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Células da glia

Pergunte aos pesquisadores
Se as baleias se comunicam, elas têm uma
linguagem? Linguagem significa pensamento?
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Mande sua pergunta
para o e-mail
wikirevistapesquisa@fapesp.br,
pelo facebook
ou pelo twitter
@PesquisaFapesp

As células da glia ou simplesmente glia
são células do sistema nervoso central
que interagem com os neurônios de modo
cada vez mais surpreendente. Há décadas,
quando foram identificadas, pensava-se
que servissem apenas como suporte
para os neurônios.
Agora se sabe que as células da glia
podem liberar neurotransmissores –
moléculas que regulam a atividade dos
neurônios, como o glutamato e a serotonina
–, desfazendo a ideia de que apenas
os neurônios poderiam liberar
neurotransmissores. Estudos mais recentes
indicaram que as células da glia têm
importante papel na transmissão da dor,
principalmente na dor neuropática.
Geralmente arredondadas, as células
da glia não possuem axônios e são 10 vezes
mais frequentes que os neurônios.
Seu formato lembra estrelas. Quando
estão ativadas, essas células parecem
mais brilhantes e mais reativas.
Em alguns processos fisiológicos,
as células da glia podem ser tão ou mais
importantes que os neurônios. Estudos
mais conclusivos poderão elucidar melhor
o envolvimento da glia na manutenção de
processos dolorosos.
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