
Por Christiane Gelitz, psicóloga e jornalista 

línica Universitária de Frankfurt, casa 27, sala 20. O 
endereço abriga um laboratório, mas não há por ali 
nenhum tubo de ensaio, microscópio ou cobaia. Apenas 
uma série de imagens de células do cérebro geradas por 

computador e presas provisoriamente com fita adesiva no armário 
oferece pistas sobre o objeto de pesquisa: o neurônio humano. 
Em maio de 2011, o doutor em biologia Hermann Cuntz montou 
no local seu novo espaço de trabalho. O único aparelho que usa é 
uma máquina com oito gigabytes de memória - e uma gigantesca 
placa de vídeo. "E não precisamos de mais para quebrar o código 
dos dendr i tos" , garante Cuntz. 

O equipamento foi herdado de Michael Höusser, seu antigo 
chefe no Laboratório de Computação Neural do Colégio Univer
sitário de Londres. Durante cinco anos, Cuntz desenvolveu lá fór
mulas matemáticas e algoritmos com os quais é possível s imular 
leis biológicas. Agora ele tem seu próprio grupo, trabalhando na 
interface entre o Instituto de Neuroanatomia Clínica de Frankfurt e 
o vizinho Instituto Ernst Strüngmann de Neurociências Cognitivas, 
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uma instituição de pesquisas privada. A meta 
de Cuntz: decifrar as leis por meio das quais 
a arquitetura de uma célula cerebral pode ser 
explicada e transformá-las em uma fórmula. 

TÁXI OU ÔNIBUS? 
No início do século 20, esse enigma já ocupava 
o pioneiro das neurociências Santiago Ramón 
y Cajal (1852-1934). O ganhador do Prêmio 
Nobel de 1906 formulou três princípios ana
tômicos dos dendritos: de um lado, as células 
nervosas ot imizam seus "custos materiais", ou 
seja, a quantidade necessária de citoplasma do 
qual elas são formadas. De outro, elas transpor
tam sinais que chegam de forma mui to rápida 
da sinapse para os corpos celulares. Além 
disso, elas precisam economizar espaço, pois 
a área no crânio é l imitada principalmente por 
outras células nervosas e gliais. 

Muitas das suposições de Ramon y Cajal 
foram corroboradas recentemente com o au
xílio de modernos métodos estatísticos. Mas 
como esses princípios agem juntos? Será que 
a estrutura de árvore dendrítica pode ser expli
cada por eles? E por que alguns neurônios são 
fortemente ramificados, ao passo que outros 
só têm alguns poucos e longos ramos? 

Em 2004, Cuntz encontrou a resposta en
quanto estudava os princípios morfológicos 
dos dendritos da mosca doméstica, na Univer
sidade Hebraica em Jerusalém. Partindo de um 
ponto aleatório do corpo celular, a árvore virtual 
cresce no modelo do computador paulatina

mente de um ponto para o próximo, formando 
a futura sinapse. Essa árvore pode seguir, em 
princípio, duas estratégias, mas sempre fun 
ciona de forma semelhante a um serviço de 
transporte que precisa buscar os passageiros 
em diversos locais e levá-los ao lugar de um 
evento. Um extremo para at ingir o objet ivo 
seria providenciar uma frota de táxis e levar 
cada cliente individualmente. Isso economiza 
o t empo das pessoas, mas demanda, na soma 
final, mui to mais funcionários e combustível. 
Para o neurônio, isso significa que enviar um 
ramo próprio de dendrito para cada ponto de 
contato gera altos custos materiais, mas favo
rece a rapidez de condução porque os impulsos 
não precisam fazer nenhum desvio. 

Inversamente, os custos podem ser d i m i 
nuídos quando a árvore envia um galho para 
vários pontos - ou, em nosso exemplo, um 
ônibus busca todos os passageiros em seu 
trajeto. Isso reduz o trecho principal, economi 
zando, assim, combustível e funcionários, mas 
a maioria dos passageiros perde mu i to tempo, 
pois o coletivo faz um trajeto em zigue-zague 
antes de deixá-los, por f i m , no local do evento. 
Transferindo para os dendritos: a velocidade do 
transporte até o corpo celular é mu i to menor 
quando os galhos percorrem linhas sinuosas 
do que quando se dir igem em linha reta até 
cada futura sinapse. 

Os dois extremos não ocor rem na b io lo
gia do cérebro: a natureza se move em um 
caminho intermediário estratégico, de fo rma 
semelhante a um serviço de leva e traz com 
meios de t ranspor te maiores ou menores . 
Com uma fórmula mais s imples possível, 
Cuntz descreve c o m o surge a rota - a árvore 
dendrítica: um único fa tor de ponderação 
determina quanto a velocidade de condução 
deve ter melhor rend imento à custa de gastos 
materiais (veja imagem na pág. seguinte). Se o 
fator for igual a zero, a velocidade não importa 
e somente a economia material determina o 
crescimento. Nesse caso, a árvore é f inamente 
ramif icada. Se o fator de ponderação fosse 
in f in i t amente grande, cada sinapse estaria 
ligada a um corpo celular por um galho pró
pr io de dendr i to . 

Cuntz transformou a fórmula em um algorit
mo e variou a grandeza do fator de ponderação: 
"Parti do pressuposto de que precisaria de 
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outros parâmetros", conta. Mas isso não foi 
necessário. O mérito do cientista foi ter ligado 
os dois princípios formulados por Ramón y 
Cajal em uma fórmula simples e os adaptado 
para ser util izados no computador. O código 
agora forma o núcleo do Trees Tollbox, um dos 
programas de computador desenvolvidos por 
Cuntz e d isponib i l izado gratu i tamente para 
pesquisadores, com o qual o crescimento de 
árvores dendríticas pode ser s imulado. 

ÁRVORES EM 3-D 
Cuntz utiliza um editor de imagens capaz de 
transformar os trechos calculados em figuras 
coloridas e em um espaço tridimensional. "Essas 
imagens não têm uma função científica, mas 
ajudam a vender a ciência", admite. No ano 
passado, ele ganhou o Wellcome Image Award 
com suas imagens geradas por computador 
(veja imagem acima), um prêmio para imagens 
científicas que se destacam tecnicamente. 

Em 2010, o biólogo comprovou com seu chefe 
na época, Michael Häusser, com Alexander Borst, 

diretor do Instituto Max Planck de Neurobiologia 
em Martinsried, e seu colega pesquisador Friedri
ch Förstnerque a fórmula reproduz corretamente 
a realidade. Eles regularam o fator de ponderação 
para a velocidade de condução e puderam assim 
reproduzir a estrutura arbórea de diversos neurô
nios, como os das células piramidais, da retina, de 
Purkinjee granulares (veja imagens ao lado). Uma 
análise das características estatísticas dos tipos 
de neurônios confirmou a validade da fórmula. 
As características dos dendritos reais - como o 
comprimento dos percursos e os ângulos das 
ramificações - eram idênticas às das árvores 
geradas no computador. Os neurônios utilizados 
para comparação eram de ratos, camundongos 
e coelhos, animais com estrutura de ramificação 
similar à das células nervosas humanas. 

Com seu novo grupo de trabalho, Cuntz 
quer integrar o terceiro parâmetro de Ramón 
y Cajal à fórmula: o espaço. Até agora, ele 
estabelece um l imite aleatório dentro do qual 
os dend r i t o s v i r tua is p o d e m se espalhar. 
Além disso, o biólogo define também aleato
r iamente, por meio de uma "distribuição da 
densidade", a que distância do local de partida 
a maioria dos pontos de contato deve ficar. 

A tua lmente , é possível se abster desse 
auxílio, como ressalta Cuntz em um estudo 
ainda não publ icado. As imagens dos neu
rônios art i f ic ia is permanecem penduradas 
ao lado de sua escr ivaninha, pois ele está 
aguardando o retorno sobre a segunda parte 
de sua teoria: segundo ele, só é preciso saber 
onde f icam os axônios das células nervosas 
dos quais os dendr i tos recebem seu input . 
Se os axônios, por exemplo, se d i s t r ibuem 
para todos os lados dentro de uma camada 
neuronal, os dendri tos que " q u e r e m " estabe
lecer contato com os axônios se assemelham 
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morfo logicamente aos dendr i tos das células 
granulares hipocampais (veja imagem acima). 

Cuntz avalia agora, com o pesquisador Tho
mas Deller, d iretor de neuroanatomia clínica 
da Univers idade de Frankfurt, se os dados 
gerados por computador são iguais aos dos 
estudos microscópicos. 

As células p i ramidais , os "neurônios-pa-
drão" mult i funcionais do córtex cerebral, por 
sua vez, obtêm seus inputs de duas camadas 
neuronais. Os axônios que trazem os sinais 
cruzam, portanto, a célula piramidal em dois 
níveis. "Por isso, essa estrutura piramidal tem 
essa forma característica com duas árvores 
dendríticas separadas", explica o pesquisador, 
indicando uma imagem gerada por computa
dor (veja pág. 71) Se ao calcularmos a estrutura 
dos dendritos incluirmos esses dois níveis, não 
será mais necessária uma distribuição artificial 
da densidade. Para conectar duas camadas de 
axônios, a célula precisaria formar duas árvores, 
uma apical (localizada na ponta) e outra basal 
(perto do corpo celular). A arvorezinha virtual 
fica tão semelhante às células piramidais reais 
que pode se confundir com elas. 

CAMINHO INVERSO 
Isso leva a uma interessante descoberta: a 
ana tomia de uma célula nervosa depende 
de suas interconexões em rede. É mais fácil 
prevê-la a partir delas do que com base em 
sua função. A tua lmente , os neurobiólogos 
alemães Klaus Stiefel, do Inst i tuto Okinawa 
de Ciência e Tecnologia, no Japão, e Benjamin 
Torben-Nielsen, da Univers idade Hebraica 
em Jerusalém, percorrem o caminho inverso. 
Eles procuram a forma e a estrutura que me

lhor se adequam a uma determinada função. 
O biólogo amer i c ano W i l f r i d Rall, um 

dos grandes teóricos das neurociências, já 
demons t rou nos anos 50 que a arquitetura 
neuronal está estreitamente associada às ca
racterísticas eletrofisiológicas de uma célula 
nervosa. Ele most rou que é preciso levar em 
conta a anatomia de uma célula cerebral para 
a modelagem matemática de processos neu
ronais. Se t oma rmos como base uma célula 
esférica na qual todos os sinais entram por 
um ponto , por exemplo , o processamento 
neuronal da informação não poderá mais ser 
reproduzido de acordo c o m a realidade. As 
características eletrofisiológicas de uma célula 
nervosa - base da condução dos sinais - apa
rentemente dependem, segundo Rall, de como 
os dendr i tos estão exatamente ramif icados. 

Portanto, a anatomia determina também 
como os sinais que chegam são absorvidos. 
Nesse ponto, Cuntz concorda com Rall. Uma 
única célula permite, em princípio, uma ampla 
paleta de funções possíveis, dependendo do que 
foi anatomicamente realizado, da velocidade de 
condução e dos " invest imentos" materiais. 

Se um dendrito dispõe de várias conexões 
diretas entre as sinapses e o corpo celular, a ve
locidade de condução é alta. No entanto, apenas 
os neurônios que participam de reações para as 
quais a velocidade é importante assumem esses 
custos. Além disso, os ramos dendríticos, nesse 
caso, estão muito pouco (ou não estão) conec
tados entre si, de forma que cada um opera de 
forma independente. Essa compartimentalização 
(separação de áreas) restringe o local do proces
samento de informações à árvore dendrítica, por 
exemplo, nas células granulares hipocampais. 
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Retomando o exemplo do t ranspor te : o 
organizador do evento paga um táxi próprio 
apenas para convidados selecionados. Com 
isso, os VIPs c u m p r e m um percurso mais 
cur to , mas se encon t r am apenas no local 
do evento. Com os meios de transporte de 
massa é mu i to diferente - podemos pensar 
em um ônibus especial para levar um grupo 
a um jogo de futebol . Aqui , os passageiros se 
relacionam e part i lham informações durante o 
percurso. Trazendo para o processo neuronal : 
dendri tos extremamente ramificados t rocam 
informações entre si antes mesmo de chega
rem ao corpo celular. Isso ocorre, por exemplo, 
nas células de Purkinje, situadas no cerebelo, 
que, entre outras coisas, regulam a atividade 
motora f ina. Dessa forma, elas integram mais 
de 100 mi l inputs de outras células. 

FORMA DE FEIXES 
Será que é possível também deduzir a estrutura 
de ramos com base no número de sinapses? 
Cuntz apresentou a resposta na grande con
ferência da Sociedade de Neurociências, em 
novembro de 2011 , em Washington. " U m a 
simples lei percentual é o que melhor descreve 
o compor tamento " , revela. No entanto, ainda 
falta uma coisa nos modelos matemáticos da 
neuroanatomia : uma fórmula que descreva 
o trajeto e a posição dos axônios, pois estes 
últimos muitas vezes não se deslocam direta
mente de A a B. Eles fazem desvios para formar 
feixes, de maneira semelhante a cabos elétricos 

que colocamos juntos para manter a ordem. 
Talvez o princípio da otimização do espa

ço de Ramón y Cajal desempenhe aqui um 
papel, Cuntz especula. Esse mistério teria de 
ser so luc ionado para reconstru i r a anatomia 
comple ta dos neurônios envolv idos nesse 
processo, ass im c o m o sua posição espacial, 
somente c o m base nos pontos de conta to 
neuronais . "A part i r daí, poderemos deduzir 
todos os princípios que f o r m a m a base do 
esquema de conexões do cérebro", aposta 
o pesquisador. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 237, p. 70-75, out. 2012.




