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Sarin pode ter sido usado na guerra da Síria. Fonte da imagem:

< http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22307705 >.

Acesso em: 05 de maio de 2018. 2

Notícia Relacionada 1 

A guerra civil na Síria mostrou os efeitos

devastadores do uso de armas químicas,

especificamente do gás sarin. Esse gás é

um agente tóxico que atua no sistema

nervoso, seu uso e armazenamento foi

banido. Um esforço internacional levou

que o governo da Síria concordasse com

a destruição de seu estoque.

Mapa disponível em: < http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-22307705>.

Acesso em: 05 de maio de 2018.
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Como funciona o gás sarin?

O gás sarin foi desenvolvido na Alemanha

na década de 1930, inicialmente para uso

como inseticida. Sua toxicidade deixou

claro seu potencial uso como arma

química. O sarin age como um inibidor da

enzima acetilcolinesterase. Ao ser

aspirado e chegando às fendas

sinápticas, a molécula do sarin liga-se

covalentemente à acetilcolinesterase

num resíduo de serina presente no sítio

ativo da enzima. A ligação do sarin ao

sítio ativo da enzima, impede que esta

catalise a reação de clivagem do

neurotransmissor acetilcolina, levando ao

acúmulo do neurotransmissor e

consequente superestimulação das

células pós-sinápticas. O sarin leva as

pessoas a morrerem por asfixia.

Estrutura tridimensional da molécula do gás sarin. A figura foi

gerada com o programa Visual Molecular Dynamics (VMD),

com a opção: Graphics>Representations...>Drawing Method

CPK.. O código de cores usa ciano para carbono, branco

para hidrogênio, vermelho para fósforo e rosa para flúor.

O programa VMD está disponível para download em: <

http://www.ks.uiuc.edu/Development/Download/download.cgi

?PackageName=VMD )>(HUMPHREY W; DALKE A;

SCHULTEN K. VMD - Visual Molecular Dynamics. Journal of

Molecular Graphics, Amsterdã, v.14, p.33-38, 1996).

Notícia Relacionada 1 (Continuação) 

http://www.ks.uiuc.edu/Development/Download/download.cgi?PackageName=VMD
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A estrutura da enzima, após a inibição por

sarin, está mostrada abaixo, o retângulo

central destaca o sítio ativo da enzima. O

zoom do sítio ativo está na figura ao lado.
Glu

His

Serina 

modificada

Acima vemos a tríade catalítica da enzima acetilcolina

esterease, o resíduo de serina da tríade teve a estrutura da

cadeia lateral modificada pela ação do sarin. Houve a

fosfonilação da serina do sítio ativo pelo sarin. A estrutura da

serina modificada está indicada abaixo.

Fosfonilação da

cadeia lateral da

serina.

Notícia Relacionada 1 (Continuação) 



5

Notícia Relacionada 2 

O Prof. Dr. Ivan Izquierdo publicou um

trabalho no conceituado periódico PNAS

sobre o neurotransmissor acetilcolina. O

estudo é relatada a importância da

acetilcolina para a aquisição e

consolidação da memória espacial. A

pesquisa identificou que a queda dos

níveis de acetilcolina, em certas regiões

do cérebro, leva as cobaias a

apresentarem dificuldade de reconhecer

locais que estiveram anteriormente

Disponível em:

<https://issuu.com/pucrs/docs/pucrs_informacao-162/18>

Acesso em: 05 de maio de 2018.

https://issuu.com/pucrs/docs/pucrs_informacao-162/18
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A queda dos níveis de acetilcolina é

observada em pacientes com o mal de

Alzheimer. Fármacos para tratamento do

mal de Alzheimer visam aumentar a

disponibilidade do neurotransmissor na

fenda sináptica. Uma forma de aumentar

a presença de acetilcolina, é por meio da

inibição da enzima acetilcolinaesterase,

que catalisa a clivagem do

neurotransmissor.

Referência: Martyn AC, De Jaeger X, Magalhães AC,

Kesarwani R, Gonçalves DF, Raulic S, Guzman MS, Jackson

MF, Izquierdo I, Macdonald JF, Prado MA, Prado VF.

Elimination of the vesicular acetylcholine transporter in the

forebrain causes hyperactivity and deficits in spatial memory

and long-term potentiation. Proc Natl Acad Sci U S A.

2012;109(43):17651-6.

Acetilcolina é o neurotransmissor responsável pela memória

espacial.

Notícia Relacionada 2 (Continuação) 



Rato usado no experimento para transmissão de sinais

cerebrais via internet.

Fonte da imagem: < http://www.bbc.co.uk/news/science-

environment-21604005 >.

Acesso em: 05 de maio de 2018.
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Uma pesquisa inovadora mostra que é

possível criar uma interface cérebro com

cérebro, pelo menos em cobaias. A

equipe do Prof. Miguel Nicolelis

desenvolveu um sistema que transmite

sinais sensoriais e motores de um rato

para outro, separados por milhares de

quilômetros. A transmissão é via internet.

Os ratos apresentam eletrodos

implantados na cérebro, como mostrado

na foto ao lado. No estudo foram

realizados testes, para verificar se o rato

receptor conseguia interpretar os sinais

enviados pelo rato emissor. Os resultados

foram transmitidos da Duke University

Medical Center em North Carolina

(Estados Unidos) para a Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, em

Natal-RN (Brasil).

Notícia Relacionada 3

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21604005
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No experimento, mostrado ao lado, os

ratos foram treinados de forma que toda

vez que uma luz acendesse em frente

deles, os mesmos acionariam uma

alavanca abaixo da luz acessa, que

liberaria como recompensa uma certa

quantidade de água (figura A). Durante a

realização do experimento, o rato receptor

não tem estímulo visual da luz, assim ele

não sabe que alavanca pressionar para

obter a água. O rato emissor recebe o

estímulo visual (figura B), que é enviado

ao rato receptor (figura C) que, sem

nenhuma dica de luz, escolhe a alavanca

certa para liberação da água (figura D). O

experimento teve sucesso em 70 % das

vezes, indicando que não é devido ao

acaso.

Imagem disponível em: < http://www.bbc.co.uk/news/science-

environment-21604005 >. Acesso em: 05 de maio de 2018.

A

B

C

D

Notícia Relacionada 3 (Continuação)
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O experimento apresenta um mecanismo

de realimentação que, toda vez que o rato

receptor executa a tarefa certa, o rato

emissor recebe uma quantidade extra de

água (figura D). A ideia é que o rato

emissor se esforce em enviar o sinal

certo.

O Prof. Nicolelis espera aplicar o mesmo

experimento em outros animais e, no

futuro, em humanos.

Referência: Pais-Vieira M, Lebedev M, Kunicki C, Wang J,

Nicolelis MA. A brain-to-brain interface for real-time sharing of

sensorimotor information. Sci Rep. 2013;3:1319.

Rato emissor Rato receptor

A

B

C

D

Notícia Relacionada 3 (Continuação)



Vimos que a célula apresenta proteína intrínsecas, responsáveis pelo transporte

passivo de íons pela membrana. Especificamente, vimos, em detalhes, o

funcionamento do canal de potássio. Além dos canais iônicos, relacionados ao

transporte passivo de íons, ou seja, sem gasto de energia e descritos pelos fenômenos

de difusão e osmose, temos, também, o transporte ativo de íons na membrana. Nesse

tipo de transporte, a proteína envolvida é a bomba iônica. Na aula de hoje veremos a

bomba de sódio e potássio, representada no diagrama abaixo.
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ATP

Na+ Meio intracelular

Meio extracelular

Bomba de Sódio e Potássio

K+

Bomba de Sódio e Potássio



A bomba de sódio e potássio é uma proteína intrínseca com atividade enzimática. Ela

catalisa a clivagem da molécula adenosina trifosfato (ATP), atividade de ATPase. ATP

(mostrado nas figuras abaixo) é um nucleotídeo contendo 3 grupos fosfatos. ATP é

uma reserva de energia química para o metabolismo celular.

a) ATP (Estrutura 2D) b) ATP (estrutura 3D)
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Bomba de Sódio e Potássio



A ação da bomba de Na+/K+ segue as seguintes etapas:

1) A bomba de Na+/K+ , com ATP ligado, liga-se a 3 íons de Na+ intracelulares.

2) ATP é hidrolisado, causando a fosforilação de um resíduo de aspartato, da bomba

de Na+/K+ com a liberação de uma molécula de adenosina difosfato (ADP).

3) A mudança estrutural da bomba de Na+/K+, leva a uma exposição os íons de Na+

que, por apresentarem baixa afinidade pela bomba de Na+/K+, são liberados para o

meio extracelular.

4) A bomba de Na+/K+ liga-se a 2 íons de K+ extracelulares, isto causa a

desfosforilação da bomba, trazendo-a de volta à sua conformação anterior,

transportando K+ para dentro da célula.

5) A forma desfosforilada da bomba de Na+/K+ apresenta afinidade mais alta por íons

de Na+, os íons de K+ são liberados, a molécula de ATP liga-se à bomba.

6) O sistema está pronto para um novo ciclo.

12

Bomba de Sódio e Potássio



ATP PI
ADP

PI

PI

PI

ATP

ATP

Na+

Na+

K+

1 2

3

45

6

Meio intracelular

Meio extracelular Meio extracelular Meio extracelular

Meio extracelular Meio extracelular
Meio extracelular

Meio intracelular Meio intracelular

Meio intracelularMeio intracelularMeio intracelular
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Bomba de Sódio e Potássio



PI

Na+

Meio extracelular

Meio intracelular

K+

O meio intracelular de um neurônio, na ausência de estímulos, apresenta um potencial

elétrico negativo com relação ao meio extracelular, chamado potencial de repouso.

Proteínas intrínsecas, chamadas canais de K+, apresentam-se abertos, permitindo a

saída de íons de K+ . Assim, a saída de íons K+, deixa um excesso de carga negativa

no interior da célula e, como resultado, um potencial negativo. A ação conjunta da

bomba de Na+/K+ e do canal de K+ leva a um acúmulo de carga positiva no meio

extracelular. Tal situação, tem como consequência, uma diferença de potencial

negativa do meio intracelular com relação ao meio extracelular. Se colocarmos um

eletrodo no interior de um neurônio em repouso, teremos um potencial elétrico de

algumas dezenas de milivolts negativos.

Bomba de Na+/K+ canal de K+
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Potencial de Repouso da Célula



Aproximadamente um terço de todo ATP

da célula é usado para o funcionamento

da bomba de Na+/K+, o que indica a

importância para o metabolismo celular da

bomba de Na+/K+. Em 2007 foi elucidada

a estrutura tridimensional da bombam de

Na+/K+, mostrada na figura ao lado (Morth

et al., 2007). A análise da estrutura

indicou uma divisão clara de regiões

hidrofóbicas e hidrofílicas, que sugerem a

inserção na bomba de Na+/K+ na

membrana, conforme o modelo mostrado

no próximo slide.

Referência: Morth JP, Pedersen BP, Toustrup-Jensen MS, 

Sørensen TL, Petersen J, Andersen JP, Vilsen B, Nissen P.

Nature. 2007;450(7172):1043-9.
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Potencial de Repouso da Célula



Meio extracelular

Citoplasma

Referência: Morth JP, Pedersen BP, Toustrup-Jensen MS, 

Sørensen TL, Petersen J, Andersen JP, Vilsen B, Nissen P.

Nature. 2007;450(7172):1043-9.

A bomba de Na+/K+ apresenta um domínio rico em hélices, que estão em contato com

a parte hidrofóbica na bicamada, como indicado abaixo.
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Potencial de Repouso da Célula



Como vimos anteriormente, o potencial de repouso é resultado da ação conjunta da

bomba de Na+/K+ e do canal de K+. A bomba de Na+/K+ envia 3 íons de Na+ para o

meio extracelular e 2 íons de K+ para o meio intracelular, com gasto de uma molécula

de ATP (adenosina trifosfato). Aproximadamente um terço do ATP gasto pela célula é

usado pela bomba Na+/K+ para manter este fluxo iônico. O canal de K+ permite que o

excesso de K+ seja expelido da célula, sem gasto de ATP. A ação conjunta das duas

proteínas intrínsecas, leva a uma perda de carga positiva pela célula, causando o

aparecimento de um potencial negativo no meio intracelular, este potencial é chamado

de potencial de repouso, pois não precisamos de estímulo externo para gerá-lo.

Bomba 

de 

Na+/K+

Na+

K+

K+

Citoplasma

Meio extracelular

Canal 

de

K+
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Potencial de Membrana



Quando o neurônio passa para o estado

de potencial de ação, temos um aumento

do potencial de membrana, além do

potencial limiar. O aumento leva o

neurônio a uma situação onde há influxo

de Sódio, entram em ação dois outros

canais transmembranares, os canais de

Sódio e Potássio, ambos dependentes do

potencial elétrico da membrana. Aqui cabe

uma pequena observação. Na linguagem

física não usamos o termo “voltagem” para

indicar potencial elétrico, contudo, a

grande maioria dos textos de fisiologia em

português, quando referem-se aos canais

citados, usam a denominação

“dependentes de voltagem”. No presente

texto usaremos os termos “canais

dependentes de voltagem”, para

mantermos os termos usados na área de

fisiologia.

Fases indicadas no gráfico acima

1 Potencial de repouso

2 Despolarização

3 Repolarização                  Potencial de ação

4 Hiperpolarização
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a
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m
V

)
Tempo(ms)

1

2 3

4

Corrente elétrica

de estímulo
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Fases do Potencial de Ação



As etapas canônicas do potencial de ação

ocorrem devido à ação coordenada dos

canais de Sódio e Potássio dependentes

de voltagem. A abertura do canal de Sódio

dependente de voltagem

(despolarização), o fechamento do canal

de Sódio e abertura do canal de Potássio

(repolarização e hiperpolarização),

conforme vemos no gráfico ao lado. A

linha roxa indica o estímulo que é dado

para o início do potencial de ação, veja

que o estímulo não está em escala com o

potencial indicado pela linha vermelha. O

eixo horizontal é o eixo do tempo (em ms),

e o eixo vertical o eixo do potencial de

membrana (em mV). A linha vermelha

indica a variação do potencial de

membrana, durante as diferentes etapas

do potencial de ação. O neurônio é

considerado inicialmente em potencial de

repouso.

Fases indicadas no gráfico acima

1 Potencial de repouso

2 Despolarização

3 Repolarização                  Potencial de ação

4 Hiperpolarização

P
o

te
n

c
ia

l 
d

e
 m

e
m

b
ra

n
a
 (

m
V

)
Tempo(ms)

1

2 3

4

Corrente elétrica

de estímulo
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Fases do Potencial de Ação



Membrana 

plasmática

No repouso

(Er = -60 mV)

Portão m fechado

Portão h aberto

Após a despolarização

(Er= 40 mV)

Portão m aberto

Portão h aberto

5 ms depois da 

despolarização

(Er= -40 mV)

Portão m aberto

Portão h fechado

A)

B)

C)

O canal de Sódio é um tipo especializado

de canal iônico dependente de voltagem

(potencial elétrico). Sua abertura está

condicionada ao aumento do potencial de

membrana. Quando temos um potencial

de membrana, acima de um valor limite de

potencial (potencial limiar), o canal abre-

se, permitindo o influxo de íons de Sódio

na célula. O canal permanece aberto por

aproximadamente 1 milisegundo (1 ms).

Tempo suficiente para elevar o potencial

de membrana para dezenas mV positivos.

O canal de Sódio possui dois portões

distintos, portões m (de ativação) e h (de

inativação). O portão h fecha-se após a

despolarização e permanece fechado, não

permitindo o início de um novo potencial

de ação (período refratário).

Imagem disponível em:< 

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/figures.html >

Acesso em: 05 de maio de 2018.
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Os canais de Potássio abrem-se

imediatamente após a

despolarização, o que permite a

saída de carga positiva da célula, na

forma de íons de Potássio. O canal

de Potássio fica aberto durante a fase

de repolarização, onde o potencial de

membrana será trazido a valores

negativos, chegando a ficar mais

negativo que o potencial de repouso,

durante a fase seguinte, chamada de

fase de hiperpolarização.

Membrana 

plasmática

No repouso

(Er= -60 mV)

Canal de 

Potássio fechado

Após a despolarização

(Er = 40 mV)

Canal de 

Potássio fechado

5 ms depois da 

despolarização

(Er= -40 mV)

Canal de Potássio aberto

A)

B)

C)

21

Imagem disponível em:< 

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/figures.html >

Acesso em: 05 de maio de 2018.

Canais Iônicos

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/figures.html


Descrição passo a passo do potencial de ação

A) Os canais de Sódio e Potássio estão

fechados (potencial de repouso).

B) O aumento do potencial na membrana leva

o canal de Sódio, que é dependente de

voltagem (potencial elétrico), a abrir-se. O que

permite o rápido influxo de Sódio na célula,

aumentando de forma significativa o potencial

de membrana. Esta fase é chamada

despolarização (ou fase ascendente).

C) Aproximadamente 1 ms depois, os canais

de Sódio fecham-se e os canais de Potássio,

dependentes de voltagem (potencial elétrico),

abrem-se. Permitindo a saída do excesso de

carga positiva da célula. Esta fase é a de

repolarização (ou fase descendente).

D) A saída de grande quantidade de íons de

K+, leva a célula a atingir um potencial de

membrana abaixo do potencial de repouso,

esta fase é chamada de hiperpolarização.

Membrana 

plasmática

Canal Na+ Canal K+

22

Imagem disponível em:< 

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/figures.html >

Acesso em: 05 de maio de 2018.

Canais Iônicos
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A presença do portão de inativação

(portão h) no canal de Sódio dependente

de voltagem garante a propagação

unidirecional do potencial de ação. A

entrada de íons de Sódio, decorrente da

abertura do canal de Sódio dependente

de voltagem, leva a uma difusão de íons

de Sódio nos dois sentidos no axônio. Tal

presença de íons de Sódio levaria à

reabertura dos canais de Sódio, caso não

tivessem o portão de inativação (portão

h). Tal portal permanece fechado por

alguns milisegundos, caracterizando o

período refratário do neurônio. Durante

este período a elevação do potencial

de membrana, além do potencial limiar,

não causa disparo de novo potencial

de ação.

Dendritos

Corpo celular

Núcleo

Axônio

Terminais axonais

Direção do

impulso

Cone de implantação

Potencial de ação
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Um potencial de ação é uma súbita

variação no potencial de membrana, que

dura poucos milisegundos (ms). Lembre-

se, 1 ms = 10-3 s, ou seja, a milésima

parte do segundo. Tal perturbação é

conduzida ao longo do axônio. Num

neurônio de vertebrado, o potencial de

ação apresenta uma ação saltatória e

unidirecional, ou seja, sai do corpo do

neurônio e desloca-se ao longo do axônio

até o terminal axonal. A amplitude do

potencial de ação é a mesma, não

havendo queda de potencial ao longo do

axônio, como indicado por medidas de

potencial elétricos em pontos distintos do

axônio durante o potencial de ação

(mostrado no slide seguinte).

Dendritos

Corpo celular

Núcleo

Axônio

Terminais axonais

Direção do

impulso

Cone de implantação

Potencial de ação
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Propagação do Potencial de Ação
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Propagação do Potencial de Ação
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Propagação do Potencial de Ação



Em neurônios da maioria dos

invertebrados, é lançado mão do

mecanismo de aumento do diâmetro do

axônio, para acelerar a propagação do

potencial de ação. Tal artifício torna-se

inviável em vertebrados, devido à

complexidade do sistema nervoso desses

animais, assim, durante a evolução,

convergiu-se para um mecanismo

alternativo, para aumentar a velocidade

de propagação do potencial de ação. No

sistema nervoso periférico de

vertebrados, existe um tipo especializado

de célula, chamada célula de Schwann,

que reveste os axônios, como mostrado

na figura ao lado, o resultado do

revestimento do axônio é o isolamento

elétrico do axônio, nas regiões

envolvidas por essas células.

Células de Schwann

Nodos de Ranvier

Concepção artística de um neurônio de vertebrado,

com células de Schwann envolvendo parcialmente o axônio.

Disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/307779/enlarge >

Acesso em: 05 de maio de 2018.
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O isolamento elétrico impede que haja

abertura de canais iônicos ao longo dos

axônios, nas regiões envolvidas pelas

células de Schwann. O resultado líquido é

o aumento da velocidade de propagação

do potencial de ação. A figura ao lado

mostra a mielina (em azul), que envolve o

axônio (em marrom). A célula de

Schwann, ao envolver o axônio, deposita

camadas de mielina, formadas por ácidos

graxos, que isolam eletricamente o

axônio. A situação é análoga ao

isolamento de um fio condutor de

eletricidade, sendo a mielina a capa

isolante. No sistema nervoso central, a

célula que envolve o axônio é o

oligodendrócito. As células de Schwann

e os oligodentrócitos são tipos especiais

de células, chamadas células da glia.

Micrografia eletrônica (Scanning electronic micrography,

SEM) de axônios mielinizados. Considerando-se que a

imagem tem 10 cm de largura, o aumento observado é de

1350 vezes.

Disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/467670/enlarge >.

Acesso em: 05 de maio de 2018. 28
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Célula de Schwann

Nodo de Ranvier

Bainha de mielina

Na condução

saltatória o impulso

nervoso pula de um

nodo para outro
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Vamos considerar a propagação do potencial de ação de vertebrados. No instante

inicial (T=0), temos o disparo do potencial de ação, com a elevação do potencial de

membrana além do potencial limiar, o que leva à abertura dos canais de Na+

dependentes de voltagem.
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A difusão dos íons de Na+, ao longo do axônio, permite a abertura de canais de Na+, à

direita do ponto de disparo (no instante T=1). Tais canais estão distantes do ponto de

origem do potencial de ação.
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Na região da bainha de mielina, temos um isolamento elétrico, que não permite trocas

iônicas. A abertura de mais canais de Na+, gera uma retroalimentação positiva,

propagando o potencial ao longo do axônio (T=2).

Bainha de mielina
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A animação ao lado mostra a propagação

do potencial de ação em uma célula de

vertebrado. O potencial de ação salta de

um nodo de Ranvier para outro, até

chegar aos terminais axonais. Não há

disparo de potencial de ação na região

coberta pela bainha de mielina, mas no

axônio os íons estão em processo de

difusão, o que permite que cheguem ao

nodo de Ranvier mais próximo,

disparando um potencial de ação. O

processo termina com a liberação de

neurotransmissor na fenda sináptica.

Deve-se ressaltar, que foi observado em

alguns invertebrados a presença da

bainha de mielina, mas, de uma forma

geral, o mecanismo da bainha de mielina

é característico de vertebrados.

Neurônio de vertebrado. Vemos a propagação do potencial

de ação, de um nodo de Ranvier para outro. A região coberta

pelas células de Schwann não despolarizam, devido ao

isolamento elétrico propiciado pela mielina.
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O cérebro humano é considerado por

muitos como o mais capaz entre os

animais do planeta Terra. Considerando-

se que, um maior número de neurônios

significa maior poder cognitivo, espera-se

que o cérebro humano seja o campeão

entre os animais em número de

neurônios. Na verdade, apesar de muitos

livros textos estabelecerem o número

redondo de 100 bilhões de neurônios no

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

tal número ainda é motivo de grande

debate.

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

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

Imagem de CAT scan do cérebro.

Disponível em :  <

http://netanimations.net/Moving_Animated_Heart_Beating_L

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

é formado por aproximadamente 1011

neurônios, sendo que cada uma dessas

células pode formar até 10.000 conexões,

temos que o cérebro humano pode

apresentar até 1014 sinapses. Tomamos

um valor médio de 103 sinapses por

neurônio. Um estudo sobre o assunto

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

em 86,1 ± 8,1 bilhões de neurônios (

8,61.1010) num adulto do sexo masculino.

Revisões posteriores, sobre o número de

neurônios no cérebro humano, ficam entre

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

número de 100 bilhões, é um valor médio

das estimativas.

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

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

S. Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the

human brain an isometrically scaled-up primate brain

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

Concepção artística do cérebro humano.

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

Acesso em: 05 de maio de 2018.
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A complexidade dos pensamentos e do

tráfego de sinais no organismo humano

são resultados da interação entre

neurônios conectados. O impressionante

número de conexões entre os neurônios

cria um sistema altamente complexo

envolvendo 1014 sinapses. Os resultados

da ação desse sistema vemos a cada

segundo de nossas vidas, pensando,

criando e aprendendo... As interações,

que geram padrões complexos, são

resultados das sinapses entre as células.

Resumindo, tudo que pensamos e

lembramos é resultado das interações

dessa rede complexa de sinapses. Iremos

ver as principais características das

sinapses.

Segundo alguns autores, o cérebro humano tem

aproximadamente 1014 sinapses, uns apresentam um

número menor...

Fonte da imagem:

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

Brain-X-Ray-the-simpsons-60337_1024_768.jpg

Acesso em: 05 de maio de 2018.
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As sinapses são junções estruturalmente especializadas, em que uma célula pode

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

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

participação das células pré-sináptica e pós-sináptica.

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

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

Neurotransmissor

Ca+2

Receptor

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

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

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

receptores específicos na célula pós-sináptica. Os neurotransmissores ficam

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

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

uma classe especial de proteínas transmembranares, chamadas receptores.

Neurotransmissor

Ca+2

Receptor

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

Fenda sináptica
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De uma forma geral, as células nervosas

comunicam-se através de

neurotransmissores, que são pequenas

moléculas que se difundem facilmente

pela fenda sináptica. Os

neurotransmissores ligam-se às proteínas

transmembranares. Tal ligação promove

uma mudança estrutural, permitindo a

abertura dos receptores. A abertura

permite um influxo de íons. Todo o

processo demora milisegundos e há

diversos tipos de neurotransmissores,

como a acetilcolina e serotonina. O

fechamento dos receptores também

ocorre rapidamente, uma vez fechados, a

entrada de íons para célula pós-sináptica

é interrompida.
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Membrana

Receptor

(vista lateral)

Receptor

(vista superior)
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Um tipo especial de receptor é o receptor

de acetilcolina, encontrado nas células do

músculo esquelético e em neurônios do

sistema nervoso central. A acetilcolina,

indicada em vermelho na figura ao lado,

liga-se nas cadeias alfa do pentâmero,

indicadas em laranja, que formam o

receptor de acetilcolina. A faixa cinza na

figura indica a posição da membrana

celular, vemos claramente que o receptor

de acetilcolina atravessa a membrana

celular. Como sempre, a parte de cima da

figura indica o meio extracelular e a parte

inferior o meio intracelular. A faixa cinza é

a bicamada fosfolipídica.

Membrana

Receptor

(vista lateral)

Receptor

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

exocitose da célula pré-sináptica, ligando-

se ao seu receptor na célula pós-

sináptica. O receptor de acetilcolina é

uma proteína transmembranar composta

por 5 cadeias polipeptídicas (pentâmero),

sendo duas cadeias alfa, uma beta, gama

e delta. A ligação da acetilcolina promove

uma mudança conformacional na

estrutura do pentâmero, abrindo um poro

no centro da estrutura. Tal poro permite a

passagem de íons do meio exterior para o

citoplasma, o influxo de íons de sódio

eleva o potencial de membrana na região

próxima à fenda sináptica. Na figura ao

lado vemos o receptor de ACh visto de

cima, do meio extracelular e de perfil,

numa imagem deslocada 90º com relação

à figura de cima.
Código PDB: 2BG9
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Observando-se o pentâmero que forma o

receptor de ACh por cima, vê-se

claramente o poro, em formato de estrela

no centro da estrutura. Cada cadeia

polipeptídica está colorida de forma

distinta.

Na figura ao lado, temos uma visão de

perfil do receptor de acetilcolina, o trecho

transmembranar tem uma predominância

de hélices alfa, um padrão comum em

proteínas transmembranares.

Código pdb: 2BG9
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A estrutura mostrada no slide anterior é o

receptor de acetilcolina da raia elétrica

(Torpedo marmorata), similar ao

encontrado na junção neuromuscular de

mamíferos. As arraias e enguias elétricas

apresentam órgãos especializados

capazes de gerar pulsos de eletricidade.

Tais pulsos são capazes de paralisar suas

presas. Os órgãos elétricos são células

musculares modificadas de forma plana,

que encontram-se empilhadas. O

pequeno potencial gerado através de

cada membrana celular, controlada pela

grande densidade de receptores de

acetilcolina, somam-se, gerando choques

elétricos capazes de paralisar uma presa.

Cada célula funciona como um gerador,

que são colocados em série, o que tem

como resultado, a soma dos potenciais

individuais.

Torpedo marmorata (Risso, 1810) fotografia de ©Bernard 

Picton.

Disponível em: <

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

>

Acesso em: 05 de maio de 2018.

43

Sinapse Química

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


F
o

n
te

: 
P

u
rv

e
s
 e

t 
a

l.
, 

V
id

a
. 
A

 c
iê

n
c
ia

 d
a

 B
io

lo
g
ia

. 
6

a
. 
E

d
. 

 A
rt

m
e

d
 e

d
it
o

ra
, 
2

0
0

2
 (

p
g

. 
7

8
7

).

44

Sinapse Química



A presença de ACh na fenda sináptica, deixaria os receptores de ACh abertos por um

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

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

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

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

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

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

acetilcolinaesterase catalisa a clivagem de uma molécula de ACh em 80

microssegundos.

Tríade catalíca formada pelo resíduos: Ser 200,

Glu 327 e His 440.

Código de acesso PDB: 1ACJ

H440

E327

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

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

enfraquecimento do impulso nervoso. A inibição da enzima acetilcolinaesterase,

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

aumentando o impulso nervoso. A reação química catalisada pela acetilcolinaesterase

está mostrada abaixo.

+ H2O +

Reação de catálise da acetilcolina. 

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

Acesso em: 05 de maio de 2018.

Aceticolina

Colina

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

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

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

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

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

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

Droga aricept bloqueando o sítio ativo da

enzima e prevenindo a clivagem de ACh.

Código de acesso PDB: 1EVE
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Segue uma breve descrição de três sites relacionados à aula de hoje. Se você tiver

alguma sugestão envie-me (walter.junior@pucrs.br ).

http://brainu.org . Este site traz animações em flash para simulação do potencial de

ação e das sinapses. O site está em inglês.

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/default.html . Este site traz animações

figuras e testes sobre neurobiologia. É um site de apoio ao livro de Matthews GG.

Neurobiology. O site está em inglês.

http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=38 . Neste site temos uma descrição

da estrutura do canal de K+ dependente de voltagem.
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