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RESUMO  

 

Hamasaki MY. Avaliação temporal da expressão gênica e proteica de S100β no encéfalo de 

ratos neonatos submetidos à anóxia. [dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.  

 

Mais do que qualquer outro órgão do corpo humano, a integridade do encéfalo é dependente 

do contínuo fornecimento de oxigênio e glicose para manutenção de suas funções. A anóxia 

neonatal, considerada problema clínico mundial, é uma das mais importantes e frequentes 

causas de lesão encefálica neonatal que pode apresentar consequências graves e permanentes 

na vida adulta. O termo anóxia, aplicado a fisiopatogenia do processo que ocorre em nível 

tissular, é originada quando há baixo teor de oxigênio sanguíneo, de forma insuficiente para 

suprir as funções fisiológicas do organismo acometido de maneira sistêmica. Clinicamente em 

indivíduos de diferentes faixas etárias, o diagnóstico atribuído aos distúrbios 

hipóxicos/anóxicos que causam agressões ao sistema nervoso central (SNC) é denominado 

encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI). Durante a última década, os marcadores bioquímicos 

do sistema nervoso central têm chamado a atenção do meio científico, com destaque para a 

proteína S100β. Apesar da crescente investigação científica sobre aspectos distintos 

envolvendo a relação da proteína S100β com a EHI, atualmente são escassos os estudos que 

abrangem a análise da expressão de S100β diretamente no tecido nervoso. De forma similar, 

poucos estudos avaliaram diferentes áreas do encéfalo acometido por este tipo de 

encefalopatia. Dados desta natureza tornam-se essenciais uma vez que o acometimento 

encefálico na grande maioria dos casos é extenso, ocasionando lesões em múltiplas regiões 

encefálicas. Ademais, a investigação dos teores de mRNA e da proteína S100β de forma 

temporal, em regiões encefálicas distintas, constitui um alicerce extremamente útil no que se 

refere ao papel desta proteína na fisiopatologia da EHI neonatal. O presente trabalho 

objetivou explorar a eventual variação da expressão do mRNA do gene e da proteína S100β 

no hipocampo, cerebelo e córtex cerebral de ratos neonatos pós-natais de quatro dias (P4) em 

condições de anóxia, comparativamente à condições controle por meio da técnica de RT-PCR 

e Western Blotting. Este estudo foi desenvolvido em ratos albinos (Rattus norvergicus, 

linhagem Wistar), divididos em dois grupos: o grupo Experimental Anóxia (EA) e o grupo 

Experimental Controle (EC), que por sua vez foram subdivididos em tempos de 2, 4, 6, 12 e 

24 horas no que se refere à coleta de amostras após a aplicação dos estímulos pré-

estabelecidos para cada grupo. A fim de efetuar a estimulação dos grupos EA e EC foi 

utilizado um sistema de anóxia adaptado e validado em nosso laboratório. Dos períodos 

avaliados, nossos resultados indicaram que a anóxia proporcionou um pico na expressão 

gênica de S100β após duas horas e um pico de expressão proteica às 4 horas nas áreas do 

hipocampo e cerebelo. O córtex cerebral do grupo EA quando comparado ao grupo EC, não 

apresentou nenhum aumento significante de S100β nos períodos avaliados. Os resultados 

obtidos contribuem de forma crucial para elucidação do papel da proteína S100β como 

biomarcadora na EHI. 
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ABSTRACT 

 

Hamasaki MY. Assessment of S100β gene and protein expression over time in the brain of 

newborn rats subjected to anoxia. [Masters thesis (Sciences Morphofunctional)]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.  

 
 

More than any other organ, the integrity of the brain depends on the continuous supply of 

glucose and oxygen to maintain its functions. Neonatal anoxia, considered a clinical world-

wide problem, is one of the most important and frequent causes of encephalic injury in 

neonates that can have serious and permanent consequences in adulthood. The term anoxia is 

applied to the pathophysiology of the process that occurs in a tissue level, is characterized by 

low oxygen concentrations so inadequate to meet the body's physiological functions in a 

systemic way. The clinical diagnosis corresponding to hypoxic/anoxic disorders damaging the 

central nervous system (CNS) is known as hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE). The 

biochemical markers of the central nervous system and protein S100β in particular have 

recently gained the attention of the scientific community. Despite the increasing number of 

studies on the relationship between protein S100β and HIE, few studies have analyzed the 

expression of S100β directly in the nervous tissue. Similarly, few studies have assessed the 

brain areas affected by this type of encephalopathy. This type of data is of paramount 

importance because the extent of the brain involvement is large in most cases of HIE, causing 

damage in multiple brain areas. In addition, investigation of the mRNA and protein levels of 

the S100β in various brain areas over time might provide useful data for the elucidation of the 

role that this protein plays in the physiopathology of neonatal HIE. The aim of the present 

study was to investigate the temporal variation in the expression of S100β gene and protein in 

the hippocampus, cerebellum, and cerebral cortex of newborn rats following anoxia. Reverse 

transcription polymerase chain reaction and Western Blotting was performed in brain regions 

of Wistar rats (Rattus norvegicus) distributed in subgroups relative to the time elapsed since 

the application of the stimuli: two, four, six, 12, and 24 hours and their controls. To eliciate 

anoxia in P4 pups, a system adapted and validated at our laboratory was used. Anoxia induced 

a peak in S100β gene expression after two hours and a peak in protein expression after four 

hours in the hippocampus and cerebellum and never exhibited a significant increase in the 

cerebral cortex. These results represent crucial contribution to elucidates the role protein 

S100β plays as a biomarker in HIE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Família S100 

 

Os primeiros membros da família S100 relatados na literatura foram as proteínas 

S100A1 e S100β. Inicialmente, foram descritas em 1965, quando Moore isolou uma fração 

subcelular do encéfalo de Boi (Bos taurus), em que verificou a presença de pequenas 

proteínas ácidas, específicas e altamente enriquecidas no tecido encefálico.  Por apresentarem 

constituintes 100% solúveis em solução de sulfato de amônia, essas proteínas foram 

denominadas S100 (Moore, 1965).  

De acordo a homologia das sequências de aminoácidos e outras propriedades 

moleculares, até o presente momento, são consideradas 24 proteínas como membros desta 

família, sendo todas com baixa massa molecular (variando entre nove e 13 kDa) e encontradas 

exclusivamente em vertebrados (Donato et al., 2012). Dos genes expressos em humanos, 19 

deles estão localizados no cromossomo 1q21. Outras localizações dos genes da família S100 

incluem S100A11P que se encontram no cromossomo 7q22-q3, S100β no cromossomo 21q22, 

S100G no cromossomo Xp22, S100P no cromossomo 4p16 e o gene S100Z no cromossomo 

5q13 (Marenholz et al., 2004). 

Todos os membros dessa família possuem um arranjo estrutural comum, com duas 

regiões que apresentam diferentes afinidades pelo cálcio, conhecidas por EF-hand, em que 

uma é próxima à região amino-terminal e a outra, à região carboxi-terminal (Heizmann, 1999; 

Rothermund et al., 2003 ). Cada EF-hand é formada por duas alfa-hélices e uma alça de 

ligação ao cálcio. As duas EF-hand são unidas por uma região intermediária denominada de 

“hinge region” (região dobradiça), em que a Hélice 2 (HII) é unida à Hélice 3 (HIII).  Na 

hélice 4 (HIV), todas as proteínas dessa família são acompanhadas por uma extensão na 

região carboxi-terminal. As diferentes sequências de aminoácidos da região dobradiça e da 

extensão da região carboxi-terminal são as que sugerem a especificidade da atividade 

biológica de cada membro (figura 1.) (Donato, 2003). 
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Figura 1 - Esquema da estrutura secundária das proteínas S100. 

 

 
As alças de ligação com cálcio são representadas pelas siglas L1 e L2, as regiões carboxi-terminal e amino-

terminal pelas letras “C” e “N”, respectivamente, e a região dobradiça coresponde a letra “H” (Donato, 2003). 

 

Não há mecanismo específico para que ocorra a ativação das proteínas da família 

S100, uma vez que foi observada que ampla variedade de sinais ativam o processo de sua 

expressão gênica, entre eles estão o interferon gamma (Pawlinski et al., 1999), fator de 

crescimento do fibroblasto 2 (Goddard et al., 2002), interleucinas (Sheng et al., 2000), 

glutamato (Martinez-Contreras et al., 2002), corticoesterona (Nishi et al., 1996) e prednisona 

(Gonzalez-Perez et al., 2001). 

Funcionalmente, as proteínas S100 dependem do meio onde se encontram, podendo 

ser divididas em três subgrupos: as que exercem efeitos regulatórios apenas no meio 

intracelular, as que exercem funções intra e extracelulares e as proteínas que exercem 

atividades apenas no meio extracelular (Donato et al., 2012). Assim, no meio intracelular, 

essas proteínas estão relacionadas com regulação de fosforilação de proteínas, dinâmica dos 

constituintes do citoesqueleto, fatores de transcrição, crescimento e diferenciação celular, 

homeostase do cálcio, atividade enzimática, respostas inflamatórias, apoptose, metabolismo, 

interação com receptores de membrana e ácidos nucleicos (Donato et al., 1999, 2001, 2012; 

Schafer, Heizmann, 1996; Zimmer et al., 1995). Já em meios extracelulares, a literatura 

científica indica que essas proteínas agem de forma autócrina e parácrina via ativação de 

receptores de superfície, receptores acoplados à proteína G, receptores scavenger, 

proteoglicanas heparan de sulfato e N-glicanas. Por meio da sinalização extracelular, alguns 

membros da família S100 foram relatados exercendo a atividade de regulação da proliferação 

e da diferenciação celular, sobrevivência e migração celular em condições fisiológicas e 

patológicas, inflamação e reparo tecidual e atividades antimicrobianas (Donato et al., 2012). 

Determinadas proteínas da família S100 também podem ser encontradas em níveis 

elevados no plasma sanguíneo e em outros fluidos biológicos durante o processo de algumas 

condições patológicas e são utilizadas como biomarcadores. 
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1.2 Proteína S100β 

 

A proteína S100β apresenta as características comuns do seu grupo quanto a peso 

molecular, sendo ligante de cálcio, zinco e cobre, além de pertencer ao subgrupo funcional de 

proteínas que exerce efeitos regulatórios no meio intracelular e extracelular. Ela é encontrada 

principalmente na forma homodimérica dentro das células. Atualmente, essa proteína é 

identificada em grandes quantidades em astrócitos, células de Schwann, células ependimárias, 

oligodendrócitos maduros, melanócitos, células adiposas e condrócitos. E em menor 

proporção em algumas populações neuronais tais como células da microglia, células epiteliais 

renais, mioblastos, células do músculo esquelético, condrócitos, células progenitoras 

neuronais e células de Langerhans (Donato et al., 2001, 2003, 2012; Heizmann, 2002).  

À semelhança dos demais membros de sua família, diversos fatores e condições 

regulam a expressão desta proteína. Em astrócitos já foram identificados alguns fatores que 

atuam no aumento da expressão de S100β. São eles: a interleucina-1 beta (IL-1β), a proteína 

beta-amielóide, fatores neurotróficos derivados do cérebro (BDNF) e a neurotoxina 1-metil-4-

fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP) (Djalali et al., 2005; Iuvone et al., 2007; Manev et al. 

2003; Peña et al., 1995; Sheng et al., 1996). Em contrapartida, o fator de crescimento 

epidérmico (EGF) e o interferon gamma têm demonstrado exercer uma depressão na 

expressão de S100β em astrócitos e microglias (Halonen et al., 2006; Raponi et al., 2007). 

A proteína S100β exerce a sua função biológica por meio da interação com outras 

proteínas. Intracelularmente, atua como um sensor de Ca
2+

. Quando a proteína S100β se liga 

ao íon de Ca
2+

, a HIII de monômeros próprios se torna mais perpendicular que a HIV, fazendo 

com que a região dobradiça se torne distante. Em consequência dessas alterações 

morfológicas, uma mudança ocorre no número de resíduos hidrofóbicos da região dobradiça, 

HIII e HIV. Estas mudanças do número de resíduos promovem a formação de uma fenda 

hidrofóbica, no qual S100β se liga a outras proteínas denominadas de proteínas alvo (target 

proteins). Entretanto, em alguns casos, a proteína S100β pode se ligar a proteínas alvo sem 

necessariamente depender da ligação com íons de cálcio, porém o mecanismo pelo qual é 

possível esta interação ainda é desconhecido (Donato, 2001; Heizmann et al., 2002; 

Santamaria-Kisiel et al., 2006). Sua expressão abundante no citoplasma e em variados  tipos 

celulares, sugere interação com  ampla gama  de proteínas alvo na célula. 
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1.3 Funções intracelulares da proteína S100β 

 

Por meio da interação intracelular com outras proteínas alvo, a proteína S100β 

participa de diferentes eventos celulares tais como: promoção de sobrevivência e 

diferenciação celular, regulação da fosforilação de proteínas, homeostase de cálcio, 

modulação da atividade dos canais transmembranares, dinâmica do microtúbulo e dos 

filamentos intermediários do tipo III, fatores de transcrição, atividade enzimática e 

metabolismo, como indica a figura 2 (Alexanian et al., 1999; Castets et al., 1997; Donato et 

al., 2009, 2012; Rothermundt et al., 2003; Selinfreund et al., 1990). 

 

Figura 2 - Funções intracelulares da proteína S100β 

 

 

Esquema ilustra as funções em que a proteína S100β está envolvida. No meio intracelular, seu papel abrange vias 

muito variadas, algumas das quais estão associadas às proteínas alvo. Já foram descritas funções da proteína 

S100β no citoesqueleto, locomoção celular, degradação proteica, ligação com receptores, fosforilação de 

diversas proteínas, homeostase de cálcio, modulação de enzimas, canais iônicos e fatores de transcrição (imagem 

adaptada do artigo científico de Donato et al., 2012). 

 

Experimentos realizados por um grupo de pesquisadores chineses (Liu et al., 2011) 

demonstraram que o aumento crônico da expressão de S100β em camundongos transgênicos 

pode estar associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson.  Níveis elevados da 

expressão de S100β (em astrócito e neurônios) também foram relacionados com alterações de 

humor e esquizofrenia (Rothermundt et al., 2009; Schroeter et al., 2010). 
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1.4 Secreção e liberação da proteína S100β 

 

Diversos membros da família S100, já foram descritos em fluidos biológicos. Plasma 

sanguíneo, urina, líquido seminal, saliva, escarro, líquor, fezes e fluidos de abscessos são 

locais que usualmente são encontrados membros da família S100, principalmente em 

condições de enfermidades. Alguns deles, por exemplo, as proteínas S100A8, S100A9 e 

S100β, são considerados biomarcadores de determinados processos patológicos. Entretanto o 

mecanismo de exocitose destas proteínas é bastante variado e depende de distintos estímulos e 

condições (Bloomfield et al., 2007; Dassan et al., 2009; Foell et al., 2007; Gazzolo, Michetti, 

2010; Kleindienst, Ross Bullock, 2006; Mocellin et al., 2007; Sem, Belli, 2007).  Estudos 

indicam que os astrócitos e os adipócitos são tipos celulares que estão em constate processo 

de liberação de S100β (Shashoua et al., 1984; Suzuki et al., 1984; Van Eldik, Zimmer, 1987). 

Em astrócitos, é evidenciado que agonistas do receptor de serotonina (5-HT1A), glutamato, 

antidepressivos, risperidona, antioxidantes naturais, adenosina, interleucina-1 beta (IL-1β), 

fator de necrose tumoral alfa (TNFα), MTPT, ácido lisofosfatídico, complexo da 

desidrogenase dos α- cetoácidos de cadeia ramificada, estresse metabólico, estresse oxidativo 

e alterações extracelulares dos níveis de cálcio e potássio são estímulos que induzem a 

liberação da proteína S100β (Abib et al., 2007; de Almeida et al., 2007; de Souza et al., 2009; 

Donato et al., 2009; Edwards, Robinson, 2006; Funchal et al., 2007; Iuvone et al., 2007; 

Nardin et al., 2009; Quincozes-Santos et al., 2008; Sorci et al., 2011; Tramontina et al., 2008). 

Segundo Sakani et al. (2008), a proteína S100β é exocitada dos astrócitos por meio 

da interação com os receptores metabotrópicos do tipo 3. Além disso, S100β pode extravasar 

para o meio extracelular em decorrência de danos que promovam ruptura da membrana 

lipídica da célula (Bloomfield et al., 2007; Kleindienst et al., 2007; Korfias et al., 2006; 

Rothermundt et al., 2003).  Outra possibilidade descrita na literatura científica sobre a via de 

secreção da proteína S100β foi demonstrada no modelo in vitro de células de Schwann 

utilizado por Perrone et al. (2008), em que S100β se liga a receptores de produtos de glicação 

avançada (RAGE) e é exocitada via ativação da quinase Src, fosforilação da caveolina-1 e 

ativação da proteína Rab 11. 
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1.5 Funções extracelulares da proteína S100β 

 

No meio extracelular a proteína S100β também desempenha função variada, 

entretanto, sua ação depende diretamente da quantidade em que é liberada e do tipo celular 

com o qual interage. No sistema nervoso central (SNC), em concentrações micromolares 

(µM) exerce efeitos neurotóxicos, porém em quantidades nanomolares (nM) apresenta efeito 

neurotrófico  (Donato, 2001).  Estudos indicam que os efeitos neurotróficos da proteína 

S100β em neurônios se devem à interação com receptores de produtos de glicação avançada 

(RAGEs), que posteriormente estimulam as quinases reguladoras de sinais extracelulares 

(ERK 1 e 2) e consequentemente o fator NFκB, mediados por regulação aumentada da 

proteína anti-apoptótica bcl-2. Entretanto, em quantidades µM, ocorre um excesso de ativação 

das ERK 1 e 2,  que por conseguinte,  induz o aumento das espécies reativas de oxigênio 

(ROS), promovendo e/ou aumentando a neurotoxicidade, conforme ilustra a figura 3 (Donato 

et al., 2009; Huttunen et al., 2000; Sorci et al., 2010; Van Eldik, Wainwright, 2003). 

 

Figura 3 - Efeitos extracelulares da proteína S100β em neurônios. 

 

 
Esquema ilustra as principais vias descritas da ligação das proteínas S100β com os receptores RAGEs, produção 

de espécies reativas de oxigênio, e o desdobramento desses eventos em cascatas bioquímicas para ações tróficas, 

em concentrações nM,  ou  tóxicas em concentrações uM. Imagem adaptada de Donato et al., 2009. 
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Por estarem presentes em quantidades aumentadas nos tecidos que sofreram lesão, 

essas proteínas têm sido consideradas biomarcadores (Donato et al., 1999; Fano et al., 1995; 

Gatazz et al., 2000). 

 

1.6 Proteína S100β como biomarcadora de dano neural 

 

Basicamente, as barreiras encefálicas podem ser conceituadas como sendo 

dispositivos que impedem ou dificultam a troca de substâncias entre o sangue e o tecido 

nervoso, entre o sangue e o líquor e entre o líquor e o tecido nervoso (Nau et al., 2010). 

Atualmente, existem indícios de que a quantidade de S100β na circulação sanguínea é 

diretamente proporcional às alterações da permeabilidade da barreira hematoencefálica 

(Kanner et al., 2003; Kleindienst et al., 2010). 

A detecção de níveis elevados da proteína S100β no plasma sanguíneo, em condições 

de lesão neurológica, evidenciam seu potencial como biomarcadora de danos neurais. Já foi 

observado o aumento da concentração sérica dessa proteína em trauma crânioencefálico 

(Savola et al., 2004; Wiesmann et al., 2010), em insultos cérebro-vasculares (Brouns et al., 

2010; Missler et al., 1997), em hemorragia intracerebral (James et al., 2009), dano cerebral 

perinatal (Tina et al., 2010), em encefalopatia séptica (Hamed et al., 2010), meningites 

bacterianas (Hamed et al., 2010), em doenças neurodegenerativas (Griffin et al., 1889) e em 

transtornos psiquiátricos (Rothermundt et al., 2004). Além disso, a quantidade circulante de 

S100β também já foi utilizada em pesquisas para monitoramento da eficácia de determinadas 

abordagens terapêuticas (Baker et al., 2009). Seu potencial uso clínico no processo de tomada 

de decisão terapêutica é apoiado por um vasto corpo de literatura, em que a detecção das 

variações nos níveis séricos de S100β são efetuadas, com abordagens e modalidades 

convencionais, para diagnosticar e prognosticar a extensão dos danos no SNC.  

A grande vantagem da utilização desta proteína é que, em situações em que há 

elevação da quantidade na circulação sanguínea, seu teor pode ser facilmente aferido, 

fornecendo uma medida sensível para auxiliar no descarte ou na quantificação de eventuais 

disfunções no SNC. Entretanto, como já foi descrito anteriormente, há relatos da expressão 

desta proteína em outros tipos celulares (Donato, 2003). Recentemente, surgiram 

controvérsias a respeito da especificidade de S100β para sistema nervoso. Enquanto alguns 

autores relatam que o aumento de S100β (no plasma sanguíneo) pode ser encontrado também 

em alguns tipos de câncer do cólon (Hwang et al., 2011), melanomas (Gogas et al., 2009) e 
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até mesmo em atletas (maratonistas, corredores, jogadores de basquete, jogadores de hóquei e 

boxeadores) (Hasselblatt et al., 2004; Otto et al., 2000; Stalnacke et al., 2003), outros 

ressaltam que a expressão nas células periféricas não altera a quantidade de S100β na 

circulação sanguínea (Pham et al., 2010). Porém, estudos científicos que quantificam 

individualmente os diferentes níveis de expressão de S100β (tanto mRNA, quanto proteína 

intracelular) nas diversas estruturas do SNC ainda se apresentam escassos, principalmente em 

condições de lesões. 

Outro fator a ser em considerado na analise do potencial uso desta proteína como 

biomarcadora de lesões do SNC é a idade do paciente, já que a literatura revela que a 

expressão de S100β em diversos tipos celulares está diretamente influenciada pela faixa etária 

(Nogueira et al, 2009; Pham et al., 2010; Portela et al., 2002; Tiu et al., 2000). 

 

1.7 Hipóxia, anóxia e encefalopatia hipóxico-isquêmica 

 

A hipóxia é um termo utilizado para descrever o estado de baixo teor de oxigênio nos 

tecidos orgânicos, que pode ocorrer de por fatores como obstrução física do fluxo sanguíneo 

em qualquer ponto da circulação corpórea, obstrução das vias aéreas ou deslocamento para 

áreas com concentrações baixas de oxigênio no ar. A anóxia, condição de máxima  hipóxia, 

acontece quando  a concentração de oxigênio ambiente é praticamente nula (Nyakas et al., 

1996; Vannucci, 1999).  

Clinicamente, o diagnóstico atribuído aos distúrbios hipóxicos/anóxicos que 

ocasionam agressões ao sistema nervoso central (SNC) é denominado encefalopatia hipóxico-

isquêmica (EHI). Em recém-nascidos, na maior parte das vezes, esse diagnóstico advem do 

comprometimento multissistêmico gerado por asfixia perinatal (Volpi, 2008). Os aspectos 

anatomopatológicos da EHI variam consideravelmente de acordo com a idade gestacional, 

natureza do dano e tipo de intervenção. Diversos estudos demonstram que injúrias hipóxico-

isquêmicas se desenvolvem em duas fases: uma fase primaria denominada de “fase 

isquêmica”, dominada por processos de necrose celular das áreas onde ocorrereu a privação 

do oxigênio, e uma fase secundaria chamada de “fase de reperfusão”, caracterizada 

principalmente por processos apoptóticos que se estendem além das áreas isquêmicas. Esta 

segunda fase acontece, em geral, no período de duas a seis horas após a EHI, sua latência 

constitui um período importante em que medidas terapêuticas podem ser capazes de parar ou 

diminuir a evolução do dano cerebral (Hammerman, Kaplan, 1998; Inder, Volpe, 2008). A 
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figurar 4 ilustra detalhadamente, por meio de fluxograma, a fisiopatologia das duas fases 

descritas. 
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Figura 4 - Fases 1 e 2 da fisiopatologia da EHI. 

 

 
Fluxograma dos eventos moleculares e anatomofisiológicos envolvidos nas fases 1 e 2 da fisiopatologia da EHI 

no sistema nervoso desde o estímulo hipóxico/anóxico até 6 horas. Adaptada de Distefano; Praticò, 2010. 
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Quanto ao período em que ocorre o dano neuronal, existe variabilidade regional. Por 

exemplo, em culturas organotípicas de células em meio livre de glicose, o período para o dano 

de neurônios hipocampais foi mais precoce do que o dos neurônios corticais. Ocorrem 

também diferentes períodos para o dano neuronal ou glial, dependendo da interação, se 

neurônio-neurônio ou glia-neurônio, sendo, por exemplo, em 7 minutos a ativação microglial 

subjacente a áreas hipocampais isquemiadas (Bernaudin et al., 1998). Em astrócitos, a 

vulnerabilidade a agressões hipóxicoisquêmicas, em cultura de células gliais, Zhao e Flavin 

(2000) demonstraram que os astrócitos do hipocampo são mais vulneráveis, com morte em 2 

horas após hipóxia e hipoglicemia, que os astrócitos corticais, que morrem em 8 horas.  

Dentre os fatores de risco para a ocorrência da asfixia perinatal, tem sido destacada a 

prematuridade, uma vez que os avanços tecnológicos e novos conhecimentos e estratégias 

terapêuticas permitem maiores taxas de sobrevivência de recém-nascidos pré-termos, quando 

comparadas com períodos anteriores (Suguihara et al., 2005). Recém-nascidos pré-termos são 

assim classificados quando o parto da criança ocorre antes de 37 semanas ou 259 dias de 

gestação, sendo um dos principais determinantes para morbidade e mortalidade neonatal 

(Wang et al., 2004).  Estimativas indicam que, em 2005, os gastos dos Estados Unidos da 

América com despesas médicas, educacionais e perda de produtividade associada à 

prematuridade foram superiores a 26,2 bilhões de dólares (Beck et al., 2010). 

Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) (Brasil, 2011) 

mostram que a prematuridade medida pelo percentual de nascidos vivos com duração da 

gestação inferior a 37 semanas no Brasil apresentou aumento considerável ao longo dos 

últimos anos (2009 a 2011). Esse aumento foi identificado nas regiões sudeste e sul, até 2010. 

No ano de 2011, houve forte crescimento em todas as regiões do país, passando de 7,1 para 

9,8% na média nacional (Figura 5). 
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Figura 5 - Percentual de nascidos vivos pré-termos no Brasil e regiões. 

 

 

O gráfico indica aumento considerável ao longo dos últimos anos (2009 a 2011), especialmente nas regiões 

sudeste e sul até 2010. Em 2011, houve um forte crescimento em todas as regiões, passando de 7,1 para 9,8% na 

média nacional (Brasil, 2011). 

 

1.8 Encefalopatia hipóxico-isquêmica e proteína S100β 

 

A partir da última década, os marcadores bioquímicos do SNC têm atraído maior 

atenção, principalmente em condições de baixo teor de oxigênio encefálico (Brouns, Deyn, 

2009; Foerch et al., 2009). Pois neste tipo de lesão ocorre ativação celular e desintegração, 

causando a liberação de proteínas celulares específicas, tais como proteína básica da mielina 

(MBP), proteína glial fibrilar ácida (GFAP), actitina A, adrenomedulina, proteína S100β e 

enolase específica do neurônio (NSE) (Missler et al., 1997; Risso et al., 2012). Entre estes 

biomarcadores de danos neuronais, a proteína S100β tem destaque devido à sua interação na 

fisiopatologia da anóxia cerebral; hipótese pela qual em concentrações µM, esta proteína 

exerce efeitos prejudicias ao tecido nervoso (aumentando a apoptose celular), justificada pela 

sua interação com o aumento da expressão da sintase do óxido nítrico (iNOS), o que gera 

posterior liberação de óxido nítrico, pela ativação da microglia e de astrócitos no ciclo de 

citocinas e, por último, em decorrência da ativação do NFκB, que é o fator chave nas 

respostas inflamatórias (Hu et al., 1996; Lam et al., 2001). Existem atualmente diversos 

estudos indicando que os efeitos neurotóxicos da proteína S100β em várias doenças do SNC 

estão associados principalmente à interação com receptores de produtos de glicação avançada 
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(RAGE) (Leclerc et al., 2010; Xia et al., 2010) e à produção de peptídeos β-amiloíde (Mori et 

al., 2008). 
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7 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos é possível concluir que:  

 

- No período de 2 horas após a anóxia houve aumento da expressão gênica de S100β no 

hipocampo e cerebelo, sendo mais acentuada no hipocampo do que no cerebelo. 

   

- No período de 2, e principalmente, 4 horas após a anóxia houve aumento da expressão 

proteica de S100β no hipocampo. No cerebelo, a anóxia promoveu aumento dos níveis 

proteicos de S100β nos períodos de 4 e 6 horas. 

  

- No córtex cerebral, a anóxia não influenciou no aumento dos níveis gênicos e proteicos de 

S100β em nenhum dos tempos avaliados. 

 

- No grupo EC, houve similaridade na dinâmica de expressão gênica e proteica de S100β 

entre as áreas estudadas. 
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