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O cérebro humano é considerado por

muitos como o mais capaz entre os

animais do planeta Terra. Considerando-

se que, um maior número de neurônios

significa maior poder cognitivo, espera-se

que o cérebro humano seja o campeão

entre os animais em número de

neurônios. Na verdade, apesar de muitos

livros textos estabelecerem o número

redondo de 100 bilhões de neurônios no

cérebro (1011 ) ( Williams & Herrup, 1988),

este número ainda é motivo de grande

debate.

Fonte: Williams RW, Herrup K. The control of neuron number.

Annu Rev Neurosci. 1988;11:423-53.

Imagem de CAT scan do cérebro.

Disponível em :  <

http://netanimations.net/Moving_Animated_Heart_Beating_L

ungs_Breathing_Organ_Animations.htm#.UXKY4rXvuSp >.
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Se considerarmos que o cérebro humano

é formado por aproximadamente 1011

neurônios, sendo que cada uma destas

células pode formar até 10.000 conexões,

temos que o cérebro humano pode

apresentar até 1014 sinapses. Tomamos

um valor médio de 103 sinapses por

neurônio. Um estudo sobre o assunto

(Azevedo et al., 2009), estimou o número

em 86,1 ± 8,1 bilhões de neurônios (

8,61.1010) num adulto.

Revisões posteriores, sobre o número de

neurônios no cérebro humano, ficam entre

75 e 124 bilhões (Lent, 2012), assim, o

número de 100 bilhões, é um valor médio

das estimativas.

Fonte: Azevedo FA, Carvalho LR, Grinberg LT, Farfel JM,

Ferretti RE, Leite RE, Jacob Filho W, Lent R, Herculano-Houzel

S. Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the

human brain an isometrically scaled-up primate brain

J Comp Neurol. 2009;513(5):532-41.

Concepção artística do cérebro humano.

Disponível em :  < http://www.whydomath.org/ >

Acesso em: 16 de setembro de 2019.
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A complexidade dos pensamentos e do

tráfego de sinais no organismo humano

são resultados da interação entre

neurônios conectados. O impressionante

número de conexões entre os neurônios

cria um sistema altamente complexo

envolvendo 1014 sinapses. Os resultados

da ação destas sinapses vemos a cada

segundo de nossas vidas, pensando,

criando e aprendendo... As interações,

que geram padrões complexos são

resultados das sinapses entre as células.

Resumindo, tudo que pensamos e

lembramos é resultado das interações

dessa rede complexa de sinapses. Iremos

ver as principais características das

sinapses.

Segundo alguns autores, o cérebro humano tem

aproximadamente 1014 sinapses, uns apresentam um

número menor...

Fonte da imagem:

http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Homer-

Brain-X-Ray-the-simpsons-60337_1024_768.jpg
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As sinapses são junções estruturalmente especializadas, em que uma célula pode

influenciar uma outra célula diretamente por meio do envio de sinal químico ou

elétrico. A forma mais comum de sinapse é a sinapse química. Na sinapse temos a

participação das células pré-sináptica e pós-sináptica.

Célula pré-sináptica: É a célula que envia o sinal nervoso.

Célula pós-sináptica: É a célula que recebe o sinal da célula pré-sináptica.

Neurotransmissor

Ca+2

Receptor

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

Fenda sináptica
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Na sinapse química, a comunicação entre a célula pré-sináptica e pós-sináptica dá-se

por meio de neurotransmissores, que passam da célula pré-sináptica, ligando-se a

receptores específicos na célula pós-sináptica. Os neurotransmissores ficam

armazenados em vesículas e, uma vez que um potencial de ação chega ao terminal

axonal, esses são liberados na fenda sináptica. Os neurotransmissores ligam-se a

uma classe especial de proteínas transmembranares, chamadas receptores.

Neurotransmissor

Ca+2

Receptor

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

Fenda sináptica
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De uma forma geral, as células nervosas

comunicam-se através de

neurotransmissores, que são pequenas

moléculas que se difundem facilmente

pela fenda sináptica. Os

neurotransmissores ligam-se às proteínas

transmembranares. Tal ligação promove

uma mudança estrutural, permitindo a

abertura dos receptores. A abertura

permite um influxo de íons. Todo o

processo demora milisegundos e há

diversos tipos de neurotransmissores,

como a acetilcolina e serotonina. O

fechamento dos receptores também

ocorre rapidamente, uma vez fechados, a

entrada de íons para célula pós-sináptica

é interrompida.
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Um tipo especial de receptor é o receptor

de acetilcolina, encontrado nas células do

músculo esquelético e em neurônios do

sistema nervoso central. A acetilcolina,

indicada em vermelho na figura ao lado,

liga-se nas cadeias alfa do pentâmero,

indicadas em laranja, que formam o

receptor de acetilcolina. A faixa cinza na

figura indica a posição da membrana

celular, vemos claramente que o receptor

de acetilcolina atravessa a membrana

celular. Como sempre, a parte de cima da

figura indica o meio extracelular e a parte

inferior o meio intracelular. A faixa cinza é

a bicamada fosfolipídica.

Membrana

Receptor

(vista lateral)

Receptor

(vista superior)
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A acetilcolina (ACh) é liberada por

exocitose da célula pré-sináptica, ligando-

se ao seu receptor na célula pós-

sináptica. O receptor de acetilcolina é

uma proteína transmembranar composta

por cinco cadeias polipeptídicas

(pentâmero), sendo duas cadeias alfa,

uma beta, gama e delta. A ligação da

acetilcolina promove uma mudança

conformacional na estrutura do

pentâmero, abrindo um poro no centro da

estrutura. Tal poro permite a passagem de

íons do meio exterior para o citoplasma, o

influxo de íons de sódio eleva o potencial

de membrana na região próxima à fenda

sináptica. Na figura ao lado vemos o

receptor de ACh visto de cima, do meio

extracelular e de perfil, numa imagem

deslocada 90º com relação à figura de

cima. 9
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Observando-se o pentâmero que forma o

receptor de ACh por cima, vê-se

claramente o poro, em formato de estrela

no centro da estrutura. Cada cadeia

polipeptídica está colorida de forma

distinta.

Na figura ao lado, temos uma visão de

perfil do receptor de acetilcolina, o trecho

transmembranar tem uma predominância

de hélices alfa, um padrão comum em

proteínas transmembranares.
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A estrutura mostrada no slide anterior é o

receptor de acetilcolina da raia elétrica

(Torpedo marmorata) similar ao

encontrado na junção neuromuscular de

mamíferos. As arraias e enguias elétricas

apresentam órgãos especializados

capazes de gerar pulsos de eletricidade.

Estes pulsos são capazes de paralisar

suas presas. Os órgãos elétricos são

células musculares modificadas de forma

plana, que encontram-se empilhadas. O

pequeno potencial gerado através de

cada membrana celular, controlada pela

grande densidade de receptores de

acetilcolina, somam-se, gerando choques

elétricos capazes de paralisar uma presa.

Cada célula funciona como um gerador,

que são colocados em série, o que tem

como resultado, a soma dos potenciais

individuais.

Torpedo marmorata (Risso, 1810) fotografia de ©Bernard 

Picton.

Disponível em: <

http://www.habitas.org.uk/marinelife/photo.asp?item=tormar

>

Acesso em: 16 de setembro de 2019.
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A presença de ACh na fenda sináptica deixaria os receptores de ACh abertos por um

tempo maior que o necessário após a repolarização da célula pré-sináptica. Para

evitar esta situação, entra em ação a enzima acetilcolinaesterase (EC 3.1.1.7), que

catalisa a clivagem da molécula de ACh. A clivagem ocorre rapidamente, para garantir

que a célula pós-sináptica retorne ao repouso, uma vez cessado o potencial de ação

na célula pré-sináptica. A figura abaixo mostra a estrutura da enzima

acetilcolinaesterase (AChE), onde vemos a tríade catalítica no sítio ativo. Em média a

acetilcolinaesterase catalisa a clivagem de uma molécula de ACh em 80

microssegundos.

Tríade catalíca formada pelo resíduos: Ser 200,

Glu 327 e His 440.

Código de acesso PDB: 1ACJ

H440

E327

S200
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A acetilcolinaesterase tem sido estudada intensamente por ser um alvo para o

desenho de drogas contra o mal de Alzheimer. Pessoas com Alzheimer apresentam

enfraquecimento do impulso nervoso. A inibição da enzima acetilcolinaesterase,

permite que haja um número maior de neurotransmissores na fenda sináptica,

aumentando o impulso nervoso. A reação química catalisada pela acetilcolinaesterase

está mostrada abaixo.

+ H2O +

Reação de catálise da acetilcolina. 

Disponível em: < http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/enzymes/GetPage.pl?ec_number=3.1.1.7 >

Acesso em: 16 de setembro de 2019.

Aceticolina

Colina

Acetato
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A estrutura abaixo mostra o complexo da aceticolinaesterase com a droga aricept,

resolvido a partir da técnica de cristalografia por difração de raios X. Na estrutura

temos a droga (aricept) bloqueando o sítio ativo da enzima, o que impossibilita a

ligação da ACh, inibindo a reação de catálise da ACh. O inibidor aricept é um inibidor

competitivo, pois compete com a acetilcolina, impedindo sua ligação. Usando o

modelo chave-fechadura, o sítio ativo da enzima é a fechadura e o inibidor a chave.

Droga aricept bloqueando o sítio ativo da

enzima e prevenindo a clivagem de ACh.

Código de acesso PDB: 1EVE
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Sinapses excitatórias levam a célula pós-sináptica a aumentar a probabilidade de

disparo de potencial de ação, ou seja, há entrada de íons positivos na célula pós-

sináptica. É o caso da junção neuromuscular no músculo esquelético, onde a célula

pós-sináptica (fibra muscular) sofre despolarização devido à liberação do

neurotransmissor acetilcolina da célula pré-sináptica.

Acetilcolina

Ca+2

Receptor de acetilcolina

(canal de sódio)

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

Fenda sináptica
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Sinapses inibitórias são sinapses onde há entrada de íons negativos na célula pós-

sináptica, levando esta à hiperpolarização. GABA (ácido -aminobutírico) e glicina são

os neurotransmissores comumente encontrados em sinapses inibitórias. A presença

de canais de cloro dependentes de ligantes nas células pós-sinápticas, permite a

entrada de carga negativa, levando a célula à hiperpolarização.

GABA

Ca+2

Receptor de GABA

(canal de cloro)

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

Fenda sináptica
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As sinapses elétricas têm participação minoritária no sistema nervoso, contudo estão

presentes inclusive no cérebro de mamíferos. São diferentes das sinapses químicas,

porque acoplam neurônios eletricamente. Nesse tipo de sinapse, as membranas das

células pré-sináptica e pós-sináptica estão separadas por uma distância entre 20 e 30

Å.
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As membranas dos dois neurônios pré e pós-sinápticos estão bem próximas e estão

conectados por uma junção comunicante (gap junction). Estas junções apresentam

pares de canais precisamente alinhados nos neurônios pré e pós-sinápticos, de forma

que cada par forma um poro, conforme o diagrama abaixo. Os poros são maiores que

os poros dos canais dependentes de voltagem. Proteínas específicas de membrana,

chamadas conexinas ligam os dois neurônios, formando um túnel molecular entre as

duas células. As sinapses elétricas funcionam permitindo o fluxo passivo de corrente

iônica através dos poros de um neurônio para outro. O arranjo da sinapse elétrica

permite que ela seja bidirecional.
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O estudo da sinapse elétrica em crayfish determinou a rapidez da sinapse elétrica,

quando comparada com a sinapse química (Furshpan & Potter, 1959). Um sinal pós-

sináptico é observado em uma fração de milisegundo, após a geração do potencial de

ação pré-sináptico. No caso do crayfish, as inteconecções das sinpases elétricas,

permitem uma rápida resposta ao ataque de um predador. Sinapses elétricas também

são usadas para sincronizar a atividade de populações de neurônios, como em

neurônios de secreção de hormônio localizados no hipotálamo de mamíferos.

Referência: Furshpan, E. J. & Potter, D. D. (1959). J. Physiol. 145:289-325. 
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Selecionei 5 artigos, 3 trazem resultados interessantes sobre aplicações

farmacológicas da inibição da acetilcolinaesterase, um quarto descreve a polêmica

sobre o número de neurônios. O último artigo descreve a mudança do canal de Na+

dependente de voltagem da serpente que preda a salamandra.
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