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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: 31 de agosto de 2019. 2

Notícia Relacionada 1 

A guerra civil na Síria mostrou os efeitos

devastadores do uso de armas químicas,

especificamente do gás sarin. Este 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: 31 de agosto de 2019.

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22307705
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22307705
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22307705
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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) 
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Notícia Relacionada 2 

O Prof. Dr. Ivan Izquierdo publicou um

trabalho no conceituado periódico PNAS

sobre o neurotransmissor acetilcolina.

Nesse estudo é relatada a importância da

acetilcolina para a aquisição e

consolidação da memória espacial. O

estudo 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.
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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) 



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 do potencial

elétrico 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” em português

para indicar potencial elétrico, contudo, a

grande maioria dos textos de fisiologia em

português, quando referem-se aos canais

citados, usa 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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m
V

)
Tempo(ms)

1

2 3

4

Corrente elétrica

de estímulo
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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
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a
 (

m
V

)
Tempo(ms)

1

2 3

4

Corrente elétrica

de estímulo
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Membrana 

plasmática

No repouso

(Er = -75mV)

Portão m fechado

Portão h aberto

Após a despolarização

(Er= 50 mV)

Portão m aberto

Portão h aberto

5 ms depois da 

despolarização

(Er= -50 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: 31 de agosto de 2019.
10

Canais Iônicos

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


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= -75mV)

Canal de 

Potássio fechado

Após a despolarização

(Er = 50 mV)

Canal de 

Potássio fechado

5 ms depois da 

despolarização

(Er= -50 mV)

Canal de Potássio aberto

A)

B)

C)

11

Imagem disponível em:< 

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

Acesso em: 31 de agosto de 2019.

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+

12

Imagem disponível em:< 

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

Acesso em: 31 de agosto de 2019.

Canais Iônicos

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


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.

Essa presença de íons de Sódio levaria à

reabertura dos canais de Sódio, caso não

tivessem o portão de inativação (portão

h). Este portão 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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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. Esse artifício torna-se

inviável em vertebrados, devido à

complexidade do sistema nervoso destes

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: 31 de agosto de 2019.
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http://www.sciencephoto.com/media/307779/enlarge


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: 31 de agosto de 2019. 18
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http://www.sciencephoto.com/media/467670/enlarge


Célula de Schwann

Nodo de Ranvier

Bainha de mielina

Na condução

saltatória o impulso

nervoso pula de um

nodo para outro

19
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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.

Propagação do Potencial de Ação
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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

22
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A figura 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.

23
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Durante a propagação do potencial de

ação, o canal de Na+ dependente de

voltagem entra num período refratário

após o fechamento. No período refratário,

o canal de Na + dependente de voltagem

não responde a novos estímulos, como

podemos ver no gráfico ao lado. Na figura

ao lado um estímulo é aplicado 1 ms após

o disparo do potencial de ação, e não

ocorre a geração de um novo potencial de

ação (linha vermelha).

Tempo (ms)

Estímulos

Potencial

Gráfico do potencial de membrana contra o tempo (linha

vermelha), gerado pelo HHSim .

Programa disponível para download em: <

http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/)>.

Acesso em: 31 de agosto de 2019.

24
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http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/)


Na figura ao lado, temos a aplicação de

um segundo estímulo, 8 ms após o

primeiro, gerando um segundo potencial

de ação. O intervalo de tempo de 8 ms é

suficiente para que o canal de Na+ feche

seu portão de ativação. Em seguida, é

aberto o portão de inativação, o que

possibilita o disparo de um novo potencial

de ação. O período refratário é importante

para garantir a propagação unidirecional

do potencial de ação.

Estímulos

Potencial

25

Tempo (ms)

Gráfico do potencial de membrana contra o tempo (linha

vermelha), gerado pelo HHSim .

Programa disponível para download em: <

http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/)>.

Acesso em: 31 de agosto de 2019.
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A molécula Tetrodotoxina (TTX) causa

paralisia por meio de interferência na

junção neuromuscular. Sua estrutura

molecular está representada na figura ao

lado. A TTX apresenta origem não

proteica, ou seja, não é uma proteína ou

peptídeo. Na natureza a TTX é

encontrada na pele, ovário, fígado e

intestino de certos peixes, como o baiacu.

A TTX é um bloqueador de canal de sódio

dependente de voltagem. Podemos

pensar que a TTX é uma rolha molecular,

vedando o canal de sódio de forma que

não ocorre o disparo do potencial de

ação.

26

Estrutura molecular da TTX encontrada no peixe baiacu

(gênero Colomesus).

Colomesus é um tetraodontídeo neotropical, que atualmente

inclui apenas duas espécies: o baiacu-marinho C. psittacus e

o baiacu-amazônico C. asellus.

Fonte:

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6324668#sectio

n=2D-Structure.

Acesso em 31 de agosto de 2019.

TTX

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6324668#section=2D-Structure


A lidocaína é um anestésico local. Sua

ação anestésica é devido ao bloqueio do

canal de sódio dependente de voltagem.

Lidocaína é um bloqueador mais suave

que a TTX.

27

Estrutura molecular da lidocaína (Fonte:

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3676#section=2

D-Structure). Acesso em 31 de agosto de 2019.

Lidocaína

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3676#section=2D-Structure


A anestesia local realiza o impedimento

da propagação do impulso nervoso. Tal

bloqueio determina a perda das

sensações, contudo não levam à

alteração do nível de consciência.

Anestésicos locais funcionam com o

bloqueio do canal de sódio dependente de

voltagem. A lidocaína (xilocaína) funciona

dessa forma. O bloqueio do canal de

sódio dependente de voltagem impede o

disparo do potencial de ação e,

consequentemente, a transmissão do

impulso nervoso da célula pré-sináptica

para a célula pós-sináptica. Praticamente

todos os anestésicos locais agem com

bloqueio reversível dos canais de sódio.

Além da lidocaína, diversas drogas

apresentam efeito anestésico, ao lado

temos a estrutura molecular de algumas

que interferem com o canal de sódio

dependente de voltagem.
28

Diagrama ilustrando o bloqueio do canal de sódio

dependente de voltagem por anestésicos locais.

Lidocaína



O modelo de Hodgkin-Huxley foi proposto em 1952 para modelar o potencial de ação

do axônio de sépia. Os dados sobre a corrente iônica foram obtidos a partir do uso da

técnica de “voltage clamp”. Nesta técnica, o potencial elétrico da célula é mantido

constante, independente das concentrações iônicas. Na situação abaixo as correntes

iônicas são medidas. O diagrama esquemático abaixo ilustra a técnica. Um sistema de

retroalimentação permite que o potencial seja mantido num valor de referência. Assim,

toda vez que o potencial de membrana desvia-se um pouco do valor ajustado, uma

tensão adicional fornecida pela fonte de tensão leva o potencial de membrana de volta

ao valor ajustado.

Axônio

Amperímetro

Eletrodo 

extracelular

Eletrodo 

intracelular

Amplificador do potencial 

de membrana

Fonte de tensão

Amplificador de 

retroalimentação
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O modelo de Hodgkin-Huxley usa o conceito de condutância (g), para elaborar uma

equação diferencial que mostra o potencial de membrana em função do tempo E(t).

Não é objetivo do presente curso detalhar a dedução matemática, iremos somente

ilustrar a equação, destacando as principais características. Quando analisamos o

neurônio em repouso, vimos que o mesmo tinha um comportamento elétrico similar a

um circuito resistivo-capacitivo (circuito RC) simples, ilustrado abaixo.

R

Circuito RC
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Na figura ao lado, temos o circuito elétrico

equivalente da membrana celular durante

o potencial de ação, chamado de modelo

de Hodgkin-Huxley. No circuito temos 3

tipos de correntes iônicas, a corrente do

Sódio (INa), a corrente do Potássio (IK) e

uma terceira corrente chamada em inglês

de “leak current” (IL), que é composta

principalmente de íons de cloro. A

principal contribuição do modelo Hodgkin-

Huxley, foi a introdução das condutâncias

na análise do comportamento elétrico do

axônio. A condutância (g) é o inverso

da resistência elétrica (R), conforme a

equação abaixo:

A unidade de condutância é o Siemens (1

S = 1/Ohm).

gNa gK gL

ENa EK EL

Cm

IC

INa IK IL

I

IÍon

R

1
  g =

Circuito elétrico equivalente a membrana celular, segundo

o modelo de Hodgkin-Huxley.

Meio extracelular

Meio intracelular
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Ao incluirmos as condutâncias (g), temos

a possibilidade de modelar o potencial de

ação, considerando o circuito equivalente

ao lado. Temos as condutâncias para

Sódio (gNa), Potássio (gK) e uma terceira

para o termo “leak” (gL), ou seja,

vazamento de íons. A corrente total (I) é a

soma da corrente iônica (Iíon) e a corrente

capacitiva (IC), como segue:

I = IC + Iíon .

A corrente iônica total (Iion) é dada pela

soma de todas as correntes devido a cada

canal (INa e IK) e a terceira corrente (IL) é

constante e minoritária. Assim temos,

Iion = INa + IK + IL

gNa gK gL

ENa EK EL

Cm

IC

INa IK IL

I

IÍon

Circuito elétrico equivalente a membrana celular, segundo

o modelo de Hodgkin-Huxley.

Meio extracelular

Meio intracelular
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Vemos no circuito equivalente a presença

de 3 fontes de potencial, nominalmente

Ena , EK e EL, relativas ao Sódio, Potássio

e vazamento (leak). Esses potenciais

podem ser determinados a partir da

equação de Nernst. Assim, temos as

seguintes equações para as correntes

que formam a corrente iônica,

INa = gNa (V - ENa ) ,

Ik = gk (V - Ek )

e

Il = gL (V - EL )

onde V é o potencial da membrana.

Veja no circuito que as condutâncias do

Sódio (gNa) e do Potássio (gK) são

variáveis e a condutância de vazamento é

constante.

gNa gK gL

ENa EK EL

Cm

IC

INa IK IL

I

IÍon

Circuito elétrico equivalente a membrana celular, segundo

o modelo de Hodgkin-Huxley.

Meio extracelular

Meio intracelular
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Usando o circuito equivalente, vemos que na fase de despolarização temos a

condutância do Na+ alta, o que permitirá entrada de íons de Na+ na célula, elevando a

corrente INa e o potencial de membrana (V). Na fase repolarização, teremos aumento

condutância do K+, o que levará K+ para o meio extracelular e diminuirá potencial de

membrana.

1

2 3

4

Gráfico do potencial contra o tempo (linha vermelha),

gerado pelo HHSim (http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/).

gNa gK gL

ENa EK EL

Cm

IC

INa IK IL

I

IÍon

Meio extracelular

Meio intracelular
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O modelo de Hodgkin-Huxley é um

modelo computacional, sendo

considerado o primeiro modelo da

abordagem de biologia de sistemas. Tal

modelo descreve a resposta do axônio de

sépia a diferentes estímulos elétricos.

Temos a implementação do modelo

computacional de Hodgkin-Huxley

(modelo HH) em diversos programas.

Apresentaremos aqui um que foi

implementado na linguagem MatLab,

chamado HHSim que está disponível no

site http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/ .

A partir do simulador do potencial de ação

podemos testar diferentes tipos de

estímulos elétricos aplicados ao axônio,

bem como o efeito de moléculas que

interagem com os canais iônicos. Axônio pré-sináptico da sépia, colorido em rosa para

destaque.

Disponível em: http://dels-old.nas.edu/USNC-IBRO-

USCRC/resources_methods_squid.shtml

Acesso em: 31 de agosto de 2019.

Diagrama esquemático de uma seção do axônio de sépia.
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O diagrama esquemático abaixo ilustra o arranjo experimental simulado no HHSim.

Temos o cilindro representando uma seção do axônio da sépia, onde foram inseridos 2

eletrodos. Temos o eletrodo 1 responsável pelo estímulo, que será medido em

unidades de corrente elétrica, nA (nanoAmpére, 10-9 A).

Eletrodo 1

Gerador de corrente elétrica (estímulo)

Seção do axônio de sépia.
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Temos um segundo eletrodo (eletrodo 2) inserido após o eletrodo 1. O posicionamento

de eletrodo 2 indica que ele está mais próximo do terminal axonal que o eletrodo 1.

Assim, o estímulo gerado no eletrodo 1 pode propagar-se ao longo do axônio e ser

registrado no eletrodo 2. O eletrodo 2 está ligado a um voltímetro, que registra o

potencial de membrana em mV em função do tempo (eixo horizontal).

Eletrodo 1

Eletrodo 2

Gerador de corrente elétrica (estímulo) Voltímetro (eixo vertical em mV)

Seção do axônio de sépia.
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Na situação ilustrada abaixo, temos que o voltímetro mostra a evolução temporal do

potencial de membrana, num período de 20 ms, suficiente para vermos todas as fases

do potencial de ação (despolarização, repolarização e hiperpolarização).

Eletrodo 1

Eletrodo 2

Gerador de corrente elétrica (estímulo) Voltímetro (eixo vertical em mV)

Seção do axônio de sépia.
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Vamos usar o HHSim para destacar as características do potencial de ação. Na figura

abaixo temos a situação de potencial de repouso. A linha vermelha indica o potencial

da membrana (em repouso), a linha roxa indica o estímulo aplicado, a linha amarela a

condutância do Na+ e a verde a condutância do K+ .

Gráfico do potencial contra o tempo

(linha vermelha), gerado pelo HHSim

(http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/).

Acesso em: 31 de agosto de 2019.
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Aplicamos um estímulo, linha roxa, temos que o potencial de membrana atinge uma

valor acima do potencial limiar (linha vermelha). Em tal situação, abrem-se os canais

de Na+ dependentes de voltagem. Cofirmarmos a situação, verificando a condutância

do Na+ (linha amarela), que começa a subir, indicado o influxo de Na+. O eixo

horizontal é o do tempo. Todo evento está registrado em pouco mais de 20 ms.
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Gráfico do potencial contra o tempo

(linha vermelha), gerado pelo HHSim

(http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/).

Acesso em: 31 de agosto de 2019.

http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/


Comparando-se as condutâncias, vemos que a condutância do Na+ (linha amarela)

atinge o valor máximo, antes da a condutância do K+ (linha amarela). Isto deve-se ao

fato do canal de Na+ dependente de voltagem abrir-se antes do canal de K+

dependente de voltagem.
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Gráfico do potencial contra o tempo

(linha vermelha), gerado pelo HHSim

(http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/).

Acesso em: 31 de agosto de 2019.

http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/


Depois de poucos milisegundos, ambos canais estão fechados, como vemos com as

condutâncias retornando para o valor zero. Depois de mais alguns milisegundos, o

potencial de membrana (linha vermelha) retorna ao valor de repouso.
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Gráfico do potencial contra o tempo

(linha vermelha), gerado pelo HHSim

(http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/).

Acesso em: 31 de agosto de 2019.

http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/


O site do Protein Data Bank tem um material introdutório excelente sobre a função 

biológica de diversas proteínas.

Segue link: http://pdb101.rcsb.org/motm/motm-by-category
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O site abaixo traz informações sobre o programa HHSim.

Segue link: http://www.cs.cmu.edu/~dst/HHsim/
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