
IIN'IVKKSIUADK KBDKRM. IX) UIO GKANDK IX) SUt.

lk)\S>.&£ .
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Sequ3r a probabilidade mais tentadora constitui proteção

contra o erro; mesmo que todas as partes de um problema

pareçam ajustar-se como peças de um quebra-cabeça, há que

refletir que aquilo que é provável não é necessariamente

a verdade, e que a verdade nem sempre é provável.

SIGMUND FRGUD

(Moisés e o Monoteísmo)

Se te contradisseste e acusam-te

... sorri.

Pois nada houve, em realidade.

Teu pensamento é que chegou,

por si, .

ao outro pólo da verdade ...

MÁRIO QUINTANA

(Da Contradição)
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I. lNTKODUÇAO j

A insulina exerce um papel fundamental na regulação do

metabolismo. Esta função geral de homcostnsc, de suma importân-

cia para a manutenção do organismo cm condições ótimas, é decor-

rente da ação da insulina em diferrnU\s órtjàor, c tecido». Como

resultado dessas múltiplas ações destaca-se a manutenção dos ní-

veis de glicose sangüínea dentro de limites estritos e o arma-

zenamento energético, sob a forma de glicogênio, gordura ou pro-

teína (CAHILL, 1971).

As ações específicas da insulina em nível celular que

determinam seus efeitos gerais são clossificadas em estimulado-

rns e inibidoras. A insulina estimula n transferência, através

dn membrana plafiinnti.cn» de glicose v outros açúcares, nminon-

cidos, ácidos graxos o íons; estimula a glicogenese, a lipoqô-

nese, a proteogênese» a formação de trifosfato de adenosinn

(ATP), ácido deoxiribonucleico (DNA) e ácido ribonucléico (RNA).

Por outro lado, a insulina inibe a glicogenóliso, a li poli se» a

proteólisc, a gliconeogêneso, a urogênese v a cetogêneso (I.KVI-

NE, 1972; HEPP, 1977; CLAUS e PTLKTS, 1976; KRAHL, 1972; GOLD-

PTNB, 1977). A maior parte dessas ações foram demonstradas prin-

cipalmente em fígado, tecido adiposo e músculo.

1.1. Ações da Insulina no Sistema Nervoso Central

0 sistema nervoso central (SNC) tem sido geralmente

considerado um órgão insulino-independente» principalmente por

este hormônio não exercer um aparente efeito direto sobre o con-

sumo de glicose pelo cérebro (KERR e GHANTUS, 1936; RENOLD e

COLS., 1955; RAFAGLSEN, 1961; VAN HOUTBN o P0SN13N» 1979; MJND-

-ANDERSEN, 1979).

0 principal problema que se coloca quando c analisa-

da a ação da insulina no cérebro é saber se o efeito é provocado

diretamente pela insulina ou é conseqüência da hipoglicemia pro-

vocada pelo hormônio. Este problema é eliminado quando o tecido

é examinado in vitro, onde o risco de um efeito indireto não
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existe (RAFAELSEN e MELLERUP, 1970). Por outro lado, estudos in

vitro com fragmentos do SNC apresentam dificuldades de inter-

pretação devido à heterogeneidade do tecido. Os resultados vão

depender do tipo de preparação utilizada (RAFAELSEN e MELLERUP,

l'J7(); MKI.I.KIUJP o KAKAIÍI.SKN, 1969).

A síntese de glicogênio por fatias de córtex cerebral

de cobaia não foi afetada pela adição de insulina in vitro (LE

BARON, 1954). A insulina igualmente não aumentou a captação de
14C-glicose por fatias de cérebro (BELOFF-CHAIN e cols., 1955),

c nem o transporte de gnlnctosc nessn mesma estrutura ccrcbrnl

(PAUK o JOHSON, 1955) .

Kafaclsen (1958 e 1961b), no cntnnto, demonstrou que

pequenas concentrações de insulina aumentam em 40-80* a cnptn-

ção de glicose em medula espinhal isolada de ratos. Em fatias de

cérebro de rato, concentrações mais elevadas de insulina produ-

ziram somente um pequeno aumento da captação de glicose, o apo-

nas na fatia mais superficial (UAI-'AUI.SKN, I'Jfcib). Crossi c

cols. (1962) observaram aumento dn incorporação do ncotnto cm

fatias de cérebro, quando a insulina foi adicionado , no meio de

incubaçâo, porém nenhum aumento nn captação de glicose foi ob-

servado. A glicólise anaeróbica aumentou 30% após pré-incubação

das fatias de cérebro com insulina (WOODS e cols., 1958).

Com relação aos efeitos da insulina sobre n captação

de glicose por tecido cerebral, cm experimentos com pcrfusno

sistêmica do hormônio, os resultados apresentam-se tnmbém con-

traditórios. Geiger e cols. (1954 e 1956) observaram que a

adição de insulina no líquido de perfusão não aumentn a captação

de glicose pelo cérebro de gato. Já Allweiss e Magnes (1958)

encontraram aumento na taxa de captação de glicose por cérebro

de gatos perfundidos com insulina. Butterfield e cols. (1966)

demonstraram em humanos que existe um limiar para a glicose san-

gQínea, abaixo do qual, tecidos periféricos não captam glicose,

e que a insulina diminui esse limiar. 0 cérebro, por sua vez,

também possui um limiar que é sensível à insulina. De acordo com

estes autores, o limiar para a glicose no cérebro é mais baixo

do que o dos tecidos periféricos e responde mais lentamente à

ação da insulina.

Experimentos de infusão em humanos, em que foi medida

a diferença arteriovenosa de glicose, a infusão de insulina jun-

tamente com glicose produziu um aumento significativo na capta-
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çio de glicose pelo tecido cerebral (BUTTBRFIBLD e cols., 1966).
Um aumento na captação de glicose por cérebro de ratos tratados
com insulina foi tombem descrito por Daniel o cols. (1975,1977).
Uind-Anclorscn (1979) concluiu, após revisão dn literatura, que o
efeito da insulina no transporte de glicose para o cérebro não
é direto e sim através de sua influência no metabolismo da gli-
cose.

Em estudos in vivo, Chowers e cols. (1961) demonstra-
ram que a injeção de insulina no cisterna mogno do ches cousovo
uma diminuição nos níveis de glicose no sangue c no líquido cê-
rebro-espinhol (I.CE). No mesmo estudo foi injetado insulina mar-
cado com I intracisternolmentc. Foi obtido o mesmo efeito ilo
queda dos níveis de glicose no sangue e LCE, e não foi detectada
radioatividade no sangue, tireóide e urina nos primeiros 24 h
após a administração. Com base nestes achados, os autores con-
cluíram que a insulina não ultrapassou a barreira entre I.CB c
sangue, e que a queda da glicemia foi mediada pela ação da insu-
lina em alguma estrutura cerebral. Cies sugeriram que a insulina
estimula centros parassimpáticos no tronco cerebral. O estímulo
parassimpático sobre o pancreas provoca a liberação de insulina
que aumenta a captação de glicose nos tecidos periféricos cau-
sando uma queda na glicemia. Considerando o fato de que nesse
experimento os níveis de glicose tiveram maior quedo no LCE do
que no sangue, os autores propõem que a utilização de glicose
pelo SNC seja aumentada quando a insulina c administrado direta-
mente no LCE.

Evidências adicionais foram apresentadas pelos mesmos
autores, em 1966, utilizando injeção intracisternal de insulina
em cães vagotomizados. Nessas condições foi observada uma dimi-
nuição significativa dos níveis de glicose no LCE, mas somente
uma discreta diminuição da glicemia. Por outro lado, quando in-
sulina inativada era injetada intracisternalmente, a queda nos
níveis de glicose, tanto no sangue quanto no LCE eram insigni-
ficantes. Esses resultados indicavam que a insulina provocava um
aumento da utilização de glicose pelo SNC por um efeito direto,
e estimulava a secreção pancreática de insulina através de cen-
tros parassimpáticos (CHOWERS e cols., 1966). Resultados seme-
lhantes foram obtidos por SLOVITER e SAKATA (1963). Em ambos os
trabalhos, porém, quando quantidades menores de insulina eram
injetadas intracisternalmente, apesar de levar a uma alta con-

O»j»Sf!.;.!:o:.:j d
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centração de insulina no LCE, não provocava queda significati-

va da glicemia.

Usando a mesma metodologia de injeção intracisternal

de insulina, Margolis e Altszuler (1968) demonstraram que a ad-

ministração de insulina marcada com I resultava numa dimi-

nuição da glicemia. Em todos os cães, um nível de radioatividade

sig lificativo foi detectado no sanque com um máximo do alivi dado

c?nl ro 1 o 4 h o mnntondo níveis aprorióvoi a nl.ó 20 h apc>K Í» in-

jeção. Nesse mesmo estudo, a injeção intracistornnl do insulina

cm cães vngotomizados resultou numn marcaria diminuição nn con-

centração de glicose plasmática e a insulina radioativa passou

ao sangue cm quantidades similares às observadas em caos intac-

tos.

Chowers e cols?. (1961 e IUG6) propur.oram quo n qurriii

nos níveis de glicemia se clava por um estímulo da insulina cm

centros pnrossimpáticos do SNC, a partir da observação rio qno

não havia passagem do insulina através do barreira LCR-sangue.

Margolis e Altszuler (1968), no entanto, demonstraram que essa

passagem existe, e, ao contrário de Chowers e cols. (1961 e

1968) e Sloviter e Sakata (1963), não encontraram diferença en-

tre a queda da glicemia de cães intactos e vagotomizados. Mar-

golis e Altszuler (1968) sugeriram que a hipoglicemia, observa-

da após a injeção intracisternal de insulina, ocorre pela pas-

sagem de insulina do I.CR para o sangue, indo esta insulina atuar

sobre tecidos periféricos aumentando a captação de glicose, o

por conseguinte diminuindo a glicemia. Esta hipótese não exclui

a possibilidade de um efeito direto da insulina sobre o SNC, por

outro lado, descarta a hipótese sugerida por Chowers e cols.

(1966).

Estudos in vivo para testar a ação direta da insulina

sobre o SNC avaliaram também outros substratos que não a glico-

se.

Uma série de autores estudaram os efeitos da insulina

sobre a concentração do glicogênio cerebral, utilizando diferen-

tes vias de administração. Assim, foi descrito um aumento de

glicogênio no cérebro de ratos, coelhos, cães e gatos cipós a

injeção TV do insulina (TAKAHASI, 1924; KOBORI, 1926; KERR e

GHftNTUS, 1936; OLSEN e KLEIN, 1947; RAFAELSEN, 1961). Mellerup c

Rafaelsen (1969) igualmente demonstraram que a injeção intracis-

ternal de 0,1 U de insulina em ratos aumentava a concentração de
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glicogênio cerebral. Por sua vez, estn mesma dose de insulina

pela mosma vin não alterou a glicemin ou n concentração de gli-

cogênio muscular. Kssc aumento de glicogenio cerebral já havia

sido constatado quando a insulina Cora administrada intravenosa-

mente juntamente com glicose (PRASANNAN e SÜBRAHMANYAM, 1965).

Porém, usando a mesma técnica de injeção intravenosa, Held e

cols. (1968) não encontraram aumento na concentração de glico-

gênio cerebral. Para tentar elucidar essa discrepância, Mello»up

o Kafaelsen (196!)) administraram inuulina irUravonosa o intro|><—

ritoneal. Por nenhuma destas duas vias a insulina aumentou a

concentração de glicogênio cerebral.
'< .

Por outro lado, resultados contraditórios também tem

sido observados quando se estuda a quantidade do fosfolijudios

no cérebro. Alguns experimentos tem demonstrado uma queda no

conteúdo total de fosfolipídios no cérebro, após n injeção in-

travenosa de insulina em coelhos (RANIMI.I», 1940; McGHER e cols.,

1951). Outror» nut.oror; mio «lotecl-nr.tm nl I rr.-teòor; no conl»Mn1o do

fosfolipídios cerebrais rpós a injeção do insulina (PAGE o cols.,

1931? PETERSEN e SCHOU, 1955).

Com relação ao conteúdo cerebral de K, Ellison e cols.

(1958) encontraram um aumento estatisticamente significativo no

conteúdo de potássio em todo o cérebro após a injeção de altas

doses de insulina intravenosa em ratos. Este resultado, contudo,

foi encontrado apenas quando o cálculo foi feito sobre o peso

seco. Arieff e cols. (1974), utilizando coelhos em jtjum, anes-

tesiados, demonstraram um aumento no conteúdo cerebral de potás-

sio após a injeção intravenosa de insulina. Com base nesta ob-

servação, estes autores sugeriram que a insulina teria um efeito

direto sobre o transporte de potássio no cérebro. Contrariando

estes achados, Thurston e ecls. (1977) não encontraram aumento

na concentração de potássio cerebral após a injeção intravenosa

de insulina em coelhos alimentados e não anestesiados, confir-

mando resultados encontrados em camundongos (THURSTON e cols.,

1976). Thurston e cols. (1977) sugeriram que o aumento no con-

teúdo de potássio cerebral encontrado nos experimentos de Arieff

e cols. (1974) se deveu, provavelmente, à anestesia e/ou estres-

se do procedimento cirúrgi-co, já que os animais sofreram tra-

queostomia.

Com relação à influência da insulina sobre a captação

de aminoácidos, encontraram-se apenas dois registros na litera-
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tura indicando que a insulina injetada subcutaneamente aumentou

o transporte de aminoácidos neutros no cérebro (DE MONTTS e

cols., 1978; TAGLTAMONTE e cols., 1975).

Vnrios outros trabalhos parecem indicar uma participa-

ção da insulina no metabolismo cerebral. Indícios do uma ação

direta da insulina sobre o SNC também se evidenciaram nos estu-

dos que abordam a participação do hipotálamo na gJicorregulação.

A injeção intrnvenosa de insulina provocou um aumento na ativi-

dade elétrica do centro da saciedade, sugerindo que este centro

hipotalâmico serin sensível a insulina (ANAND e cols., 1964;

BACH o cols., 1964; OOMURA, 1973).

Mayer c Thomas (1967) postularam a existência de célu-

las sensíveis à insulina no centro da saciedade. Esta evidência

foi reforçada pelos experimentos de Debons c cols. (1968, 1969,

1970) que, utilizando a técnica de lesão das células hipotalô-

micas por tioqiicono-ouro, verificaram que estas lesões não

ocorriam cm ratos diabéticos. A sensibilidade à lesão voltou

poucos minutos após a injeção intra-hipotnlnmicn do insulina

nesses mesmos animais. A possível ação direta sobre essas célu-

las ficou mais evidente quando, pela técnica de autorradiogra-

fia, verificou-se um acúmulo de T-insulina nos oligodendró-

citos do centro da saciedade, após injeção intraperitoneal de

insulina radioativa (DEBONS e cols., 1970).

A existência de um centro glicorregulador sensível à

insulina no SNC ficou comprovada com os trabalhos de Szabo e

Szabo (1972, 1975a, 1975b, 1975c). Nestes experimentos, a inje-

ção de insulina na carótida de ratos, concomitante a uma inje-

ção de soro anti-insulina na jugular, determinou uma queda ime-

diata da glicemia. Esta queda não ocorria quando era feita inje-

ção intracisternal de atropina, antes da injeção do insulina.

Esses dados levaram à conclusão de que o receptor é de natureza

colinérgica, ou tem em suas fibras aferentes uma sinapse central

colinérgica. Porém, animais pancreatectomizados apresentaram a

mesma queda da glicemia, indicando que o fígado é o órgão alvo

desse estímulo do SNC, desencadeado pela insulina.

Woods e cols. (1975, 1976), no entanto, propõem que

um aumento da insulina no LCE determina um aumento da captação

de glicose em alguma área glicorreguladora do cérebro, e que es-

te aumento de captação de glicose, e não uma ação direta da in-

sulina, é o fator desencadeante do reflexo vagai que estimula a
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secreção pancreática de insulina. Estes resultados contrariam as

observações descritas por Szabo e Szabo, de que não seria o pan-

creas e sim o fígado o órgão alvo deste reflexo.

Se do fato é verdadeira a hipótese proposta por Woods

e cols. (1975 e 1976), de que o estímulo nervoso é desenca-

deado a partir de um aumento da captação de glicose, seria então

esperado que um aumento de glicose no líquido de infusão, que

causaria um aumento de captação de glicose pelo tecido cerebral,

produzisse um aumento na liberação de insulina pelo pancreas,

e, consequentemente, diminuição da glicemia. Isto de fato não

ocorre. A administração de glicose juntamente com insulina no

3« ventriculo de cães (TABORSKY o BERGMAN, 1900) o no vuntrículo

lateral de ratos (COTMBRA e cols., 1979) não provocou aumento

dos níveis de insulina plasmática. A administração de 2-deox.i-

-n-tjlioosr, qiu» v um inibidor competitivo tio transport»* <• fosfo-

rilação «Ia glicose, quando infundida no 3" ventriculo do cães

juntamente com insulina, provocou um aumento da insulina plas-

mática (TABORSKY e BERGMAN, 1980). Esses dados sugerem que o de-

sencadeamento do estímulo para liberação de insulina periférica

seja feito pela ação da insulina sobre neurônios da área glicor-

reguladora do SNC, e que o metabolismo dn glicose nesses neurô-

nios possa alterar a eficiência da insulina em provocar esse

estímulo.

Como foi visto, o estudo da ação direta da insulina

sobre o tecido cerebral tem sido realizado de diversas formas,

avaliando diversos substratos e utilizando distintas metodolo-

gias, o que torna difícil uma análise mais conclusiva dos resul-

tados. Mesmo experimentos muito semelhantes, com idêntica meto-

dologia e medindo os mesmos parâmetros, apresentam resultados

contraditórios.

Um pré-requisito essencial para uma ação direta da

insulina no SNC é sua presença nesse sistema. Entretanto, o a-

cesso da insulina ao cérebro depende de sua passagem através da

barreira sangue-cérebro, o que nem sempre foi considerado ao se-

rem analisadas as respostas centrais à insulina. Talvez por essa

razão os estudos da ação da insulina no SNC sejam inconclusivos.
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1 • 2. Itorroirn Santjuo-ÇÓrobro para jt In«u]ina

O conceito do umn bnrrcirn prevenindo trocas onlro r>

sangue e o cérebro começou a fonn.-»r-sc quando Khriich (l'Hl'i),

ao injetar um corante de anilina na vein, observou que todos os

tecidos eram corados, exceto o cérebro. Em 1909, Goldman injetou

azul Trypan intravenosamente c notou que o cérebro não c m corn-

do c que o corante não aparecia no líquido cérebro-espinhal

(DOBBING, 1961; HOLMAN, 1972; OLDENDORF, 1977; EVANS c cols.,

1974).

Durante todo este século o estudo da passagem e dis-

tribuição de substâncias do sangue pnrn o cérebro foi extensa-

mente ampliado com a utilização de várias substâncias. A res-

trição à passagem de muitas dessas substâncias caracterizou e

perpetuou o conceito de barreira sangue-cérebro (DSC) (Ol.UKNlXKK,

1975, 1977).

Embora o termo barreira sutjira uma impcrinec.bil idade

total à passagem de substâncias, é facilmente deduzívol que essa

impermer.bilidade não é absoluta, já que vários solutof? contidos

no sangue, assim como algumas drogas, têm livre acesso ao tecido

cerebral. Na verdade o que ocorre c uma permeabilidade seletiva.

Todo o sistema nervoso central possui a HSC, com oxec-

ção dos órgãos circunventriculares, onde a permeabilidade dos

capilares c igual a encontrada cm tecidos não neurais (OI.I)EN-

DORP, 1975; VAN IIOUTEN O COls., 1979; VAN tIOUTEN O POSNP.lt, 1980,

1981).

As bases anatômicas da DSC estão estabelecidas, sendo

os capilares cerebrais o substrato que a caracteriza. As célu-

las endoteliais no cérebro são cobertas por processos astroci-

tários. Essa cobertura, porém, não é completa, existindo amplos

espaços entre estes processos que permitem a passagem de pro-

teínas, com peso molecular de 40.000 marcadas com elementos ra-

dioativos (CRONE, 1971). Esses processos, portanto, não são os

limitantes à passagem de substâncias.

Os capilares podem ser contínuos, descontínuos e fe-

nestrados (SIMIONESCü e SIMTONESCU, 1977). Uos capilares fenes-

trados e descontínuos o transporte de substâncias depende quase

que exclusivamente do tamanho da molécula, com exceção das li-
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possolúveis, que têm livre acesso pela parede da membrana. Pe-

quenas moléculas difundem-se através das fcndns intercelulares

c das fenestrns. Alem dcstns vias para pequenos moléculas, o

citoplnsma das; células capilares conlém nume rosas ve.sículas pi-

nocíticas, cuja atividade, provávelmente, constitua o principal

mecanismo pelo qual grandes moléculas atravessam o capilar. Es-

te mecanismo é independente do tamanho da molécula. NOK capila-

res contínuos cerebrais estas rotas de passagem nao específicas

estão ausentes. As células endoteliais são ligadas umas as ou-

tras por junções apertadas ("tight junctions") não existindo as

fondas intcrcelulares, assim como não existem fenestrns e a pi-

nocitose é virtualmente ausente (OLDENDORF, 1975, 1977).

A entrada de substâncias ao cérebro pela BSC é feita

através da passagem transcelular que engloba três mecanismos bá-

sicos: lipossolubilidado, penetração mediada por carroador o

transporte ativo.

Substâncias lipossolúveis penetram no cérebro através

da membrana capilar. Certas substâncias que não são lipossolú-

veis, como a glicose, penetram na DSC através de carreadores es-

pecíficos presentes na membrana do endotélio, o que tem alto in-

finidade com a substância a ser transportada. Este transporte é

provavelmente bidirecional. A grande concentração de mitocôn-

drias encontrada no endotélio de capilares cerebrais de ratos

sugere um transporte ativo unidirecional contragradiente, sendo

a BSC a determinante da manutenção do gradiente de determinadas

substâncias entre sangue e cérebro, como o íon potássio e certos

produtos finais ácidos de monoaminas cerebrais que são transpor-

tadas para fora do cérebro (OLDENDORF, 1975).

Alguns estudos têm definido uma BSC metabélica para

certos solutos devido à presença de enzimas específicas dentro

das células endoteliais do cérebro. 0 exemplo clássico é a

L-DOPA que não entra no cérebro a partir do sangue porque é me-

tabolizada pela L-DOPA descarboxílase e monoaminoxidase, pre-

sentes nos capilares cerebrais (BERTLER e cols., 1966; BETZ e

cols., 1980).

A passagem da insulina pela BSC tem sido uma questão

controversa. Como um hormônio peptídico, a insulina é uma subs-

tância solúvel em água e, consequentemente, não atravessa a BSC

por mediação lipídica.
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llnitqanrd o cols. (1954), injotnndo T-insulinn intra-

vcnosn o subcutnneamentc cm ratos c cães, observaram ausência do

radioatividade cm tecido cerebral até f> h npós a injeção. frMtjoc

e cols. (1954) encontraram resultados semelhantes usando a mesma

técnica coro rotos, o constataram uma nusônci.» tlr radioatividade

em tecido cerebral o 1.CE, 15 minutos após a injeção intravenosa

de I-insulina. O mesmo grupo obteve o mesmo resultado em hu-

manos, quando injetaram I-insulina em pacientes agonizantes e

não detectaram radioatividade no cérebro e no LCE em tempos que

variaram de 15 min a 8 h após a injeção (ELG15B o cols., 1953).

A conclusão tirada desses rcsultcidos, de que a insulina não a-

travessa a BSC, foi contestada por Rafaelscn (1967) com a argu-

mentação do quo os resultados não excluíam a |>ossib.ilidade do n

insulina atravessar a BSC em quantidade suficiente para exercer

ação no SNC.

Estudos com infusão constante de insulina cm safena

de cães demonstraram que, ao aumentar a concentração de insuli-

na plasmática, ocorreu um acentuado aumento da insulina no LCE,

estabilizando-se entre 3 e 4 h de infusão. Embora altas concen-

trações de insulina no plasma fossem mantidas por várias horas,

a concentração de insulina no LCE, porém, não aumentuu propor-

cionalmente. Esse achado sugero que a insulina passa para o LCE

através de um sistema de transporte saturável e não por difusão

passiva (MARGOLTS e ALTSZULER, 1967). Conclusão semelhante foi

apresentada por Woods e Porte Jr. (1977), quando constataram um

aumento significativo na concentração de insulina no LCE após

sua infusão na veia de cães anestesiados, sugerindo claramente .,

que a insulina exógena infundida no plasma é' transportada para

o LCE e que a concentração de insulina basal no LCE pode ser re-

lacionada com o nível basal do plasma (WOODS e PORTE Jr., 1977).

Por outro lado, foi observado que a infusão constante

de insulina em ratos não alterou a sua concentração no LCE num

tempo de infusão que se estendeu até 4h30min (0N0 ecols., 1983).

Resultados neste sentido já haviam sido obtidos por Goodner e

Berrie (1977), que, infundindo ratos com I-insulina, obser-

varam uma ausência de captação desse hormônio por tecido hipo- „

talâmico.

Medidas da relação entre a concentração de insulina

no LCE e no plasma têm igualmente apresentado discrepâncias: Em

cães, um estudo apresentou uma proporção de 25% (MARGOLTS e ALTS-
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7.1H.UK, 1967), enquanto em outro, ossn proporção Foi tic 32*

(WOODS e POKTE Jr., 1977). Em ratos, n proporção LClS/plasmn do

insulina foi do 21» om urn ostndo (RASTO p CONARD, 196*)) c T>* otn

outro (0N0 c cols., 11)83). lim humonos, um trabalho aprsentou a

proporção de 10% (DECKERT e cols., 1966, citado por KAFAELSEN e

MELLERUP, 1970) e em outro, essa relação foi de 40% (OWEN e

cols., 1970 e 1974). Finalmente, um estudo recente, também em

humanos, demonstrou quo os níveis de insulina no I.CB são inde-

pendentes dos níveis plasmáticos (KKIStiK e cols., 1985).

Kvidcncins indiretas de que n insulina atrnvessn n I3SC

podem ser constatados nos estudos que demonstraram a existência

de um centro glicorreceptor sensível à insulina no SNC. A con-

clusão desses estudos foi de que o SNC possui um centro c:»m có-

lulas que têm extrema afinidade à glicose o que sào sensíveis à

insulina. Essa conclusão baseou-se nos resultados de experimen-

tos em que a insulina era administrada por via intraçarotídua,

o que foi chamado pelos autores de "insulinizaçào regional do

SNC", e que causou uma.imediata diminuição da glicemia (S/ABO c

SZABO, 1972, 1975a, 1975b, 1975c). Se de fato esse efeito é

resposta a uma ação da insulina no SNC, pode-se considerar três

possibilidades: 1«) A insulina atravessou a DSC por transporte

transepitelial. Essa hipótese é pouco provável, pois em todos os

estudos que usaram dose de pulso de insulina intravascular não

houve passagem, mesmo após várias horas. 2«O A insulina entrou

no SNC via órgãos circunventricularcs. lissa possibilidade o MU is

atraente, pois sabe-se que essas regiões não possuem BSC. Por

sua vez, muitos desses órgãos circunventriculares estão locali-

zados no hipotálamo, região postulada como sede- do centro gli-

correceptor. Dovo-so considerar, porem, que a quantidade de in-

sulina que pode ter acesso ao SNC por essa via é muito pequena.

3Q) Falha metodológica. A insulina foi injetada na carótida n

mão livre, sem controle da pressão de injeção, o que pode ter

causado rompimento dos vasos com conseqüente extravasamento de

insulina para o interstício cerebral. De qualquer forma essas

hipóteses são especulativas, já que os autores em momento algum

consideraram a existência da BSC em seus trabalhos.

Por outro lado, há situações que podem provocar alte-

rações da permeabilidade da BSC, A convulsão, por exemplo, au-

menta a permeabilidade para corante e proteínas (HEDLEY-WHYTE e

cols., 1977; OZTAS e SANDALCI, 1984; COSTA, 1972). 0 estresse
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e o jejum aumentam a permeabilidade da DSC à cocaína. No caso do

jejum, n permeabilidade demora pnrn retornar no normal n|>ÓK a

alimentação, indicando que os fatores que controlam a função da

BSC podem depender de mecanismos ativos de síntese proteica

{/VNGEL, 1969).

Recentemente, numerosos estudos realizados em diferen-

tes espécies animais e utilizando diferentes metodologias de-

monstraram a presença de insulina em diversas regiões do SNC

(PANSKY e HATFIELD, 1978; HAVRANKOVA e cols., 1978; HAVRANKOVA

e ROTH, 1978; ROSBNZWEIG e cols., 1980; DORN e cols., 1981,

1982, 1983; HAVRANKOVA e cols., 1981; UNDBRI1TI.L e cols., 1982;

STEVENSON, 1983; BASKIN e cols., 1983; FIGLEWICZ e cols., 1982;

ENG e YALOW, 1980). Alguns desses pesquisadores admitem que essa

insulina tenha origem cerebral (HAVRANKOVA o cols., 1978; HA-

VRANKOVA O ROTII, 1978; ROSENZWETG o cols., 1980; nORN e cols.,

1981, 1982, 1983; HAVRANKOVA e cols., 1981; UNDERHILL e cols.,

1982). Outros julgam que a insulina existente no cérebro provém

do plasma (PANSKY e IIATPIELD, 1978; ENG e YALOW, 1980, 1981;

FIGLEWICZ c cols., 1982). Uma terceira corrente supõe que os

dois fenômenos possam existir (OASKTN c cols., 1983).

Independente da origem da insulina cerebral, um novo

fato recentemente demonstrado é a presença de receptores para

insulina no SNC (HAVRANKOVA e cols., 1978). Com base nessa

constatação, os estudos mais recentes sobre a permeabilidade da

BSC à insulina vêm se utilizando da metodologia empregada no es-

tudo de receptores. Os resultados desses trabalhos, no entanto,

não são ainda conclusivos.

1.3. Receptores para Insulina no Sistema Nervoso Central

É bem conhecido, atualmente, que o primeiro passo da

ação da insulina é sua ligação a sítios de reconhecimento espe-

cíficos, localizados na membrana plasmática das cclulas-alvo.

Evidências nesse sentido surgiram com o trabalho de Levine,

em 1965.

Experimentos sobre a interação insulina-receptor foram

tentados primeiramente em 1953 (STADIE e cols., 1953), porém

esses estudos apresentaram muitos problemas, particularmente

relacionados com a preparação do traçador biologicamente ativo
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e con a especificidade da ligação (KAHN e cols., 1981). Apesar
1 25

de não ser constituinte normal da molreuln do in.-.ulina, o I

pode ligar-se aos grupos tirosina e/ou histidina. Quando a ioda-

ção se faz com um grande número de átomos de iodo, o hormônio

torna-se inativo. Esse problema é resolvido quando a reação de

iodinaçào é feita com um átomo de iodo parn cada molécula de

insulina (KI.GKK e cols., 1954). A incerteza da esporiTi cidade

da ligação dos hormônios radioativos, demonstrada no?; primeiro;;

trabalhos, foi superada com a comparação desses resultados ob-

tidos in vitro, com aqueles obtidos em ensaios biológicos, rea-

lizados com o mesmo hormônio (FREYCHET e cols., 1971). A seme-

lhança entre os resultados não deu margem a qualquer dúvida em

relação à especificidade da ligação. 0 método utilizando hormô-

nio marcado ficou sendo o de escolha para a demonstração c es-

tudo dos receptores específicos para hormônios (ROTH, 1973).

Os primeiros estudos com receptores eram realizados

tão somente com homogeneizados celulares ou frações de membra-

nas. Com a evolução das técnicas de isolamento de células, pas-

sou-se a utilizar células intactas, seja através do células

isoladas ou cultura de células, com n vantagem do poder corre-

lacionar a ligação hormonal com a atividade biológica desenca-

deada por essa ligação.

Sempre que se realiza um estudo da interação hormônio-

-receptor, uma quantidade do hormônio marcado liga-se a estrutu-

ras que não o receptor. Esta ligação é chamada de absorção i-

nespecífica. Para eliminar este fator, foram desenvolvidos méto-

dos de competição quantitativa que consiste na competição do

hormônio nativo ou seus derivados com o hormônio marcado na li-

gação com os seus receptores. Essa competição é dose-dependente

(LEPK0W1T7, e cols., 1970).

A partir desses conhecimentos, o conceito de receptor

ficou bem caracterizado como sendo a molécula da membrana celu-

lar capaz de reconhecer e interagir com uma determinada subs-

tância, com alto grau de seletividade e afinidade, e transmitir

a ocorrência dessa interação para processos bioquímicos, deter-

minando uma resposta metabólica (CUATRECASAS, 1972).

Receptores para insulina foram encontrados cm hcpntó-

citos isolados ou em membranas de fígado de rato (FREYCIIET c

cols., 1974; OLEFSKY e cols., 1975; DE MEYTS e cols., 1976;

MUGGEO e cols., 1979), em adipócitos isolados de humanos (JEN e
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OLEFSKY, 1974) e de ratos (KONO e cols., 1971; CUATRECASAS,

1971), em membranas de adipócitos de ratos (CUATRECASAS, 1971,

1972), em células circulantes de humanos como monócitos (DE

MEYTS e cols., ,1976), leucócitos (PEDERSEN e NTELSEN, 1976) o

eritrócitos (GAMBHIR e cols., 1978), em membranas de hipófise

(TURYN e DELLACHA, 1980), de tireóide (TURYN e cols., 198G, de

submandibular (SCACCHI e cols., 1983), bem como de ovários huma-

nos UARRET TT o cols., 1985).

Receptores para insulina no cérebro foram descritos

poln primeira vez por Posncr o colaboradores em um oKludo d;t

filogênese dos receptores para insulina. Neste estudo Coram usa-

das preparações de membranas de cérebro total de rato, macaco c

pomba (POSNER e cols., 1974). Landau e cols., em 1976, usando

também preparação de membranas, detectaram a presença de recep-

tores específicos para insulina em hipotálamo de macacos. Um

estudo mais amplo e detalhado foi desenvolvido por Havrankova c

cols., em 1978. Usando preparações de membranas foram demonstra-

dos receptores específicos para insulina em 16 regiões do cére-

bro dissecados mocroRcopicomento: bulbo olfatório, cortex cere-

bral, hipocampo, hipotálamo anterior, hipotálamo posterior, a-

mígdala, septo, cerebelo, estriado, mesencéfalo, tálamo, ponte,

retina, medula, coluna cervical e hipófise. Os receptores loca-

lizam-se preferencialmente no sistema límbico, um complexo ana-

tômico que é associado com atividades vogetativas inclusive a

alimentação (IIAVRANKOVA c cols., 1978). A estrutura quo apreson-

tou maior concentração de receptores foi o bulbo olfatório. Em

muitas destas regiões a ligação foi a mesma ou maior se compa-

rada com preparações de tecido adiposo ou fígado, que são teci-

dos-alvo característicos da insulina (UNDERHILL e cols., 1982).

Estudos com ratos em desenvolvimento e ratos recém-

-nascidos, em que foi promovida a ligação da I-insulina a di-

ferentes estruturas cerebrais in vitro, apresentaram os mesmos

resultados obtidos com ratos adultos (YOUNG e cols., 1980; KAPPY

e RATZADA, 1982; KAPPY e colls, 1984), o mesmo ocorrendo com es-

tudos utilizando cultura de células neurais de ratos (RATZADA e

cols., 1980; WEYHEMEYER, 1984).

Em ratos diabéticos por estreptozotocina ou em camun-

dongos geneticamente obesos, em que ocorre respectivamente redu-

ção e aumento da insulina plasmática, não houve alteração na

concentração de insulina cerebral e nem modificação dos recepto-

" ^ 3 3
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res para insulina encontrados no cérebro (I1AVRANKOVA c cols.,

1979; PACOLD e BLACKARD, 1979). É sabido, entretanto, que os

recoptores dos toei do» periféricos diminuem com o •mnuMito tia

insulinn plnsmnticn o vice-versa {"down regulation") (GAVIN, 111

e cols., 1974; UI.ACKAHD e cols., 1978; LIVINGSTON e cols., 1«J7H) .

Mais recentemente, no entanto, Figlewicz e cols. (1982) encon-

traram em ratos diabéticos uma diminuição no conteúdo cerebral

de insulina e um aumento da ligação desse hormônio aos recep-

tores cerebrais.

125

Experimentos in vivo, cm que a I-insulinn foi inje-

tada via intracardíaca e a ligação aos receptores foi nnnlinndn

por autorradiografia, demonstraram a presença do receptores es-

pecíficos em vasos cerebrais (VAN HOUTEN e POSNER, 1979), emi-

nência médio c núcleo orqueado (VAN IIOUTUN c POSNIílt, 1980), ór-

gãos circunventriculares (VAN HOUTEN e cols., 1979) e área pos-

trema do TV« ventrículo (VAN IIOUTGN c POSNER, 1981). Bsses fi-

chados sho compatíveis com a estruturo dn bnrrcirn snnguc-cc-

rebro que nossas regiões é permeável, sendo essas regiões con-

tinuamente expostas às substâncias transportadas na circulação

geral.

Receptores específicos para insulina em capilares ce-

rebrais foram também demonstrados cm estudos in vitro (ALBUKCHT

e cols., 1982; IIASKELL e cols., 1985; PILLION o cols., 1982;

FRANK e PARDRÍDGE, 1981).

A revisão da literatura apresentada revela que a ação

direta da insulina no sistema nervoso central continua uma

questão discutível, uma vez que os resultados obtidos sno fre-

qüentemente contraditórios. A presença da barreira sangue-cc-

rebro é um fator limitante ao estudo da ação da insulina quando

o hormônio é injetado via sistêmica e, por sua vez, a permeabi-

lidade da barreira à insulina é uma questão ainda não elucidada.

A despeito dessas dificuldades, surgiram recentemente

evidências de que estruturas cerebrais possuem receptores espe-

cíficos para a insulina. Estas evidências foram amplamente con-

firmadas em experimentos in vitro. Estudos que avaliam n liga-

ção específica da insulina a seus receptores cerebrais in vivo,

após a injeção sistêmica do hormônio, demonstram captação espe-

cífica da insulina.apenas naquelas regiões cm que a barreira c

permeável, ou seja, nos órgãos circunventrículares.
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Assim, considerando esse conjunto de resultados, des-
crito na literatura, julgou-se ser de interesse investigar no
rato a captação específica da I-insulina por tecido cerebral
in vivo, quer injetando o hormônio via sistêmico em situações
de jejum ou convulsão, que sabidamente alteram n permcnbilidade
da barreira sanguo-cérebro a certas substâncias, quer após sun
injeção intracórcbrovcntricular.



2. OB.1KTIVOS

Propõc-sc o presente trabalho avaliar a captação cs|ic-

. cífien do 12'l-insulina por estruturas cerebrais, como bulbo ol-

fntório, hi|>otálamo e cercbelo de ratos, através de ex|*crimentos

in vivo que compreenderão duas abordagens distintas:

Medida da captação da JI-insulina após a injeção

intravenosa do hormônio marcado cm ratos-controlc

(alimentados) e em ratos submetidos à possível al-

teração da barreira sangue-cérebro (jejum de 48 h

ou convulsão produzida pelo pcntilcnotctroy.ol).

Medida da captação da I-insulina após a injeção

intracerebroventricular do hormônio marcado em ra-

tos alimentados.

Complementarmente será avaliada a distribuição da

T-insulina no sangue e no líquido céfalo-raqui-

diano após diferentes tempos da injeção do hormô-

nio marcado via intracérebroventri,cular.



3. MATERIAL c MÉTODOS

3.1. Animais

Foram utilizados ratos Wistar, machos, adultos, pesnn-

do entre 180 e 200 g, provenientes do biotério central do Insti-

tuto de Biociências da UFRGS. Os animais tinham livre acesso à

água e comida, exceto nos experimentos em jejum. Os animais eram

mantidos em ciclo claro-escuro de 12 horas e à temperatura cons-

tante.

3.2. Preparação dos Hormônios

1253.2.1. Marcação da I-Insulina

Foi utilizada insulina bovina cromatograficamente pu-

ra (HOECHST), iodada com 125T-Iodo (NEW ENGLAND NUCLEAR), se-

guindo o processo de Greenwood e cols. (1963), com pequenas mo-

dificações. A atividade específica do hormônio marcado era de

150-200 mCi/mg.
125A marcação da insulina com I-Todo foi efetuada no

Departamento de Química Biológica da Faculdade de Farmácia e
Bioquímica da Universidade de Buenos Aires pelos professores
J.M. Dellacha e D. Turyn. 0 hormônio marcado era previamente
testado e, após, congelado a -20°C, sendo trazido a Porto Alegre
nessa condição, no máximo até 4 dias após a marcação.

1253.2.2. Purificação da T-Insulina

Antes de cada experimento, a insulina marcada era pu-
rificada através de cromatografia em gel de filtração com SEPHA-
DBX G-50 (FINE CHEMICAL).

U F R G S
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O processo de purificação compreende víirinü oLf«j.;>s,

como se seguo: Pesnm-so 3 g do SKPIIADEX G-50 quo são adiciona-

dos a 150 ml de águn destilada, agitn-se a preparação ate formar

uma suspensão. Deixa-se decantar e retira-se o sobrenadante. Es-

te processo é repetido por mais duas vezes, sendo que na última

vez não é retirado o sobrenadante, ficando a suspensão sendo

delúdrntada durante 24 h à temperatura ambiente.

O SHIMIADEX preparado dessa forma e m colocado cm uma

coluna de vidro com 0,9 cm de diâmetro o 50 cm de altura, cuja

abertura inferior era fechada com esponja. Esta abertura era

conectada a um tubo de polietileno que drenava gota-a-gota o lí-

quido introduzido na porção superior da coluna. 0 SEPHADEX ora

vertido lentamente na coluna com uma pipeta PASTEUR ate ficar

compactado a uma altura de 40 cm. A abertura superior da coluna

era conectada ÍI uma porá de decantação contendo uma solução de

KREBS-RINGER BTCARBONATO (KRB), pH 7,4, com 1% de soro albumina

bovina (SIGMA CHEMICAL COMPANY), deixando-se fluir por 2 horas.

As amostras eram recolhidas automaticamente por meio de um cole-

tor de frações LKB, regulado para obter-se 1 ml de eluído a ca-

da minuto.

125Para proceder a eluição da T-Tnsulina, o fluxo do

tampào era interrompido e o tampão retido na porção superior da

coluna era retirado com uma pipeta PASTEUR, ficando o SliPllADEX
125em contato com o ar. A amostra de T-Insulina, num volume de

100 ul, era coxocada cuidadosamente sobre o SEPHADEX, formando

uma camada que cobria toda a área do cilindro. 0 fluxo da coluna

era iniciado, tendo-se o máximo cuidado para não deixar penetrar
125ar na coluna. Assim que o volume de I-Insulina era totalmente

absorvido, conectava-se a coluna à pera, deixando-se correr o

tampão (KRB), recolhendo-se frações de 1 ml.

A medida de radioatividade contida nas amostras eluí-

das da coluna era feita em um espectrômetro Packard. Eram obti-

dos 3 picos de radioatividade que correspondiam respectivamente

a material agregado ou de peso molecular mais elevado (1"? pico),

T-Tnsulina íntegra (2« pico) e material de baixo peso moleeu-

lar marcado com I (A"l-Tyr, INa, produtos de degradação,

etc.) (3« pico). As amostras correspondentes ao 2« pico eram

reunidas em um só tubo. Dessa mistura retirava-se uma alíquota
125

de 10 ul para medir a radioatividade. Em geral, 1 ml de T-Tn-

sulina purificada continha em torno de 1,5 x 10 contagens por
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minuto (cpm). Este material era utilizado somente nos 2 dins sub-

seqüentes à purificação.
i 2»j

h solução do t-lnsulina a ser injetada no» animais

era preparada diluindo-sc uma alíquota do hormônio c:om NaCl

0,9% estéril, do forma a obter-se entre 1 e 2 x 10 cpm cm 1 ml.

Cada animal era injetado com este volume nos casos de adminis-

tração intravenosa. Nos experimentos em que era feitn a ndminis-
125

tração no ventrículo lateral, a T-Tnsulinn não e m purifica-

da, sendo utilizada por pouco espaço de tempo após a marcação.

Esse procedimento era feito devido à necessidade de injetar-

-se pequenos volumes (15 ul) que contivessem uma alta concentra-

ção de I-Tnsulina, garantindo uma alta atividade específica

(3 x IO 5 cpm/ul). if

3.2.3. Hormônios não marcados

1 2r>Para comprovar n especificidade da ligação da 1-ln-
I2"jsulina utilizaram-se soluções contendo i-Insulina juntamente

com um excesso de insulina não marcada ou outro hormônio como

glucagon. Como excesso de insulina não marcada foi utilizada uma

solução aquosa de insulina simples (BtOBRÁS) na concentração de

1,8 mg/ml. A concentração de insulina não marcada em relação à

marcada foi 10.000 vezes maior. A diluição desta concentração

em volumes maiores variava conforme o experimento, já que em al-

guns necessitava-se alta concentração em pequeno volume, como no

caso de injeção no ventrículo lateral, enquanto que, em outros,

poderia ser utilizado volume maior, como no caso de injeção

sistêmica.

125

Um grupo de animais foi injetado com T-Tnsulina jun-

tamente com um excesso de glucagon. 0 glucagon bovino cristalino,

sob forma do cloridrato, procedia do Laboratório LILLY. Esse

hormônio foi previamente dissolvido em meio alcalino (ph 7,9)

numa concentração de 1 mg/ml. Esta concentração era alterada

por diluição segundo as necessidades de volume de cada experi-

mento .
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3.3. Técnica Oporátória

3.3.1. Anestesia

Como anestésico foi utilizada uma solução de hidrato

de cloral a 35%. Esta solução era injetada intraperitonealmente

numa proporção do 1 ml/kg de peso corporal.

3.3.2. Preparação dos animnis

Os animais anestesiados eram fixados ao aparelho t?s-

tereotáxico por meio de barras intra-auriculares, após o que

eram submetidos à tricotomia do pólo superior <1n cabeça. Km se-

guida, a pelo da região craniana era cortada longitudinalmente

com um bisturi c era afastado, permitindo a remoção do periós-

teo.

Após secar o osso, era feita a identificação do breg-

ma. A agulha do estereotáxico era colocada exatamente sobre o

bregroa, marcando aí o ponto zero. As coordenadas estereotáxicas

dos ventrículos laterais foram determinadas de acordo com o

atlas de De Groot (1959) (1 mm posterior ao bregma e 1,8 mm la-

teral). A agulha era então colocada sobre o osso nesse ponto em

cada lado, marcando-se o ponto com um lápis comum.

3.3.3. Implantação de cônulas no ventríeulo lateral

Foram implantadas duas cânulas em cada animal, uma no

ventríeulo lateral esquerdo, fina, com um diâmetro interno de

0,6 mm, com a finalidade de injetar T-Tnsulina, e outra câ-

nula colocada no ventríeulo lateral direito, mais grossa, com

diâmetro interno de 1,8 mm, que servia para coleta de líquido

cérebroespinhal. Estas cânulas mediam 10 mm de comprimento e

eram preparadas a partir de agulhas hipodérmicas.

Com o auxílio de uma broca odontológica eram feitos

orifícios para o implante das cânulas, nos pontos marcados con-

forme descrito no item anterior. A dura-máter exposta era cui-

U I- !•; <i S
Ofportamanto dt Ht
ft • BiofiMlf
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dadosamente cauteri2ada com um eletrocnuterio a pilha. Após

cautcrizada n dura-máter, a cânula e m conectada ò agulha do

estercotáxico, quo por sun vez ora colocado no coordenada de

implantação, o ponto zero. Uaixando-so 2 mm no parafuso do pro-

fundidade a partir desse ponto na superfície cerebral consequia-

-se colocar a cânula no ventrículo lateral. Kste posicionamt?nto

era comprovado pela conexão da cânula a um manômetro de água, o

qual registrava uma queda de pressão quando o espaço ventricular

fosse atingido. Finalmente, um parafuso de relojociro era fi-

xado no crânio e sobre ele colocava-se cimento acrílico autopo-

limerizante que, ao secar, fixava as cânulas ao crânio. A luz

da cânula poderia ser ocluída rovers ivel men te com um mandril tie

aço inoxidável.

3.3.4. Fase pós-operatória

Após o implante das cânulas, os animais eram identifi-

cados, colocados em gaiolas individuais, prrmnnocondo com ,'ttjun

e comida ad libitum. Em geral, os ratos eram utilizados nos ex-

perimentos até 48 horas após a implantação das cânulas.

3.4. Coleta de Líquido Ccrebro-Espinhal (LCK)

Para a coleta do LCB desenvolveu-se uma técnica em que

era utilizada a via intracerebroventricular., .Esta técnica con-

siste na implantação de uma cânula de metal no ventrículo late-

ral conforme descrição anterior. Esta cânula fica aberta, propi-

ciando uma diferença de pressão entre o ventrículo lateral e o

meio externo, já que a pressão no LCE do rato é positiva (38 mm

de H20). 0 gradiente de pressão fará com que o LCE se expanda

através da cânula. Quando a cânula estiver repleta, introduz-

-se na mesma um tubo capilar de vidro (comumente utilizado pnra

determinação de micro-he^tócrito; INLAB). Este capilar possui

1,8 mm de diâmetro externo e encaixa perfeitamente no diâmetro

interno da cânula. Coloca-se no tubo capilar um" pequeno anel de

polietileno a fim de impedir que o mesmo ultrapasse a extensão

da cânula (Pig. 1). Assim que o tubo é introduzido na cânula o

LCE sobe por capilaridade. A extremidade superior do tubo é en-
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tno foclwula coin O dodo indicador, |MM~IIÚ Lindo a retirada do tubo

do dentro da cônula sem perda do liquor, t) vol.unit; coletado era

de aproximadamente 15 ul.

3.5. Dissecação Macroscópica das Estruturas Cerebrais

O animal era morto por decapitação. A tábua óssea do

crânio era removida com uma pinça tipo saca-bocato. Estando o

cérebro exposto, a pia-máter era removida com uma pinça de ponta

curva. As conexões anteriores dos bulbos ofatórios eram corta-

das e o cérebro rebatido para trás. Após removido, o cérebro era

imediatamente colocado sobre uma placa de PETRY recoberta com

um papel do filtro unedecido com solução fisiológica. A placa

assentava-se sobre gelo, garantindo uma temperatura de 4°C ao

tecido. As estruturas estudadas foram bulbo olfatório, hipotíi-

lamo e cerebelo.

0 bulbo olfatório era removido usando-se uma pinça de

ponta curva, seccionando-o ao nível do tubérculo olfatório. Pa-

ra remover o hipotálamo foi usada uma espátula em forma de con-

cha/ que entrava perfeitamente no seu plano de clivagem. Colo-

cada a espátula, era feito um movimento circular em torno da es-

trutura, formando com a mesma uma pequena inclinação. Dessa for-

ma, eram cortadas todas as conexões hipotalâmicas, ficando o hi-

potálamo colocado sobre a concha da espátula. 0 cerebelo era

retirado com facilidade seccionando os pedúnculos cerebelares

que o conectam ao tronco cerebral.



B

ANEL DE

POLIETILENO

10,5 mm

Pig. 1. Desenho esquematico representando á canula e o
tubo do vidro para coleta de liquor. On A
está representada a canula com indicação do
diâmetro interno e da altura. B representa o
tubo de coleta com o anel limitanto. Qn C es-
tá representado o conjunto montado.
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125
3.6. Gstudo da captação cerebral da I-Insulina

administrada via sistêmica (TV)

3.6.1. Procedimento

Os animais eram mantidos n temperatura ambiente c sob

anestesia superficial com éter eram injetados na veia da cauda
125com 0,4 ml/100 g de peso corporal de T-insulina (5 ug; 1 a

2 x 10 cpm/ml). Nos tempos previstos, os animais eram decapi-

tados e amostras de sajgue eram colhidas. Imediatamente, disse-

cavam-se as estruturas cerebrais (hipotálamo, bulbo olfatório c

cerebelo), conforme anteriormente descrito. Essas estruturas

eram colocadas em tubos plásticos previamente pesados e pesados

novamente. Após, era efetuada «i leitura dns contar. por minuto

em cada estrutura e nas amostras de sangue e de liquor.

Os resultados são expressos como porcentagem de captação

da radioatividade em cpm/g de tecido em relação ao total de

radioatividade injetada.

3.6.2. Grupos experimentais

A medida da radioatividade nas estruturas cerebrais apôs
125 »

a administração da I-insulina via sistêmica foi efetuada em

grupos de ratos submetidos a três situações distintas: a) ali-

mentados; b) em jejum; e c) com convulsão induzida pelo penti-

lenotetrazol.
Os animais alimentados ou com dieta livre foram divididos

em 5 grupos de três ratos, sendo sacrificados em diferentes tem-
125

pos após a injeção da I-insulina: 10, 20, 30, 45 e 60 mi-

nutos.

No grupo de ratos em jejum, o alimento foi retirado 48

horas antes do experimento, ficando porém com livre acesso à

água. Formaram-se 4 grupos de ratos em idênticas condições que
foram sacrificados respectivamente aos 10, 20, 45 e 90 minutos

125
da injeção TV de I-insulina. Cada grupo era formado por 2 a

4 ratos.

No experimento com ratos submetidos à convulsão, consti-
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tuiram-so inicialmente dois grupos tie 9 animais: O primeiro re-

cebeu somente a I-insulina via sistêmica e o segundo, a mesma '

dose do hormônio marcado se;uida de imediato dn injeção IV de

|H?ntilcnot.et r.r/.ol (Carcliiixol; 7» nB|/k«| ilo p«\:i> corporal). Trrs

ratos de coda um destes dois grupos foram ;u»cri ficulo-s »ios i, D
125o 13 minutos da injeção tio í-in.-ul inn.

1253.7. Katudo da captação cerebral da I-Insulina

administrada intraccrcbrovcntricular <TCV)

3.7.1. Procedimento

Neste experimento foram utilizados ratos previamente im-

plantados com cânulas nos ventrículos laterais do cérebro, con-

forme descrição anterior. Os animais eram anestesiados superfi-

cialmente com éter e através da cânula fina injetavam-se 13 ul
lot A •

de T-insulina ( 3 x 10 cpm/ul) adicionados de 2 ul de

KRB. Em alguns grupos de ratos o mesmo volume de 1-insulina

foi injetado juntamente com um excesso de insulina nào marcada

ou de glucagon (2 ul). A injeção era feita com uma microsseringa

HAMILTON de 50 ul, conectada a uma agulha MIZZI. 0 tempo da

injeção era de 15 s. Após diferentes intervalos de tempo da
125

injeção TCV de T-insulina, colhiam-se amostras de sangue e

de liquor, e decapitavam-se os animais para a dissecação das

estruturas cerebrais. A seguir procedia-se da mesma forma des-

crita no item 3.6.1.

Os resultados são expressos em percentagem da captação

da radioatividade em cpm/g de tecido em relação ao total de ra-

dioatividade injetada.

3.7.2. Grupos experimentais

A medida da radioatividade nas estruturas cerebrais após
125

a injeção de I-insulina ICV a ratos alimentados foi realiza-

da em dois experimentos distintos: a) injeção de apenas 125T -
» 125

-insulina, e b) injeção de I-insulina juntamente com excesso
de insulina não marcada ou juntamente com glucagon.
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No primeiro experimento, cinco grupos de r;itos receberam

a injeção do T-insulinn apenas c foram sncrificados rosprcti-

vamente aos 3, 10, 20, 40 e 80 minutos, paro avaliar a captação

da radioatividade em função do tempo. 0 número de animais em

cada um desses intervalos de tempo encontram-se nas figuras.

No segundo experimento constituíram-sc três grupos de

ratos que receberam respectivamente *l-insulina apenas, ' I-
125insulina juntamente com excesso de insulina não marcada c T-

insulina juntamente com um excesso de glucagon. Alguns animais

de cada grupo foram sacrificados aos 10 minutos da injeção ICV

de T-insulinn e outros aos 20 minutos. O mím«*ro do ratos sa-

crificados em cada um desses intervalos de tempo pode ser visto

nas figuras.

3.8. Análise Kstatística

Na análise estatística dos resultados de cada experi-

mento foi empregado o teste t de Student para a comparação das

médias dos diferentes grupos. O nível de significância adotado

foi de 5%.



4. RESULTADOS

4.1. Captação da radioatividade por estruturas cerebrais

após administração da JI-insulina via sistêmica.

4.1.1. Ratos com dieta livre

A tabela I apresenta a captação da radioatividade pelo

bulbo olfatório, hipotálamo e cerebclo de ratos alimentados, a-

pós diferentes intervalos de tempo da administração intrnvcnosa de

I-insulina (1 x 10 cpm). Os resultados estão expressos como

porcentagem dn radioatividade totnl injetada.

Em nenhum dos tempos estudados (10, 20, 45 c "J0 minutos)

constatou-se captação- significativa de radioatividade pelas três

estruturas cerebrais mencionadas. Os valores de contas obtidos

por minuto foram excessivamente bnixos, similares nos medidos co-

mo radiação do fundo ("back-ground"), o que indica ausência de
- 1 2 5captação de T-insulina quando injetada vin sistêmica.

4.1.2. Ratos com jejum de 48 horas

Vários grupos de ratos com jejum próvio de 48 horas re-

ceberam igualmente a injeção intravenosa de ' * 2 5 T - insulina

(1.000.000 cpm) e foram sacrificados respectivamente aos 10, 20,

45 e 90 minutos após a injeção para medir a radioatividade no

bulbo olfatório, hipotálamo e cerebelo. A percentagem da radioa-

tividade medida nessas estruturas é também extremamente baixa e

não diferiu dos resultados obtidos nos ratos alimentados (Tabela

II). Portanto, o jejum de 48 horas não favoreceu a captação da

I-insulina por essas estruturas cerebrais quando o hormônio

foi injetado via sistêmica.
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4.1.3. Ratos submetidos à convulsão

Vários grupos de ratos alimentados receberam a injeção

intravenosa de pentilenotetrazol imediatamente após a injeção

via sistêmica de 125T-insulina. A dose empregada de PT7. ( 70 mg/kg)

foi cCctivn em produzir convulsão. As pcrcontngcns dn onptiiçíío

dn rndiontividndo pelo bulbo olfntório, hipotnlnmo r ccrobclo n-
125

pós 3, 8 o 13 minutos dn administração dn l-insulinn sno npre-

sentados na Tabela TtT.

Comparando-se os dados obtidos neste grupo experimental

com os dos animais-controle (sem convulsão) constnta-se que? aos

três minutos da injeção de T-insulina houve um aumento esta-

tisticamente significativo da radioatividade no bulbo olfatório

e no cerebelo. Nos demais tempos estudados, as diferenças não

foram significativas. As percentagens da radioatividade no hipo-

tálamo, embora sempre mais elevadas nos animais submetidos à con-

vulsão, não diferiram significativamente dos grupos-controle. Es-

ses resultados parecem sugerir uma leve tendência ao aumento da

captação da T-insulina administrada via sistêmica cm animais

submetidos à convulsão.

4.2. Captação da radioatividade por estruturas cerebrais após

administração do T-insulina via intracérebroventricular

4.2.1. Captação da radioatividade

em função do tempo.

A captação da radioatividade em função do tempo (3, 10,

20, 40 e 80 minutos) da administração intracérebroventricular(TCV)
125

de T-insulina foi avaliada no bulbo olfatório, no hipotálamo

e no cerebelo de ratos alimentados. Os resultados estão expressos

como percentagem da radioatividade contida nessas estruturas com

relação à quantidade total injetada.

As Figuras 2, 3 e 4 mostram que tanto no bulbo olfató-

rio como no hipotálamo e no cerebelo houve um aumento da percen-

tagem da radioatividade atingindo valores máximos aos 20 minutos,

seguindo-se uma diminuição até os 80 minutos.
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Comparando-sc a captação maxima da radioatividade |»or

essas três estruturas nos 20 minutos, constata-se que n pereonta-

gem encontrada no hipotálamo foi a mais elevada (30%) seguida do

cerebelo (18%) e do bulbo olfatório (11%) (Figura 5).

4.2.2. Captação da radioatividade

cm presença de um excesso de insulina rum marcada

125

Quando a I-insulina foi administrada via ICV junta-

mente com um excesso de insulina não marcada, observou-se aos 20

minutos redução da percentagem da radioatividade nas estruturas

cerebrais estudadas (Figura 5). Esta redução foi de 78% no bulbo

olfatório, de 87,5% no hipotálamo e de 90,6% no cerebelo.

4.2.3. Captação da radioatividade

cm presença de um excesso de glucagon

As percentagens da radioatividade nas estruturas cere-
125brais estudadas apôs 20 minutos da administração ICV de T-

insulina somente ou juntamente com um excesso de glucagon estão

apresentados na Figura 6.

Não houve diminuição da captação da radioatividade pelo

bulbo olfatório, pelo hipotálamo e pelo cerebelo. Nestas duas úl-

timas estruturas observa-se, ao contrário, um aparente aumento da

captação, embora as diferenças não sejam estatisticamente signi-

ficativas.

4#3. Medida da distribuição da radioatividade no líquido cérebro-

-espinhal e no sangue após a injeção ICV de I-insulina.

4.3.1. Líquido cérebro-espinhal (LCE)

A Figura 7 apresenta os valores da medida da radipativi-

, >,dade no LCB colhido em diferentes tempos após a injeção ICV de

' I-insulina em ratos ( 4 x 105cpm).

A primeira avaliação efetuada aos 3 minutos da injeção
JÜ. 1*5» i «J
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Decorridos 10 minutos, observa-se una narcada redução <cerca de

501 da radioatividade Medida aos 3 vi nu tos), que se acentua con-

sideravelmente aos 20 e 80 minutos.

4.3.2. Sangue

A Figura 8 mostra as medidas de radioatividade no sangue

após a injeção TCV de T-insulina, em função do tempo.

125

Aos 3 minutos da injeção TCV de T-insulina já apare-

ce radioatividade no sangue. Este valor tende o decreseer aos 10

minutos e aumenta significativamente aos 20 minutos. Posterior-

irinte, observa-se uma acentuada redução aos 40 e 80 minutos.

(Figura 8).



TAIMJV l. Médias das percentagens de radioatividade nus os-
1 Of"

truturas cerebrais após a administração de JT-
insulina via intravenosa em ratos alimentados.

BULBO

OLFA1T3RTO

HTPOTALAMO

CEREBELO

10

0,02
t

0,01
(3)

0,04

±
0,02

(3)

0,02

±
0,01

(3)

20

0,05
i

0,005
(3)

0,02
t

0,01
(3)

0,05

±
0,005

(3)

45

0,07
±

0,005
(3)

0,04
±

0,01
(3)

0,02

±'
0,01

(3)

90

0,01
±

0,005
(3)

0,01
±

0,005
(3)

0,03
±

0,01
(3)

Os valores representam média 1 EPM.

Entre parênteses está indicado o número de animais.



TABI3A IT. Médias das percentagens da. captação pelas estruturas cerebrais da T-insulina admi-

nistrada via sistêmica em ratos cem jejum de 48 horas e nos respectivos controles.

TEMPO
MINUTOS

""•*>»». CONDIÇÃO
• ^ " ^ E X P E R I M

E S T R U T U R A ^ ^

BUEJBO
OLFATÓRTO

HTFOTÁLftMO

CEREBELO

10

CONTROLE

0,02
+

0,02
(3)

0,04
+

0,04
(3)

0,02
•

0,02
(3)

JEJUM

0,02
±

0,02
(2)

0,01
i

0,01
(2)

0,02
.+

0,02
( 2 )

20

CONTROLE

0,05
+

0,01
(3)

0,02
+

0,02
(3)

0,05
+

0,01
( 3 )

JEJUM

0,04
i

0,01
U)

0,03
±

0,01
(2)

0,03
+

0,01
(2)

30

CONTROLE

0,07
±

0,01
(3)

0,04
±

0,02
(3)

0,02
±

0,01
(3)

JEJUM

0,14
t

0,14
(4)

0,07
•

0,06
(4)

0,03
+

0,02
(4)

40

CONTROLE

0,02
+

0,01
(3)

0,01
+

0,01
(3)

0,03

0,03
(3)

JSJUM

0,03
i

0,02
(2)

0,01
t

0,01
(2)

0,02
±

0,01
(2)

Os valores representan» média j EPM. Entre parênteses está indicado o número de animais.



TABEXA III. Médias das percentagens da captação pelas estruturas
1 2 5 <•

cerebrais da I-insulina administrada via sistêmica
em animais controles e animais submetidos à convulsão.

TEMPO
MINUTOS

^-^CONDTÇfiO
-^raCPERTM

• ESTRUTURA """'•--̂ ^

BULBO
OLFATORTO

HIPOTÁLAMO

CEREBELO

3

CONTROLE

0,04
±

0,01
(3)

0,08
±

0,07
(3)

0,06
+

0,01
(3)

CONVULSÃO

0,16*
±

0,05
(3)

0,10
+

0,05
(3)

0,09*
i

0,01
(3)

8

CONTROLE

0,07
±

0,04
(3)

0,09
±

0,01
(3)

0,04
1

0,02
(3)

CONVULSÃO

0,13
±

0,03
(3)

0,11
+

0,05
(3)

0,08
±

0,02
(3)

13

CONTROLE

0,07
±

0,05
(3)

0,04
i

0,03
(3)

0,04
±

0,03
(3)

GONVULSAO

0,10
•

0,04
(3)

0,06
+

0,05
(3)

0,07
•

0,03
(3)

Os valores representam média ± ^
Entre parênteses está indicado o número de animais.

* Diferença significativa para p 0,05.
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5. DISCUSSÃO

Investigou-se, no presente trabalho, a captação especí-

fica de JI-insulina por estruturas cerebrais in vivo, opôs sua

administração via sistêmica ou intracórebroventriculnr.

Um modelo in vivo, para estudo da ligação específica da

I-insulina aos sítios receptores no fígado de ratos, foi in-

treduzido por Gagliardino e cols. (1980), os quais encontraram

resultados similares aos obtidos nos clássicos experimentos in

vitro (CUATRECASAS e cols., 1971; CUATRECASAS e HOLLENBERG, 1975;

FREYCHET e cols., 1971). Marques e cols. (1982, 1984) e da Silva

e cols. (1984), utilizando esse método in vivo, demonstraram tarn-

bém captação específica da I-insulina por glândulas endócrinas

como hipófise, supra-ronais e tireóide, além do fígado, órgão-

-alvo clássico para esse hormônio. Assim, o método utilizado mos-

tra-se válido para identificar sítios receptores para insulina no

animal intacto. A captação inespecífica da I-insulina com os

tecidos é obtida quando o hormônio marcado é injetado no animal

juntamente com um excesso de insulina não marcada e, a captação

total quando se injeta apenas a I-insulina. A captação especí-

fica é então calculada pela diferença entre a captação total e a

inespecífica.

Avaliou-se assim a captação total da radioatividade pe-

lo hipotálamo, bulbo olfatório e cerebelo após diferentes inter-

valos de tempo da administração intravenosa de I-insulina em

ratos alimentados. Em nenhum momento (de 3 a 80 minutos) obser-

vou-se radioatividade nessas estruturas cerebrais, o que parece

indicar ausência de passagem da I-insulina através da barreira

sangue-cérebro. 0 estudo da distribuição da radioatividade no

sangue e no LCE, após a administração intravenosa de I-insuli-

na, poderá comprovar a impermeabilidade da barreira à insulina cm

ratos alimentados.

A ausência de radioatividade no liquor foi demonstrada

por diversos autores que administram insulina marcada via sis-

têmica em várias espécies animais, e em humanos, não encon-

trando evidências de passagem da insulina através da barreira

sangue-cérebro (HAUGAARD e cols., 1954; ELGEE e cols., 1953,

U I .-; b o
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1954; MAHAON e cols., 1962).

Entretanto, esses resultados apenas indicam a ausência de

passagem imediata da insulina do sangue para o SNC, uma vox. tiue a

meia-vida do hormônio é relativamente curta ( 9 min (LAHNUK e

HAYNES, 1985). Diversos estudos indienm que aproximadamente 40-

50% da insulina circulante é removido pelo Cígado durante umn

única passagem trans-hepática (UNGER e FOSTRK, 1985). Assim, se a.

passagem da insulina do sangue para o cérebro depender de um sis-

tema de transporte que demande tempo, a técnica de uma única inje-

ção intravenosa do hormônio não permite obter resultados conclusivos.

Na tentativa de superar o problema do tempo de circula-

ção da insulina biologicamente ativa, vários pesquisadores rea-

lizaram experimentos com infusão endovenosa constante de insuli-

na, ou de I-insulina, em cães e ratos. Alguns autores eviden-

ciaram, a passagem da insulina para o liquor quando injetada endo-

venosamente (MARGOLIS e ALTSZULER, 1967; WOODS e PORTE, Jr.,

1977), enquanto outros não a constataram (ONO e cols., 1983).

Goodner e Berrie (1977), ao analisarem a captação pelo hipotá-

lamo da I-insulina administrada via sistêmica, encontraram

igualmente resultado negativo.

Com relação às controvérsias acima expostas, deve-se

considerar que os dois trabalhos que evidenciaram passagem da in-

sulina do sangue para o liquor utilizaram como metodologia a in-

fusão endovenosa constante de insulina não marcada e mediram as

concentrações de insulina no plasma e no liquor, por radioimuno-

ensaio. 0 grande aumento da concentração plasmático de insulina

foi acompanhado por pequeno aumento de concentração no liquor.

Ambos os experimentos, no entanto, não apresentam uma comprovação

direta de que a insulina liquórica seja a mesma provinda do san-

gue, já que a insulina administrada não era marcada (MARGOLIS e

ALTSZULER, 1967; WOODS e PORTE, Jr., 1977).

Algumas situações como o jejum e a convulsão aumentam a

permeabilidade da barreira sangue-cérebro para determinadas subs-

tâncias como cocaína (ANGEL, 1969), peroxidase e albumina (HE-

DLEY-WHYTE e cols., 1977), e azul de Evans (OZTAS e SANDALCI,

1984). Considerou-se, assim, oportuno investigar se a passagem da

insulina através da barreira sangue-cérebro seria facilitada em

ratos com jejum de 48 horas ou submetidos à convulsão induzida

pelo pentilenotetrazol, permitindo evidenciar captação específi-
125

ca da I-insulina pelas estruturas cerebrais.
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Os resultados obtidos nos experimentos com ratos em je-

jum não demonstraram aumento da captação da T-insulina pelo

hipotálamo, bulbo olfotório c ccrcbclo, indicando que o jejum do

48 horas não favoreceu a passagem da insulina através da barrei-

ra snngue-córobro no período estudado (até 80 minutos da injeção

do hormônio marcado).

Jn nos animais submetidos à convulsão induzida pelo pen-

tilenotetrazol houve um discreto aumento embora estatisticamente

significativo na captação da radioatividade pelo bulbo olfatório
125

e pelo cerebelo aos três minutos da injeção intravenosa da I-

insulina. No hipotálamo, entretanto, esse aumento não foi esta-

tisticamente significativo.

0 aumento de captação da radioatividade veri ficado aos

três minutos poderia ser interpretado como decorrência da maior

permeabilidade da barreira sangue-cérebro para a T-insulina. Em

gatos,- a convulsão induzida pelo pentilenotetrazol provocou au-

mento da permeabilidade à peroxidade e à albumina (HBDLEY-WHYTE

e cols., 1977) e em ratos, ao azul de Evans (ÜZTAS e SANDALLT, 1984).

Alguns possíveis mecanismos para explicar esses resulta-

dos podem ser propostos: inicialmente, devem ser consideradas as

alterações fisiológicas gerais provocadas pelo pentilenotetrazol.

A pressão arterial, por exemplo, aumenta durante a convulsão,

sendo conseqüentemente uma provável causa para o aumento da per-

meabilidade (PETTTO e cols., 1977; WESTERGAARD, 1977). Outro fa-

tor importante é a hipóxia produzida pelo pentilenotetrazol (0Z-

TAS e SANDALCT, 1984), que poderia ser responsável ou contribuir

para uma disfunção da barreira sangue-cérebro.

Por outro lado, o metabolismo cerebral está aumentado

durante a convulsão, o que provoca um aumento da produção de lac-

tado e CO2 e uma conseqüente diminuição do pH. Esses fatores

possuem uma ação vasodilatadora cerebral, podendo agravar a alte-

ração da barreira.

Foi sugerido, também, que a convulsão poderia induzir

uma abertura transitória das junções apertadas, causando maior

permeabilidade da barreira. Não há porém comprovação de que isso

ocorra durante a convulsão (HEDLEY-WHYTE e cols., 1977).

Por fim, deve ser mencionada a constatação de um aumen-

to do número de vesícuias endoteliais, por unidade- de área, em

animais submetidos à convulsão pelo pentilenotetrazol. Este au-
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mento é tanto maior quanto maior for n duração da convulsão (HE-

DLBY-WIIYTE, 1977). É [K>ssívcl, também, que o penti lcno tetra/.oi

possa exercer uma ação direta sobre a formação das vesícuias, uma

vez que interfere com a síntese do colcstcrol (ALEXANDER c ALE-

XANDER , 1964).

O aumento significativo da captação de radioatividade |ie-

lo bulbo olfatório e pelo cercbclo dos ratos submetidos à con-

vulsão foi observado apenas aos três minutos do experimento. Es-

te fato pode set explicado pela curta meia-vida da insulina, que

é inferior a 9 minutos. Dessa forma, a cada recirculaçào grande

parte da T-insulina injetada é metabolizada no fígado, dimi-

nuindo rapidamente sua concentração plasmática na circulação sis-

têmica .

Finalmente, pode-se concluir que a ausência de captação

da radioatividade pelas estruturas cerebrais, após a injeção da
125 *

T-insulina via sistêmica cm animais alimentados ou cm jejum,

deve-se à imprrmonbilidade da barreira sanguc-ecrebro |>nra a in-

sulina nessas condições, uma vez que a convulsão, que comprovada-

mente aumenta a permeabilidade da barreira a várias substâncias,

permitiu evidenciar captação de radioatividade no bulbo olfatório

e no cerebelo.

Por outro lado, a ausência de passagem da T-insulina

através da barreira, cm ratos sob condições fisiológicas, consti-

tui um fator limitante ao estudo da captação específica da JT-

insulina por estruturas cerebrais in vivo, após a injeção do hor-

mônio marcado via sistêmica. Essa ausência de passagem, no entan-

to, não exclui a possibilidade da presença de insulina no tecido

cerebral, o que tem sido constatado nestes últimos anos.

Havrankova e cols. (1978) foram os primeiros a identifi-

car a presença de insulina no sistema nervoso central através de

técnicas de radioimunoensaio, filtração em gel, ensaio de radio-

receptor, medidas da atividade biológica c imunocitoquímica. Es-

tudos subsequentes, que utilizaram as mais variadas técnicas e

distintos modelos experimentais in vitro, comprovaram esses acha-

dos em várias espécies animais, inclusive no homem, demonstrando,

ainda, que a insulina extraída do cérebro é imunologicamente i-

dêntica à insulina pancreática (PANSKY e HATPIBLD, 1978; ROSENG-

WE1G e cols., 1980; DORN e cols., 1981, 1982, 1983; STEVENSON,

1982, 1983; BASKIN e DORSA, 1982, 1983; KOLTA e WILLIAMS, 1984).
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Além da constatação da presença de insulina no tecido

cerebral, receptores para insulina foram concomitantcmente iden-

tificados em várias regiões do cérebro cm experimentos in vitro

(HAVRANKOVA e cols., 1978). Receptor é classicamente definido co-

mo um complexo molecular capa/, de reconhecer o so unir especifi-

camente a um ligando o gorar, como conseqüência dessa união, umn

série de processos cm nível celular que, em última instância, de-

termina a resposta biológica (CUATRECASAS e cols., 1975; KAIIN,

1976; CATT e DUFAU, 1977).

Assim, o sistema nervoso central possui insulina e tam-

bém a estrutura intermediária essencial para a sua ação, isto é,

o receptor.

Considerando que a presença de receptores para s insuli-

na nas estruturas cerebrais foi demonstrada apenas cm experimen-

tes in vitro, procurou-se evidenciar, no presente trabalho, a

captação específica da I-insulina administrada in vivo, condi-

ção adequada para o estudo do fenômeno no organismo intacto. En-

tretanto, como a administração sistêmica da I-insulina foi i-

neficaz para esse estudo, já que a insulina não atravesse.u a bar-

reira sangue-cérebro nos ratos em condições fisiológicas, optou-
125

se pelo procedimento de injeção direta da T-insulina no ventrí-

culo lateral do cérebro.

Nessas condições experimentais, demonstrou-se que houve

captação específica da T-insulina nas estruturas estudadas

(hipotálamo, bulbo olfatório e cerebelo), uma vez que a adminis-

tração do hormônio marcado juntamente com um excesso de insulina

não marcada inibiu a captação da radioatividade, enquanto que ou-

tro hormônio como o glucagon não competiu com os sítios recepto-

res. Esses dados confirmam a presença de receptores nessas estru-

turas e igualmente atestam a validade do método utilizado.

A captação máxima da radioatividade no hipotálamo, bulbo

olfatório e cerebelo foi observada aos 20 minutos da injeção TCV

da T-insulina. Concomitantemente, no liquor ocorreu marcada

redução da radioatividade aos 10 e 20 minutos da injeção TCV de
125

t-insulina. (Figura 7).

A observada redução da radioatividade no LCE apes a in-

jeção TCV de T-insulína deve-se possivelmente a três fatores:

a) distribuição do-hormônio marcado por todo o compartimento li-

quórico; b) captação pelas estruturas cerebrais; e c) passagem

da insulina no sentido cérebro-sangue. De fato, foi comprovado
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que nos 3 minutos da injeção ICV do T-insulinn já aparece ra-

dioatividade no sangue. (Figura 8).

A quantidade desse material radioativo no sangue apre-

sonUi-so diminuído ao» 10 minutos, o tjtu» podei ia ser explicado

pela captação da 'l-in.sulinn pelos tecidos poi i I ói icos que pos-

suem receptores para a insulina. 6 surpreendente, iu> entanto, o

aparecimento no sangue de excessiva quantidade do material radio-

ativo aos 20 minutos da injeção ICV de l-insulina. Futuros ex-

perimentos quo permitam identificar n natureza desse maiorial ra-

dioativo no sangue, talvez possam determinar o quanto dessa ra-

dioatividade corresponde à própria Jt-insulina, o quanto a

produtos degradados ou T, ou mor.mo p outras substâncias.

Na literatura consultada, o problema da passagem da in-

sulina, do liquor para o sangue apresenta controvérsias. Cliowors

e cols. (1961) o Woods e cols. (197r>) não constataram essa passa-

gem em cães o em gatos, rospcctivãmente. Já Margolis e Altszulor

(1968) e Mellerup o Rnfnelson (1969) registraram o aparecimento do

radioatividade no sangue após a injeção de JT-insulina na cis-

terna magna de cães. Estudos anatômicos da drenagem do liquor pa-

ra o sangue vanoso cerebral, através dos vilos araenóides, de-

monstram que ossos vilos possuem uma estrutura valvular quo per-

mite a saída de várias substâncias do liquor, inclusive as do al-

to poso molecular como inulina, dextran e albumina (WKI.Cil o

FKIBDMAN, 19GÜ; VAN WAKT O cols., I960; citados por MAKGOI.IS c

ALTS7.ULKK, 1968). Mais recentemente, Pássaro, Jr. o cols. (19H2)

verificaram que a colecistoquina e outros peptídios injetados em

coelhos via intracerebroventricular aparecem no plasma. Assim,

pode-se admitir que a radioatividade encontrada no sangue aos 3

min da administração TCV de I-insulina corresponda à própria

insulina.

A indicação de que a insulina passa rapidamente do lí-

quor para o sangue reveste-se de grande importância, uma voz que

muitos autores, desconsiderando essa possibilidade, explicam mui-

tos efeitos observados perífericamente em resposta à administra-

ção de insulina no espaço liquórico, como sendo intermediado po-

lo SNC. '

A análise dos resultados apresentados no presente traba-

lho permite concluir que as estruturas cerebrais estudadas pos-

suem sítios receptores específicos para a insulina e que a 1 iy/i-
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ção do hormônio a esses sítios, evidenciada in vivo, apresenta os

mesmos pndrõcs do especificidade dos obsorvndos em outros óryãos-

-alvo para esse hormônio (GAGLTARDTNO e cols., 1980; DA STLVA o

cols., 1984; MARQUES c cols., l')85).

Por outro lado, demonstrou-se que nos ratos em condições

fisiológicas o no período estudado, n insulina nào atravessou a

barreira sanyuo-có-obro. Surgom, assim, vários perguntas: ScM*â a

insulina pancreática que, de alguma forma, atinge o sistema ner-

voso central para ligar-se aos receptores o desencadear alguma

ação ou é a insulina também produzida no sistema nervoso central1?

Independentemente da origem da insulina, quais serão as ações

resultantes de sua interação com os receptores cerebrais ?

Alguns trabalhos nestes últimos anos têm se proposto e-

lucidar esses problemas, mas as informações são ainda muito frag-

mentadas. Vários autores, já citados, demonstraram que a insulina

extraída do cérebro é imunologicnmcnto idêntica à insulina pan-

creática. Isto, no entanto, não exclui a possibilidade de que es-

se hormônio também seja sintetizado em estruturas ' cerebrais.

Quanto à ação da insulina, Woods e cols. ( 1979, 1981 )

demonstraram que a injeção ICV de insulina reduziu a ingestão de

alimentos e o peso corporal de macacos, atribuindo-lhe um papel

regulador do comportamento alimentar, mediado por receptores es-

pecíficos no hipotálamo (OOMURA e KITA, 1981). A insulina es-

timulou a incorporação de nucleotídeos em cultura de células ce-

rebrais e a atividade da ornitina descarboxilase em cérebro de

ratos em desenvolvimento, exercendo provavelmente uma ação promo-

tora do crescimento no SNC (ROGER e FELLOWS, 1980; RAIZADA e

cols., 1980; YANG e FELLOWS, 1980). A insulina causou, também,

inibição do disparo espontâneo dos neurônios do hipocampo, o que

sugere uma provável ação neutrotransmissora ou neuron.oduladora

(PALOVCIK e cols., 1984).

A despeito dessas constatações e inferências, os escla-

recimentos do papel da insulina no sistema nervoso central cons-

tituem ainda um grande desafio.

A captação específica da I-insulina pelo hipotálamo,

bulbo olfatório e cerebelo demonstrada no presente trabalho in

vivo» após a administração ICV do hormônio marcado, pode consti-

tuir uma metodologia válida complementar aos estudos de interação
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hormônio-receptor in vitro. Por outro lado, ficou evidente que

ocowre uma rápida passagem de material radioativo do liquor para

o sangue, cujo natureza deverá ser esclarecida om exportmonfos

futuros. 0 emprego dessa metodologia permitiu, |>or primeira vez,

comprovar que a convulsão induzida pelo pcntilcnotctra/.ol aumenta

a permeabilidade da barreira sangue-ecrebro ò radioatividade

quando se injeta I-insulina por via sistêmica.



6. RKSUMO

Investigou-se, no presente trabalho, a ligação específica

in vivo da I-insulina a sítios receptores no bulbo olfatório,

hipotálamo e cerebelo de ratos. A I-insulina foi administra-

da via sistêmica (IV) ou intracérebroventiicular (ICV) e após

diferentes intervalos de tempo colheram-se amostras de sangue c/

ou liquor e retiraram-se as estruturas cerebrais para medir a

radioatividade. O primeiro tipo de experimento (injeção TV) foi

realizado em ratos submetidos a três situações distintas: a)

alimentados; b) em jejum de 48 horas; e c) com convulsão induzi-

da pelo pentilenotetrazol. Nas duas primeiras condições (alimen-

tados e jejum) não se constatou presença de radioatividade nos

estruturas cerebrais mencionadas. Nos ratos submetidos h convul-

são, entretanto, encontrou-sc rodiontividíulc no Iwlbo olfntório

e no cerobolo nos i minutos da injeção IV do l-insulinn. Itxk—

-se admitir que nos dois primeiros experimentos não se observou

captação da radioatividade nas estruturas cerebrais porque a

I-insulina provavelmente não atravessou a barreira sangue-cé-

rebro, o que deve ter ocorrido no último caso em conseqüência da

convulsão, que comprovadamente aumenta a permeabilidade da bar-

reira a outras substâncias. Quando a I-insulina foi adminis-

trada diretamente no ventrículo lateral do cérebro (ICV) de ra-

tos alimentados, observou-se captação de radioatividade pelo

bulbo olfatório, hipotálamo e cerebelo a partir dos 3 minutos da
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injeção, sendo máxima aos 20 minutos. A injeção de ICV de T-

-insulina juntamente com um excesso de insulina não marcada ini-

biu significativamente a captação da radioatividade, enquanto

que o glucagon, outro hormônio peptídico, foi ineficaz cm compe-

tir com a I-insulina. Estes últimos resultados comprovam a

especificidade da ligação da I-insulina àquelas estruturas

cerebrais. Observou-se também que aos 3 minutos da injeção ICV

de I-insulina já aparece radioatividade no sangue, sugerindo

uma rápida passagem da insulina marcada do liquor para o sangue.



O presente trabalho demonstrou, por primeira vez in vivo,
a ligação específica da T-insulina a sítios receptores no
bulbo olfatório, hipotálamo e cerebelo, após sua administração
TCV, confirmando os estudos in vitro. A ausência de captação de
radioatividade após a injeção IV de T-insulina em ratos ali-
mentados, ou em jejum, parece indicar que a barreira sanguc-
-cérebro é impermeável à insulina nessas condições, mau que é
rapidamente alterada pela convulsão induzida pelo pentilenote-
trazol, permitindo a passagem do hormônio. Dados adicionais su-
gerem que a I-insulina administrada ICV, ao contrário, passa
rapidamente do liquor ao sangue, o que merece ser comprovado pe-
la análise da natureza do material radioativo presente no san-
gue, em experimentos futuros.
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