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6   OBJETIVOS 

 

 

6.1   Objetivos da Parte 2: 

 

(i) Por meio de estímulos de estresses (leves, intensos, agudos e crônicos – 

produzidos por meio de baixas temperaturas e indução de status epilepticus), 

analisar se a proteína IMPACT é produzida em maior quantidade ou inibida.  

Ou ainda, verificar se as células IMPACT-positivas são mais ou menos 

sensíveis a morte naquelas condições de injuria. 

 

(ii) Por meio de imunofluorescência, averiguar se a administração de L-

leucinol por meio de cirurgia estereotáxica no córtex piriforme anterior leva 

`a fosforilação de eIF2α somente em neurônios IMPACT-negativos.  A 

presença de L-leucinol é uma condição capaz de ativar a via GCN2 no córtex 

piriforme anterior. Se IMPACT inibir GCN2 in vivo, neurônios IMPACT-positivos 

necessariamente não conterão eIF2α fosforilado. 

 

(iii) Por meio de imunofluorescência, verificar se em células IMPACT-

positivas do córtex piriforme anterior ocorre a ativação de GCN2 após 

alimentar os animais com ração carente do aminoácido leucina (condição 

capaz de ativar GCN2). Se a função fisiológica de IMPACT é inibir GCN2, então 
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células com eIF2α fosforilado nessas condições necessariamente serão 

IMPACT-negativas. 

 

(iv) Por meio de imunofluorescência para eIF2α-P e IMPACT, verificar se a 

ausência da melatonina (por pinealectomia), que leva a níveis baixos de 

glicose na célula, é capaz de ativar a cinase GCN2 no núcleo VMH. 

 

(v) Por meio de Western blot, analisar se em neuroesferas (camundongo e 

humano) há uma subpopulação de células IMPACT-positivas.  Sabendo-se 

que numa neuroesfera há células com maior ou menor capacidade de 

proliferação e diferenciação, a presença de IMPACT numa determinada 

população pode ser um marcador seletivo para determinado tipo celular.  

IMPACT ao inibir GCN2 mantem baixos os níveis de ATF5 regulador geral da 

diferenciação, independente da linhagem da célula. 

 

(vi) Verificar se a presença de IMPACT em células do hipotálamo em cultura 

difere entre as condições in vivo.  Algumas proteínas têm comportamentos 

diferentes quando em cultura celular. 
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A resposta certa, não importa nada:  

o essencial é que as perguntas estejam certas. 

 

Mário Quintana 

 

 

 

7   MATERIAIS E MÉTODOS 
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7   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

7.1   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 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. 

 

 

7.2   Indução de Estresse 

7.2.1   Indução de estresse por baixa temperatura (estresse agudo) 

Camundongos Swiss machos (25g) foram expostos a uma temperatura 

de 4°C por 15 e 30 minutos (n=2, cada).  Cada animal permaneceu em sua 

respectiva gaiola com acesso a água e a comida.  Foi retirado o excesso de 

serragem da gaiola para que o animal não procurasse meios para se aquecer.  

Após a exposição a baixa temperatura, os animais foram anestesiados 

profundamente, perfundidos e processado para imuno-histoquímica (anti-
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IMPACT) e imunofluorescência (anti-IMPACT e anti-eIF2α-P) como descrito 

em Materiais e Métodos.  O grupo controle (n=2) permaneceu numa 

temperatura de 25°C. 

Esse protocolo foi baseado no experimento de Bratincsak e Palkovits 

(2005), onde ratos expostos ao frio de 4°C, ao longo de 120 minutos, tiveram 

a temperatura encefálica aumentada nos primeiros 30 minutos do 

experimento e nos minutos subseqüentes a temperatura caia até os níveis 

mensurados antes do início do experimento (Bratincsak and Palkovits, 

2005).  Análises de imuno-histoquímica para a proteína c-Fos (gene de 

ativação imediata após estimulação nociva e térmica) mostraram que houve 

maior expressão dessa proteína nos centros regulatórios do grupo 30 

minutos comparados ao grupo 15 minutos, e não houve diferença 

significativa da expressão de c-Fos entre os grupos 30, 60 e 120 minutos 

(Bratincsak and Palkovits, 2005). 

 

7.2.2   Indução de status epilepticus (estresse agudo) 

Ratos Wistar (n=4, 280g) e camundongos Swiss (n=4, 25g) foram 

tratados com pilocarpina (320 mg/Kg, intraperitonial, Merck), um alcalóide 

com propriedades colinérgicas capaz de causar lesões encefálicas agudas e 

crônicas  (Turski et al., 1983; Turski et al., 1984).  Após 15-25 minutos da 

administração da pilocarpina o animal apresenta crises convulsivas motoras 

e límbicas.  A permanência nesse quadro de crises convulsivas chama-se 

status epilepticus (SE), durante o qual as lesões encefálicas vão se agravando 
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com o passar dos minutos.  Ao final de 90 minutos de SE o animal torna-se 

epiléptico (modelo de epilepsia do lobo temporal), passando alguns dias mais 

tarde a desenvolver crises espontâneas recorrentes ao longo de sua vida.  

Nosso objetivo aqui foi verificar se as células IMPACT-positivas são 

resistentes ao modelo agudo de SE por pilocarpina.  Após 30 e 90 minutos 

da indução do SE os animais foram anestesiados profundamente e 

perfundidos (n=2, para cada grupo).  Posteriormente o material foi 

processado para imuno-histoquímica para IMPACT como descrito em 

materiais e métodos. 

 

7.2.3    Indução de epilepsia do lobo temporal (estresse crônico) 

Ratos Wistars (200-250g) foram injetados com pilocarpina (320 mg/Kg, 

intraperitonial, Merck) dissolvida em 0,9% de salina estéril, para indução do 

SE (Turski et al., 1983).  Para permitir a ação da pilocarpina apenas em nível 

central, administramos brometo de metil-escopolamina (1mg/Kg, 

intraperitonial, Sigma) 10 minutos antes da administração da pilocarpina.  O 

radical metil preso a escopolamina impede que a droga ultrapasse a barreira 

hemato-encefálica, o que restringe a ação da escopolamina em nível 

periférico.  Cerca de 90 minutos após o início do SE os animais foram 

injetados com tionembutal (Abbott, 25mg/kg, intraperitonial), um anestésico 

capaz de diminuir significativamente a taxa de mortalidade dos animais.  Por 

2 a 3 dias imediatamente após o SE, os animais receberam cuidados 

especiais; alimentação com frutas para permitir um melhor restabelecimento 

e quando necessário, administrado soro fisiológico por via oral e/ou 
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intraperitonial.  Esses cuidados são necessários para reduzir a taxa de 

mortalidade, de maneira que cerca de 70% dos animais sobrevivem.  Os 

animais SE (grupo SE, n=3) desenvolveram crises espontâneas epilépticas 

em aproximadamente 15-21 dias da indução do SE.  Alguns animais foram 

resistentes a indução de epilepsia por pilocarpina e não desenvolveram SE, 

esses fizeram parte do grupo não-SE (NSE, n=2).  Após 3 meses da lesão 

causada pela ação da pilocarpina, os animais foram perfundidos e 

processados para análise da distribuição da proteína IMPACT no encéfalo.  

Animais Naïve (n=3) foram usados como controle na análise da distribuição 

de células IMPACT-positivas nos grupos.  Posteriormente o material foi 

processado para imuno-histoquímica para IMPACT como descrito em 

anteriormente. 

 

 

7.3   Administração de L-leucinol no encéfalo 

Cânulas guia unilaterais foram implantadas no córtex piriforme 

anterior de dois ratos Wistar adultos, machos 250-300g, sob anestésico 

cetamina e xilazina - 70mg/Kg e 10mg/Kg, respectivamente.  Quatro dias 

após a implantação das cânulas o L-leucinol (3-9nmol, 0,5uL de volume) foi 

injetado com auxílio de uma seringa Hamilton conectada a um tubo de 

silicone que por sua vez estava conectado a uma agulha de aço inoxidável, 

fina o suficiente para percorrer a luz da cânula implantada.  A injeção foi 

realizada numa razão de 0,25uL por minuto.  Após 15 minutos da 
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microinjeção do L-leucinol os animais foram anestesiados profundamente 

com tionembutal e rapidamente perfundidos.  O experimento foi desenhado 

de forma que no vigésimo minuto da administração do L-leucinol, o encéfalo 

do animal já deveria estar fixado com o PFA, porque esse é o tempo em que 

se verifica maior expressão de eIF2α-P nesse protocolo (um minuto após esse 

período a expressão de eIF2α-P cai 50%).  Para o grupo controle usamos 

injeções com a solução veículo do L-leucinol, ou ainda, observamos o 

hemisfério encefálico que não recebeu a droga. Esse protocolo seguiu os 

parâmetros definidos no trabalho de Hao e colaboradores (Hao et al., 2005). 

De forma semelhante implantamos cânulas guia unilaterais em outras 

regiões encefálicas para administração do L-leucinol: hipocampo (n=2), 

tálamo (n=2), hipotálamo (n=2) e ventrículo (n=2). 

 

 

7.4   Pinealectomia 

Ratos Wistar (machos, adultos, 250-300g) após serem anestesiados 

com uma mistura de cetamina e xilazina (70mg/Kg e 10mg/Kg, 

respectivamente), foram submetidos a cirurgia estereotáxica para retirada da 

pineal.  Durante o procedimento cirúrgico abrimos uma janela no crânio do 

rato no nível do lambda para expor a confluência dos seios localizada entre o 

cerebelo e o córtex cerebral, abaixo desse seio localiza-se a pineal a qual foi 

“pescada” com o auxílio de uma pinça.  A localização da pineal foi feita com 

auxílio de um Atlas estereotáxico (Paxinos e Watson, 2005).  Tivemos todo 
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cuidado para não lesar o seio e evitar grandes hemorragias.  Imediatamente 

após pinealectomia os animais foram divididos em três grupos 

experimentais: (i) grupo claro (n=3), os animais permaneceram 24h/dia sob 

a luz fluorescente de uma sala; (ii) grupo escuro (n=3), animais 

permaneceram por 24h/dia em uma sala sem luz; (iii) grupo claro/escuro 

(n=2), animais permaneceram no ciclo de 12h claro/escuro.  Animais naïve 

(n=2), operados mas não pinealectomizados (n=2), permaneceram no ciclo 

claro/ escuro de 12h e fizeram parte dos grupos controles.  Após 2 meses da 

cirurgia os animais foram perfundidos e a pinealectomia foi confirmada por 

inspeção visual. 

 

 

7.5   Neuroesferas 

7.5.1   Obtenção e cultivo de células progenitoras neurais de roedor 

As células progenitoras neurais (CPN) foram obtidas a partir de 

encéfalos de fetos E14 (14 dias de desenvolvimento intra-uterino) de 

camundongos da linhagem C57BL/6 e ratos da linhagem Wistar.  Os 

animais, provenientes da colônia do Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME), foram sacrificados por 

deslocamento cervical.  Os fetos de camundongo foram depositados em uma 

placa de Petri contendo PBS com 2% de glicose.  A dissecção foi feita em 

uma lupa e o material obtido foi transferido para um tubo, adicionando-se 

em seguida 1mL de DMEM.  A seguir o tecido foi segmentado com auxílio de 
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tesouras, e para melhor dissociação das células, o excesso de meio foi 

removido, e o tecido foi incubado em 3mL de tripsina por 15 minutos a 37ºC.  

Em seguida foi adicionada a mesma quantidade de soro fetal bovino, para 

neutralizar a ação da tripsina.  Após a sedimentação das células, a tripsina 

com o soro fetal foram removidos e foi adicionado 1mL de meio de 

manutenção.  Posteriormente as células sofreram uma dissociação 

mecânica, com o uso de pipeta com ponteira de 1.000μL, seguido pela 

ponteira de 200μL, até que se obteve uma suspensão de células únicas.  

Adicionou-se meio de manutenção em uma proporção suficiente para se 

obter uma suspensão de células diluída.  As células obtidas foram contadas 

e a viabilidade avaliada usando Trypan Blue (GibcoBRL).  As células foram 

plaqueadas em frascos T-25 canted neck (Corning) na densidade de 1x106 

células/ mL em 10mL de meio de manutenção (2% B27 (Gibco-BRL 17504-

044), 98% DMEM-F12-PSA, 20ng/mL EGF (Sigma E9644), 20ng/mL FGF-2 

(R and D 233-FB), 5μg/mL heparina [Sigma H3149 100KU]).  Após alguns 

dias já era possível observar a formação de neuroesferas.  As neuroesferas 

eram centrifugadas a 1.200 rpm por 5 minutos e metade do meio de cultura 

de cada frasco era trocado a cada 2 ou 3 dias, substituindo por meio de 

cultura (meio de manutenção) fresco.  As neuroesferas formadas foram 

mantidas em uma estufa a 37 ºC, com controle de umidade (maior que 95%) 

e da proporção de CO2 (5%) no ar. 
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7.5.2   Obtenção e cultivo de células progenitoras neurais de humanos 

As linhagens M031 CX e M046 CX, utilizadas neste trabalho, foram 

cedidas pelo Prof. Clive Niels Svendsen, diretor do Programa de Pesquisa 

com Células-tronco do Waisman Center, University of Wisconsin, Madison, 

EUA.  Os tecidos fetais humanos foram obtidos do Birth Defects Laboratory 

at the University of Washington, Seattle, EUA.  As neuroesferas foram 

geradas a partir de duas amostras de córtices de indivíduos diferentes, 

M031 CX (80 dias pós-concepção) e M046 CX (87 dias pós-concepção).  O 

método de coleta está de acordo com as regras do National Institutes of 

Health para a obtenção desses tecidos e a coleta foi feita na University of 

Washington e na University of Wisconsin, Madison, EUA.  As células 

isoladas do encéfalo após tripsinização e segmentação foram plaqueadas em 

10mL de meio de manutenção (2% B27 (Gibco-BRL 17504-044), 98% 

DMEM-F12-PSA, 20ng/mL EGF (Sigma E9644), 20ng/mL FGF-2 (R and D 

233-FB),  5μg/mL heparina [Sigma H3149 100KU]) na densidade de 

200.000 células/mL em garrafas T25.  A cada 3-4 dias, removeu-se 5mL de 

meio de cultura e adicionou-se 5mL de meio fresco.  Após 4 semanas o meio 

de passagem foi substituído por meio de manutenção. 

 

7.5.3   Carenciamento das neuroesferas 

As neuroesferas foram submetidas ao carenciamento, sendo que um 

grupo controle foi mantido em meio de manutenção (2% B27 (Gibco-BRL 

17504-044), 98% DMEM-F12-PSA, 20ng/mL EGF (Sigma E9644), 20ng/mL 
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FGF-2 (R and D 233-FB),  5μg/mL heparina [Sigma H3149 100KU]), isto é, 

com todos os fatores de crescimento.  As neuroesferas foram transferidas 

para tubo cônico e após sua sedimentação removeu-se o meio de cultura.  As 

esferas foram lavadas 3 vezes com DMEM.  O grupo carenciado recebeu meio 

de carenciamento (2% B27 (Gibco-BRL 17504-044), 98% DMEM-F12-PSA) e 

esse grupo foi mantido nessa condição por 10 dias, para o caso de CPN de 

camundongos e 14 dias para o caso de CPN humanas.  A cada 2-3 dias, 

metade do volume de meio foi removido e adicionado igual volume de meio 

de carenciamento fresco, livre de fatores de crescimento.  O grupo controle 

(não carenciado) foi mantido em meio de manutenção. Esse protocolo seguiu 

os procedimentos empregues para diferenciação celular de neuroesferas 

(Schwindt et al., 2009). 

 

 

7.6   Cultura de Neurônios de Hipotálamo 

As amostras foram obtidas de hipotálamo de ratos adultos (250 g) da 

linhagem Wistar (n=3).  Os animais foram profundamente anestesiados com 

tiopental sódico (3,5 mL/animal, Cristália) e tiveram seus encéfalos 

removidos e colocados numa solução contendo meio de cultura (DMEM -

Dulbeco´s Modified Eagle Medium - Invitrogen) em gelo.  Posteriormente o 

material foi incubado com solução de 0,05% de tripsina e EDTA (StemCell 

Technology) a 37oC por 15 minutos, agitando a cada 5 minutos.  A tripsina 

foi inativada com soro fetal bovino (GibcoBRL) e o tecido foi dissociado 

100 



Parte 2  /  Materiais e Métodos 
 

mecanicamente com o auxílio de ponteiras de 1000 e 100 µL.  A suspensão 

foi centrifugada por 10 minutos a 1200 rpm.  Em seguida as células foram 

plaqueadas em lamínulas de vidro revestidas com poli-l-lisina (Sigma, 

0,1mg/mL em água MilliQ) e laminina (Sigma, 50μg/mL em PBS), que 

promovem a adesão das células.  Após terem aderido, as células 

permaneceram em poços (Multiwell de 12) contendo 1 mL de meio de cultura 

composto por meio neurobasal suplementado com soro fetal bovino 10% 

(GibcoBRL), suplemento N2, HEPES 15mM, piruvato de sódio 1,5mM, 

penicilina 30U/mL, estreptomicina 30g/mL (StemCell Technology) e 

glutamina 0,6mL (GibcoBRL).  As células foram mantidas nesse meio de 

cultura em estufa (37ºC, 5% CO2, umidade > 95%) durante todo o 

experiemnto, apenas renovávamos metade do meio de cada poço (0,5mL) a 

cada 3-4 dias.  Em 1 e 30 dias do início da cultura, as células foram fixadas 

em paraformaldeído (PFA) 4% por 30 minutos.  E processadas para 

imunoflurescência para IMPACT.  Esse protocolo seguiu alguns passos dos 

protocolo utilizado por Xu e colaboradores (Xu and Krukoff, 2007). 
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Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 

A presença distante das estrelas! 

Mário Quintana 

 

 

 

8   RESULTADOS 
 

 

 



Parte 2  /  Resultados 

 

8   RESULTADOS 

 

 

8.1   Células que contém IMPACT são mais resistentes a estresses 

induzidos 

Não notamos, por inspeção visual, uma vulnerabilidade ou up/down 

regulação de IMPACT frente a estimulação com baixas temperaturas.  Ao 

invés de continuarmos nessa linha experimental, e expor outros animais a 

tempo maiores em baixas temperaturas, preferimos usar outro estresse 

aparentemente mais intenso, a indução de status epilepticus.  Nesse sentido 

analisamos se as células IMPACT-positivas são vulneráveis ou resistentes a 

esse tipo de estresse. 

A indução do status epilepticus apesar de levar a desequilíbrios 

protéicos e neuroplásticos intensos, não foi capaz de alterar a distribuição 

ou expressão da proteína IMPACT nas varias regiões encefálicas analisadas 

(em camundongos ou ratos).  Cuidado especial foi dado às regiões límbicas 

sabidamente envolvidas pela hiper-excitabilidade durante o SE, como o 

córtex entorrinal, hipocampo, amígdala e córtex piriforme.  O modelo de 

epilepsia do lobo temporal sabidamente causa morte de várias células, assim 

mantivemos vivos alguns animais que passaram por indução de SE para 

analisarmos se as células IMPACT-positivas mostravam vulnerabilidade e 
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morte após a etapa aguda do SE.  No entanto, mesmo após 2-3 meses da 

indução do SE, as células IMPACT-positivas aparentemente não foram 

vulneráveis nem esboçaram up/down regulação, pois não houve menor 

densidade de células IMPACT-positivas no grupo experimental em relação ao 

controle, nas varias regiões estudadas, o que ocorreria se essas células 

fossem mais vulneráveis aos insultos. 

 

 

8.2  IMPACT inibe ativação de GCN2 in vivo ? 

O amino-álcool L-leucinol quando injetado no córtex piriforme anterior 

de camundongos mimetiza a carência de aminoácido essencial nas células 

ao inibir a RNAt-leucil sintetase, o que aumenta a concentração de RNAt 

deaminoacilado, o que ocorre quando o  mamífero ingere dieta carente em 

leucina (Hao et al., 2005) e assim ativa GCN2.  Nesse experimento 

pretendíamos determinar se células que mostram fosforilação de eIF2α por 

ativação de GCN2 eram necessariamente IMPACT-negativas.  Não 

conseguimos observar a ativação de GCN2 nessa região sob administração 

do L-leucinol.  Várias concentrações de L-leucinol (3-9nmol em 0,5uL) foram 

utilizadas.  Esse experimento foi baseado no experimento de Gietzen e 

colaboradores que observaram níveis similares de eIF2α fosforilado em 

Westernblot de córtex piriforme de ratos Sprague-Dawley após administração 

de L-treoninol e animais alimentados com dieta carente no aminoácido 

treonina (Gietzen et al., 2004; Hao et al., 2005).  Posteriormente obtivemos 
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informações da Dra. Gietzen que para nossa abordagem, os animais 

precisariam ser mantidos em dieta com baixa concentração de leucina (ou 

treonina) por algum tempo, para baixar a concentração deste aminoácido no 

encéfalo.  Em condições de dietas normais, a concentração deste aminoácido 

no encéfalo é alta, competindo com o leucinol injetado, e portanto não 

permitindo a ativação de GCN2.  Na época que foi desenvolvido esse 

experimento não tinhamos condições de obter a ração adequada.  Decidimos 

então por outra abordagem, com a colaboração de Dra. Tracy, como descrito 

a seguir. 

Ao invés de prosseguir com administrações de L-leucinol em animais 

submetidos a alimentação carente em leucina, escolhemos analisar o córtex 

piriforme de camundongo Gcn2-/- e Gcn2+/+, submetidos ou não a uma dieta 

carente de aminoácido essencial.  Os encéfalos desses camundongos foram 

fornecidos pela Dra Tracy Anthony do Departamento de Bioquímica e 

Biologia Molecular da Universidade de Indiana, EUA).  Dados prévios 

enviados por Dra. Tracy mostram que quando é fornecida ração carente em 

leucina para os dois grupos (Gcn2+/+ e Gcn2-/-), os animais Gcn2+/+ evitam 

essa dieta e os animais Gcn2-/- aumentam a ingestão dessa ração, indicação 

do comprometimento da via GCN2. 

Outros estudos, também utilizando animais Gcn2+/+ e Gcn2-/- 

submetidos a dieta carente no aminoácido treonina, mostram que o nível de 

fosforilação de eIF2α é alto em animais Gcn2+/+, enquanto animais Gcn2-/-   

não mostram tal fosforilação em análises de córtex piriforme por meio 
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Western blot (Hao et al., 2005), sugerindo a importância da via GCN2 no 

comportamento alimentar. 

Contudo, não observamos fosforilação de eIF2α em células do córtex 

piriforme anterior nos animais Gcn2+/+ que receberam alimentação carente 

em leucina.  Uma possível explicação para isso pode envolver o modo de 

fixação e transporte do tecido para o Brasil, que pode levar a alterações no 

epítopo onde se liga o anticorpo eIF2α fosforilado. 

 

 

8.3   Queda nos níveis de glicose no VMH é capaz de ativar GCN2? 

Em levedura, a cinase GCN2 é ativada por níveis baixos de glicose 

(Yang et al., 2000). Nosso objetivo foi verificar se o nível baixo de glicose é 

capaz de ativar a cinase GCN2 localizada no núcleo VMH (Ventro Medial do 

Hipotálamo), um núcleo envolvido na homeostase da glicose e responsável 

principalmente por responder a alterações hipoglicêmicas, por meio da 

modulação da atividade do supraquiasmático (SCN) (Margraf and Lynch, 

1993; Peschke et al., 2000).  Além disso, é sabido que a ausência de 

melatonina leva a níveis baixos de glicose no núcleo VMH.  

Interessantemente, o VMH é o único núcleo hipotalâmico que tem expressão 

significativamente baixa de IMPACT, quando comparado aos demais núcleos 

hipotalâmicos. 
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Obtivemos animais com ausência de melatonina (pinealectomizados, 

i.e. remoção da pineal), com intolerância a glicose e bloqueio na secreção e 

ação da insulina (Lima et al., 1998).  Se níveis baixos de glicose fossem 

capazes de ativar a cinase GCN2 no núcleo VMH, a pinealectomia poderia 

ser considerada um modelo para estudar a ativação de GCN2 in vivo.  Além 

disso, poderia ser um modelo para verificar se GCN2 ativado por carência de 

glicose em mamíferos leva a fosforilação de eIF2α, permitindo uma análise 

comparativa com o que ocorre nas leveduras. 

Nossos resultados não mostraram fosforilação de eIF2α no núcleo 

VMH em qualquer dos grupos pinealectomizados, sugerindo que nível baixo 

de glicose in vivo não é capaz de ativar a cinase GCN2 localizada no núcleo 

VMH.  . Alternativamente, é possível que neste modelo animal, a sinalização 

por baixa glicose não leve `a ativação de GCN2. 

 

 

8.4   Expressão de IMPACT em neuroesferas  de roedor e humano 

Sabe-se que em uma mesma neuroesfera há células com potenciais e 

propriedades diferentes, sendo algumas genuinamente células tronco, outras 

progenitores já comprometidos com uma dada linhagem e por fim células de 

suporte (Campos et al., 2004).  Investigamos se  IMPACT poderia ser um 

marcador adicional da natureza de cada uma dessas diferentes populações 

celulares influenciando assim o potencial de crescer, proliferar ou 

diferenciar.  IMPACT indiretamente mantém baixo o nível de ATF4, por meio 
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da inibição de GCN2, e ATF4 por sua vez contribui para transcrição de ATF5, 

o qual tem um papel importante durante a diferenciação celular no 

desenvolvimento do sistema nervoso.  ATF5 também é regulado 

traducionalmente por mecanismo idêntico ao de ATF4. Estudos in vitro e in 

vivo indicam que níveis altos de ATF5 promovem expansão celular de 

neuroprogenitores, e níveis baixos permitem a diferenciação das células em 

neurônios ou glia (Zhou et al., 2008; Greene et al., 2009). 

Analisamos neuroesferas de humanos e camundongos, cultivadas na 

presença e na ausência de fatores de crescimento (FGF-2 e EGF).  Todavia 

não detectamos qualquer expressão de IMPACT por Western Blotting em 

células humanas ou de camundongos (carenciadas ou não carenciadas) (Fig. 

23).  As “carenciadas” foram cultivadas sem os fatores de crescimento FGF-2 

e EGF presentes no meio de cultura (indução de estresse), e as “não 

carenciadas” foram cultivadas com os fatores de crescimento presentes.  

Como controle positivo utilizamos córtex de camundongo homogeneizado. 

 

 

Fig. 23.  Immunoblot de neuroesferas 

carenciadas e não-carenciadas usando 

anticorpo purificado anti-IMPACT.  

Córtex:  extrato de córtex   de  

camundongo; C-NPCNC: neuroesferas 

não carenciadas de camundongo (20 e 50μg, respectivamente); C-NPC-Car: 

neuroesferas carenciadas de camundongo; H–NPC-NC: neuroesfera não carenciada 

de humano.  A quantidade de proteina total foi aproximadamente igual entre as 

amostras, como evidenciado por coloração da membrana com Ponceau (dados não 

mostrados). 
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8.5   Expressão de IMPACT em Células de Hipotálamo Adulto em 

Cultura 

As células nervosas podem mudar a expressão de proteínas a 

depender do tipo de conexões feitas por elas (dos outputs e inputs), do meio 

onde as células se encontram e de suas especializações na rede neural.  As 

interações entre vários neurônios formam sistemas funcionais que podem ter 

diferentes padrões de funcionamento quando localizados in vivo ou in vitro.  

Nesse contexto, avaliamos se neurônios IMPACT-positivos hipotalâmicos 

maduros, permanecem IMPACT-positivos quando em cultura, em um 

período curto ou longo de tempo.  Observamos que mesmo em cultura não 

houve alteração na expressão de IMPACT em neurônios que permaneceram 

nessa condição por até um mês (Fig. 24). 

 

 
A B C

D E F

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24.  Imunofluorescência em células de hipotálamo em cultura.  A,D: células IMPACT-

positivas sob cultura por um período de 24h e 1 mês, respectivamente.  B,E: marcação 

para núcleo celular (DAPI).  C,F: Imagens sobrepostas.  Escala de barra = 20μm. 
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Dizes que a beleza não é nada? Imagina 

um hipopótamo com alma de anjo... Sim, 

ele poderá convencer os outros de sua 

angelitude - mas que trabalheira! 

Mário Quintana 
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9   DISCUSSÂO 

 

 

9.1   Neurônios IMPACT-positivos são Resistentes a Administração de 

Pilocarpina 

O grande número de morte neuronal devido à administração de 

pilocarpina não parece acometer as células IMPACT-positivas.  Se a presença 

abundante de IMPACT no citoplasma de um determinado neurônio constitui 

um fator de proteção ou um denominador comum de uma resistência 

seletiva a insultos não sabemos.  Todavia, é interessante observar uma 

maior presença de neurônios IMPACT-positivos em núcleos geradores de 

padrões rítmicos ou disparos neuronais, núcleos sabidamente 

compreendidos por células mais resistentes. 

 

 

9.2   Cultura Celular (Neuroesfera x Células de Hipocampo Adulto) 

As evidências mostram que ATF5 é um importante fator para guiar as 

células para proliferação, impedindo a diferenciação.  Não observamos 

qualquer evidência da presença de IMPACT em neuroesferas em cultura sob 

condições de proliferação ou diferenciação, observado em embriões de 14.  
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Em paralelo a essas observações em cultura, os dados analisados por meio 

de imuno-histoquímica em embriões mostraram que as primeiras células 

IMPACT positivas aparecem em embriões de 16 dias, assim, em estudos 

posteriores observaremos se há presença de IMPACT em neuroesferas 

obtidas de embriões de 16 dias. 

Nossos dados de neurônios hipotalâmicos maduros em cultura 

revelam que neurônios IMPACT-positivos maduros permanecem IMPACT-

positivos quando em cultura, em um período curto ou longo de tempo, de 

onde inferimos que a presença de IMPACT é constitutiva e insensível a 

perturbações.  Esse dado foi avaliado devido a hipótese que a presença de 

IMPACT está apenas associada à presença do neurônio em uma rede 

neuronal funcional in vivo, o que ocorre com algumas proteínas. 
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O Trágico Dilema

Quando alguém pergunta a um autor o que 
este quis dizer, é porque um dos dois é burro. 

Mário Quintana 
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10   CONCLUSÃO 

 

 

10.1   Conclusões 

 

► O padrão da distribuição da proteína IMPACT em regiões e grupos 

celulares específicos no sistema nervoso central, agregado a sua 

função de inibidora de GCN2, parecem sugerir um controle 

neurofisiológico importante para essa proteína.  

► Avançamos na hipótese que uma elevada expressão de IMPACT 

pode estar associada a um padrão estereotipado de disparos neuronais. 

► A associação inversa entre IMPACT e a fosforilação de eIF2α 

(Pereira et al., 2005), sugere que a ausência ou presença de IMPACT 

caracteriza interneurônios com restrita ou ampla capacidade de síntese 

protéica, respectivamente. 

►  A manutenção de ATF4 em níveis baixos, propiciada pela presença 

da proteína IMPACT no neurônio, pode conferir a este resistência para 

continuar participando de atividades na rede neuronal, frente a vários tipos 

de estresse. 
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Distribution of the Protein IMPACT, an
Inhibitor of GCN2, in the Mouse, Rat,

and Marmoset Brain
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ABSTRACT
IMPACT is an inhibitor of GCN2, a kinase that phosphorylates the alpha subunit of the

translation initiation factor 2 (eIF2�). GCN2 has been implicated in regulating feeding behavior
and learning and memory in mice. IMPACT is highly abundant in the brain, suggesting its
relevance in the control of GCN2 activation in the central nervous system. We describe here the
distribution of IMPACT in the brain of rodents (mice and rats) and of a primate (marmoset) using
highly specific antibodies raised against the mouse IMPACT protein. Neurons expressing high
levels of IMPACT were found in most areas of the brain. In the hippocampal formation the lack
of IMPACT in the dentate gyrus granule cells was striking. The hypothalamus is exceptionally
rich in neurons expressing high levels of IMPACT, particularly in the suprachiasmatic nucleus.
The only exception to this pattern was the ventromedial nucleus. The thalamic neurons are
mostly devoid of IMPACT, with the exception of the paraventricular, reuniens and reticular
nuclei, and intergeniculate leaf. The brainstem displayed high levels of IMPACT. For the
marmoset, IMPACT expression in the brain is not as prominent when compared to other organs.
In the marmoset brain the pattern of IMPACT expression was similar to rodents in most areas,
except for the very strong labeling of the Purkinje cells, the lack of IMPACT-positive neurons in
the nucleus reuniens, and weak labeling of interneurons in the hippocampus. GCN1, the acti-
vator of GCN2 to which IMPACT binds, is widely distributed in all neuronal populations, and all
IMPACT-positive cells were also GCN1-positive. The data presented herein suggest that IM-
PACT may be involved in biochemical homeostatic mechanisms that would prevent GCN2
activation and therefore ATF4 (CREB-2) synthesis in neurons. J. Comp. Neurol. 507:1811–1830,
2008. © 2008 Wiley-Liss, Inc.

Indexing terms: IMPACT; GCN2; GCN1; eIF2; brain; hippocampus; hypothalamus; interneurons

The gene encoding IMPACT was originally identified in
a screen for imprinted genes in mouse (Hagiwara et al.,
1997). We have previously shown that the protein IM-
PACT is preferentially expressed in the mouse brain and
that it acts as an inhibitor of the activation of GCN2, a
protein kinase that phosphorylates the alpha subunit of
the translation initiator factor 2 (eIF2�) (Pereira et al.,
2005).

eIF2, bound to GTP, delivers the initiator methionyl
tRNA to the 40S ribosomal subunit. In each round of
translation initiation the released eIF2-GDP must be re-
cycled to eIF2-GTP by a guanine exchange factor, eIF2B.
The phosphorylated form of eIF2� [eIF2�(P)] blocks this
exchange reaction, thus lowering or inhibiting general
protein synthesis (Hershey and Merrick, 2000; Hinne-
busch, 2000). GCN2, along with PERK, PKR, and HRI, in

mammals are responsible for the phosphorylation of
eIF2� in response to diverse environmental stress stimuli
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(reviewed in Dever [2002]). Paradoxically, when eIF2�(P)
levels increase as a result of the activation of these ki-
nases, translation of ATF4 (also known as CREB-2) is
enhanced (Harding et al., 2000). ATF4 then activates the
transcription of a large number of genes involved in stress
remediation (Harding et al., 2003). Among other func-
tions, ATF4 also acts as an inhibitor of CREB, a signaling
pathway particularly relevant to neurons (Bartsch et al.,
1995; Chen et al., 2003).

GCN2 is activated by low levels of essential amino acids
in mammalian cells (Zhang et al., 2002). The physiological
relevance of GCN2 in mammals has been recently de-
scribed by the use of knockout animals. Gcn2�/� mice fail
to reject diets devoid of essential amino acids, fail to coor-
dinate protein synthesis during amino-acid starvation,
and show increased lethality when they are deprived of
essential amino acids (Zhang et al., 2002; Anthony et al.,
2004; Hao et al., 2005; Maurin et al., 2005). The diet
rejection behavior in wildtype animals is associated with
the phosphorylation of eIF2� in pyramidal neurons of the
anterior piriform cortex immediately following the intake
of meals lacking even one of the indispensable amino acids
(Gietzen et al., 2004; Maurin et al., 2005). This eIF2�
phosphorylation event is absent in Gcn2�/� mice. In ad-
dition, GCN2 knockout mice have altered synaptic plas-
ticity and memory (Costa-Mattioli et al., 2005). The avail-
able data thus indicate that proper regulation of GCN2
activity is crucial in the central nervous system (CNS).

The activation of GCN2 further requires the protein
GCN1, as determined in the yeast system (Hinnebusch,
2000). GCN1 is proposed to deliver uncharged tRNAs to
GCN2. It has been shown that the N-terminal region of
yeast GCN2, known as the GI domain, mediates its inter-
action with GCN1 (Kubota et al., 2001; Sattlegger et al.,
2004). The GI domain is also found in the protein IM-
PACT. We have previously shown that IMPACT associ-
ates with mammalian GCN1, and that IMPACT overex-
pression inhibits GCN2 activation upon essential amino
acid starvation, probably by competing with GCN2 for
GCN1 binding (Pereira et al., 2005). Furthermore, IM-
PACT overexpression in mammalian cells also results in
the inhibition of expression of ATF4 and its downstream
target, CHOP (Pereira et al., 2005).

The relevance of the GCN2-mediated signaling in the
CNS together with our observations that IMPACT is
highly abundant in the brain and that its overexpression
results in the inhibition of GCN2 activation point to a
major role of IMPACT in mammalian neurophysiology.

The aim of the present work was thus to provide a detailed
map of the distribution of the protein IMPACT in the brain
of three different species: mouse, rat, and marmoset. Our
results show that IMPACT, while widely distributed in the
mouse and rat CNS, shows a highly specific expression in
select neuronal groups. A remarkable finding was that some
areas were completely devoid of IMPACT-positive neurons,
such as the granule cells of the dentate gyrus and a great
majority of thalamic areas. In the marmoset brain IMPACT-
positive neuronal groups were encountered in fewer brain
areas as compared to rodents.

MATERIALS AND METHODS

Animals

Male Swiss mice (Mus musculus, 20–30 g, n � 5),
Wistar rats (Rattus norvegicus, 200–250 g, n � 5), and

marmosets (Callithrix jacchus, 150–200 g, n � 3) were
housed under standard laboratory conditions with light/
dark cycle (12/12-hour), lights on at 7:00 AM, and food and
water were provided ad libitum. All experimental proto-
cols were approved by the Animal Care and Use Ethics
Committee of UNIFESP.

Preparation of antibodies

Immune sera were obtained by immunizing rabbits (for
anti-IMPACT and anti-GCN1 sera) or guinea pigs (for
anti-GCN2 and anti-IMPACT sera) with purified recom-
binant proteins. Four subcutaneous injections, with 200
�g of protein, were performed at intervals of 21 days using
complete Freund’s adjuvant for the first injection and
incomplete Freund’s adjuvant for the subsequent immu-
nizations. The anti-IMPACT and anti-GCN1 sera and
affinity-purified antibodies have been described previ-
ously (Pereira et al., 2005). Briefly, rabbit anti-IMPACT
serum was obtained against a His-tagged IMPACT recom-
binant protein, comprising the complete open reading
frame obtained by reverse-transcriptase polymerase chain
reaction (RT-PCR) from mouse brain RNA inserted into
plasmid pET28a (Novagen, Madison, WI). The N-terminal
His-tagged recombinant protein was expressed in E. coli
Rosetta (DE3) after induction with 0.1 mM isopropyl-D-
thiogalactopyranoside at 23°C overnight; the cells were
harvested, resuspended in lysis buffer (10% sucrose, 0.2 M
NaCl, and 50 mM Tris-HCl, pH 7.5), frozen, incubated
with lysozyme (1 mg/mL) for 30 minutes on ice, and briefly
sonicated. The cell lysates were centrifuged and the su-
pernatant was applied to nickel-nitrilotriacetic acid resin
(Ni-NTA; Qiagen, Chatsworth, CA) equilibrated with
binding buffer (500 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0,
and 5 mM imidazole). The His-tagged protein was eluted
with buffer containing 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 500 mM
NaCl and 1 M imidazole, and dialyzed against 20 mM
Tris-HCl, pH 7.5, and 10 mM 2-mercaptoethanol, and
used for immunizations. For the affinity purification of
anti-IMPACT antibodies 1 mg of the purified recombinant
fusion protein was submitted to preparative SDS-PAGE
and transferred to a Hybond-C membrane. A strip of the
membrane containing the protein, visualized by Ponceau
staining, was blocked with 5% nonfat milk in phosphate-
buffered saline (PBS) pH 7.2, followed by incubation with
the antiserum diluted 1:10 in PBS for 3 hours. After wash-
ing with PBS, bound antibodies were eluted with 0.1 M
glycine, pH 2.5, and 1 mM EGTA for 10 minutes. The pH
was immediately neutralized by adding an equal volume
of 0.1 M Trisma base. The purified antibody solution was
concentrated by centrifugation on Centricon filters. The
specificity of the affinity-purified anti-IMPACT antibodies
has been described previously (Pereira et al., 2005) and
their use for immunohistochemistry is fully analyzed in
this work. Anti-IMPACT guinea pig antibodies, used in
this work, were obtained and purified essentially as de-
scribed above for the rabbit antibodies. The anti-GCN1
serum against a His-tagged GCN12204–2651 recombinant
protein was raised in rabbits as described previously
(Pereira et al., 2005). Briefly, the GCN1 sequence (Gen-
Bank, Manassas, VA; gi:51827542) encoding residues
2204–2651 was obtained by RT-PCR from mouse brain
mRNA and cloned as a 1.3-kb fragment into plasmids
pET28a and pGEX6p3. Expression was carried out in E.
coli BL21(DE3) for the His-tagged protein and in DH5
cells for the GST fusion. Extracts were prepared as de-
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scribed above. The insoluble recombinant protein present
in the bacterial extract pellet was solubilized by 8 M urea.
The His6-GCN12204–2651 protein used for immunization
was purified on Ni-NTA in the presence of urea as recom-
mended by the manufacturer (Qiagen), followed by pre-
parative SDS-PAGE and elution from the gel slice by
overnight incubation in 10 mL dH2O with agitation and
concentration on Centricon filters. The antibodies were
purified by affinity, essentially as described above for the
purification of anti-IMPACT antibodies, using a purified
GST-GCN12204–2651 protein immobilized on nitrocellulose
filter. This GST fusion protein was purified from the urea-
solubilized bacterial pellet by preparative SDS-PAGE, fol-
lowed by elution of the protein from the gel slice. The
affinity purified anti-GCN1 antibodies have been used
previously in immunoblots and in immunoprecipitation
assays (Pereira et al., 2005). They are capable of immu-
noprecipitating a protein of the expected size of GCN1 and
of co-immunoprecipitating IMPACT from mouse brain ex-
tracts. The specificity of these antibodies for immunohis-
tochemistry is shown in this work. Anti-GCN2 antibodies
were raised in guinea pigs using a recombinant GST-
GCN2588–1024 protein expressed from a pGEX4T-1-
derived plasmid, kindly donated by Dr. David Ron (Har-
ding et al., 2000). The protein was purified essentially as
described above for GST-GCN12204–2651.

Immunoblots

Extracts of brain parts or of mouse embryonic fibro-
blasts (MEF) were prepared in buffer containing 20 mM
Hepes, pH 7.5, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 10%
glycerol, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 4 �g/mL aprotinin, 2
�g/mL pepstatin, 100 mM NaF, and 10 mM tetrasodium
pyrophosphate. Proteins were separated on 7% (for GCN1
and GCN2, with predicted molecular masses of 293 kDa
and 186 kDa, respectively) or 12% (for IMPACT and
�-actin, with predicted masses of 36 kDa and 41 kDa,
respectively) SDS-PAGE and transferred to nitrocellulose
membranes (Hybond-C Extra, Amersham, Arlington
Heights, IL) at 1A for 1 hour (Towbin et al., 1979). The
membranes were blocked with 4% nonfat milk for 1 hour
at room temperature, followed by overnight incubation
with anti-GCN1 serum or purified anti-GCN1 antibodies
(1:500, in 4% nonfat milk, TBS, 0.1% Tween), anti-GCN2
antibodies (1:500, in 2.5% bovine serum albumin in TBS,
0.1% Tween), or with anti-IMPACT or anti-�-actin anti-
bodies (Sigma, St. Louis, MO) (1:500 and 1:1,000 dilutions,
respectively, in 4% nonfat milk in PBS, 0.1% Tween).
After three washings with 0.1% Tween 20 in PBS, bound
antibodies were detected with protein A conjugated to
horseradish peroxidase (1:2,000, GE Healthcare, Milwau-
kee, WI) (for anti-GCN2 and anti-IMPACT antibodies) or
with antirabbit IgG antibodies conjugated to horseradish
peroxidase (1:2,000, Santa Cruz Biotechnology, Santa
Cruz, CA) (for anti-GCN1 and anti-�-actin antibodies), in
PBS, 0.1% Tween 20. After incubation for 1 hour at room
temperature and rinsing steps in PBS, the bound antibod-
ies were detected using the ECL chemiluminescence
method (GE Healthcare). When necessary, after stripping
the first antibodies off the membrane by incubation with
100 mM 2-mercaptoethanol, 2% SDS, 62.5 mM Tris-HCl,
pH 6.7 at 50°C for 30 minutes the same membrane was
incubated with other antibodies and processed as above.

Tissue processing and
immunohistochemistry

Rodents and primates were deeply anesthetized with
thionembutal (50 mg/kg, i.p., Cristalia, Brazil) and then
perfused through the ascending aorta with 400 mL/kg 0.1
M PBS followed by 800 mL/kg ice-cold 4% paraformalde-
hyde in 0.1 M PBS. The brains were removed from the
skull 1 hour after perfusion and immersed overnight at
4°C in a cryoprotective 30% sucrose solution. The brains
were serially cut into 30-�m coronal sections on a cryostat.
For immunohistochemistry, free-floating sections were in-
cubated in 0.1% H2O2, rinsed with 0.1 M PBS, and ex-
posed to blocking solution (0.5% normal goat serum, 0.3%
Triton X-100 in PBS) for 30 minutes. Sections were incu-
bated for 15 hours at room temperature with the anti-
IMPACT monospecific rabbit antibodies raised in our lab-
oratory (1:200 for rodents and 1:20 for marmosets) in
blocking buffer. The sections were then washed with PBS
for 30 minutes, incubated with goat antirabbit biotinyl-
ated IgG (1:200, Vector Laboratories, Burlingame, CA) for
2 hours, washed again with PBS for 30 minutes and incu-
bated with ABC (avidin-biotin complex, Vector Elite ABC
kit) for 90 minutes. The bound antibodies were detected
with a nickel-intensified diaminobenzidine tetrahydro-
chloride reaction. Samples were mounted on slides, dehy-
drated, and coverslipped with DPX. The micrographs were
captured by using a Nikon microscope (Nikon Eclipse
E600 FN) and Nikon ACT-1 v. 2.2. software. Figure pro-
duction was made using Adobe (San Jose, CA) Illustrator
CS3 software and general contrast enhancements and
color level adjustments were carried out.

Brain regions were identified using the mouse and rat
brain CD-Rom atlas (Paxinos and Franklin, 2001; Paxinos
and Watson, 2005) and marmoset atlas (Stephan et al.,
1980). The nomenclatures, as well as the classifications of
the cell groups of the mouse CNS, were derived from the
same sources.

The relative intensities were estimated by visual com-
parison of cells in the immunostained slides, in serial
coronal plates of the same area. All slices of a given species
were processed in parallel for comparative purposes.
Three slices from each level were analyzed independently
by two of the authors. We considered only the cytoplasmic
labeling, avoiding the evaluation of cells with sections at
the level of the nucleus.

Double-labeling immunofluorescence

Mice brain sections were incubated in blocking solution
for 30 minutes and then in a cocktail of primary antibodies
for 2 hours at room temperature. The anti-IMPACT mono-
specific guinea pig antibodies (1:5,000) were applied to-
gether with monoclonal mouse anti-glial fibrillary acidic
protein antibodies (1:500, Dako, Carpinteria, CA), or with
anti-GCN1 rabbit monospecific antibodies (1:100). As sec-
ondary antibodies, goat antiguinea pig conjugated with
Alexa 488 (1:300, Molecular Probes, Eugene, OR), goat
antirabbit conjugated to Alexa 546 (Molecular Probes,
1:300) and goat antimouse conjugated to Alexa 546 (1:300,
Molecular Probes) were applied for 1 hour. Samples were
rinsed and mounted on Fisher (Pittsburgh, PA) Scientific
Superfrost Plus slides. Control experiments omitting the
primary antibodies did not show any staining. Fluorescent
signals were captured using a fluorescence microscope
(Nikon Eclipse E600 FN) and Nikon ACT-1 v. 2.2 soft-
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