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Introdução 

 

• O sistema nervoso central é altamente dependente 

da glicose para a funcionalidade do seu 

metabolismo. Esse substrato provem a partir da 

circulação sanguínea e é metabolizada 

principalmente pelos astrócitos e ouutra células 

neuronais; 

 

• A glicose no cérebro não utiliza transportadores 

insulino-dependentes para ser metabolizada, no 

entanto, a insulina afeta o fluxo de glicose no 

cérebro; 

 

• A S100B secretada por astrócitos mostrou 

alteração em seus níveis no líquido 

encefalorraquidiano, assim sendo associada as 

alterações no metabolismo da glicose, porém, não 

há evidencia que a insulina modula o metabolismo 

da glicose e a secreção de S100B;  

Objetivo 

Investigar uma possível existência de relação 

entre insulina-S100B na modulação de glicose 

no tecido cerebral. 

Métodos 

 

 

Fatias hipocampais ratos Wistar machos (30 dias) 

 

 

 

S100B  0,01; 0,05; 0,1 ng/ml 

+ 

Anticorpos 1:500; 1:100 e 1:50  
(Anti-GFAP; Anti- RAGE e Anti-S100B) 

+ 

Inibidor PD98059 10uM (inibidor da MEK) 

 

 

 

ELISA S100B 

+ 

CAPTAÇÃO DE GLICOSE             

2h 
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Fig. 3. Efeito da Insulina sobre a 

captação de glicose. As fatias 

hipocampais foram tratadas com 

diferentes concentrações de 

insulina por 1h. Então as fatias 

foram incubadas com D-[3-3H] 

glicose por 30 min na presença do 

tratamento. Os resultados 

apresentados em percentual + SE 

de 6 experimentos independentes 

em triplicata. A linha representa o 

controle (100%). * Significa a 

diferença do basal por ANOVA 

seguido pelo teste Tukey para p< 

0.05, ** para p< 0.01. 

Fig. 4. Avaliação da secreção de 

S100B na presença de insulina 

exógena. As fatias hipocampais 

foram tratadas com diferentes 

concentrações de insulina por 1h. 

O conteúdo de S100B secretado 

foi medido por ELISA. Os 

resultados apresentados em 

percentual + SE de 6 experimentos 

independentes em triplicata. A linha 

representa o controle (100%). * 

Significa a diferença do basal por 

ANOVA seguido pelo teste Tukey 

para p< 0.05, ** para p< 0.01, *** 

para p< 0.001. 

Conclusão: 

•S100B atua na captação de glicose diminuindo-a; 

• O Anticorpo Anti- RAGE e o inibidor PD98059 inibem o efeito da S100B na captação de glicose; 

• A insulina aumenta a secreção de S100B, portanto existe uma relação entre insulina-S100B atuante no 

metabolismo da glicose no cérebro. 

Fig.1. e Fig.1.1. Avaliação da 

captação de glicose nas fatias 

hipocampais expostas a S100B. 

(A) AS fatias hipocampais foram 

tratadas por 1h com diferentes 

concentrações de S100B. Após o 

tratamento, as fatias foram 

incubadas com D-[3-3H] glicose 

por 30 min. (B) As fatias 

hipocampais foram tratadas por 

uma hora na presença de S100B 

e na presença de diferentes 

concentrações do anticorpo anti-

RAGE e incubados com 0.1 

uCi/well D-[3-3H] glicose por 30 

min. Os resultados apresentados 

em percentual +  SE de 6 

experimentos independentes em 

triplicata. A linha representa o 

controle (100%). * Significa a 

diferença do basal por ANOVA 

seguido pelo teste Tukey para p< 
0.05. 

Fig. 2. O efeito do inibidor MAPK 

na captação da glicose nas 

fatias hipocampais expostas a 

S100B. As fatias hipocampais 

foram tratadas por 1h com 

diferentes concentrações de 

S100B. Após o tratamento, as 

fatias foram incubadas por 30min 

com D-[3-3H] glicose na presença 

de 10 uM de PD98059. Os 

resultados apresentados em 

percentual + SE de 6 

experimentos independentes em 

triplicata. A linha representa o 

controle (100%). *** Significa a 

diferença do basal pela única via 

ANOVA seguido do teste Tukey 

para p< 0.001. 


