve notável ausência de IMPACT nas 

células granulares cerebelares e em outros tipos celulares com exceção das 

células de Purkinje.  É verdade que não foi descrito déficit cerebelar em 

animais Gcn2-/-, mas déficits de aprendizado e memória associados com o 

cerebelo ainda não foram avaliados nesses animais, ao que sabemos. 

 

 

5.4  Ritmo Circadiano e Ritmo Teta 

Em contraste `a maioria dos núcleos talâmicos, que não continham 

IMPACT, o folheto intergeniculado (IGL) mostrou abundante expressão de 

neurônios intensamente marcados com IMPACT.  O IGL, juntamente com o 

núcleo supraquiasmático hipotalâmico (SCN), são os principais geradores do 

ritmo circadiano.  O SCN foi o núcleo com maior porcentagem de neurônios 

expressando níveis altos de IMPACT em todo encéfalo.  O IGL está envolvido 

em ambos efeitos fótico e não-fótico no ritmo circadiano, e projeta-se 

diretamente para o SCN.  O IGL parece regular inputs do ambiente que 

influenciam o ritmo circadiano.  Outros núcleos do tálamo que mostraram 

marcação intensa de IMPACT, claramente acima de outros núcleos da região, 

incluindo aqueles que são interconectados com IGL e envolvidos no ritmo 

circadiano/ ciclo sono-vigilia são:  núcleos paraventricular, geniculado 

lateral ventral, talâmicos mediais, reuniens ventral, e reticular.  Tem sido 

sugerido que o núcleo paraventricular coordena mudanças nos ritmos 

talamocorticais durante as fases de ciclo sono-vigília e expressões 
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comportamentais (Otake et al., 1994).  Dado suas conexões recíprocas com o 

núcleo supraquiásmatico, lesões do núcleo paraventricular causam um 

aumento no período do ritmo circadiano, indicando seu envolvimento na 

regulação do marca-passo supraquiasmático (Moga and Moore, 2000; Krout 

et al., 2002).  

Inúmeras outras estruturas encefálicas são facilmente associadas ao 

ciclo sono-vigília, participando de diferentes aspectos do sono:  o 

prosencéfalo basal, núcleo hipotalâmico posterior e lateral, núcleo 

hipotalâmico ventro lateral, lócus coeruleos, núcleos da rafe, núcleos 

pedúnculo pontinos e núcleo oral da ponte (Espana and Scammell, 2004; 

Saper et al., 2005; Steriade, 2005).  Entre todas essas diferentes estruturas 

houve uma com notável exceção com relação à expressão de IMPACT, o 

núcleo oral pontino que não mostrou qualquer expressão de IMPACT, em 

quaisquer das três espécies analisadas aqui.  As evidências da função do 

núcleo oral da ponte na geração do sono REM estão relacionadas `as 

seguintes características:  alta taxa metabólica encefálica e intensa atividade 

neuronal, respiração irregular e relativamente automática (não associada aos 

mecanismos regulatórios usuais) e a baixa capacidade termo-regulatória 

(Baker and McGinty, 1977; Siegel, 2000; Parmeggiani et al., 2002). 

 

A variação circadiana pode estar associada a variação da atividade 

elétrica teta (Aeschbach et al., 1997).  O núcleo reuniens junto com o septo e 

o núcleo vertical da banda diagonal, que também têm altos níveis de IMPACT, 

são importantes para gerar o ritmo teta hipocampal (Vertes and Kocsis, 

1997).  Contudo, importante lembrar que no núcleo reuniens de sagüis não 
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detectamos a presença de IMPACT, mas apenas no de roedores.  O núcleo 

reuniens atua como base proeminente da informação límbica aferente no 

hipocampo que junto com outros inputs resulta no ritmo teta (Vertes et al., 

2004).  Há oscilações teta eletroencefalográficas (EEG) em muitos mamíferos 

durante o sono REM (movimento rápido dos olhos) e comportamentos 

exploratórios, que parecem se originar no hipocampo e serem controlados 

pelo complexo do septo/banda diagonal, bem como por estruturas do tronco 

encefálico(Vertes and Kocsis, 1997).  O núcleo reticular, outra exceção no 

padrão geral de ausência de IMPACT em núcleos talâmicos, é exclusivamente 

compreendido por interneurônios inibitórios GABAérgicos que apenas se 

projetam para outros neurônios talâmicos, regulando assim suas atividades 

a partir da por meio de geração do ritmo elétrico (Steriade, 2001).  As 

atividades marca-passo dos neurônios talâmicos reticulares são claramente 

exemplificadas pela ausência de espículas, de 7-14 Hz de oscilação, nos 

neurônios do núcleo talâmico anterior, uma vez que esse núcleo não recebe 

inputs sinápticos dos neurônios talâmicos reticulares (Pare et al., 1987; 

Velayos et al., 1989).  De modo semelhante, é fato que os neurônios 

habenulares laterais não recebem inputs dos núcleos reticulares talâmicos 

(Velayos et al., 1989) o que também pode explicar a ausência de espículas 

naqueles neurônios, não obstante eles terem propriedades intrínsecas e 

condutância iônica similares a de outros neurônios talâmicos (Wilcox et al., 

1988).  Ao invés de espículas, neurônios habenulares laterais mostram 

flutuações no seu potencial de membrana dentro de uma razão de freqüência 

de ritmo teta, gerado no hipocampo.  A habenula também tem um dos mais 

altos níveis de expressão de IMPACT.  Muitas outras oscilações geradas no 
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tálamo como o ritmo delta, usualmente  2-4 Hz, visto durante o sono de 

ondas lentas e oscilações lentas (0.1-1 Hz), também visto durante o sono, 

são todos dependentes de correntes iônicas diferentes e de circuitos 

neuronais, incluindo os neurônios talâmicos reticulares (Steriade, 2001). 

Nossas especulações sinalizam para uma influência de células com 

alto nível de IMPACT no controle de ritmo elétrico.  Nesse cenário, IMPACT 

parece emergir como estando associada a padrões rítmicos de disparos 

neuronais. 

 

 

5.5  Roedores versus primata 

Uns poucos grupos neuronais mostraram divergências na expressão 

de IMPACT entre roedores e primata: (i) neurônios do hilo hipocampal, do 

núcleo reuniens, e da zona incerta mostraram menos IMPACT em sagüis que 

em camundongos ou ratos; (ii) as células de Purkinje, que apresentaram 

uma maior expressão de IMPACT em sagüis;  (iii) a distribuição de neurônios 

IMPACT-positivos no neocórtex, restrita a camada V no sagüi.  Deve ser 

enfatizado aqui que a baixa expressão de IMPACT observada em sagüis foi 

baseada nos níveis de marcação vistos em outras estruturas da mesma fatia 

de encéfalo, ou em fatias do mesmo animal processadas em paralelo.  Assim, 

essas observações não foram influenciadas pela especificidade do anticorpo 

anti-IMPACT. 
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5.6  Características Neuroquímicas dos Interneurônios IMPACT-

positivos 

Cada tipo de neurônio expressa uma combinação específica de canais 

iônicos que são produzidos em certa quantidade e distribuídos na superfície 

celular para gerar padrões específicos de atividade elétrica.  A partir de 

estudos envolvendo propriedades eletrofisiológicas neuronais e concomitante 

`a observação da expressão de proteínas constitutivas do neurônio, tem-se 

uma tendência cada vez maior em classificar o neurônio funcionalmente, por 

meio de observações quanto a sua morfologia e expressão gênica (Markram 

et al., 2004).  As características neuroquímicas de um dado interneurônio 

conferem a ele uma especificidade nas propriedades sinápticas e dinâmica 

de disparos (Somogyi and Klausberger, 2005).  Além disso, cada tipo 

neuronal participa de conexões aferentes e eferentes diferentes, e de 

processos inibitórios diferentes na formação hipocampal, alguns sendo mais 

vulneráveis e outros mais resistentes a insultos neurotóxicos.  No hipocampo 

os interneurônios mais vulneráveis são CR-, Calb-, SST-, NPY- e nNOS-

positivos.  Cada tipo celular possui uma especialidade de disparo.  As células 

CR-positivas são incapazes de disparos em altas freqüências, sempre 

acomodam, são interneurônios especializados em inervar outros 

interneurônios.  A presença de SST e NPY hiperpolariza e reduz a freqüência 

de espículas nos neurônios (Fu and van den Pol, 2007).  Neurônios SST 

podem ter propriedades de acomodação e não-acomodação, mas nenhum 

deles é capaz de disparos em clusters de alta freqüência de potenciais de 

ação seguido de períodos de silêncio.  Neurônios NPY-positivos possuem 

adaptação de freqüência de espículas moderadas após a hiperpolarização e 
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são capazes de disparos rápidos.  Sabe-se que no hipocampo a presença de 

NADPHd indicadora da presença de nNOS (Greene et al., 1997).  NADPH-

diaphorse (NADPH-d) marca células excitatórias e inibitórias na formação 

hipocampal; 1/3 das células estão presentes no giro denteado e 2/3 no 

corno de Ammom (Czeh et al., 2005).  Interneurônios NADPH-d-positivos 

podem conter CR, mas não CB- ou PV- ou SST-positivas (Davila et al., 1995; 

Jinno et al., 2001; Czeh et al., 2005).  Neurônios NADPH-d são vulneráveis a 

epileptogênese, principalmente no hilo hipocampal (Hamani et al., 1999; 

Dudina, 2005). 

Em contrapartida, os neurônios os mais resistentes são CCK- e PV-

positivos  (Sloviter, 1987; de Lanerolle et al., 1989; Sloviter, 1989; Celio, 

1990; Dudina, 2005; Sun et al., 2007).  De forma interessante, 

interneurônios IMPACT-positivos fazem parte do grupo dos neurônios mais 

resistentes:  expressam PV ou CCK, dois componentes neuroquímicos que 

contribuem para a determinação da identidade das células em cesto do 

hipocampo.  Contudo grande parte das células IMPACT-positivas são nNOS-

positivas também.  Neurônios que possuem nNOS podem ser subdivididos 

em 3 populações distintas: 77% glutamatérgica, 11% gabaérgica e 12% não 

expressam GABA nem glutamato (Wu et al., 2008), e algumas populações 

podendo ser menos resistentes e outras mais resistentes a insultos.  As 

células em cesto são interneurônios especializados em inervar regiões 

perissomáticas das principais células.  Os interneurônios PV- ou CCK-

positivos apesar de possuírem morfologias similares, possuem diferenças 

fisiológicas (Hefft and Jonas, 2005; Glickfeld and Scanziani, 2006).  Em 

resposta a estímulos nas vias colaterais de Schaeffer, interneurônios PV-
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positivos fornecem um retorno GABAérgico rápido para as células principais, 

assim sustentando oscilações (ritmos) da rede neuronal (Glickfeld and 

Scanziani, 2006).  Em contrapartida, interneurônios CCK-positivos fornecem 

um retorno fraco e mais transiente, freqüentemente necessitando da 

integração de vias aferentes diferentes (geralmente vias de regiões onde são 

processadas emoções) para engajar esse retorno de inibitório (Glickfeld and 

Scanziani, 2006), dessa forma conferindo contexto emocional (humor) à 

informação espacial que está sendo processada (Freund, 2003).  Uma 

característica notável das células em cesto CCK-positivas é sua capacidade 

de serem moduladas por endocanabinóides endógenos, os quais são gerados 

em células piramidais pós-sinápticas sob despolarização, ou por meio da 

ativação de receptores ligados a proteína G tais como receptores colinérgicos 

muscarínicos ou receptores glutamatérgicos metabotrópicos.  Quando o 

endocanabinóide é liberado ele atua nos receptores canabinóides (CB1) pré-

sinápticos das células CCK-positivas, resultando na inibição da liberação do 

GABA (γ-Aminobutyric acid) (Wilson and Nicoll, 2002; Neu et al., 2007). 

Verificamos que a grande maioria das células IMPACT-positivas são CB1-

positivas. 

Outras características das células em cesto são:  CCK marca 

predominantemente interneurônios com perfil de espículas regulares ou em 

burst, possui fácil acomodação, com função no início do ciclo gama, 

envolvidos no controle fino da cooperatividade da rede neural (Kawaguchi 

and Kubota, 1998; Vergara et al., 1998; Pawelzik et al., 2002; Freund, 2003; 

Tukker et al., 2007).  PV marca predominantemente interneurônios com 

perfil eletrofisiológico de espículas rápidas capazes de disparos de alta 
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freqüência  (>100Hz) sem acomodação;  são células não-plásticas com ritmos 

precisos para oscilação teta e gama (Kawaguchi and Kubota, 1998; Vergara 

et al., 1998; Freund, 2003).  Os interneurônios CCK disparam e formam 

“assembléias neuronais” de células piramidais, enquanto os interneurônios 

PV contribuem para sincronizar a rede neuronal inteira (Klausberger et al., 

2005).  Células CCK-positivas recebem inputs de 80-90% dos neurônios 

GABAérgicos de uma dada região, enquanto células PV-positivas algumas 

vezes inervam umas as outras, mas evitam 75% das outras células 

GABAérgicas de uma dada região (Acsady et al., 2000). 

 

Diversos trabalhos têm abordado a questão da vulnerabilidade relativa 

de diferentes populações celulares no complexo hipocampal.  De fato, é 

notável a maior vulnerabilidade das células piramidais de CA1 para insultos 

de natureza isquêmica enquanto a injeção de ácido caínico lesa 

preferencialmente os piramidais de CA3 e o estado de mal epiléptico 

induzido de diferentes formas lesa preferencialmente os neurônios hilares 

(para revisão ver (Arundine and Tymianski, 2003).  Enquanto em alguns 

casos a natureza do evento lesivo prontamente estabelece as bases para a 

maior susceptibilidade - por exemplo CA3 tem a maior abundância de 

receptores para o cainato - em outros casos, as bases para essa maior 

susceptibilidade não são tão claras.  Assim, no alvorecer da identificação dos 

diferentes marcadores do metabolismo de cálcio (parvalbumina, calbindina, 

claretinina, etc), que permitem estabelecer sub-populações neuronais no 

hipocampo, alguns autores buscaram estabelecer as bases dessa diferente 

vulnerabilidade de neurônios hipocampais a eventos lesivos (Freund et al., 
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1992).  Naquele trabalho os autores concluíram pela inexistência de uma 

relação simples entre a presença de quelantes de cálcio e a vulnerabilidade a 

eventos excitotóxicos.  As evidências demonstram que apesar da diversidade 

de perfis morfológicos e funcionais (ver acima) entre as células PV- e CCK-

positivas, estas são mais resistentes aos insultos lesivos.  A presença 

abundante de IMPACT nessas duas populações pode constituir o 

denominador comum dessa resistência seletiva. 

Nesse trabalho, onde o foco foi o mapeamento da proteína IMPACT em 

mamíferos, não quantificamos em porcentagem a associação da proteína 

IMPACT em determinado tipo celular inibitório (PV, CCK e outros), o que 

pretendemos fazer na continuação desse trabalho. 

 

 

5.7  IMPACT na via GABAérgica durante o Desenvolvimento 

Embrionário 

Na vida adulta, o GABA é um transmissor neuronal inibitório que atua 

no receptor de GABA com a função de reduzir a excitabilidade do neurônio.  

No encéfalo, a disfunção da via GABAérgica pode originar uma condição 

patológica como a epilepsia, gerada quando ocorre um desequilíbrio entre as 

vias excitatória e inibitória (Andersen et al., 1964; Eccles, 1966; Roberts, 

1974, 1986a, b; Ito, 2002).  Além disso, a via GABAérgica, com uma 

heterogeneidade de interneurônio e tipos de sinapses GABAérgicas (Freund 

and Buzsaki, 1996; Parra et al., 1998; Dumitriu et al., 2007), é capaz de 
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controlar padrões e oscilações comportamentais que podem ser mais 

relevantes que a inibição por si. 

Durante o desenvolvimento, em toda espécie, o GABA tem função 

excitatória; os neurônios imaturos possuem alta concentração de cloreto 

intracelular, e o efluxo de cloreto leva a ação excitatória.  Nessa fase, antes 

da formação de sinapses, a sinalização do GABA pode atuar como fator 

trófico modulando processos essenciais ao desenvolvimento, incluindo 

proliferação, migração, diferenciação, formação de sinapses, crescimento 

neuronal, e contrução da rede neuronal (Eins et al., 1983; Landis, 1990; 

Lauder, 1993; Barker et al., 1998; Owens e Kriegstein, 2002).  Uma hipótese 

parcimoniosa é que o GABA é o sinal pioneiro que contribui na organização 

de populações heterogêneas de neurônios imaturos.  Em ratos, a imuno-

reatividade para neurônios GABAérgicos é detectada a partir de E14, sendo 

encontrados neurônios espaçados na camada plexiforme primordial, na 

parte lateral do córtex em desenvolvimento (Van Eden et al., 1989; Cobas et 

al., 1991).  No estágio E15, uma segunda população de células é observada 

na zona intermédia.  Neste estágio, há imuno-reatividade para fibra no 

hipotálamo estando o pericário fracamente marcado (van den Pol, 1997).  A 

partir de E16 neurônios GABAérgicos são encontramos na zona marginal, 

zona, córtex, e zonas ventricular e subventricular (Balslev et al., 1996).  

Neurônios GABAérgicos no hipocampo de ratos aparecem no 18º dia do 

estágio embrionário.  Surgem na zona intermediária próximo a zona 

ventricular e na zona marginal próximo a fissura hipocampal (Bayer and 

Altman, 1974; Rozenberg et al., 1989).  Em E20, a maioria das células 

GABA-positivas da zona intermédia baixa começa a desaparecer (parou de 
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expressar GABA), algumas permanecendo até a vida adulta (Cobas et al., 

1991). 

O período de mudança do sinal excitatório para inibitório do GABA 

ocorre após o nascimento e depende da espécie (Khazipov et al., 2004; Tyzio 

et al., 2007), sexo (Kyrozis et al., 2006), da estrutura encefálica e do tipo 

neuronal (Leinekugel et al., 1995; Garaschuk et al., 1998). 

Nossos resultados mostram que algumas células IMPACT positivas 

podem ser detectadas no período embrionário, assim descartamos a 

possibilidade da presença de IMPACT fazer parte do mecanismo ambiental e 

genético envolvido para troca da função excitatória para inibitória do GABA.  

As células IMPACT-positivas foram detectadas a partir do estágio E16, mas 

nessa primeira análise não fizemos cortes seriados para averiguar se há a 

possibilidade dessa proteína aparecer em fases anteriores do 

desenvolvimento, a exemplo da fase E14, quando o GABA passa a ser 

detectado. 
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Parte 2 
A segunda parte dessa tese aborda experimentos que não fizeram parte do 

objetivo central desse trabalho, mas mostraram resultados muitas vezes 

nagativos que poderam guiar no raciocínio para próximas etapas de etudos 

com a proteína IMPACT. 
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Porque, ao ler alguém que consegue expressar-se com toda a 
limpidez, nem sentimos que estamos lendo um livro:  é como se o 
estivéssemos pensando. 

Mário Quintana 
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