
CÉREBRO 

Há uma conversa entre o cérebro e o sistema imunitário que afecta a memória 

Experiências com ratinhos confirmaram que existem células imunitárias que 
vivem no cérebro (nas meninges) e que estes linfócitos produzem uma 
molécula que influencia a memória a curto prazo. 

Andrea Cunha Freitas  
7 de Dezembro de 2019, 8:19  

VALERIE ALTOUNIAN 

Uma equipa de investigadores em Portugal que juntou imunologistas e neurocientistas 
encontrou uma inesperada ligação entre o cérebro e o sistema imunitário. O estudo, 
publicado na revista Science Immunology, revela que foram detectadas, pela primeira vez, 
células do sistema imunitário numa região do cérebro específica, as meninges. E, 
concluíram ainda, a presença dessas células, mais precisamente da molécula que 
produzem, influencia a memória a curto prazo. Em aberto, fica a hipótese de influenciar 
muitas outras coisas. 
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Não é novidade para ninguém que as nossas células do sistema imunitário reagem num 
contexto de doença. Os linfócitos T são os soldados que se esforçam por nos defender dos 
perigos. Já será novidade para algumas pessoas se dissermos que se sabia que há uma 
interacção entre o sistema imunitário e o sistema nervoso central quando há problemas, 
lesões ou infecções. Porém, a maior novidade que há para contar agora é que “a conversa” 
entre o cérebro e o sistema imunitário também acontece quando não há perigo ou doença. 
Nesse caso, os soldados não trabalham para atacar nenhuma ameaça mas para nos ajudar 
num melhor desempenho, neste caso específico, para apoiar a nossa memória a curto 
prazo. Quando não estão lá, a nossa memória de curto prazo é afectada. 

Este novo estudo estabelece uma ligação entre o sistema imunitário e o sistema nervoso 
mais forte do que se julgava. Por um lado, a equipa de cientistas detectou, pela primeira 
vez, a presença de um subconjunto de linfócitos T (gama delta) numa região do cérebro 
específica: as meninges. Por outro lado, mostrou ainda que estas células produzem uma 
molécula (IL-17) que interfere com a memória a curto prazo. 

“Nunca ninguém tinha visto estas células nas meninges. A primeira descoberta foi 
precisamente a identificação, pela primeira vez, destas células nas meninges. Depois 
perguntamos mas, afinal, o que é que elas estão lá a fazer? Descobrimos que elas produzem 
esta molécula IL17 e depois tentámos perceber qual era a função das células e da 
molécula”, recapitula Bruno Silva Santos, investigador no Instituto de Medicina Molecular 
(IMM) João Lobo Antunes (em Lisboa) e um dos autores do artigo. 

Para já, a descoberta foi feita em experiências com ratinhos que sem essa molécula ficavam 
com a memória de curto prazo nitidamente afectada. “Até recentemente, acreditava-se que 
as interacções entre o sistema imunitário e o sistema nervoso central ocorriam apenas 
durante lesões ou infecções”, confirma o investigador ao PÚBLICO. Estudos recentes, 
adianta ainda Bruno Silva Santos, sugerem também que o sistema imunitário suporta 
funções associadas ao comportamento social ou respostas sensoriais, mesmo num contexto 
livre de doença. 

 
Células da glia VALERIE ALTOUNIAN 
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Actores imunitários no cérebro 

A investigação dá um passo importante no terreno da neuro-imunologia. Entre os vários 
actores envolvidos nesta conversa entre o cérebro e o sistema imunitário, já se suspeitava 
que estes linfócitos T, responsáveis por uma resposta imunitária rápida, tivessem um papel 
e uma voz preponderante. 

Tinha já sido estabelecida, por exemplo, uma ligação entre estes linfócitos e a progressão 
de certas doenças que se instalam no cérebro (como a lesão de isquemia-reperfusão ou 
encefalite auto-imune, por exemplo). Foi essa a pista que a equipa de investigadores 
seguiu. Será que estas células também faziam alguma coisa na regulação das funções 
cerebrais na ausência de uma doença? As experiências com os ratinhos em labirintos 
mostraram que sim. 

Os cientistas perceberam que a molécula (IL-17) produzida por estas células “residentes” 
nas meninges ajudaram os ratinhos nas tarefas em que era preciso recorrer à memória de 
curto prazo. Os animais que foram manipulados de forma a não apresentarem vestígios 
desta molécula “apresentaram memória de curto prazo deficiente”. Mais: quando foram 
administradas estas biomoléculas a animais com deficiência de IL-17 a função cognitiva 
dos ratinhos melhorou e foi restaurada. 

Esta molécula era conhecida até agora sobretudo pelo seu papel anti-inflamatório. “No 
fundo, estamos a dizer que esta molécula sempre vista como anti-inflamatória quando se 
encontra em doses baixas – e isto é um aspecto crítico, a quantidade de IL17 que temos nas 
meninges é baixa – é muito importante para o funcionamento normal do cérebro”, diz 
Bruno Silva Santos. 

Então a presença da molécula IL-17 é um bom sinal em termos de memória de curto 
prazo? Sim. Quanto mais melhor? Não. Os cientistas notam que “níveis excessivos de IL-17 
foram associados a morte neuronal e anormalidades comportamentais”, lê-se no resumo 
do artigo. “A IL-17 desempenha um papel bilateral, promovendo a aprendizagem e 
memória num cérebro não doente, enquanto contribui para a neurodegeneração quando 
produzida em excesso durante a inflamação”, concluem. Problemas que surgem com 
patologias como a esclerose múltipla ou a meningite. 
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Investigador Bruno Silva Santos ENRIC VIVES-RUBIO 

Soldados com versáteis munições 

Os linfócitos T gama delta existem noutros locais do organismo onde também produzem a 
mesma molécula, mas, nesses casos, tem diferentes funções. “Noutros locais é importante 
para outras coisas, por exemplo, colegas da Irlanda mostram que essa molécula é 
importante na gordura para garantir uma boa resposta ao choque térmico ao frio. Quando 
o ratinho é colocado a uma temperatura muito baixa, tem de canalizar as suas reservas da 
gordura para combater esse choque e esta mesma molécula IL-17 produzida por estas 
células gama delta é importante para esse mecanismo de recuperação da temperatura do 
corpo e evitar que o ratinho morra de frio”, explica Bruno Silva Santos. Combatem doenças 
e inflamações, de um cancro a um vírus intruso. “Nós mostrámos, pela primeira vez, que 
estas células estão implicadas no processo do conhecimento no cérebro, em ratinhos”, 
refere por sua vez ao PÚBLICO Julie C. Ribot, investigadora no IMM e outra das autoras 
do trabalho elaborado em colaboração com a equipa da neurocientista Luísa Lopes. 

Assim, estes soldados têm munições versáteis, que variam de acordo com “o terreno” onde 
se encontram. Aqui, nas meninges, percebeu-se que a molécula que produzem se torna 
uma ajuda importante para um factor implicado na funcionalidade do cérebro e 
especificamente na aprendizagem. “No fundo, esta IL-17 é uma estafeta, as gamas delta nas 
meninges produzem esta IL-17 e ela activa as células de suporte ao cérebro que se chamam 
normalmente as ‘células da glia’, que servem para produzir um factor importante (o BDNF) 
que depois age nos neurónios”, complica um pouco Bruno Silva Santos. 
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Para simplificar, voltamos aos nossos soldados. “A natureza foi esperta porque deu funções 
diferentes às mesmas células. Estas células, afinal, não são só soldados que sabem reagir 
em situação de guerra [doença ou infecção]. Quando não estão em guerra, também estão a 
fazer qualquer coisa, estão a trabalhar. É uma mudança de paradigma. Normalmente, 
pensamos que o sistema imunitário precisa de acordar para responder a um intruso como 
um vírus, mas afinal ele está acordado e está a contribuir para a função dos órgãos”, arrisca 
o cientista. 

REUTERS/YVES HERMAN 

Deixando os soldados e os ratinhos de lado, chegamos à inevitável questão: como é que isto 
se aplica aos humanos? “Primeiro, temos de ter em conta que o nosso cérebro tem outra 
dimensão”, começa por referir Bruno Silva Santos, sublinhando que a “população” destes 
linfócitos T identificados nas meninges é reduzida. “Teríamos de fazer uma estimativa – e 
nós somos muito diferentes uns dos outros – de uma média normal. E em humanos não 
fazemos ideia de qual será.” E vai ser difícil saber porque, em termos de investigação, não 
há acesso fácil a material das meninges e do cérebro humano sem ser post mortem. 

Procurar outras funções e outros factores 

“Do ponto de vista da aprendizagem, o que é bom é ter a quantidade (seja ela qual for) 
normal de IL-17 nas meninges e no cérebro”, afirma Bruno Silva Santos. Com os obstáculos 
para chegarmos até ao palco onde tudo acontece (as meninges), foquemo-nos então na 
possibilidade de conhecer (e controlar) os actores que podem entrar em cena. “Temos 
dados preliminares que mostram que a vitamina A, que está na cenoura, por exemplo, é 
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uma vitamina que tem acção sobre estas células e que poderá estimular a tal produção de 
IL-17. Portanto, o consumo de cenouras que é uma coisa tão simples: além de fazer bem a 
outras coisas, se calhar faz bem à memória também através deste mecanismo. Mas estas 
são questões que temos de explorar melhor no futuro.” 

Julie C. Ribot acrescenta que também era muito importante perceber quais são os outros 
factores (além da dieta) que podem controlar esta quantidade de IL-17. “Isto é muito 
importante porque iria permitir perceber como manipular esta produção.” Perceber, por 
exemplo, se o facto de dormir muito ou pouco, bem ou mal, tem influência na produção 
desta molécula. “Outro aspecto a explorar era ver, além da função cerebral da memória, 
que outras funções cerebrais podem ser afectadas”, diz, espreitando por outra porta aberta. 
“Era interessante ver se há alguma relação entre esta molécula e o nosso comportamento 
social, a depressão, a ansiedade e todo este tipo de respostas que até agora julgávamos ser 
específicas do cérebro e que podem também ser influenciadas pelo sistema imunitário”, 
questiona. 

Mas há mais. Era importante perceber como regular esta molécula e como o sistema 
imunitário influencia o seu excesso e ainda qual a sua relação com doenças 
neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. 

tp.ocilbup@satierfca  
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