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RESUMO 

 
Guedes, VA.  Ontogênese de conexinas no cerebelo. [tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. 

São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2011.  

 

As conexinas (Cxs) pertencem a uma família multigênica de proteínas constituintes de junções 

comunicantes (JCs).  No sistema nervoso de vertebrados, as Cxs constituem as sinapses elétricas 

e são importantes para a fisiologia neuronal e glial. Durante o desenvolvimento, canais 

intercelulares e hemicanais compostos por Cxs associam-se a processos como a proliferação, 

migração e diferenciação celular. A Cx43 e a Cx36 são observadas desde os estágios iniciais do 

desenvolvimento do sistema nervoso. Nos vertebrados adultos, a Cx43 e a Cx36 são amplamente 

expressas e consideradas, respectivamente, a principal Cx glial e neuronal. O padrão de 

expressão espaço-temporal da Cx43 e da Cx36 ainda é pouco compreendido no cerebelo.  Neste 

estudo, analisamos a ontogênese da Cx43 e da Cx36 no cerebelo de galinha.  Por meio da 

combinação das técnicas de PCR em tempo real, Western blotting e imuno-histoquímica, 

detectamos pela primeira vez a Cx43 e a Cx36 no cerebelo de aves. Além disso, encontramos um 

aumento na expressão de Cx43 e Cx36 durante o desenvolvimento cerebelar. O aumento dos 

níveis proteicos da Cx36 pode ser associado à regulação gênica e a mecanismos pós-

trancripcionais. Cx43 e a Cx36 foram observadas em todas as regiões do córtex cerebelar 

embrionário. A Cx43 foi detectada nas fibras radiais da glia de Bergmann em pontos de contato 

com células granulares em migração. Observamos a presença de Cx36 na camada germinativa 

externa do cerebelo, onde se localizam precursores de células granulares. A Cx36 foi também 

observada em associação a grupos de células granulares em migração na camada molecular. Os 

resultados de experimentos de dupla-marcação mostram que a Cx43 localiza-se em astrócitos da 

substância cinzenta, astrócitos da substância branca e na glia de Bergmann. Pontos 

imunorreativos para a Cx43 foram observados na superfície de axônios e em processos de 

oligodendrócitos. Portanto, é possível que a Cx43 esteja presente em JCs acoplando neurônios e 

oligodendrócitos a astrócitos. A Cx36 encontra-se principalmente em dendritos de células da 

camada granular, provavelmente células de Golgi. Nos períodos embrionário e pós-natal, a Cx36 

foi observada em associação a receptores de glutamato do tipo mGluR2/3. Nossos resultados 

sugerem que a Cx43 e a Cx36 estejam relacionadas aos mecanismos que regulam a histogênese 

do córtex cerebelar e à maturação pós-natal de conexões sinápticas. A distribuição da Cx36 e 

Cx43 no córtex cerebelar de galinha indica que existem similaridades e diferenças em 

comparação a outras espécies de vertebrados. 

 

Palavras-chave: Conexinas. Cerebelo. Ontogênese. Diferenciação celular. Proliferação celular. 

 



ABSTRACT 

 

Guedes VA. Expression of connexins in the developing cerebellum.  [Ph. D. thesis]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2011.  

 

Connexins (Cxs) constitute a multigenic family of gap junction (GJ) proteins. In the vertebrate 

nervous system, Cxs form electrical synapses and are important for neuronal and glial 

physiology.  During development, Cx channels and hemichannels are associated with processes 

such as cell proliferation, migration and differentiation. Cx43 and Cx36 are found in the early 

development of the nervous system. In the mature brain, Cx43 and Cx36 are widely expressed 

and are considered as the major glial and neuronal connexins, respectively. The spatiotemporal 

expression of Cx43 and Cx36 in the cerebellum is still poorly understood.  In this study, we 

investigated the Cx43 and Cx36 ontogenesis in the chick cerebellum. By using a combination of 

real-time PCR, Western blotting and immunohistochemistry, we were able to detect for the first 

time Cx43 and Cx36 in the avian cerebellum. We also found increased gene expression and 

protein levels of Cx43 and Cx36 in the developing cerebellum. The higher protein levels of Cx36 

were associated with both gene expression and post-transcriptional regulation mechanisms. Cx43 

and Cx36 were detected in all layers of the embryonic cerebellar cortex. Cx43 was found in 

contact points between radial Bergmann glia fibers and migrating granule cells. Cx36 was 

observed in the cerebellum external germinative layer, from where granule cells precursors 

originate.  Additionally, Cx36 was seen in close association with groups of granule cells 

migrating in the molecular layer.  In the postnatal cerebellum, double-labeling experiments 

showed that Cx43 was expressed in gray and white matter astrocytes, and in Bergmann glial 

cells. We also identified Cx43 punctate labeling on the surface of axons and oligodendrocyte 

processes. Therefore, Cx43 may be present in GJs coupling neurons and oligondendrocytes to 

astrocytes. Cx36 was mainly found in dendrites of granular layer cells, most likely Golgi cells. In 

the embryonic and postnatal periods, Cx36 was located in close association with the mGluR2/3-

type glutamate receptor. Our results suggest that Cx43 and Cx36 are related to mechanisms that 

regulate the cerebellar cortex histogenesis and the postnatal maturation of synaptic connections. 

The spatial distribution of Cx43 and Cx36 in the chick cerebellum shows similarities and 

differences when compared to other vertebrate species. 

 

Key-words: Connexin. Cerebellum. Ontogenesis. Cell differentiation. Cell proliferation. 
 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

As formas de vida mais complexas constituem-se de conjuntos de células especializadas.  

O crescimento, a reprodução e a sobrevivência dos organismos multicelulares dependem da 

associação entre diferentes mecanismos de comunicação celular. As células são capazes de 

responder a moléculas de sinalização por meio de receptores de membrana. Além disso, a 

comunicação entre células pode ocorrer na ausência da liberação de sinais no meio extracelular, 

por meio de especializações de membrana denominadas junções comunicantes (JCs) (Alberts et 

al., 2004; Goodenough e Paul, 2009).  

As JCs consistem em aglomerados de canais protéicos conectando o citoplasma de 

células adjacentes. Esses canais intercelulares permitem a troca de íons, metabólitos e segundos 

mensageiros entre as células acopladas (Goodenough e Paul, 2009). Desse modo, a comunicação 

por JCs possibilita a sincronização elétrica e metabólica de grupos de células e a coordenação 

entre as respostas celulares (Meşe et al., 2007). As JCs foram observadas em todos os animais 

multicelulares já estudados, desde a hidra aos humanos (Fushiki et al., 2010). 

Nos vertebrados, os canais intercelulares das JCs formam-se principalmente por proteínas 

de membrana denominadas conexinas (Cxs). Além disso, as Cxs podem participar de formas de 

sinalização independentes da formação de canais intercelulares (Bruzzone e Dermietzel, 2006; 

Prochnow e Dermietzel, 2008).  As diversas isoformas de Cxs apresentam uma distribuição 

celular específica, podem ser alvos de sistemas regulatórios diferentes e interagir com vias de 

sinalização distintas (Goodenough et al., 2009). No sistema nervoso central (SNC), mecanismos 

de comunicação envolvendo as Cxs são importantes em diferentes etapas do desenvolvimento e 

na fisiologia do tecido maduro (Elias et al., 2008; Perea e Araque, 2010).  

Neste trabalho, estudamos a ontogênese de Cxs no cerebelo de galinha. Os embriões de 

galinha consistem em um modelo tradicionalmente utilizado em biologia do desenvolvimento 

(Stern, 2005).  Além disso, o estudo do SNC de aves permite a exploração de aspectos 

filogenéticos da comunicação celular. O cerebelo apresenta grande importância funcional, é 

muito suscetível a processos patológicos durante sua histogênese e associa-se a diferentes 

síndromes genéticas (Ramnani, 2006; Stoodley e Schmahmann, 2010).  Além disso, o cerebelo 

constitui um modelo conveniente para o estudo da comunicação celular no SNC em função de 

suas características histológicas (Altmann e Bayer, 1997).  



O padrão organizado e uniforme do córtex cerebelar facilita a identificação de camadas e 

circuitos cerebelares. Durante o desenvolvimento, as transformações morfológicas pelas quais 

passa o córtex cerebelar são bem compreendidas (Altmann e Bayer, 1997; Feirabend, 1990), o 

que facilita a associação da expressão de proteínas a eventos e tipos celulares específicos.  

 No entanto, apesar da morfologia do córtex cerebelar ser bem conhecida, existe pouca 

informação a respeito de como os mecanismos moleculares interagem nos circuitos do cerebelo 

maduro ou regulam seu processo de histogênese. Além disso, sabe-se pouco sobre a expressão de 

Cxs nos circuitos cerebelares e, principalmente, durante o desenvolvimento do cerebelo.   

Serão revisadas a seguir as características moleculares das Cxs, sua distribuição celular e 

importância funcional no SNC. Além disso, serão discutidos os processos envolvidos no 

desenvolvimento do SNC e, por fim, aspectos importantes da anatomia, fisiologia e histogênese 

cerebelares.  

 

1.1 CXS E JUNÇÕES COMUNICANTES 

 

As Cxs formam uma grande família multigênica. No genoma de humanos, ratos e galinha 

foram descritos, respectivamente, 21, 20 e 15 diferentes genes que codificam Cxs (base de dados 

sobre genes do National Center for Biotechnology - NCBI). Com base em sua homologia, os 

genes das Cxs classificam-se em cinco grupos: alfa, beta, gama, delta e épsilon (Oyamada et 

al.,2012). O grupo épsilon é formado apenas pela Cx23, que foi observada no cristalino do 

camundongo e identificada genoma do Danio rerio (Sonntag et al., 2009). 

As diferentes isoformas de Cxs apresentam nomes alternativos de acordo com o sistema 

de nomenclatura usado.  Por exemplo, a isoforma pode ser identificada pela sigla “Cx” seguida 

de sua massa molecular.  Sendo assim, a “Cx43” refere-se à molécula da família das Cxs com 

massa molecular de 43 KDa (Meşe e Richard, 2007).  As Cxs podem ser ainda classificadas de 

acordo com o grupo a que pertencem. Nesse caso, a Cx43 identifica-se como alfa 1, já que foi a 

primeira Cx do grupo alfa a ser identificada (Oyamada et al., 2012) (Tabela 1). 

Diferentes regiões do organismo apresentam conjuntos distintos de Cxs. As mesmas 

isoformas de Cxs podem ser expressas em mais de um tipo celular e muitos, se não todos, os 

tipos celulares expressam mais de uma Cx. Cada Cx apresenta um padrão de distribuição 

específico. Algumas Cxs são expressas em grande variedade de tecidos e tipos celulares, 



enquanto outras apresentam uma distribuição muito limitada (Elfgang et al., 1995; Goodenough 

e Paulo, 2009; Oyamada et al., 2011). A Cx 43 encontra-se presente em pelo menos 34 tecidos e 

46 tipos celulares (Solan e Lampe, 2009). Por outro lado, a Cx57 foi localizada apenas em 

neurônios e em poucas regiões do SNC (Zappalà et al., 2010).   

As Cxs já identificadas apresentam massa molecular entre 23 e 62 KDa (Oyamada et al., 

2011). As Cxs atravessam toda a membrana citoplasmática, medindo cerca de 7,5 nm em seu 

eixo mais longo (Unwin and Zampighi, 1980). Cada molécula de conexina apresenta quatro 

domínios transmembrana (M1 a M4) em forma de α-hélice.  As Cxs apresentam ainda duas alças 

extracelulares (C1 e C2), que são as regiões pelas quais os hemicanais de JCs interagem um com 

outro. C1 e C2 apresentam 31 e 34 aminoácidos, respectivamente, e conformação em folha beta. 

No citoplasma encontram-se as regiões C e N-terminais e uma alça intracelular formada pelo 

segmento entre M2 e M3 (Bennett et al., 1991; Bruzzone et al., 1996).  

A região N-terminal contém aproximadamente 20 aminoácidos, sendo altamente 

conservada em todas as Cxs. Acredita-se que essa região da molécula de Cx está envolvida na 

regulação da abertura e fechamento dos canais por alterações de voltagem (Bennett et al., 1991). 

O domínio C-terminal varia em comprimento e consiste no maior determinante da massa da Cx. 

Além disso, essa região é alvo da ação de diversas proteínas envolvidas em processos 

regulatórios (Goodenough e Paul, 2009).   

As Cxs aparecem no filo dos cordados, que inclui os animais vertebrados. Nos pré-

cordados, as JCs são compostas de proteínas denominadas inexinas, que não são relacionadas às 

Cxs (Fushiki et al., 2010). Apenas recentemente proteínas homólogas às inexinas foram descritas 

em vertebrados e denominadas panexinas (Panx) (Bruzzone et al., 2003; Panchin, 2005). Três 

diferentes genes foram identificados no genoma de ratos e humanos: Panx1, Panx2 e Panx3. Os 

dois primeiros são expressos no encéfalo e outros tecidos, enquanto a Panx3 foi observada 

apenas em osteoblastos e fibroblastos sinoviais (Bruzzone et al., 2003).   Acredita-se que as 

inexinas e panexinas possuem um ancestral em comum e são membros de uma mesma 

superfamília, enquanto as Cxs apresentam uma origem diferente (Fushiki et al., 2010). 

JCs constituídas por Cxs foram descritas em quase todos os tecidos dos vertebrados 

adultos (Goodenough e Paul, 2009). As disfunções de JCs são relacionadas a um amplo espectro 

de doenças em humanos, incluindo síndromes genéticas, câncer, problemas reprodutivos, 

alterações imunes e disfunções neurológicas (Trosko, 2011). 



Os canais intercelulares das JCs são formados por dois hemicanais, cada um deles 

inserido na membrana de uma das células adjacentes (Goodenough e Paul., 2009). Os hemicanais 

são formados por seis Cxs arranjadas de maneira a formar um poro central, cujo diâmetro total 

varia entre 1,5 a 2,0 nm (Unwin and Zampighi, 1980). Esses hemicanais são formados na 

membrana do retículo endoplasmático e exportados para a membrana plasmática, onde se 

deslocam lateralmente (Salameh et al., 2006).  

Os hemicanais podem ser constituídos de apenas um tipo de Cx (homoméricos) ou por 

tipos diferentes (heteroméricos) (Bruzzone et al., 1996). Todos os hemicanais heteroméricos já 

escritos constituem-se de Cxs pertencentes a um mesmo grupo. Por exemplo, a Cx43 forma 

hemicanais heteroméricos com a Cx40 (grupo Alfa), mas não com a Cx32 (grupo Beta) 

(Segretain e Falk, 2004). Um hemicanal pode conectar-se a outro idêntico, formando canais 

homotípicos. Canais formados por diferentes hemicanais recebem a denominação de 

heterotípicos. Entretanto, nem todas as combinações de hemicanais podem originar canais 

heterotípicos funcionais (Bruzzone et al., 1996; Mese e White, 2007). Por exemplo, hemicanais 

de Cx26 podem formar canais funcionais associados a hemicanais de Cx32, mas não de Cx40 

(Mese e White, 2007).  

A comunicação por JCs pode ser regulada de diferentes maneiras, incluindo a abertura e 

fechamento de canais, alterações de permeabilidade, síntese e degradação de proteínas (Solan e 

Lampe, 2009; Goodenough e Paul, 2009). Entre os fatores fisiológicos que podem interferir nas 

propriedades funcionais das JCs estão a diferença de voltagem entre as células, pH intracelular e 

variações na concentração de cálcio (Bennett et al., 2003; Goodenough e Paul, 2009).  

Além disso, as Cxs constituem alvos frequentes de alterações pós-translacionais. As Cxs 

podem ser fosforiladas por uma grande diversidade de proteínas, o que pode ter consequências 

variadas como o fechamento de canais ou a retirada de Cxs da mebrana celular (Lampe e Lau, 

2000; Segretain e Falk, 2004). O conjunto de Cxs que constitui as JCs determina sua 

suscetibilidade a mecanismos de regulação das JCs e propriedades como a condutância dos 

canais, a permeabilidade a moléculas relevantes biologicamente e a sensibilidade à voltagem 

(Goodenogh e Paul, 2009; Mese e White, 2007; White et al., 1994).  

 



Figura 1 - Modelo tridimensional de canais de junções comunicantes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Junção comunicante, formada por canais intercelulares. Cada um dos canais constitui-se de dois hemicanais. B) 

Cada hemicanal é formado por seis Cxs, organizadas de modo a formar um poro central. C) Estrutura molecular das 

Cxs 

FONTE: Adaptado de Kandel et al. (2000) 

 

Na membrana plasmática existem hemicanais de Cxs que não formam canais 

intercelulares e, portanto, não fazem parte das JCs. Esses hemicanais foram observados na 

membrana de diferentes tipos celulares e considerados por muito tempo apenas precursores 

estruturais das JCs (Bennett et al., 2003). Atualmente, sabe-se que esses hemicanais permitem a 

liberação de moléculas para o meio extracelular, participam de funções autócrinas e parácrinas e 

podem atuar como moléculas de adesão (Bennett et al., 2003; Cotrina et al., 2000; Cotrina e 

Nedergaard, 2008).  



Tabela 1 Conexinas localizadas no sistema nervoso 

Grupo Sinônimo Isoforma Localização no sistema nervoso 

Alfa 

Cx43 alfa 1 
Astrócitos (Nagy et al., 2003) 

Neurônios (Chang et al., 1999) 

Cx37 alfa 4 Neurônios (Chang et al, 1999) 

Cx40 alfa 5 Neurônios (Chang et al., 1999) 

 Cx57 alfa 10 Neurônios (Zappalà et al., 2010) 

Beta 

Cx32 beta 1 
Oligodendrócitos (SNC), células de 

Schuwann (SNP) (Nagy et al., 2003) 

Cx26 beta 2 Astrócitos (Nagy et al., 2003) 

Cx30 beta 6 Astrócitos (Nagy et al., 2003) 

Delta Cx36 delta 2 Neurônios (Belluardo et al, 2000) 

 

Gama 

 

Cx45 

 

 

gama 1 

 

Neurônios (Maxeiner et al., 2003) 

Cx47 gama 2 Oligodendrócitos (Meninchella et al., 2003) 

Neurônios (Chang et al., 2000) 

Cxs expressas pelos principais tipos celulares do sistema nervoso separadas por grupo. Todas as Cxs indicadas 

foram descritas em humanos, ratos e na galinha. 

FONTE: Guedes (2012) Tabela elaborada com base nas referências citadas acima e do banco de dados do NCBI 

(National Center for Biotechnology Information).  

 

Os hemicanais apresentam baixa probabilidade de abertura e podem ser ativados por 

estímulos como a baixa concentração extracelular de cálcio, despolarização da membrana, 

alterações no pH e fosforilação (Bennett et al., 2003; Spray et al., 2006).  Os hemicanais estão 

associados a mecanismos patológicos e síndromes genéticas relacionadas à mutação de Cxs, 

como na doença de Charcot-Marie-Tooth (Cx32), displasia ectodermal hidrótica (Cx30) e na 

surdez hereditária (Cx26) (Abrams et al., 2002). Existem evidências de que, além das Cxs, as Pxs 

podem também formar hemicanais funcionais (Thompson e MacVicar, 2008).  



1.2 CONEXINAS NO SISTEMA NERVOSO 

 

1.2.1 Sistema nervoso adulto 

 

Diferentes Cxs foram encontradas no sistema nervoso maduro de vertebrados, as quais 

podem formar os canais intercelulares das JCs ou hemicanais funcionais (Bennett et al., 2003; 

Thompson e MacVicar, 2008) (Tabela 1). O acoplamento via JCs foi identificado entre 

neurônios, astrócitos, oligodendrócitos, microglia e células ependimais (Hormuzdi et al, 2004; 

Nagy et al., 2003; Nagy e Rash, 2004). Tipos celulares diferentes também podem ser conectados 

via JCs, como neurônios e astrócitos (Alvarez-Maubecin, 2000) e astrócitos e oligodendrócitos 

(Nagy et al., 2003). Os hemicanais foram descritos principalmente em astrócitos, mas existem 

evidências de que estejam também presentes em neurônios (Thompson e MacVicar, 2008).  

 

1.2.1.1 Conexinas e comunicação neuronal 

 

Os neurônios conectam-se uns aos outros formando circuitos interligados. A codificação 

e o processamento de informações nos circuitos neuronais possibilita a interação dos animais 

com o ambiente, a elaboração de comportamentos adaptativos típicos de uma espécie e os 

processos cognitivos característicos dos humanos (Araque, 2009; Fuster et al., 2000).   

A interação funcional entre os neurônios ocorre por meio de estruturas especializadas 

denominadas sinapses (Hormuzdi et al., 2004). As sinapses podem ser químicas ou elétricas. A 

estrutura sináptica envolve um elemento pré e um pós-sináptico, separados por um espaço 

denominado fenda sináptica (Bennett, 1999). Nas sinapses químicas, de modo geral, a chegada 

de um potencial de ação no terminal axônico do neurônio pré-sináptico leva à liberação de 

neurotransmissores. As moléculas de neurotransmissor difundem-se pela fenda sináptica e ligam-

se a receptores especializados na membrana da célula pós-sináptica (Allen e Barres, 2009; 

Hormuzdi et al., 2004).  

 Esses receptores podem ser canais iônicos dependentes de ligantes, os quais pemitem o 

fluxo de íons através da membrana neuronal (ionotrópicos), ou iniciar respostas bioquímicas 

intracelulares (metabotrópicos).  Os receptores metabotrópicos podem levar indiretamente à 

abertura de canais iônicos ou gerar respostas mais complexas, como a ativação de fatores de 



transcrição (Bennett, 1997). A mudança no fluxo iônico pode causar despolarização ou 

hiperpolarização na membrana e a formação de potenciais pós-sinápticos excitatórios ou 

inibitórios, respectivamente. A despolarização pode levar ao disparo de potencial de ação no 

neurônio pós-sináptico (Bennett, 1997; Hormuzdi et al, 2004).  

As sinapses elétricas são formadas por JCs entre neurônios. Nas sinapses elétricas, a 

corrente iônica pode passar livremente entre as duas células (Bennet, 2003; Goodenough e Paul, 

2009).  As sinapses elétricas permitem a passagem de estímulos sublimiares e não 

exclusivamente potenciais de ação. As células acopladas por sinapses elétricas tendem a 

apresentar potenciais de membrana similares e, sendo assim, existe uma maior probabilidade de 

disparo sincronizado de potenciais de ação (Bennet, 2003; Dugue et al., 2009).  

Durante muito tempo, discutiu-se a natureza da transmissão dos potenciais de ação no 

sistema nervoso. A identificação da transmissão química na junção neuromuscular levou à 

conclusão de que a comunicação entre neurônios seria mediada exclusivamente pelas sinapses 

químicas. Posteriormente, na década de 50, as sinapses elétricas foram demonstradas em 

invertebrados (Fushiki et al., 2010).  Em função disso, as sinapses elétricas passaram a ser 

consideradas típicas de formas de vida menos complexas (Bennett, 1997).  

Essa visão passou a mudar com a observação de sinapses elétricas em diferentes regiões 

do SNC de mamíferos, incluindo o neocórtex (Galarreta e Hestrin, 1999), retina (Kothmann et al, 

2009), tálamo (Hughes et al., 2002), hipocampo (Hamzei-Sichani et al., 2012), bulbo olfatório 

(Schoppa e Westbrook, 2002), complexo olivar inferior (Hoge et al., 2011) e córtex cerebelar 

(Dugué et al., 2009).  

Atualmente, existe um reconhecimento crescente da importância funcional das sinapses 

elétricas (Bennett et al., 2004; Hestrin, 2011).  As sinapses elétricas parecem ser fundamentais na 

geração das oscilações em redes neuronais, uma atividade rítmica sincronizada observada em 

populações de neurônios (Gouwens et al., 2010; Pangratz-Fuehrer e Hestrin, 2011). Essas 

oscilações estariam relacionadas ao processamento de informação em sistemas motores e em 

processos cognitivos como a percepção visual, integração multissensorial, atenção e memória 

(Jensen et al., 2012; Vanrullen e Macdonald, 2012).  

Por fim, a existência de transmissão química ou elétrica não é mutuamente exclusiva, 

como se acreditava inicialmente (Bennett et al., 1999). As sinapses elétricas e químicas 

coexistem em circuitos ou mesmo em células (Hamzei-Sichani et al., 2012).  Além disso, 



evidências provenientes de diversos estudos sugerem que esses dois tipos de sinapses interagem 

funcionalmente (Dugue et al., 2009).  

A presença de Cx36 foi observada em sinapses elétricas de diversas áreas do SNC de 

ratos (Condorelli et al., 2000). Neurônios de muitas regiões do SNC de mamíferos e na retina de 

outras espécies de vertebrados apresentam Cx36 (Belluardo et al, 2000; Kihara et al., 2009; 

O’Brien et al., 1996; O’Brien et al, 1998).  A Cx36 encontra-se ainda nas células beta do 

pâncreas, células cromafins da adrenal e em outras células que, assim como o sistema nervoso, 

apresentam origem ectodérmica (Condorelli et al., 1998). A Cx36 é altamente conservada 

filogeneticamente. Existe uma grande similaridade entre a sequência de aminoácidos na Cx36 de 

diferentes espécies de mamíferos e a da galinha (González-Nieto, 2008).   

Além da Cx36, foram descritas em neurônios a Cx37 (Chang et al., 1999); Cx40 (Chang 

et al., 1999), Cx43 (Chang et al., 1999); Cx45 (Maxeiner et al., 2003), Cx47 (Chang et al., 1999) 

e Cx57 (Zappalá et al., 2010), entre outras. No entanto, neurônios que expressam essas isoformas 

de Cxs apresentam uma distribuição bastante restrita no SNC (Chang et al., 1999; Zappála et al., 

2010).  Dessas Cxs, apenas a Cx57 foi detectada exclusivamente em neurônios (Zappála et al., 

2010). Além disso, a Cx47 e a Cx26 são expressas preferencialmente por células da glia (Nash et 

al., 2003). 

 



1.2.1.2 Conexinas e células da glia 

 

 As células da glia dividem-se em macroglia e microglia (Wirenfeldt et al., 2011).  Os 

astrócitos e oligodendrócitos constituem a macroglia (Hormuzdi et al, 2004). A microglia 

consiste em células do sistema imune presentes no SNC (Bennett e Zukin, 2004). A glia é 

conservada evolutivamente, sendo encontrada já em invertebrados (Allen e Barres, 2009). 

Em todas as regiões do SNC, os astrócitos são extensamente acoplados por JCs (Nagy et 

al., 2004; Orthman-Murphy et al., 2008). Os astrócitos constituem uma população heterogênea 

de células com múltiplos processos, os quais apresentam dilatações em sua extremidade 

denominadas pés-terminais (Rouach et al., 2008).  Os astrócitos da substância branca ou fibrosos 

são células complexas com 50 a 60 processos longos e ramificados. Os pés terminais desses 

astrócitos terminam na superfície do tecido nervoso, em vasos sanguíneos ou livremente entre os 

axônios. Os astrócitos da substância cinzenta ou protoplasmáticos apresentam muitos processos 

grossos que circundam neurônios, fazem contato com vasos sanguíneos ou com a superfície 

(Magistretti e Ransom, 2002; Allen e Barres, 2009). Por fim, astrócitos especializados podem ser 

encontrados em diferentes regiões do sistema nervoso, como as células de Muller na retina e a 

glia de Bergmann no cerebelo (Perea e Araque, 2005). 

Os astrócitos fornecem suporte estrutural para os neurônios e formam uma espécie de 

revestimento na superfície do sistema nervoso denominado glia limitans (Feig e Haberly, 2011). 

Os astrócitos mantêm a homeostase do meio extracelular, removendo os íons K
+
 derivados da 

atividade neuronal (Nagy e Rash, 2000). Além disso, a sinalização produzida em astrócitos 

aumenta o suprimento sanguíneo para regiões específicas, em resposta ao aumento da atividade 

neuronal (Allen e Barres, 2009).  Os astrócitos convertem glicose em lactato, o qual é exportado 

para os neurônios e serve como substrato para a produção de ATP. A captação da glicose 

ocorreria por meio de transportadores localizados nos pés-terminais dos astrócitos (Magistretti e 

Ransom, 2002).  As JCs constribuem para a função homeostática e metabólica dos astrócitos, 

permitindo a difusão de nutrientes e o tamponamento espacial de metabólitos ou íons K
+
 

(Strohschein et al., 2011). 

Os processos de astrócitos protoplasmáticos envolvem as sinapses químicas. Esses 

processos apresentam locais de captação de vários neurotransmissores liberados na fenda 

sináptica (Haydon, 2001). Além disso, especialmente na última década, surgiram evidências de 



que os astrócitos participam ativamente do processamento de informação nas sinapses químicas, 

podendo não só responder à atividade sináptica como também influenciá-la (Araque, 2995; Perea 

et al., 2009).  

As membranas dos astrócitos não formam potenciais de ação ou potenciais pós-

sinápticos. Entretanto, os astrócitos apresentam uma forma de atividade elétrica, baseada em 

aumentos transientes na concentração intracelular de cálcio. Essas alterações na concentração de 

cálcio podem espalhar-se entre astrócitos vizinhos na forma de ondas e, por isso, denominam-se 

ondas de cálcio (Haydon, 2001; Perea et al, 2009). As ondas de cálcio estão relacionadas à 

expressão de Cxs nos astrócitos e ao acoplamento por JCs (Araque, 2009; Cotrina et al., 1998; 

Leybaert et al., 1998). 

Esse aumento de cálcio intracelular pode causar a liberação de substâncias neuroativas, 

um processo denominado gliotransmissão. Existe uma grande variedade de gliotransmissores, 

como o glutamato e a adenosina trifosfato (ATP) (Cotrina et al., 1998; Perea e Araque, 2010). Os 

gliotransmissores influenciam a excitabilidade neuronal e a transmissão sináptica, por meio da 

ativação de receptores localizados nos neurônios pré e pós-sinápticos (Paixão e Klein,2010). Pelo 

menos em parte, a liberação de substãncias neuroativas pelos astrócitos ocorre através de 

hemicanais de Cxs (Ye et al, 2003). Os processos de astrócitos expressam uma grande variedade 

de canais iônicos e receptores para neurotransmissores (Agulhon et al, 2008). 

A Cx26, Cx30 e Cx43 foram descritas em astrócitos (Nagy et al., 2003). A Cx30 foi 

identificada em astrócitos na substância cinzenta de todas as regiões do encéfalo e da medula 

espinhal, sendo capaz de formar JCs e hemicanais (Nagy et al., 2004; Thompson e MacVicar, 

2008). A Cx26 foi descrita em astrócitos nas regiões pial e subependimal. Entretanto, não há 

consenso sobre a localização dessa Cx em astrócitos ou sua importância funcional (Mercier e 

Hatton, 2001).   

A Cx43 foi a primeira Cx a ser clonada e sequenciada (Cruciani and Mikalsen, 2007). 

Astrócitos expressando Cx43 encontram-se nas substâncias cinzenta e branca de todas as regiões 

do SNC (Nagy e Rash, 2000). A Cx43 forma JCs e hemicanais, os quais se associam a funções 

como a liberação de glutamato e ATP (Bennett et al., 2003). Em humanos, a mutação do gene 

que codifica a Cx43 causa a síndrome conhecida por ODDD (oculo-dentodigital dysplasia). A 

ODDD consiste em uma doença rata e autossômica dominante, com variabilidade fenotípica e 

que pode envolver manifestações neurológicas (Wiencken-Barger et al., 2007).  



Figura 2 - Interação entre neurônios e células da glia no sistema nervoso central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Principais células da glia do SNC e sua relação com neurônios. B) Astrócitos envolvem as sinapses químicas e 

interagem bidirecionalmente com os neurônios. A liberação de neurotransmissor no terminal pré-sináptico gera 

elevação do cálcio intracelular nos astrócitos, o que causa a liberação de gliotransmissores. Esses gliotransmissores 

modulam a atividade neuronal e transmissão sináptica 

FONTE: Adaptado de Allen e Barres (2009) 

 



Os oligodendrócitos são menores que os astrócitos e estendem muitos processos. Esses 

processos enrolam-se em uma região do axônio e produzem uma membrana rica em lipídeos 

denominada mielina (Aggarwal et al., 2011; Nave, 2010). No mesmo axônio, segmentos 

adjacentes de mielina são formados por diferentes oligodendrócitos (Baumann e Pham-Dinh, 

2001). A mielina fornece isolamento elétrico ao axônio aumentando a sua velocidade de 

condução (Allen e Barres, 2009).  Doenças desmielinizantes como a esclerose múltipla resultam 

em grandes déficits funcionais (Aggarwal et al., 2011).  

 Existem ainda oligodendrócitos que funcionam como células-satélite de neurônios e que 

não produzem bainhas de mielina (Baumann e Pham-Dinh, 2001). Os oligodendrócitos que não 

produzem mielina estabelecem raras JCs com outros oligodendrócitos. As JCs entre 

oligodrendrócitos mielinizantes são mais comuns (Sutor e Hagerty, 2005). Além disso, camadas 

sucessivas de mielina são conectadas por JCs (Kamasawa et al., 2005).  

As JCs entre astrócitos e oligodendrócitos são frequentes (Nagy e Rash, 2000). As JCs 

entre esses dois tipos de células da glia atuaria no tamponamento de íons K
+
 e permitiria a 

propagação de ondas de cálcio entre elas (Parys et al., 2010). Os oligodendrócitos expressam 

Cx29, Cx32 e Cx47 (Magnotti et al., 2011a; Nagy et al., 2003). A Cx47 foi observada no 

encéfalo e na medula espinhal (Teubner et al, 2001). A Cx29 foi observada no encéfalo e no SNP 

e não participaria da formação de JCs (Altevogt et al., 2002; Nagy et al., 2004). A Cx32 é a 

principal Cx das células de Schwann, as quais produzem mielina no sistema nervoso periférico 

(SNP), mas também se encontra no SNC (Nagy e Rash, 2000; Nagy et al., 2004).  

 

1.2.2 Desenvolvimento do sistema nervoso  

 

Durante o desenvolvimento do SNC, as células indiferenciadas das zonas germinativas 

originam células especializadas, com fenótipos distintos e propriedades bioquímicas específicas. 

Gradativamente, os circuitos neuronais altamente organizados típicos do tecido nervoso maduro 

são constituídos. As diferentes células da glia assumem suas posições e passam a interagir umas 

com as outras e com os neurônios (Goldowitz, 1998; Rakic, 2006; Rakic, 2007; Sutor e Hagerty, 

2005). 

 



1.2.2.1 Etapas iniciais do desenvolvimento  

 

Nas fases iniciais do desenvolvimento, ocorre uma intensa proliferação mitótica de 

células situadas em áreas germinativas, principalmente no neuroepitélio das zonas ventriculares 

(Goldowitz, 1998). Durante a mitose, os núcleos das células neuroepiteliais movem-se de cima 

para baixo, um fenômeno denominado migração nuclear intercinética (Elias e Kriegstein, 2008).  

As células neuroepiteliais podem gerar uma grande diversidade de tipos celulares. 

Inicialmente, as células das áreas germinativas passam por uma série de divisões simétricas, em 

que as duas células-filhas são idênticas à célula-mãe. Consequentemente, ocorre um aumento na 

população celular dessas regiões (Gotz e Huttner, 2005).  

A geração de diferentes tipos celulares ocorre por meio de divisões mitóticas 

assimétricas. Nesse tipo de divisão, apenas uma das células-filhas é igual à célula-mãe. A outra 

célula gerada na mitose apresenta um maior grau de especialização, sendo capaz de originar uma 

menor diversidade de tipos celulares. Esse mecanismo conservado filogeneticamente produz 

células precursoras com diferenças quanto à capacidade proliferativa e ao destino de suas 

células-filhas (Dehay e Kennedy, 2007). Após certo número de divisões, as células precursoras 

de neurônios saem do ciclo celular e migram para outras regiões do SNC, onde passam pela sua 

fase final de diferenciação (Nadarajah e Parnavelas, 2002). 

Na fase proliferativa, as células são intensamente acopladas (Nadarajah et al. 1998). As 

JCs permitiriam a sincronização metabólica entre as células em proliferação, permitindo a 

passagem de íons e moléculas relacionados a diversas formas de sinalização e possibilitando a 

coordenação da expressão gênica (Duval et al., 2002).   

O termo diferenciação refere-se ao processo pelo qual as células tornam-se 

gradativamente mais especializadas até assumirem as características morfológicas, bioquímicas e 

funcionais do tecido maduro (Parnavelas, 2002; Wonders e Anderson, 2006).  A geração de 

diferentes tipos celulares parece depender de um programa celular intrínseco, o qual é 

influenciado por fatores externos (Dehay e Kennedy, 2007). Além disso, um equilíbrio entre 

proliferação e morte celular determinaria o número de células diferenciadas e seria importante no 

estabelecimento da morfologia tecidual. Nas fases iniciais do desenvolvimento, as células 

precursoras e os neurônios jovens podem ser eliminados por um processo de morte celular 

programada (de La Rosa e de Pablo, 2000). 



As células da glia radial constituem um importante grupo de precursores, gerado na zona 

ventricular a partir das células neuroepiteliais (Farkas e Hutner, 2008). A glia radial aparece 

transitoriamente na maior parte das regiões encefálicas e exibe tanto características de astrócitos 

quanto neuroepiteliais. Os processos da glia radial estendem-se da zona ventricular até a 

superfície do tecido e fornecem suporte para a migração de neurônios e outros tipos celulares 

(Malatesta et al., 2008; Noctor et al., 2008). A glia radial apresenta hemicanais de Cxs que 

podem atuar como moléculas de adesão (Elias et al., 2007).  

As células da glia radial originam astrócitos, oligodendrócitos ou neurônios.   Entretanto, 

na maioria das vezes, cada célula da glia radial forma apenas um único tipo celular (Farkas e 

Huttner, 2008; Gotz e Hutner, 2005). Acredita-se que a maioria dos neurônios do encéfalo 

deriva-se direta ou indiretamente da glia radial (Kriegstein e Gotz, 2003). Entretanto, os 

neurônios podem originar-se também de outros tipos de precursores celulares. De fato, o 

processo de formação de neurônios ou neurogênese inicia-se muito cedo, antes mesmo do 

aparecimento das células da glia radial (Farkas e Huttner, 2008). A formação de células da glia 

ou gliogênese acontece mais tarde durante o desenvolvimento (Farkas e Huttner, 2008; Gotz e 

Hutner, 2005).  

Por muito tempo, a neurogênese foi considerada nos vertebrados um fenômeno restrito ao 

desenvolvimento.  Hoje se sabe que neurônios podem ser produzidos no SNC adulto de diversas 

espécies. Nos mamíferos, existem duas áreas onde a neurogênese foi confirmada: as células-

tronco localizadas na parede dos ventrículos laterais e no giro denteado do hipocampo (Amrein 

et al., 2011). Ainda existe controvérsia sobre a neurogênese em outras áreas. A neurogênese no 

encéfalo adulto em peixes, anfíbios e aves é menos restrita e pode ser observada em diversas 

regiões (Barnea e Pravosudov, 2011; Bonfanti e Peretto, 2011). As células-tronco em animais 

adultos apresentam características de astrócitos e são similares às células da glia radial do 

período de desenvolvimento (Malatesta et al., 2008).  

Durante o desenvolvimento, existem dois modos principais de migração celular: 

tangencial e radial. Na migração tangencial, as células deslocam-se paralelamente à superfície 

(Marin e Rubenstein, 2003).  Quando a migração ocorre com uma orientação perpendicular à 

superfície, recebe o nome de radial. Esse tipo de migração pode ou não estar associado aos 

processos da glia radial (Kregstein e Noctor, 2004; Rakic, 1971). 



Quando as células chegam à sua posição final, começa a última fase da diferenciação 

celular. As células adquirem nesse momento as características que as definem morfológica e 

funcionalmente no SNC maduro. Nessa etapa do desenvolvimento, ocorre a formação das 

árvores dendríticas dos neurônios (Cline, 2001), a extensão de seus axônios em direção aos alvos 

apropriados (Kalil et al., 2000), a maturação da excitabilidade elétrica, a especificação de 

neurotransmissores e a sinaptogênese (Spitzer, 2006).  

 

1.2.2.2 Formação de circuitos neuronais  

 

A constituição dos circuitos neuronais envolve um balanço entre formação e eliminação 

de sinapses (Shatz et al., 1990), sobrevivência e morte celular (de La Rosa e de Pablo, 2000) e a  

interação entre sinapses elétricas e químicas (Park et al, 2011).  

Para que ocorra o estabelecimento de contatos sinápticos, os axônios precisam atingir 

seus alvos. As pontas dos axônios, os cones de crescimento, guiam o crescimento axônico em 

resposta a moléculas presentes no meio extracelular. Essas pistas do ambiente ativam receptores 

que causam respostas do citoesqueleto, gerando mobilidade e crescimento (Kalil et al., 2000). 

Quando os axônios atingem seus alvos, moléculas de adesão induzem a formação de sinapses. 

Nesse momento, ocorre a formação de domínios especializados para a liberação de 

neurotransmissores; fatores anterógrados e retrógrados começam a ser secretados e formam-se os 

receptores pós-sinápticos (Melom e Littleton, 2011). 

Cada neurônio faz contato com diferentes células pela ramificação de seu axônio. 

Entretanto, nem todos esses ramos são mantidos nos circuitos maduros e muitas das sinapses 

formadas durante o desenvolvimento acabam sendo eliminadas (Gibson e Ma, 2011). A atividade 

sináptica atua na modelagem e manutenção dos circuitos neuronais (Melom e Littleton, 2011). 

Além disso, as células da glia produzem fatores que induzem ou inibem a sinaptogênese 

(Margeta e Shen, 2010).  

Os neurotransmissores liberados pelo terminal pré-sináptico são importantes na 

manutenção das sinapses (Mattson, 2008). As sinapses glutamatérgicas são as primeiras a 

aparecem no SNC em desenvolvimento (Okada et al, 2003).  A liberação de glutamato nas 

sinapses nascentes induz a produção de fatores de crescimento nos neurônios pós-sinápticos, 

incluindo o BDNF (brain-derived neurotrophic factor) e o NGF (nerve growth factor). Os fatores 



neurotróficos liberados pela célula pós-sináptica ativam receptores no neurônio pré-sináptico. 

Como resultado, ocorre a regulação de genes que codificam proteínas críticas para a 

sobrevivência celular (Martins et al., 2005; Zafra et al., 1991).  Durante o desenvolvimento, a 

morte neuronal pode ser deflagrada pelo bloqueio transiente de receptores ionotrópicos de 

glutamato do tipo NMDA (N-methyl-d-aspartate) (Ikonomidou, 2001). 

A atividade sináptica induz ainda a formação e estabilização da árvore dendrítica. 

Tipicamente, os neurônios formam primeiro um dendrito primário, do qual se ramificam os 

dendritos secundários. Por último, formam-se os dendritos terciários. O padrão final de 

arborização se estabelece não apenas pela adição de novos ramos, mas pela retração e eliminação 

daqueles já formados (Emoto et al., 2011). Os neurotransmissores liberados pela célula pré-

sináptica podem ser importante fator na formação da árvore dendrítica. Por exemplo, o glutamato 

pode estimular a produção de fatores neurotróficos como o BDNF ou por mecanismos 

envolvendo o influxo de cálcio na célula (Cline, 2001; Mattson, 2008).  

Antes da formação das sinapses químicas, os precursores neuronais e neurônios imaturos 

são extensamente acoplados por JCs. O acoplamento diminui com o surgimento das sinapses 

químicas. Acredita-se que a comunicação por JCs durante o desenvolvimento relaciona-se à 

formação dos circuitos neuronais. Grupos de células funcionalmente relacionados no adulto 

seriam acoplados durante o desenvolvimento por sinapses elétricas (Kandler e Katz, 1998; Sutor 

e Hagerty, 2005).  

A atividade elétrica no SNC parece ser um importante mecanismo na formação de 

circuitos neuronais, surgindo antes mesmo da formação de sinapses químicas. Nesse caso, a 

atividade elétrica refere-se principalmente a alterações da concentração intracelular de cálcio ou 

à propagação de ondas de cálcio mediadas por JCs (Kandler e Katz, 1998), semelhante ao que 

ocorre em astrócitos.  Esse tipo de atividade foi observado no córtex de mamíferos, na retina de 

aves e no tubo neural de anfíbios e ocorre em todos os estágios de desenvolvimento, inclusive na 

fase proliferativa e durante a migração (Elias et al., 2010; Elias e Kriegstein, 2008).  

As ondas de cálcio parecem ser importantes na expressão de neurotransmissores e canais 

iônicos, na extensão de neuritos e formação de cones de crescimento (Sutor e Hagerty, 2005; 

Spitzer, 2006). A ausência das ondas de cálcio altera, por exemplo, a distribuição das fibras das 

células ganglionares da retina em camadas específicas no núcleo geniculado lateral e a formação 

de colunas de dominância e orientação no córtex visual primário (Katz e Shatz, 1996). 



No sistema nervoso completamente diferenciado, a comunicação entre neurônios por 

sinapses químicas passa ser o mecanismo mais comum (Bruzzone e Dermietzel, 2006).  Por fim, 

após o desenvolvimento da transmissão sináptica química, a atividade elétrica proveniente da 

experiência sensorial possibilita o refinamento sináptico e a maturação dos circuitos neuronais. 

Esse processo envolve mudanças da atividade sináptica de neurônios e de padrões de 

conectividade (Tian, 2004). 

 

1.2.2.3 Expressão de conexinas no desenvolvimento   

 

Durante o desenvolvimento, as Cxs formam canais intercelulares, hemicanais que liberam 

neurotransmissores ou atuam como moléculas de adesão (Bruzzone e Dermietzel, 2006; Elias et 

al., 2007). Em progenitores neurais, ocorre a modulação da expressão de Cxs de acordo com a 

fase do ciclo celular, o que sugere a participação de Cxs na regulação de mecanismos de 

proliferação (Bittman e LoTurco, 1999; Miragall et al., 1997).  

Diferentes isoformas de Cxs foram detectadas no SNC em desenvolvimento. Entre elas, a 

Cx26, Cx45, Cx36 e Cx43 são bastante expressas (Montoro e Yuste, 2004). A expressão de Cxs 

distintas varia de forma específica ao longo do amadurecimento do tecido.  Cxs que não estavam 

presentes passam a ser detectadas, enquanto outras passam a ser menos expressas ou 

desaparecem (Belluardo et al, 2000; Nadarajah e Parnavelas, 1999; Rozental et al., 2000).  

Sendo assim, Cxs específicas parecem ser importantes em diferentes momentos do 

processo de desenvolvimento, independentemente da quantidade total de acoplamento celular. 

Por exemplo, a Cx26 é altamente expressa no período embrionário e início do período pós-natal, 

mas sua expressão diminui com o amadurecimento do tecido (Nadarajah e Parnavelas, 1999). Ao 

contrário a Cx32 é expressa em estágios tardios de desenvolvimento, apenas em células 

completamente diferenciadas (Peinado et al., 1993).  

A Cx43 e a Cx36 são observadas desde o início da histogênese do sistema nervoso 

(Montoro e Yuste, 2004; Rosental et al., 2000). O padrão de expressão dessas Cxs ao longo do 

desenvolvimento varia com a região. Entretanto, na maioria das áreas do SNC já estudadas, tanto 

a Cx43 quanto a Cx36 apresentam um aumento de expressão ao longo do período embrionário e 

início do período pós-natal (Aberg et al., 1999; Belluardo et al., 2000). 



 A expressão da Cx43 pode ser detectada nas zonas ventriculares tanto em mamíferos 

quanto na galinha. As células da região ventricular que apresentam Cx43 no início do 

desenvolvimento continuam a expressar essa Cx quando se diferenciam em astrócitos (Rozental 

et al., 2000). Além disso, a Cx43 foi associada ao processo de migração neuronal (Elias et al., 

2007; Santiago et al., 2010).   A Cx36 foi descrita principalmente nas JCs entre neurônios 

imaturos em diferentes regiões do SNC e associada com a formação de circuitos neuronais 

(Bruzzone e Dermietzel, 2006).  

 

1.3 CEREBELO 

 

O cerebelo situa-se na parte posterior do encéfalo, dorsalmente ao tronco encefálico 

(Altmann e Bayer, 1997). O cerebelo é considerado tradicionalmente uma estrutura do sistema 

motor, associada ao controle do movimento e à aprendizagem motora (Ito, 2000). Disfunções 

cerebelares causam sintomas motores como alteração do equilíbrio, ataxia, dismetria, disartria e 

distúrbios oculomotores (Koeppen, 2005; Stoodley e Schmahmann, 2010).  

Além disso, diversos estudos mostram a participação do cerebelo em tarefas envolvendo 

processamento sensorial (Gao et al., 1996), mecanismos atencionais (Pope e Miall, 2012), 

memória operacional (Desmond et al., 1997), criação de imagens mentais (Ryding et al., 1993) e 

conteúdo afetivo (Gundel et al., 2003).  A síndrome cerebelar afetivo-cognitiva ocorre em 

pacientes com dano cerebelar e envolve déficits executivos, vísuo-espaciais, linguísticos e 

afetivos (Schmahmann e Sherman, 1998).  

Recentemente, o cerebelo passou a ser relacionado também a patologias psiquiátricas, 

como a esquizofrenia (Sandyk et al., 1991; Varambally et al., 2006), distúrbios do humor e 

ansiedade (Nestler e Carlezon, 2006; Hoppenbrouwers et al., 2008), transtorno do déficit de 

atenção com hiperatividade (TDAH) (Charmberlain, 2007) e distúrbios do espectro do autismo 

(Dicicco-Bloom, 2006).  

Portanto, o cerebelo parece apresentar importantes funções não apenas no sistema motor, 

mas em processos cognitivos e no controle das emoções.  Entretanto, apesar do conhecimento 

sobre a anatomia cerebelar, não existe consenso a respeito de como o processamento de 

informações nos circuitos cerebelares possibilita que o cerebelo exerça as funções as quais se 

associa.   



1.3.1 Anatomia do cerebelo  

  

O cerebelo apresenta um córtex de substância cinzenta com três camadas em torno de 

uma região central de substância branca (Altmann e Bayer, 1997). O cerebelo conecta-se com 

uma grande variedade de áreas da medula espinhal, tronco encefálico e córtex cerebral, cujas 

projeções são organizadas topograficamente no córtex cerebelar (Stoodley e Schmahmann, 

2010).  O córtex cerebelar recebe dois sistemas de fibras aferentes: as fibras musgosas e as fibras 

trepadeiras (Ito, 2006).  

 As fibras musgosas originam-se de diferentes segmentos da medula espinhal e do córtex 

cerebral, entre outros (Altmann e Bayer, 1997; Stoodley e Schmahmann, 2010). As fibras 

trepadeiras são provenientes da oliva inferior, uma estrutura filogeneticamente antiga, 

identificada já em anfíbios e bem desenvolvida em aves (Altmann e Bayer, 1997). A oliva 

inferior recebe projeções ascendentes da medula espinhal e estruturas como o núcleo sensório 

trigeminal, núcleos vestibulares, núcleos da coluna dorsal e núcleo do trato solitário. Além disso, 

a oliva inferior recebe fibras descendentes provenientes do núcleo rubro e córtex cerebral 

(Altmann e Bayer, 1997; Welsh e Llinás, 1997). 

O cerebelo apresenta em sua superfície lâminas finas transversais denominadas folhas e 

numerosas fissuras (Altmann e Bayer, 1997).  Dez lóbulos são reconhecidos em aves, em 

homologia aos lóbulos de I-X do cerebelo de mamíferos. Na galinha, os lóbulos I-V 

compreendem o lobo anterior, separado do lobo posterior (lóbulos VI-IX) pela fissura primária. 

A fissura póstero-lateral separa o lóbulo X (nodulus) do lobo posterior (Marzban, 2010) (Figura 

3).    

A substância branca penetra entre as folhas cerebelares, uma área considerada por alguns 

autores a camada medular do córtex cerebelar (Altmann e Bayer, 1997). Na substância branca, 

encontram-se fibras mielinizadas provenientes de outras regiões do SNC e as projeções de saída 

do córtex cerebelar (Balsters et al., 2010). As fibras eferentes do córtex cerebelar seguem 

principalmente para os núcleos cerebelares profundos, estruturas encontradas no interior da 

substância branca do cerebelo. Dos núcleos cerebelares profundos saem as projeções cerebelares 

para outras áreas do SNC (Freewman e Steinmetz, 2011; Harbas 2010). As fibras musgosas e as 

fibras trepadeiras enviam colaterais para os núcleos cerebelares quando entram no cerebelo 

(Altmann e Bayer, 1997; Pijpers et al., 2006) 



Os circuitos formados pelos principais tipos celulares do córtex cerebelar repetem-se ao 

longo de todo o cerebelo, formando um padrão de conexões altamente organizado e uniforme 

(Altmann e Bayer, 1997; Ito, 2006).  Os circuitos cerebelares são bastante conservados 

filogeneticamente e existe uma grande homologia entre a arquitetura do córtex cerebelar de 

mamíferos e aves (Altmann e Bayer, 1997; Marzban, 2010).    

 

Figura 3 - Vista lateral do cerebelo de galinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação do cerebelo de galinha mostrando as fissuras que delimitam os lobos cerebelares. Os lóbulos são 

numerados de I a X (de rostral para caudal). Siglas: pcf (fissura pré-central), PF (fissura primária), fissura pré-

piramidal (PRF), fissura secundária (sf), fissura póstero-lateral (plf). Escala: 1mm 

FONTE: Adaptado de Marzban et al.(2010) 

 

 

A camada do córtex cerebelar situada na superfície do cerebelo denomina-se camada 

molecular (ML, molecular layer). Em seguida, situa-se a camada de células de Purkinje (PCL, 

Purkinje cell layer), onde se encontram as fibras eferentes do córtex cerebelar. A camada 

granular (GL, granular layer) situa-se logo abaixo da PCL e constitui a região de entrada de 

projeções no córtex cerebelar (Altmann e Bayer; 1996; Ito, 2006). Segue uma breve descrição 

dos principais tipos celulares do córtex cerebelar. 



1.3.1.1 Camada Molecular  

 

A ML apresenta dois tipos de interneurônios inibitórios GABAérgicos, as células em 

cesto e as células estreladas. O corpo celular das células em cesto situa-se na metade ou terço 

inferior da ML, enquanto as células estreladas estão localizadas principalmente na parte superior 

dessa camada (Altmann e Bayer, 1997; Dizon e Khodakhah, 2011).  

Os axônios das células estreladas terminam dentro da ML e formam sinapses com 

dendritos das células de Purkinje da PCL (Kenyon, 1997). O axônio das células em cesto 

originam ramos paralelos à superfície ou descendentes (Weisheit et al., 2003). Os ramos 

descendentes formam colaterais que envolvem o corpo celular das células de Purkinje e a porção 

inicial de seu axônio (Altmann e Bayer, 1997).  Na ML, localizam-se ainda processos de células 

cujos corpos celulares estão localizados em outras camadas do córtex cerebelar (Galliano et al., 

2010; Dizon e Khodakhah, 2011).  

As células em cesto e as células estreladas recebem aferências excitatórias das fibras 

paralelas, axônios das células granulares da GL (Weisheit et al., 2003).  Além disso, as células 

em cesto recebem uma forte influência inibitória das células de Purkinje (Kenyon, 1997). 

Sinapses elétricas foram descritas entre células em cesto e estreladas no córtex de mamíferos 

(Sotelo e LLinás, 1972). Em ratos, essas sinapses elétricas são provavelmente constituídas de 

Cx36 e Cx45 (Van Der Giessen et al., 2006).  

   

1.3.1.2 Camada de células de Purkinje  

 

As células de Purkinje apresentam grandes corpos celulares em forma de pêra, que 

formam uma fileira na PCL, e uma extensa árvore dendrítica situada na ML (Altmann e Bayer, 

1997). Usualmente apenas um dendrito espesso e variável em comprimento origina-se do corpo 

celular das células de Purkinje. Desse dendrito primário partem os dendritos secundários, que 

podem ser espessos ou finos. Os dendritos terciários ramificam-se dos dendritos secundários e 

apresentam espinhos dendríticos (Tanaka, 2009).  

As células de Purkinje apresentam um único axônio que se orienta transversalmente na 

GL e depois se dirige para a substância branca. Antes de sair do córtex cerebelar, esse axônio 

emite ramos colaterais que terminam acima ou abaixo da PCL.  Esses colaterais conectam outras 



células de Purkinje e, possivelmente, outros tipos celulares (Altmann e Bayer, 1997).  Os axônios 

das células de Purkinje dirigem-se em sua grande maioria aos núcleos profundos. Apenas uma 

pequena parte deles projeta-se para os núcleos vestibulares (Ito, 2006). As células de Purkinje 

liberam o neurotransmissor GABA e inibem suas células-alvo (Person e Raman, 2011).  

As células de Purkinje recebem projeções excitatórias das fibras trepadeiras e das fibras 

paralelas. As fibras trepadeiras formam sinapses excitatórias nos dendritos primários e 

secundários das células de Purkinje.  As fibras paralelas realizam contatos sinápticos com os 

espinhos dos dendritos terciários (Altmann e Bayer, 1997). Além disso, as células de Purkinje 

recebem aferências inibitórias dos interneurônios da ML (Barmack e Yakhnitsa. 2008).  

Entre os corpos celulares das células de Purkinje e um pouco abaixo deles, localizam-se 

os corpos celulares das células da glia de Bergmann, uma forma especializada de astrócito 

(Altmann e Bayer, 1997; Perea e Araque, 2005). As células da glia de Bergmann são muito mais 

numerosas que as células de Purkinje e envolvem as sinapses da ML (Hoogland e Kuhn, 2010).  

Cada célula da glia de Bergmann tem até cinco processos principais ou fibras. As fibras 

da glia de Bergmann orientam-se radialmente na ML e terminam na superfície cerebelar.  Essas 

fibras emitem ramos laterais na ML, os quais correspondem a 90% da área de membrana total da 

glia de Bergmann (Grosche et al., 1999).   Pelos menos em mamíferos, os processos da glia de 

Bergmann são conectados por JCs e apresentam Cx43 (Tanaka et al., 2008).   

 Uma parte desses ramos laterais são curtos, lamelares ou alongados. Outros ramos 

laterais são muito mais longos, frequentemente apresentando um padrão complexo de 

ramificação. Muitos ramos laterais originam-se de processos finos que partem das fibras com 

uma orientação mais ou menos ortogonal (Grosche et al., 1999; Hoogland e Kuhn, 2010). As 

menores ramificações formam unidades estruturais repetitivas e recebem o nome de 

microdomínios gliais. Esses microdomínios consistem em processos finos com uma espécie de 

cabeça arrendondada e estruturalmente complexa. Os microdomínios envolvem sinapses entre 

fibras paralelas e espinhos dendríticos das células de Purkinje (Grosche et al., 1999). Na Figura 4 

estão representadas as camadas do córtex cerebelar. Além disso, pode ser vistos os diferentes 

tipos de astrócitos cerebelares e a relação entre glia de Bergmann e células de Purkinje.  



1.3.1.3 Camada Granular  

  

  Nessa camada, encontram-se as numerosas células granulares. As células granulares são 

neurônios pequenos, de citoplasma escasso e núcleos que aparecem fortemente marcados em 

diversas preparações histológicas (Altmann e Bayer, 1997). Cada célula granular apresenta de 

três a cinco dendritos que terminam em forma de garra e um axônio único que ascende em 

direção à superfície do cerebelo.  

Na ML, os axônios das células granulares bifurcam-se e assumem uma orientação 

paralela à superfície (Altmann e Bayer, 1997; Yamazaki e Tanaka, 2009). A partir daí, os 

axônios das células granulares recebem o nome de fibras paralelas. As fibras paralelas são 

glutamatérgicas e apresentam varicosidades em toda a sua extensão. Nessas dilatações as fibras 

paralelas formam sinapses en passant, com as células de Purkinje e outros tipos celulares cujos 

dendritos encontram-se na ML (Altmann e Bayer,1996).  

 

Figura 4 – Camadas do córtex cerebelar e astrócitos cerebelares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Vista parassagital do cerebelo de camundongo. (B) Corpos celulares de células de Purkinje e de Bergmann 

localizados na camada de células de Purkinje e cujos processos estendem-se na camada molecular. Na camada 

granular e na substância branca podem ser vistos, respectivamente, astrócitos do tipo protoplasmáticos e fibrosos. 

Abreviações: wm, Substância branca; ml, camada molecular; PCl, camadas de células de Purkinje; gcl, camada de 

células granulares; DCN, núcleos cerebelares profundos; AC, astrócitos; BGC, células da glia de Bergmann 

FONTE: Adaptado de Tanaka et al (2008) 



Figura 5 – Principais tipos celulares do córtex cerebelar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A) Camadas do córtex cerebelar e principais tipos de neurônios do córtex cerebelar. Na camada molecular 

encontram-se as células em cesto e células estreladas. Na camada granular estão as células granulares e células de 

Golgi. Entre a camada granular e a camada molecular, encontram-se a camada das células de Purkinje. B) Sistemas 

aferentes do cerebelo. As células musgosas chegam às células granulares, cujos axônios constituem as fibras 

paralelas. As fibras paralelas formam sinapses com as células de Purkinje. As fibras trepadeiras conectam-se 

diretamente às células de Purkinje 

FONTE: Adaptada de Kandel et al. (2000) 

 

As células de Golgi constituem outro importante tipo celular da GL. Essas células estão 

presentes em toda a GL, embora sejam mais frequentes na proximidade das células de Purkinje. 

Os corpos celulares das células de Golgi podem ser tão grandes quanto os das células de 

Purkinje, apresentando uma forma arrendondada ou poligonal (Geurts, 2003). As células de 

Golgi possuem um exuberante plexo axonal que permanece na GL e dendritos que se orientam 

em todas as direções (Galiano, 2010). Os dendritos apicais orientam-se em direção à superfície, 

enquanto os dendritos basolaterais direcionam-se para o interior da GL.  Os dendritos apicais das 

células nas regiões superiores da GL localizam-se na ML (Altmann e Bayer, 1997).  



As principais aferências das células de Golgi são as fibras paralelas e as fibras musgosas. 

As fibras paralelas formam sinapses com os dendritos apicais das células de Golgi na ML. As 

fibras musgosas conectam-se ao corpo celular e dendritos basais das células de Golgi (Heine et 

al., 2010).  Os principais tipos de neurônios do córtex cerebelar, suas camadas e principais 

sistemas aferentes estão representados na Figura 5.  

As células de Golgi comunicam-se umas com as outras unicamente por sinapses elétricas 

(Dugué et al., 2009).  A Cx36 foi descrita nos dendritos das células de Golgi de ratos (Vervaeke 

et al., 2010). Astrócitos protoplasmáticos podem ser observados em toda a extensão da GL 

(Figura 4). Em ratos, a Cx43 e a Cx30 foram identificadas nessas células (Köster-Patzlaff et al., 

2008).  

Entre os núcleos da GL, encontram-se regiões encapsuladas por processos de astrócitos 

denominadas glomérulos. Os glomérulos contêm dezenas de dendritos de células granulares, que 

recebem os terminais axônicos excitatórios das fibras musgosas. Também nos glomérulos, as 

células granulares recebem aferências inibitórias das células de Golgi (Altmann e Bayer, 1997; 

Ito, 2006). As células de Golgi conectam as regiões mais distais dos dendritos das células 

granulares, aonde também chegam os terminais excitatórios das fibras musgosas (Altmann e 

Bayer, 1997). 

 

1.3.2 Histogênese do córtex cerebelar 

  

As células do cerebelo originam-se do neuroepitélio do IV ventrículo e de uma região 

mais caudal denominada lábio rômbico (Goldowitz e Hamre, 1998).  Os precursores das células 

de Purkinje, células dos núcleos profundos e interneurônios da GL são provenientes da zona 

ventricular (Altmann e Bayer, 1997). Células originadas no lábio rômbico migram 

tangencialmente pela superfície do cerebelo primitivo e formam uma camada germinativa 

externa (EGL, external germinal layer). Da EGL originam-se as células granulares (Mecha et al., 

2010).  

Os interneurônios da ML são gerados em duas fases. Primeiramente, as células 

precursoras saem da zona germinativa do IV ventrículo e migram para a substância branca, onde 

continuam a se dividir. Da substância branca, os precursores das células em cesto e células 

http://0-www.sciencedirect.com.opac.uthsc.edu/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DK%25C3%25B6ster-Patzlaff,%2520Christiane%26authorID%3D23008673200%26md5%3D3e8679dbd816ef2386969fc092b89d5d&_acct=C000051985&_version=1&_userid=1202635&md5=79002df84a5c7acb4f13a73a6b7fc2b4


estreladas migram para a ML, mas pouco se conhece sobre seus mecanismos de migração 

(Goldowitz e Hamre, 1998; Milosevic e Goldman, 2004).  

As primeiras células a deixarem a zona ventricular são os precursores dos neurônios dos 

núcleos profundos, que se estabelecem na substância branca do córtex cerebelar.  Logo depois, 

as células que se dirigem para o lábio rômbico e os precursores das células de Purkinje deixam a 

zona ventricular (Goldowitz e Hamre, 1998; Mecha, 2010). Durante o período de migração, 

grupos de células de Purkinje formam faixas longitudinais, caracterizadas por marcadores 

específicos e provavelmente relacionadas à estruturação do cerebelo (Lin e Cepko, 1998).  

Os precursores das células de Purkinje formam gradualmente uma estrutura plana em 

torno da qual se organizam as camadas do córtex cerebelar (Feirabend, 1990; Goldowitz e 

Hamre, 1998). No cerebelo de galinha, por volta do quarto dia de desenvolvimento embrionário 

(E4), a região onde se formará o cerebelo pode ser vista como um espessamento do neuroepitélio 

ventricular. No fim de E5, a EGL já pode ser vista na superfície cerebelar. Em E6, os precursores 

das células de Golgi surgem na zona ventricular (Feirabend, 1990; Goldowitz e Hamre, 1998). 

Células precursoras gliais parecem migrar da zona germinativa do ventrículo para outras 

regiões do cerebelo (Goldowitz e Hamre, 1998). Em E10, os fatores de transcrição Sox8 e Sox9 

encontram-se em células espalhadas por todo o córtex cerebelar (Kordes et al., 2005). O Sox8 

marca precursores gliais no cerebelo em desenvolvimento. O Sox9 encontra-se em células 

precusoras gliais das zonas ventriculares e na glia radial em diversas regiões do SNC (Cheng et 

al., 2001; Stolt et al., 2003). Por volta de E13, o Sox9 concentra-se na proximidade de células de 

Purkinje, provavelmente localizado em células da glia de Bergmann (Kordes et al., 2005). As 

fibras da glia de Bergmann imaturas são finas e não apresentam ramificações. Gradualmente, os 

ramos laterais são formados e as sinapses da ML são envolvidas por eles (Grosche et al., 2002). 

Em E10, o córtex cerebelar de galinha constitui-se de duas camadas, a ICCL (internal 

cortical layer) e a EGL. Na ICCL, encontram-se principalmente células de Purkinje e precursores 

de células gliais (Kordes et al., 2005). Em E12, as células de Purkinje começam a formar as 

primeiras sinapses do córtex cerebelar (Sepúlveda, 2005).  Nesse estágio, a camada granular 

interna (IGL, internal granular layer) começa a se formar na região inferior da ICCL. A IGL 

constituíra a GL do adulto e forma-se basicamente de células granulares que migram da EGL. 

Em E14, a IGL encontra-se claramente separada da ICCL. Gradativamente, a ICCL deixa de ser 



distinguível, a IGL aumenta em espessura e incorpora a região das células de Purkinje (Altmann 

e Bayer, 1997; Feirabend, 1990).  

A EGL apresenta atividade proliferativa no período de E8 a E15. Com o aumento do 

número de células, ocorre uma expansão da EGL (Goldowitz e Hamre, 1998; Luckner et al, 

2001). Gradualmente, os precursores de células granulares da EGL saem do ciclo celular e 

acumulam-se na região interna dessa camada, onde migram tangencialmente. Da região inferior 

da EGL, as células granulares iniciam um processo de migração radial na ML primitiva e IGL 

até alcançarem sua posição final. No percurso da EGL para a IGL, as células granulares passam 

por diversas mudanças morfológicas e deixam para trás os processos que formarão as fibras 

paralelas (Luckner e tal, 2001; Sepúlveda, 2005). 

A ML primitiva encontra-se entre a EGL e as células de Purkinje, começando a ser 

facilmente distinguível por volta de E16 (Sepúlveda, 2005). A ML forma-se pelo acúmulo de 

processos, como fibras paralelas e dendritos das células de Purkinje (Altmann e Bayer, 1997). 

Pelo menos em parte, as células granulares migram na ML em associação às fibras da glia de 

Bergmann, a glia radial do cerebelo (Altmann e Bayer, 1997; Mecha et al., 2010).   

A proliferação da EGL e subsequente migração das células pós-mitóticas resultam em um 

grande crescimento do cerebelo e na sua transformação anatômica. Gradualmente, a estrutura lisa 

e curvada do cerebelo primitivo ganha fissuras e formam-se as folhas cerebelares (Mecha, 2010; 

Goldowitz,1998). Os 10 lobos cerebelares primários podem ser reconhecidos no embrião de 

galinha entre E13 e E14 (Feirabend, 1990). 

Em E14, a EGL encontra-se em seu período de maior espessura e claramente separada 

em duas zonas. Na região superior da EGL encontram-se as células em proliferação, enquanto na 

sua região inferior aglomeram-se células pós-mitóticas. No fim de E15, as células pós-mitóticas 

da EGL iniciam um período de intensa migração em direção à IGL. Após E15, as células em 

cesto e estreladas começam a se diferenciar. As conexões sinápticas dessas células formam-se 

quatro dias depois do início da diferenciação, que não se completa antes do nascimento. A 

diferenciação das células de Golgi ocorre por volta de E16 e as conexões com as fibras musgosas 

se estabelecem até E19 (Feirabend et al., 1990; Sepulveda, 2005).  

 



Figura 6 – Migração das células granulares durante o desenvolvimento cerebelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação esquemática da migração das células granulares provenientes da EGL para a IGL. As células 

granulares migram tangencialmente na EGL e radialmente da EGL para a IGL. Na ML, as células granulares em 

migração podem associar-se a fibras da glia de Bergmann 

FONTE: Adaptado de Spitzer et al. (2006) 

 

 

Em E16, as células de Purkinje podem formar uma fileira única em algumas regiões, mas 

um arranjo com várias camadas de células constitui o padrão mais comum até E18 (Feirabend, 

1990). Em E18, a EGL encontra-se bem menos espessa que nos períodos anteriores e já não 

apresenta atividade proliferativa; a ML encontra-se bem delimitada; as árvores dendríticas das 

células de Purkinje apresentam o padrão do adulto, com dendritos secundários e terciários 

(Luckner et al., 2001; Sepúlveda, 2005). Por volta de E18, inicia-se um período de intensa 

sinaptogênese no córtex cerebelar (Feirabend, 1990).  

O desenvolvimento embrionário da galinha dura de 20 a 21 dias (Feirabend, 1990). No 

início do período pós-natal, a EGL desaparece e termina a migração das células granulares. Ao 

nascimento, o córtex cerebelar apresenta um padrão de laminação já bem similar ao do animal 



adulto e inicia-se o período de maturação dos circuitos cerebelares (Feirabend, 1990; Sepulveda, 

2005).  

Os mecanismos moleculares envolvidos com o cometimento de cada linhagem são pouco 

conhecidos, assim como os sinais que levam à sua migração e diferenciação. Sabe-se que 

padrões específicos de expressão gênica relacionam-se à produção de diferentes moléculas 

sinalizadoras, de acordo com a região e a etapa do desenvolvimento (Goldowitz e Hamre, 1998). 

As glicoproteínas da matriz extracelular seriam componentes importantes no controle da 

migração e diferenciação dos tipos celulares, assim como as interações entre os diferentes tipos 

celulares (Barros et al., 2011). 

 

Figura 7 – Córtex cerebelar de galinha em desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)Imagens ilustram o crescimento massivo e aumento de complexidade durante o desenvolvimento cerebelar. B)  

Transformação histológica do córtex cerebelar durante o desenvolvimento. Imagens capturadas em microscópio de 

fluorescência, cortes sagitais da região superficial do córtex cerebelar em E14, E18 e P0. Os núcleos celulares foram 

marcados por DAPI. Siglas: EGL (camada granular externa), IGL (camada granular interna), ML (camada 

molecular), PCL (camada de células de Purkinje), GL (camada granular). Barras de escala: 200 µm (A), 20 µm (B) 

FONTE: Guedes (2012) 



As células de Purkinje formam compartimentos delimitados pela expressão de proteínas 

específicas, os quais estariam relacionados à formação de áreas de contanto entre fibras aferentes 

e eferentes (Larouche e Hawkes, 2006). O número de células de Purkinje correlaciona-se ao 

tamanho da população de células granulares (Goldwitz e Hamre, 1998). Além disso, fatores 

liberados pelas células granulares seriam fundamentais no estabelecimento do padrão de 

organização do cerebelo (Marzban, 2010). A comunicação entre os precursores de células 

granulares e a glia radial durante a migração relaciona-se à sobrevivência das primeiras e à 

indução da morfologia adulta da glia de Bergmann (Altmann e Bayer, 1997). 

Diferentes síndromes genéticas associam-se a disfunções do desenvolvimento do 

cerebelo (Hoppenbrouwers et al., 2008). Alterações na anatomia cerebelar foram observadas em 

diferentes patologias (Sandyk et al., 1991; Varambally et al., 2006). Portadores de distúrbios do 

espectro do autismo apresentam grandes alterações no cerebelo, incluindo redução do número de 

células de Purkinje, diminuição da quantidade de substância cinzenta e aumento da substância 

branca (Carper e Courchesne et al, 2000; Dicicco-Bloom, 2006).  

Durante o desenvolvimento, o cerebelo é altamente vulnerável a fatores externos, como a 

contaminação por metais pesados e infecções virais (Varambally et al., 2006). Além disso, existe 

alteração do volume de regiões cerebelares em crianças e adolescentes com transtorno de 

estresse pós-traumático por maus tratos (De bellis e Kuchibhatla, 2006; Hoppenbrouwers et al., 

2008). 

Alterações na expressão de Cx43, Cx36 e Cx30 foram observadas em resposta à infecção 

pelo vírus BDV (Borna disease vírus) (Köster-Patzlaff et al., 2008, 2009). A expressão da Cx43 

no cerebelo e no neocórtex foi alterada também pela infecção pelo vírus influenza (Fatemi et al., 

2008). A ausência de Cx43 em astrócitos causa alterações histológicas no cerebelo (Wiencken-

Barger et al, 2007).  Portanto, mecanismos de regulação envolvendo a expressão de Cxs parecem 

ser importantes no desenvolvimento normal do cerebelo e podem ser parte dos mecanismos 

fisiopatológicos relacionados às malformações cerebelares.  

A Cx43 e a Cx36 foram associadas a importantes processos durante o desenvolvimento 

do SNC (Elias et al., 2007; Klander e Katz, 1998). Apesar disso, não se conhece bem o padrão de 

expressão dessas Cxs no cerebelo de vertebrados. Em trabalhos anteriores, nenhuma investigação 

detalhada da localização da Cx36 e da Cx43 ao longo do desenvolvimento cerebelar foi realizada 

(Belluardo et al., 2000; Dermietzel et al., 1989; Van der Giessen et al., 2006). Além disso, 

http://0-www.sciencedirect.com.opac.uthsc.edu/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DK%25C3%25B6ster-Patzlaff,%2520Christiane%26authorID%3D23008673200%26md5%3D3e8679dbd816ef2386969fc092b89d5d&_acct=C000051985&_version=1&_userid=1202635&md5=79002df84a5c7acb4f13a73a6b7fc2b4


utilizaram-se técnicas pouco sensíveis para a quantificação da expressão gênica de Cxs na 

maioria dos estudos já realizados e a análise simultânea dos níveis protéicos e de RNAm foi 

raramente empregada (Aberg et al., 1999; Van der Giessen et al., 2006).   

 

Tabela 2– Marcos no desenvolvimento do cerebelo de galinha 

FONTE: Guedes (2012), elaboração da tabela com base em informações provenientes das referências citadas  

 

 

 

Evento Idade Referência 

Células que originam a EGL são formadas na zona 

ventricular 

E2-E5 Feirabend (1990) 

Surgimento das células de Purkinje no epitélio ventricular E3,4,5 Feirabend (1990) 

Aparecimento da EGL Fim de E5 Feirabend (1990) 

Atividade Mitótica da EGL E8 -E15 Luckner et al 

(2001) 

Córtex cerebelar formado por EGL e ICCL E10 Feirabend (1990) 

Diferenciação das células de Purkinje na ICCL E10 - 12 Sepúlveda (2005) 

Aparecimento das primeiras sinapses E12 Sepúlveda (2005) 

IGL pode ser claramente visualizada E14 Bastianelli (2003) 

Início de período de intensa migração de células 

granulares 

Fim de E15 Feirabend (1990) 

Início da diferenciação das células em cesto e estreladas 

começam a se diferenciar na ML 

E16 Sepúlveda (2005) 

Início da diferenciação das células de Golgi na GL E16 Sepúlveda (2005) 

Células de Purkinje organizadas em monocamada e com 

árvore dendrítica completamente formada 

E18 Bastianelli (2003) 



6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, detectamos pela primeira vez a Cx36 e a Cx43 no cerebelo de aves. Além 

disso, realizamos a primeira análise detalhada da expressão de Cxs no desenvolvimento 

cerebelar. Assim como foi observado em outras espécies e regiões do SNC, observamos a Cx36 

e a Cx43 em neurônios e astrócitos, respectivamente. Durante o desenvolvimento cerebelar, 

encontramos um aumento na quantidade de Cx36 e Cx43, o qual pode ser atribuído tanto à 

regulação da expressão gênica como a mecanismos pós-transcripcionais.  

No período pós-natal, a Cx43 encontra-se em astrócitos da substância branca, astrócitos 

da substância cinzenta e na glia de Bergmann. Além do acoplamento entre astrócitos, é possível 

que a Cx43 esteja presente em JCs conectando astrócitos a neurônios e oligodendrócitos.  O 

início da expressão de Cx43 coincide com o aparecimento das primeiras células precursoras 

gliais e de sinapses no córtex cerebelar. O aumento da expressão de Cx43 no período 

embrionário e pós-natal pode ser associado ao número crescente de astrócitos no córtex cerebelar 

e seu amadurecimento funcional. Além disso, sugere que a comunicação via Cx43 seja 

importante tanto na sinaptogênese quanto na maturação dos circuitos cerebelares.  Pela primeira 

vez, a Cx43 foi observada em pontos de contato entre os processos da glia de Bergmann e as 

células granulares em migração.  

A Cx36 encontra-se principalmente em dendritos de células da GL, provavelmente 

células de Golgi, no período pós-natal. O aumento da expressão de Cx36 com o desenvolvimento 

cerebelar pode ser atribuído à participação dessa Cx na formação de circuitos neuronais. Nossos 

resultados sugerem ainda que a Cx36 participa de diferentes estágios de diferenciação das células 

granulares. Ao contrário de estudos realizados em ratos, observamos a presença de Cx36 na 

EGL, a camada germinativa externa do cerebelo e região de origem das células granulares. A 

Cx36 foi observada pela primeira vez em torno de células granulares em migração e em 

processos emitidos por elas. Além disso, não conhecemos estudo algum que tenha mostrado a 

Cx36 em associação a células em migração no SNC.  

Observamos ainda uma grande similaridade na distribuição espacial de Cx36 e de 

mGluR2/3 nos períodos embrionário e pós-natal. Esse resultado sugere a existência de uma 

relação funcional entre essas duas proteínas em diferentes momentos do desenvolvimento 

cerebelar.  A aparente associação entre Cx36 e mGluR2/3 no córtex cerebelar corrobora 



descobertas de estudos recentes sobre a relação entre proteínas constituintes de JCs e de sinapses 

químicas.  

A modulação da expressão gênica e proteica da Cx43 e da Cx36 no período embrionário 

e pós-natal, assim como sua associação com eventos específicos durante o desenvolvimento do 

cerebelo, sugere que essas Cxs sejam parte dos mecanismos que regulam a histogênese e 

maturação dos circuitos cerebelares. A análise da distribuição da Cx36 e Cx43 no córtex 

cerebelar indica também que existem similaridades e diferenças no padrão de expressão de Cxs 

entre diferentes espécies de vertebrados. 
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