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RESUMO 

 

ALLEMANDI , W. Estudo da imunorreatividade da proteína S100β no 
Hipocampo e Núcleo do Trato Solitário de ratos neonatos submetidos à 
anóxia. 2011. 120 f. Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais) - Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  
 
 
Agressões nos períodos críticos do crescimento e desenvolvimento do sistema 
nervoso podem modificar os eventos ontogenéticos seqüenciais com efeitos 
diversos e persistentes. Entre os vários fatores nocivos a essa fase está a 
anóxia. O organismo do neonato tem suprimento de energia anaeróbica 
relativamente rica, foi observado que a acidose ocorre com menor facilidade, 
propiciam sobrevivência e maior resistência à deficiência de oxigênio cerebral 
em situação normal de parto. Interessante, parece não interferir na síntese de 
proteínas estruturais, na multiplicação neuronal, migração celular e gliogênese. 
Entre as proteínas de ação relevante no SNC, sintetizadas por astrócitos está a 
proteína S100β que exerce efeitos parácrinos e autócrinos em neurônios e glia. 
Sua estimulação promove sobrevivência e proteção neuronal, atuando como 
fator trófico e neurotrófico. A proteína S100β também parece estar implicada 
nas fisiopatologias de doenças neurodegenerativas e doenças inflamatórias 
cerebrais, condições em que apresenta concentração aumentada, e por isso 
tem sido considerada biomarcador desses eventos. Modelo animal de anóxia 
neonatal desenvolvido em nosso laboratório, nos revelou ativação neural pela 
expressão de Fos e alterações comportamentais no grupo anóxia, o que nos 
instigou a explorar os efeitos da anóxia que esse estímulo estaria causando 
nas células da glia no Hypocampus and Nucleus of Solitary Tract, de ratos 
(Rattus norvegicus), machos, aproximadamente 30/44 horas de vida. Para sua 
exposição dos ratos à anoxia, foi utilizada câmara semi-hermética de 
policarbonato, a qual foi saturada com nitrogênio gasoso 100%, fluxo 
3L/minutos, pressão 101,7 kPa, durante 25 minutos. Os animais foram 
profundamente anestesiados, perfundidos com solução fixadora. Após remoção 
do cérebro foram crioprotegidos e criosseccionados em cortes frontais de 30 
µm e 10 µm. Grupos com 2 (P2) e 7 (P7) dias após nascimento nas condições: 
Basal (B), sem estimulo; Sham (S) como controle experimental e Anóxia (A) 
com falta de oxigênio, foram analisados a imunorreatividade da proteína S100β 
com técnicas ABC/DAB e Western blot. Identificamos o fenótipo de células da 
glia com a imunofluorescência de GFAP bem como sua colocalização com 
S100β na formação hipocampal, foi explorada por ser uma das áreas mais 
sensíveis à privação de oxigênio e por seu envolvimento em aspectos 
cognitivos e comportamentais. Observamos significante diferença de S100β-IR 
no núcleo do trato solitário, somente no grupo P2 A 2 horas em relação ao 
grupo P2 S 2 horas, confirmando assim nossos prévios estudos com a 
expressão de Fos, comprovando concomitante ativação nas células da glia 
diante desses estímulos. A reatividade glial de S100β na formação hipocampal 
(CA1, CA3+CA2 e DG), apresentou diferença significante no grupo anoxia de 
acordo com o estágio de maturação do animal. A técnica por Western blot em 
toda a formação hipocampal, 2 animais por grupo, apresentou intrigante 



resultado e com aumento de S100β no grupo A em ambos  P2 e P7, a 
avaliação de um todo foi diferente daquela originária de áreas especificas.  
 
Palavras chave: Anóxia neonatal. Astrócitos. S100β. GFAP. Western blot. 
Imunoistoquímica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

ALLEMANDI, W. Study of S100β protein immunoreactivity in the 
Hypocampus and Nucleus of Solitary Tract of newborn rats submitted  to 
anoxia. 120 p. Thesis  (Ph.D. of Morfofuncional Science) - Institute of 
Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
 
Attacks to the nervous system at critical growth periods can modify the 
sequential developmental events with several and persistent effects. Among the 
various harmful factors at this stage is anoxia. The high anaerobic energy 
supply to the newborn and a less easily acidosis occurrence provides survival 
and greater resistance to oxygen deficiency in brain at normal childbirth.  
Interestingly, it seems not to interfere in the synthesis of structural proteins, 
replication or in neuronal cell migration and gliogenesis. Among the proteins 
with important action in the CNS, is the astrocyte S100β protein which exerts 
paracrine and autocrine effects on neurons and glia. Its stimulation promotes 
neuronal survival and protection, as a trophic and neurotrophic factor. S100β 
protein also seems to be implicated in the pathophysiology of 
neurodegenerative diseases and inflammatory brain diseases, conditions in 
which its concentration is enhanced therefore, it has been considered a 
biomarker of these events. An animal model of neonatal anoxia improved in our 
lab revealed neural activation by Fos expression and behavioral changes in the 
anoxic group, which prompted us to explore the anoxia effects on glial cells in 
the Hypocampus and nucleus of solitary tract, of rats (Rattus norvegicus), male, 
approximately 30/44 hours of life. For their exposure to anoxia, a semi-hermetic 
polycarbonate chamber, saturated with 100% nitrogen gas, 3 L/minutes flow, 
pressure 101.7 kPa for 25 minutes were used. The animals were deeply 
anesthetized, perfused with fixative solutions. Their brains after removal were 
cryoprotected and cryosectioned in frontals sections of 30 μm or 10 μm. Groups 
with 2 (P2) and 7 (P7) days after birth under the following conditions: Baseline 
(B), without stimulation; Sham (S) as the experimental control, and Anoxia (A) 
with lack of oxygen, were evaluated by the S100β protein immunoreactivity 
(S100β-IR) by ABC/DAB and Western blot techniques. Also, the glial cells 
phenotype was identified by GFAP immunofluorescence, as well as its co-
localization with S100β in hippocampal formation was explored because of its 
sensitivity to oxygen deprivation and is involvement in cognition and behavior. 
The nucleus of solitary tract, significant different S100β-IR observed, only in the 
P2 A 2 hours group compared to P2 S 2 hours group, confirmed previous 
studies with Fos-expression, besides proving that glial cells has concomitant 
activation by the stimulus.  The glial S100β-IR at the hippocampal formation 
(CA1, CA2 + CA3 and DG) presented significant difference in the anoxic group 
according to the maturational stage of the animal. Western blot technique of the 
entire hippocampal formation, two animals per group, showed intriguing result 
increase of S100β at the group A at both P2 and P7, the whole evaluation was 
different from of that of specific areas.  



 
Keywords: Neonatal Anoxia. Astrocytes. S100β. GFAP. Western blot. 
Immunohistochemistry. 
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1.1  Anóxia Neonatal  
 

Na ontogênese do sistema nervoso de mamíferos, tem sido evidenciado 

por demonstrações experimentais e clínicas que, agressões nestes períodos 

críticos podem modificar os eventos ontogenéticos seqüenciais com efeitos 

diversos e persistentes (MORGANE et al., 1993). Estas mudanças poderão ser 

reversíveis ou não, dependendo da magnitude da agressão e dos fatores 

ambientais a que são submetidos os indivíduos (observados desde 1972, por 

LEVITSKY e BARNES). 

Entre os vários fatores que podem alterar os eventos do crescimento e 

desenvolvimento do sistema nervoso, está a anóxia. Esta representa o grau 

extremo de hipóxia (diminuição de oferta de oxigênio), verificado quando o 

suprimento de oxigênio para as células é praticamente zero. 

O metabolismo encefálico normal requer oxigênio e glicose. O encéfalo 

representa 2% da massa corporal total e é o responsável pelo consumo de 

20% do oxigênio total e 25% da demanda total de glicose, razões por que uma 

falência cárdio pulmonar de 10 a 15 segundos pode ocasionar lesão encefálica, 

irreversível (OLIVEIRA-ALONSON e SILVEIRA, 2007). 

A utilização de glucose cerebral e o seu transporte transmembrana, 

estão diminuídos em ratos com sete dias de vida pós natal (P7) em relação a 

ratos adultos (VANNUCCI, 1989). O neonato apresenta suprimento de energia 

por processos anaeróbicos relativamente ricos, devido à maior disponibilidade 

de glicogênio cerebral (NEHLIG e PEREIRA DE VASCONCELOS, 1993). A 

glicólise anaeróbica é, entretanto consideravelmente operativa até P10, e decai 

seqüencialmente a P14 ou P21 (BOMONT et al., 1992) mas é considerada 

suficiente para a homeostase iônica nessa fase (BALLANYI et al., 1993).  

Embora essa glicólise anaeróbica favoreça o acumulo de lactato no 

cérebro imaturo (DAHLQUIST e PERSSON, 1976), não constitui problema, 

pois a barreira hemato encefálica (BBB) ainda incompleta em neonatos 

minimiza a ocorrência de acidose. Esta condição poderia explicar a alta 

resistência dos neonatos em Hipóxia-Isquemia (HI) aguda, conforme pesquisas 

que indicam responsividade diferenciada de neonatos em relação a ratos 

adultos em ataque hipóxico-isquêmico (NYAKAS et al., 1996; HADDAD e 

DONELLY 1990). Adicionalmente, é sabido que neurônios imaturos necessitam 
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menos energia (NYAKAS et al., 1996; BICKLER et al., 1996; NEHLIG e 

PEREIRA DE VASCONCELOS, 1993), bem como, a comunicação intercelular 

a nível sináptico é moderada, nos períodos pré e pósnatal nos ratos, sendo 

baixa a síntese de neurotransmissores (KRJANC et al., 1994; CHERICI et al., 

1991). 

No SNC, em decorrência de seu maior metabolismo, a privação de 

oxigênio pode causar lesão ou morte celular em áreas cerebrais mais 

sensíveis, tais como formação hipocampal, córtex cerebral, núcleos da base 

(CIRULLI et al., 2003).  

Experimentos crônicos de hipóxia podem interferir na síntese de 

proteínas estruturais e outras macromoléculas, situação verdadeira também 

nos eventos da ontogênese quanto à multiplicação neuronal, gliogênese e 

migração celular, tendo sido observado que rápida diferenciação e 

sinaptogênese podem decorrer de agressões hipóxico-isquêmica ou asfixia 

(SLOTKIN et al., 1986). Embora os efeitos dessa depleção de oxigênio possam 

ser diversos, pois dependem do estágio de maturação do organismo, da 

duração do estimulo, assim como da sensibilidade celular e da região 

acometida incluindo ainda fatores como má nutrição, hipoglicemia, temperatura 

corpórea, pressão sanguínea e complicações clínicas (CIRULLI et al., 2003). 

Em condição pré-natal a interrupção no fluxo de sangue placentário e 

nas trocas gasosas, culmina em necrose ou apoptose, em decorrência de 

complexa cascata de eventos como acidose, formação de radicais livres, 

acúmulo de cálcio, peroxidação lipídica e neurotoxicidade pelo glutamato e 

óxido nítrico. Tais eventos rompem as estruturas celulares ocasionando morte 

celular, com a reperfusão sanguínea estes eventos regridem (CIRULLI et al., 

2003).  

Tem sido observado em humanos, que durante o parto, neonatos 

apresentam redução na pressão parcial de oxigênio (pO²) e pH, característicos 

de leve asfixia fisiológica natural, que entretanto não causa danos ao encéfalo 

em desenvolvimento. Embora quando fatores relacionados à anóxia, hipóxia, 

isquemia, que aumentam a privação de oxigênio ao neonato, há probabilidade 

de ocorrer doenças neurológicas de desenvolvimento, que se caracteriza por 

espasticidade e anormalidade motora associada a déficits cognitivos (STRATA, 
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2004; VOLPE 1992) o que tem sido mencionado como uma das causas da 

paralisia cerebral (PC) de etiologia peri e neonatal. 

O acompanhamento clínico de pacientes carece de indicador da 

intensidade do dano encefálico de forma a traçar e estabelecer prognóstico. A 

literatura tem relatado teores aumentados da proteína S100β nessas 

condições, tanto nos valores séricos como no liquido cérebro-espinal, o que lhe 

tem rendido a denominação de proteína biomarcadora de danos ou disfunções 

cerebrais (MRAK e GRIFFIN, 2001). 

 

1.2  Sistema Nervoso Central e Privação de Oxigênio  

 

Na privação de oxigênio é disparada complexa cascata de eventos 

bioquímicos que ocorrem quase que simultaneamente promovendo interrupção 

do metabolismo energético, desequilíbrio ácido-básico, acúmulo de espécies 

oxigênio-reativo e de aminoácidos excitatórios no espaço extracelular, perda do 

equilíbrio de água celular e inicio da apoptose (VEXLER e FERREIRO, 2001). 

É importante ressaltar que estes eventos são rápidos e de curta duração assim, 

o espaço de tempo para intervenções terapêuticas é bastante reduzido. 

 A depleção de ATP, resultante da hipóxia/anóxia tem importantes 

conseqüências, incluindo falha no funcionamento das bombas iônicas de sódio-

potássio, ativação da formação de radicais livres (LOIDL et al., 2000; 

DELL’ANNA et al., 1997), mudanças no estado de fosforilação de diferentes 

enzimas e proteínas estruturais (LOFTON, 1989). A falha nas bombas iônicas 

permite a passagem de íons pela membrana abaixo dos gradientes de 

concentração. A conseqüente despolarização anóxica leva a uma cadeia de 

conseqüências letais, entre as quais, há perda massiva de neurotransmissores 

como glutamato, aspartato e dopamina para o espaço extracelular em 

quantidade tóxica (LOFTON, 1989). Ainda o aumento descontrolado de cálcio 

intracelular é particularmente nocivo, por ocasionar efeitos múltiplos 

disfuncionais como ativação de hidrólise fosfolipídica com aumento da 

formação de radicais livres.  

O organismo reage nessas situações com processos homeostáticos 

para manter as condições de equilíbrio dinâmico. O incremento no aporte de 

oxigênio pode ser realizado pela regulação da ventilação, processo rítmico 
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inconsciente gerado automaticamente por grupos de células nervosas 

localizadas no tronco encefálico, chamados gerador central de padrão 

(SILVERTHORN, 2003). De forma que o grau de distensão dos alvéolos 

pulmonares é continuamente informado aos núcleos do trato solitário (NTS) por 

fibras aferentes viscerais gerais do nervo vago, que então excitam os centros 

respiratórios. Atuam também, sensores de oxigênio presentes nas paredes da 

aorta e da artéria carótida comum, corpo aórtico e corpo carotídeo, estes 

alojam quimiorreceptores e mecanorreceptores sensíveis ao estiramento das 

paredes arteriais, são as células glomus que recebem inervação aferente de 

fibras dos nervos glossofaríngeo e nervo vago, respectivamente, com quem 

estabelecem sinapse química (LEVITZKY, 2004; FINLEY e KATZ, 1992) 

(Figura 1- A/B). 

 
Figura 1- Esquema sensores de oxigênio e receptores especializados 

 

                         
 

(A), ilustra a localização do corpo aórtico e corpo carotídeo localizado respectivamente nas 
paredes da aorta e da artéria carótida comum. (B), ilustra o funcionamento das células glomus 
que compõem os quimiorreceptores e mecanorreceptores da figura A.  
Fonte: Modificado de 100 Bilhões de Neurônios de Roberto Lent, (2001). 
 

Após promover uma hipóxia citotóxica, a despolarização das 

terminações neurais aferentes localizadas no corpúsculo carotídeo induz 

potenciais de ação geradores que se propagaram para outra terminação 

localizada no NTS, que está envolvido no controle da função cardiovascular. O 

NTS inicia ajustes respiratórios e cardiovasculares necessários para a 

normalização da pressão arterial e a redução da freqüência cardíaca, bem 

como provoca alterações comportamentais de exploração do ambiente, típicas 

de situação de hipóxia (LEVITZKY, 2004; FINLEY e KATZ, 1992; VIZEK et al., 

1987).  
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 Recente artigo, “Astrocytes Control Breathing Through pH-Dependent 

Release of ATP”, (GOURINE et al., 2010), relata papel do astrócito como 

elemento fundamental nos circuitos cerebrais que controlam funções vitais 

como a respiração. Essa pesquisa identifica e indica que os astrócitos 

cerebrais, são capazes de perceber alterações nos níveis de dióxido de 

carbono e de acidez no sangue e no cérebro, podendo, portanto, via ATP, 

ativar redes cerebrais envolvidas na respiração, de modo a aumentar a 

respiração de acordo com a atividade e o metabolismo do organismo 

colaborando com a homeostase (GOURINE et al., 2010).  

 

1.3  Ontogênese dos Elementos Celulares do Sistema Nervoso Central 

  

No SNC existem três categorias celulares distintas: neurônio; glia: 

astrócito, oligodendrócito e microglia; e células ependimárias. Deve-se a 

Ramón Y Cajal, (1972) já no século XIX, a classificação dos tipos celulares da 

glia, no papel de verdadeiros elementos polivalentes no sistema nervoso. 

Algumas células neurais são altamente plásticas: proliferam e adquirem 

identidade regional são as células tronco neurais, progenitoras primárias que 

dão origem a neurônios e glia no cérebro de ratos embriônicos, neonatal e 

adulto. (MERKLE e BUYLLA, 2006; ANTHONY, et al., 2004; DOESTSCH, 

2003; GOLDMAN, 2003). 

A maior vulnerabilidade à agressão do neonato a anóxia tem sido 

relacionada a alterações nos processos de mitose celular, tanto dos neurônios 

quanto da glia desse período, embora estas células se multipliquem em 

diferentes períodos e a gliogênese preceda inicialmente a neurogênese 

(MORGANE et al., 1993). Essa consideração evidencia a importância crucial de 

adequado suprimento cerebral, especialmente quando axônios e dendritos 

estão intensamente estabelecendo suas interconexões sinápticas sejam elas 

locais ou em alvos de projeção.  

 Histologistas observaram que o tubo neural apresenta paliçada de 

células da glia  cujos  prolongamentos  estendem-se  da superfície ventricular à 

superfície pial: essas células são conhecidas pelo seu coletivo como glia radial 

(PASKO RAKIC, 1972) (Figura 2). Quando essas células alcançam o sitio alvo, 
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é iniciado o processo de diferenciação nos aspectos morfológicos, bioquímicos 

e funcionais. 

 

Figura 2- Esquema da parede do tubo neural, organização e migração celular 

 

 
 

 

 

 
Astrócitos constituem as maiores e mais numerosas células da glia 

presentes no SNC dos mamíferos. A proteína glial fibrilar ácida (GFAP) é 

componente dos filamentos intermediários presentes em astrócitos (BONDAN 

et al., 2003; BIGNAMI e DAHL, 1994). Esta célula sofre acentuada alteração 

nos filamentos que a compõe durante o desenvolvimento (FEDOROFF 1986). 

Com o amadurecimento da célula, a proteína glial fibrilar ácida (GFAP) se torna 

presente (DAHL, 1981) em muitos astrócitos da substância cinzenta (LOFTON, 

1989). Durante a segunda e a terceira semana de vida extra-uterina tende a 

ocorrer a expressão de GFAP como principal componente dos filamentos 

intermediários (BONDAN et al., 2003; TAKAMIYA et al., 1988; SCHIFFER et 

al., 1986; PIXLEY e VELLIS, 1984). 

Os astrócitos possuem prolongamentos muito numerosos que emergem 

do soma e se ramificam profusamente, formando densa arborização. Na sua 

(A), paliçada de prolongamentos radiais.  
(B), esquema da organização celular de células precoces chamadas, glia radial (em  azul claro). 
(C), Prolongamentos radiais (em azul escuro) atuam como “trilhos” sobre os quais migram  
alguns dos neurônios pós-mitóticos juvenis (em amarelo). 

   Fonte: Modificado de “100 Bilhões de Neurônios” de Roberto Lent, (2001). 
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organização estrutural estão estrategicamente posicionados em relação aos 

neurônios, aos capilares, às meninges e à camada de células que reveste as 

cavidades internas do SNC, evidenciando algumas das suas diversas atuações 

funcionais, recobrem os vasos sanguíneos, participam da barreira hemato-

encefálica; envolvem as sinapses com pedículos que participam da reposição 

dos íons e moléculas envolvidas na transmissão sináptica; ancoram-se na 

camada ependimária do ventrículo e na pia-máter participando da troca de 

moléculas entre o líquido cérebro-espinal e o tecido nervoso; apresentam 

capacidade proliferativa formando cicatriz glial ao redor de lesões (gliose); 

contribuem para a sobrevida dos neurônios produzindo e liberando fatores 

tróficos na região da lesão os quais propiciam também, que antígenos 

exteriorizados na membrana ativem células do sistema imunitário, linfócitos T, 

(RICHTER, 1998).  

À identificação dos fatores neurotróficos seguiu-se à descoberta de que 

o fenômeno da morte celular natural, apoptose, fenômeno que ocorre em todo 

o sistema nervoso das diferentes espécies animais, como mecanismo de ajuste 

numérico das populações de neurônios em relação aos seus alvos. Os fatores 

tróficos são produzidos pelos alvos e então, secretados e capturados pelos 

neurônios que com eles fazem contato sináptico. No interior dos neurônios, 

atuam sobre o DNA bloqueando o processo ativo de “suicídio” da célula. Assim 

as células que conseguem estabilizar suas sinapses obtêm suficiente 

quantidade de fatores neurotróficos do alvo e sobrevivem, mas as que não 

conseguem entram em apoptose e desaparecem. Nestes ajustes, a intensidade 

do estimulo nocivo e o período de resposta são críticos (ROBBINS, 2000).      

O estado de sobrevida ou de morte neuronal é dependente de vários 

mecanismos de sinalização ainda pouco conhecidos. Sabe-se, no entanto, que 

o astrócito está envolvido nesse processo (STRÖMBERG et al., 1986). É do 

conhecimento que células da glia reativas estão envolvidas em respostas 

funcionais intrínsecas, incluindo a síntese e a liberação de substâncias 

neuroativas (GIULIAN et al., 1996; MARTIN, 1992), por tal, postula-se que 

astrócitos (e microglia) ativados exerçam influência nos eventos tróficos nesses 

locais mais sensíveis à agressão, assim como nas vias neuronais lesadas 

(LEME e CHADI, 2001; GIULIAN et al., 1996). 
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Estudos recentes indicam as células da glia como terceiro elemento em 

sinapse química (OLIET e MOTHET, 2009). A ativação sináptica de células da 

glia atua como gatilho intracelular nas vias de segundo mensageiro incluindo 

aumento de CA²+ (PEREA e ARAQUE, 2005; ARAQUE, 2002), ação esta que 

varia de acordo com impulsos sináptico e receptores de glia envolvidos 

(DEITMER et al., 1998; PASTI et al., 1997). A ativação dessa via de segundo 

mensageiro induz a liberação de substancias ativas, gliotransmissores, por 

analogia aos neurotransmissores (VOLTERRA e MELDOLESI, 2005), entre 

eles estão glutamato (LEE et al.,  2007; TAKANO et al., 2005), ATP 

(JOURDAIN et al.,  2007; GORDON et al., 2005; NEWMAN, 2003) e taurina 

(DELEUZE et al., 1998). 

A D-serina, também tem sido indicada e até com função predominante 

(MARTINEAU et al., 2006; MILLER, 2004), como o maior ligante endógeno, 

sugerindo que D-Serina poderia ser uma alternativa da glicina, na ativação de 

N-Methyl-d-Aspartate Receptors (NMDAR) (HASHIMOTO et al.,1995a, b); atua 

na transmissão sináptica e plasticidade sináptica, ritmogênese e 

excitotoxicidade; possuem uma propriedade peculiar, pois sua ativação requer 

ligante de glutamato e coagonista semelhante glicina ou D-serina (OLIET e 

MOTHET, 2009).  

Portanto, hoje está claro que células da glia contribuem ativamente no 

desenvolvimento de sinapse (OLIET e MOTHET, 2009; CHRISTOPHERSON et 

al., 2005; SLEZAK e PFREIGER, 2003), na transmissão sináptica (JOURDAIN 

et al., 2007; SERRANO et al., 2006; PANATIER et al.,  2006; PASCUAL et al., 

2005; GORDON et al., 2005)  e excitabilidade neuronal (TIAN et al., 2005; 

ANGULO et al., 2004; FELLIN et al., 2004). A descoberta contínua de 

substâncias com propriedades neurotróficas e suas ações em lesões neuronais 

estimula a pesquisa dos fenômenos envolvidos na regulação celular trófica 

mediada pelas células da glia (GIULIAN e VACA, 1993; CHADI et al., 1993).  
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1.4   S100 e S100beta (S100β) 
 

A proteína S100 faz parte de família multigênica de ligantes de cálcio e 

tem sido implicada em atividade regulatória intra e extracelular. Essa proteína 

apresenta baixo peso molecular, entre 9 e 13 kDa é caracterizada pela 

presença de 2 sítios de ligação de cálcio (Ca²+). Membros da família dessa 

proteína apresentam interações com várias proteínas intracelulares efetoras, as 

quais atuam na regulação das atividades enzimáticas, na dinâmica dos 

constituintes do citoesqueleto, no crescimento e diferenciação celular e na 

homeostasia do Ca²+ (DONATO, 2003). Sua ação tem sido relatada como 

reguladora da atividade do tecido nervoso no sistema nervoso central: 

neurônios, astrócitos, microglia e células epiteliais e endoteliais e em receptor 

celular superficial (DONATO, 2001; SCHAFER e HEIZMANN, 1996; ZIMMER 

et al., 1995).  

Frações da proteína S100β do encéfalo de boi evidenciaram que S100 

na verdade é composto de dois polipeptídeos S100A1 e S100β (MOORE, 

1965). A proteína S100β, além de ser membro da superfamília S100-

calmodulina-troponina ligante de Ca²+, é também ligante de Zn²+. Sua 

distribuição no SNC é ampla (HEIZMANN, 1999). Ela influencia respostas 

celulares modulando íons Ca²+ por sinal de transdução, em diferentes pontos 

na cascata desses eventos, regulando diretamente a resposta celular, como 

exemplo na transcrição nuclear (SCHAFER e HEIZMANN, 1996; 

O’CALLAGHAN, 1991).  

A proteína S100β codificada nas células da glia (astrócitos) se expressa 

intensamente durante o desenvolvimento do SNC (WAINWRIGHT et al., 2004). 

A forma beta (S100β), apresenta baixo peso molecular, 21 kDa, parece ser a 

única que apresenta efeitos sobre o desenvolvimento e plasticidade do sistema 

nervoso, (WHITAKER-AZMITIA e AZMITIA, 1989). 

S100β tem sido reportada como fator trófico e neurotrófico, por atuar 

principalmente na extensão dos neuritos, e assim influenciar a integridade do 

citoesqueleto, (ROTHERMUNDT et al., 2003; DONATO, 2003; 1988; 1985; 

SORCI et al., 1998). Sua estimulação promove sobrevivência e proteção 

neuronal, na formação cicatricial (CUNHA et al., 2007; ROTHERMUNDT et al., 

2003; UEDA et al., 1995; BHATTACHARYYA et al., 1992; VAN ELDIK et al. 
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1991; SELINFREUND et al., 1991;  WHITAKER-AZMITIA et al., 1990). Tem 

sido observada interação entre S100β e o sistema imune cerebral 

(ROTHERMUNDT et al., 2003),onde  parece exercer efeito protetor ao manter-

se em nível fisiológico dentro das células (DONATO, 2001). 

 

1.4.1  Mecanismos de Ação de S100β no Meio Intratracelular 
 

 A maior concentração de S100β, 80 a 90% do total da proteína é 

encontrada no cérebro, o restante está localizado em outros tecidos sendo 

localizada no interior do citoplasma, apenas 5 a 7% da proteína é encontrada 

na membrana (GHANDOUR et al., 1981). Independentemente do local em que 

esteja, ela atua inibindo a fosforilação de outras proteínas, por interagir com 

substratos quinases, (PK) e pela proteína fosfatase (PP) (ALBERTS et al., 

1994), bloqueando o acesso dessas proteínas quinases a esses substratos. A 

função dessa inibição é desconhecida, mas alguns resultados sugerem que 

S100β participa principalmente na diminuição do sinal de transdução, 

particularmente por estar ligada a elevação da concentração de cálcio no 

citosol, o que determina fosforilação de proteínas alvo e assim regula etapas 

em alguns meios de sinalização (DONATO, 2001). 

S100β alem de modificar a resposta na fase inicial da cascata de 

transdução do sinal via PK e PP (BAUDIER e COLE, 1988) pode regular o 

metabolismo energético pela modulação da atividade de várias enzimas 

incluindo a adenilil ciclase, gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase e frutose-1,6-

bifosfato aldolase (DONATO, 1999), e inibir a polimerização da GFAP em 

resposta ao aumento do Ca²+ (BIANCHI et al., 1994), e assim influenciar no 

citoesqueleto, ou seja, no estado de polimerização de microtúbulos e 

filamentos de actina, filamentos intermediários. (DONATO, 1999; HEIZMANN, 

1999). Interações de S100, com anexinas específicas ligadas a fosfolipicos têm 

sido demonstradas somente in vitro, a especificidade e seu papel ainda é 

objeto de estudo (HARDER e GERKE, 1993). 

Apesar dos vários estudos sobre S100β e das funções identificadas, 

ainda não são conhecidos os mecanismos que regulam a expressão de S100β 

em astrócitos reativos, pós lesão no SNC (CUNHA et al., 2007; 

ROTHERMUNDT et al., 2003; REEVES et al., 1994). 
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1.4.2   Mecanismos de Ação de S100β no Meio Extracelular 

 

Alguns trabalhos mostram que estímulos sob o comando de estresse 

metabólico (como hipoglicemia), estão associados à secreção de S100β 

(GERLACH et al., 2006). Existe a hipótese de um domínio hidrofóbico, 

permitindo interação com a membrana ou com proteínas de membrana, como 

as anexinas (SCHAFER e HEIZMANN, 1996). Outro mecanismo está 

associado com ação de estruturas presentes na superfície dos astrócitos, 

receptores extracelulares serotonérgicos, que após ligação com moléculas 

específicas, induz ao desacoplamento e à ativação de proteínas G existentes 

no interior da membrana plasmática destas células, ocasionando propagação 

de diversos sinais intracelulares, (DIB et al., 1994; GLOWINSKI et al., 1994). 

Tem sido sugerido que a ativação destas vias de segundos mensageiros em 

receptores neurais serotonérgicos e glutamatérgicos metabotrópicos, iniciada 

por mecanismo da glia, induz a aumento concomitante da expressão dos 

receptores 5HT1A. Por sua vez, o aumento da expressão dos receptores 

5HT1A, promove secreção e liberação de S100β (WHITAKER et al., 2001, 

1993; HARING et al., 1993). 

A presença de transportadores para glutamato na membrana de 

astrócitos corrobora esses achados (STANIMIROVIC et al., 1999; 

GEGELASHVILI e SCHOUSBOE, 1997), de que ele  modula a secreção de 

S100β pelos astrócitos. Entretanto, foi observado que níveis tóxicos de 

glutamato liberados pelos neurônios reduzem a secreção de S100β pelos 

astrócitos da formação hipocampal de ratos (TRAMONTINA et al., 2006). Além 

do glutamato, a expressão de S100β por astrócitos tem sido associada à 

estimulação de interleucina-1 (IL-1) e por AMP-cíclico (ZIMMER et al., 1995). 

Os efeitos da proteína S100β e seus mecanismos de ação no meio 

extracelular são concentrações dependentes podendo exercer efeitos tróficos 

ou tóxicos. Em concentração nanomolar (nM), extracelular, in vitro, ela estimula 

crescimento de neuritos no córtex do cérebro (ROTHERMUNDT et al., 2003; 

VAN ELDIK et al., 1991; WINNINGHAM-MAJOR et al., 1989). Essa condição 

classificou a proteína como neurotrófica, aumentando a sobrevida neuronal, 

estimulando e interagindo com fatores de transcrição (SCHAFER e 

HEIZMANN, 1996; O’CALLAGHAN, 1991; WHITAKER et al., 1990). Nessa 
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concentração ela estimula o fluxo de Ca²+, e atua como segundo mensageiro. 

Essa hipótese foi evidenciada, em experimentos mostrando que o Ca²+, é 

necessário e suficiente para regular extensão neurítica (GU et al., 1995). Assim 

como, também aumenta a sobrevivência dos neurônios em vários sistemas 

durante o desenvolvimento (ROTHERMUNDT et al., 2003; UEDA et al., 1995; 

BHATTACHARYYA et al., 1992; VAN ELDIK et al., 1991; WHITAKER-AZMITIA 

et al., 1990). Esta ação neuroprotetora foi observada após danos decorrentes 

da privação de glucose nos neurônios da formação hipocampal de ratos 

(ROTHERMUNDT et al., 2003). 

Em contraste, efeitos tóxicos da proteína S100β, no meio extracelular, 

em concentração micromolar de S100β, in vitro, foram observados com o 

estimulo da expressão de citosinas pró-inflamatórias e indução de apoptose 

(ROTHERMUNDT et al., 2003). O aumento dessa proteína induz resposta 

inflamatória mediada por NFkB (Fator de Transcrição Nuclear) em astrócitos, 

dessa forma iNOS (enzima de síntese de óxido nítrico) passa a produzir o NO 

(óxido nítrico), que consequentemente provoca morte celular com 

características definidas por apoptose (HU et al., 1997, 1996). Esses efeitos 

produzem danos neurodegenerativos pela indução do RNA-mensageiro 

(ácidoribonucleico) e expressão da proteína precursora da   β-amilóide (LI et 

al., 1998). Da mesma forma ocorre com os níveis de cálcio intracelular, não 

somente alterando a função de proteínas ligantes de cálcio como também a 

expressão, como documentado em doenças humanas neurodegenerativas 

(FANO et al., 1995). 

É conhecido que, S100β cuja expressão está seletivamente aumentada 

em astrócitos de idosos, na Doença de Alzheimer (AD) e na Síndrome de Down 

(SD), têm sido implicada nas fisiopatologias de doenças neurodegenerativas 

assim como em doenças inflamatórias cerebrais (DONATO, 2003; GRIFFIN et 

al., 1998; 1989). Níveis elevados de S100β foram encontrados em pacientes 

portadores de esclerose múltipla (VAN ELDIK et al., 1991; MICHETTI et al., 

1979), em análise periférica da barreira hemato encefálica de pacientes com 

metástase, que não apresentam sintomas neurológicos; esclerose lateral 

amiotrófica (MIGHETI et al., 1999); esquizofrenia (WEISMANN et al., 1999). 

Resultados semelhantes foram encontrados em casos de metástases viscerais, 

uma vez que a proteína atua também como elemento de regulação do 
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crescimento celular por meio de duas ações: como molécula transdutora de 

sinais e como fator de transcrição nuclear (MIGHETI  et al., 1999). 

Pacientes têm apresentado aumento na concentração de S100β após 

lesões traumáticas cerebrais, lesões cerebrais isquêmicas (ANDERSON et al., 

2001b); acidentes vasculares (LAMERS et al., 1995; PERSSON et al., 1987); 

hemorragias subaracnóideas (PERSSON et al., 1988); isquemia aguda 

(BERTSCH et al., 2001; KIM et al., 1996); hipóxia cerebral (BERTSCH et al., 

2001; ROSEN et al., 1998). Por seu teor estar aumentado durante alterações 

neurodegenerativas tem sido considerado como biomarcador desses eventos. 

                                                                                            

1.5  Formação Hipocampal   

    

A formação hipocampal compreende 6 regiões citoarquitetonicamente 

distintas: hipocampo propriamente dito, Corno de Amomm (CA1, CA2, CA3); 

Giro  Denteado (DG); Subiculo (S); Parasubiculo (PaS); Presubiculo (PrS) e 

Córtex Entorrinal (Ent) (AMARAL e WITTER, 1995).  

O cortex entorrinal da formação hipocampal recebe densa aferência do 

bulbo olfatório principal e pela via perfurante envia projeções unidirecionais 

para o giro denteado, do qual projetam fibras para as camadas do hipocampo 

propriamente dito em CA3 e desta região (CA3), fibras são enviadas para as 

camadas do hipocampo em CA1 e então para o subículo, sempre de forma 

unidirecional (AMARAL e WITTER, 1995).  

Células piramidais e células granulares, dois dos maiores tamanhos de 

neurônios da formação hipocampal, são encontradas no corno de Amomm e 

DG respectivamente. Células piramidais estão contidas em forma de “C”, 

camada de célula curvada (camada piramidal) no corno de Amomm. A camada 

piramidal está subdividida entre as regiões CA1, CA2 e CA3. A região CA1 é 

algumas vezes conhecida como “região superior”, enquanto que CA2 e CA3 

como “região inferior”. As células granulares contidas dentro deste giro também 

são arranjadas em camada em forma de “C”, com o final aberto da forma “C” 

apontando na direção oposta do final aberto da forma “C” da camada piramidal 

(AMARAL e WITTER, 1995). 

O hilo do DG, algumas vezes inapropriadamente e confusamente 

conhecida como região CA4 (AMARAL e WITTER, 1995), contem vários tipos 
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de neurônios sendo as células mossy o tipo predominante. Lá existem 

neurônios que tem aparência similar com células piramidais da região CA3, 

mas podem ser distinguidas delas em virtude de sua localização espacial e da 

abrupta mudança na densidade (AMARAL e WITTER, 1995). As células 

piramidais no corno de Amomm e células mossy no hilus são geradas durante 

a última semana de gestação (BAYER, 1980a, b; SCHLESSINGER, 1978). Em 

contraste as células granulares do DG que se originam principalmente nas 

primeiras três semanas após nascimento (AMARAL e WITTER, 1995), mas 

continua sendo produzido, porem mais lentamente, no jovem adulto (KAPLAN 

e BELL, 1984, 1983; BAYER, 1980a, b).  

 O hipocampo é tipicamente descrito num contexto de circuito trisináptico, 

uma via que transmite informação da via perfurante do DG para a região CA3 e 

esta para a região CA1(SCHARFMAN, 2007).   Associada a esse conceito está 

à suposição que este processamento de informação hipocampal ocorre ao 

longo do circuito trisináptico. De qualquer maneira, o córtex entorrinal pode não 

ser a única via de informação processada no hipocampo (SCHARFMAN, 2007). 

A região CA3 recebe impulsos de vários locais e poderia ser um “ponto de 

entrada” para o hipocampo assim como o DG. Os axônios de células piramidais 

de CA3 têm projeções comissurais, os quais juntos têm maior habilidade em 

dar informação ao hipocampo, do que as células granulares. Portanto células 

piramidais CA3 são mais bem vistas e designadas para propagar informação 

através do hipocampo do que células granulares (SCHARFMAN, 2007). Diante 

destas perspectivas CA3 poderia ser ponto de entrada na recepção de 

informação, que necessita ser “distribuída”, enquanto que DG poderia ser um 

ponto de entrada na recepção de informação, porém “mais seletiva”, para que 

ocorra melhor processamento hipocampal (SCHARFMAN, 2007). 

 Importante é observar, que a formação hipocampal é uma das áreas 

mais susceptíveis à morte neuronal após privação de oxigênio (ROGALSKA et 

al., 2006; CASOLINI et al., 2005; WAINWRIGHT et al., 2004; DELL’ANNA et 

al., 1995b).  Alterações nessa região decorrentes de estímulos anóxicos podem 

resultar em déficits motores, cognitivos e distúrbios neuro-comportamentais, 

com prejuízo na aprendizagem e memória espacial (DELL’ANNA et al., 1997; 

IUVONE et al., 1996), que persistem por toda a vida. (CAPUTA et al., 2005; 

BUWALDA et al., 1995). 
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Este estudo evidenciou pelo uso da imunorreatividade de S100β, que a anóxia 

neonatal afeta astrócitos do encéfalo de ratos neonatos. Tendo sido observada 

resposta que varia, conforme as condições avaliadas, o período após o 

estimulo e conforme o estágio de maturação da região considerada. Importante 

observar que as células S100β-IR eram também GFAP-IR. 

 

 

Interessante é observar que os astrócitos apresentaram aumento de S100β-IR  

do NTS a 2 horas  após  anóxia neonatal, similar a ativação neuronal 

observada com a Fos-IR neste mesmo núcleo, evidenciando ativação paralela 

glia e neurônio. 

 

 

A S100β-IR aumentada em P2 A indica resposta astrocitária aguda ao estimulo 

como ação neuroprotetora, sendo que em P7 A S00β-IR diminuída, parece 

refletir mecanismos alterados na IR ou menor numero de astrócitos, 

imunorreativos à S100β. 

 

 

A aparente contradição entre os resultados da IR na avaliação 

imunoistoquímica (anóxia aumentada S100β-IR em P2 e diminuida em P7)  e 

por Western blot (a S100β aumentada no grupo anoxia em P2 e P7), pode 

advir de que a imunoistoquímica conta células e o Western blot avalia teor 

protéico. Entretanto nos dados de Western blot deve se considerar que o tecido 

foi utilizado como um todo e eventualmente mascara os dados das diferentes 

regiões avaliadas por imunoistoquímica. 
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