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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),

esse número ainda é motivo de grande

debate.

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

Annu Rev Neurosci. 1988;11:423-53.
Concepção artística da transmissão sináptica no cérebro.

Disponível em :  < http://www.brainwaveinc.com/video/video-

8frames.gif>.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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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: 11 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 1013 sinapses. Os resultados

da ação desse sistema vemos a cada

segundo de nossas vidas, pensando,

criando e aprendendo... As interações 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: 11 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. Essa 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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(vista lateral)
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(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. Esse 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.

Esses 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: 11 de maio de 2018.
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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 essa 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: 11 de maio de 2018.

Aceticolina

Colina

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

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

temos o fármaco (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
15
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Sinapses excitatórias levam a célula pós-sináptica a aumentar a probabilidade de

disparo de potencial de ação, ou seja, há entrada de íons positivos na célula pós-

sináptica. É o caso da junção neuromuscular no músculo esquelético, onde a célula

pós-sináptica (fibra muscular) sofre despolarização devido à liberação do

neurotransmissor acetilcolina da célula pré-sináptica.

Acetilcolina

Ca+2

Receptor de acetilcolina

(canal de sódio)

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

Fenda sináptica
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Sinapses inibitórias são sinapses onde há entrada de íons negativos na célula pós-

sináptica, levando esta à hiperpolarização. GABA (ácido -aminobutírico) e glicina são

os neurotransmissores comumente encontrados em sinapses inibitórias. A presença

de canais de cloro dependentes de ligantes nas células pós-sinápticas, permite a

entrada de carga negativa, levando a célula à hiperpolarização.

GABA

Ca+2

Receptor de GABA

(canal de cloro)

Canal de Ca+2

Vesícula

Membrana pós-sináptica

Membrana pré-sináptica

Fenda sináptica
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A transmissão da informação na sinapse

química permite a comunicação

intercelular, envolvendo o neurônio pré-

sináptico e a célula pós-sináptica. A

informação é representada por uma

molécula carregadora da informação,

chamada neurotransmissor. A liberação

do neurotransmissor do neurônio pré-

sináptico para célula pós-sináptica leva a

última a gerar uma resposta, relacionada

com o tipo de neurotransmissor. Há

diversos tipos de neurotransmissores, tais

como glicina, aspartato e glutamato, bem

como peptídeos. Uma classe importante

de neurotransmissores é formada pelas

aminas biogênicas, exemplos destas são

dopamina e serotonina. Representação artística da sinapse química, onde vemos a

liberação de neurotransmissor da célula pré-sináptica

(superior) para célula pós-sináptica.

Disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/136195/enlarge >

Acesso em: 11 de maio de 2018. 18
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http://www.sciencephoto.com/media/136195/enlarge


O neurotransmissor ao ser liberado do

neurônio pré-sináptico atravessa a fenda

sináptica e acopla-se ao receptor,

presente na célula pós-sináptica. O

receptor é o que chamamos de canal

iônico dependente de ligante, o ligante

é o neurotransmissor. Já estudamos outro

tipo de canal iônico, o canal iônico

dependente de voltagem, que abre-se

devido ao aumento do potencial de

membrana. Exemplos de canais iônicos

dependentes de voltagem: os canais de

sódio, potássio e cálcio. Exemplo de canal

iônico dependente de ligante é o receptor

de acetilcolina, cuja a estrutura

pentamérica esta mostrada na figura ao

lado.

Estrutura do receptor de acetilcolina (código PDB: 2BG9).

Vista do meio extracelular para o meio intracelular. O orifício

central indica a passagem do íon de sódio. A figura foi

gerada com o programa Visual Molecular Dynamics (VMD),

disponível 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).
19
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Os canais iônicos dependentes de

ligantes são complexos protéicos,

formados normalmente por 4 ou 5

subunidades (tetrâmero ou pentâmero).

Os canais iônicos, como o receptor de

acetilcolina, estão fechados, quando sem

o neurotransmissor. Na situação fechada

há uma obstrução no canal (figura da

esquerda), o que impede a passagem de

íons. A ligação de duas moléculas de

neurotransmissor promove a mudança

conformacional necessária para a entrada

de íons (figura da direita). Moléculas que

impedem a ligação do neurotransmissor

no sítio de ligação são chamadas de

antagonistas. Há moléculas que podem

facilitar a ligação dos neurotransmissores,

tais moléculas são chamadas de

agonistas.

O canal da esquerda está fechado, a ligação de duas

moléculas de neurotransmissor (esferas verdes) promove a

abertura do canal iônico (canal da direita), permitindo a entra

de íons (esferas vermelhas).

Disponível em: <

http://www.rci.rutgers.edu/~uzwiak/AnatPhys/APFallLect18.ht

ml >.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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Os receptores de neurotransmissor

podem ser canais iônicos dependentes de

ligantes. O neurotransmissor, ao ligar-se

ao receptor, promove uma mudança

estrutural (ajuste induzido), promovendo

a abertura de um canal, que propicia o

trânsito de íons. O diagrama esquemático

ilustra o funcionamento de um receptor de

neurotransmissor típico, que abre devido

à acoplagem do neurotransmissor. O sítio

de ligação do neurotransmissor apresenta

um formato não complementar ao formato

do neurotransmissor (figura superior). A

ligação do neurotransmissor é que

promove a mudança na estrutura do

receptor (ajuste induzido), possibilitando a

abertura do receptor (figura inferior) e a

consequente entrada de íons. Receptores

que funcionam assim, são chamados de

receptores ionotrópicos.
Ajuste induzido no receptor, devido à ligação do

neurotransmissor.

Neurotransmissor

Receptor

ionotrópico

Sítio de ligação

Canal de íons 

fechado

Meio extracelular

Meio intracelular

B
ic

a
m

a
d
a

 

fo
s
fo

lip
íd

ic
a

Neurotransmissor

Receptor

ionotrópico

Sítio de ligação

modificado 

Canal de íons 

aberto

B
ic

a
m

a
d
a

 

fo
s
fo

lip
íd

ic
a

Meio extracelular

Meio intracelular
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Outro tipo de receptor é o

metabotrópico. Esses receptores não

apresentam canal iônico, a ligação do

neurotransmissor ao sítio de ligação

causa uma mudança conformacional na

estrutura do receptor, que ativa uma

proteína trimérica, presente no

citoplasma, a proteína G. Essa proteína é

formada por três cadeias polipeptídicas

(subunidades alfa, beta e gama), sendo

que a subunidade alfa se dissocia do

complexo e interage diretamente com um

canal iônico, ou se liga a outras proteínas

efetoras, tais como enzimas, que

catalisam reações químicas que geram

mensageiros (chamadas segundos

mensageiros), que abrem ou fecham

canais iônicos. Nos próximos slides temos

a sequência de funcionamento do

receptor metabotrópico.

Neurotransmissor (esfera verde) liga-se ao receptor, o que

leva as subunidades da proteína G a se dissociarem. A

subunidade alfa liga-se a uma proteína efetora (enzima), que

catalisa uma reação química que gera mensageiros

intracelulares. Tais mensageiros interagirem com canais

iônicos (canal roxo).

Disponível em: <

http://www.rci.rutgers.edu/~uzwiak/AnatPhys/APFallLect18.ht

ml >

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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Enzima

Receptor 

metabotrópico

Proteína G

1. Inicialmente o sítio de ligação da proteína G do receptor

metabotrópico está fechado, a proteína G está na forma

trimérica. O neurotransmissor não se acoplou ao receptor

ainda. Observe que o sítio de ligação de neurotransmissor

não apresenta forma complementar ao neurotransmissor.

Neurotransmissor

Meio extracelular

Meio intracelular

Sítio de ligação do neurotransmissor

Sítio de ligação da proteína G fechado

Sítio de ativo fechado

Sítio de ligação

alostérico
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Proteína G

2. O neurotransmissor liga-se ao sítio de ligação de

neurotransmissor (no meio extracelular), o que promove uma

mudança conformacional no receptor, expondo o sítio de

ligação da proteína G no meio intracelular. A acoplagem do

neurotransmissor ao receptor é da forma de ajuste induzido.Neurotransmissor

Meio extracelular

Meio intracelular

Receptor 

metabotrópico

Enzima

Sítio de ativo fechado

Sítio de ligação

alostérico

Sítio de ligação 

da proteína G aberto
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3. O sítio de ligação interno é reconhecido pela proteína G,

possibilitando sua ligação.

Proteína G Meio intracelular

Meio extracelular

Receptor 

metabotrópico

Neurotransmissor

Enzima

Sítio de ativo fechado

Sítio de ligação

alostérico
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4. As três cadeias polipeptídicas da proteína G se dissociam.

Meio intracelular

Meio extracelular

Subunidades da proteína G

Neurotransmissor

Receptor 

metabotrópico

Enzima

Sítio de ativo fechado

Sítio de ligação

alostérico
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5. A subunidade alfa da proteína G liga-se ao sítio alostérico da

enzima. Essa ligação leva a enzima a uma mudança

conformacional, que abre o sítio ativo, permitindo a catálise

química de uma nova reação. O produto dessa reação irá se ligar

a um canal iônico, num sítio de ligação exposto ao meio

extracelular.

Meio intracelular

Meio extracelular

Subunidades da proteína G

Neurotransmissor

Receptor 

metabotrópico

Enzima

Sítio de ativo aberto

Sítio de ligação

alostérico
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Os neurotransmissores carregam a

informação da célula pré-sináptica para a

pós-sináptica. Para reconhecermos quais

moléculas são capazes de exercer essa

função, temos que distinguir os critérios

para definirmos se uma molécula é um

neurotransmissor. Os critérios são os

seguintes:

1) A molécula tem que estar presente no

neurônio pré-sináptico;

2) A liberação da molécula tem que estar

vinculada à despolarização do terminal

axonal;

3) A liberação tem que ser dependente

de Cálcio;

4) Devem existir receptores específicos

na célula pós-sináptica para o

neurotransmissor.

Representação artística da liberação de neurotransmissor da

célula pré-sináptica (superior) para célula pós-sináptica.

Disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/image/428546/530wm/F00414

33-Synapse,_artwork-SPL.jpg >.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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Sobre a origem química, podemos

classificar os neurotransmissores em dois

grandes grupos. Os de origem peptídica

(neuropeptídeos) e as pequenas

moléculas.

Entre os neuropeptídeos temos peptídeos

com sequência variando entre 3 a 36

resíduos de aminoácidos

(http://www.neuropeptides.nl/ ).

Os neurotransmissores do grupo das

pequenas moléculas são formados por

aminoácidos (glutamato, aspartato e

glicina), purinas (ATP) e aminas

biogênicas (dopamina, adrenalina,

serotonina entre outros).

Neuropeptídeo Y (NPY). Este peptídeo de 36 resíduos de

aminoácidos é um dos mais abundantes no sistema

nervoso central. NPY está envolvido no controle do

estresse e memória.
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Aspartato

Glutamato
Glicina

GABA

Abaixo temos a estrutura molecular de 4 aminoácidos que são neurotransmissores.

GABA (ácido gama-aminobutírico) e glicina são encontrados em sinapses inibitórias,

a liberação desses aminoácidos leva a célula pós-sináptica a hiperpolarização.

Glutamato e aspartato são aminoácidos ácidos, e como neurotransmissor são

encontrados em sinapses excitatórias.
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Glutamato é geralmente reconhecido

como o mais importante

neurotransmissor na função encefálica

normal. A grande maioria dos

neurônios presentes em sinapses

excitatórias do sistema nervoso central

são glutamatérgicos,

aproximadamente 50 % de todas as

sinapses do encéfalo liberam esse

aminoácido. O glutamato é sintetizado

no neurônio pré-sináptico a partir da

glutamina, que é liberada das células

gliais. As células gliais captam

glutamado e convertem em glutamina.

O receptor ionotrópico de glutamato é

um canal iônico não específico para

íons positivos (cátions), sendo que

permite o influxo de Na+, K+ e Ca++.
Canal de Ca++

Vesícula 

de Glutamato

Receptores 

de Glutamato

Entrada de 

Ca++
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Entrada de Na+

Canal de Na+

PA

Célula glial

GlutamatoGlutamina

Glutamina

Transportador 

Célula pré-sináptica
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Excitotoxicidade é a capacidade do

glutamato de destruir neurônios

mediante uma prolongada transmissão

sináptica excitatória, normalmente

relacionada à diminuição do fluxo

sanguíneo no encéfalo. A causa mais

frequente para uma diminuição do

fluxo sanguíneo no encéfalo

(isquemia) é a oclusão de um vaso

sanguíneo cerebral, ou seja, um AVC

(acidente vascular cerebral). O

suprimento reduzido de oxigênio,

provavelmente determina uma

elevação dos níveis de glutamato, em

virtude da queda na captação de

glutamato nas sinapses, a qual é

dependente de energia.
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Estrutura da Acetilcolina (C7H16NO2
+)

Como vimos anteriormente, na sinapse

química a comunicação entre a célula pré-

sináptica e a célula pós-sináptica ocorre

por meio da liberação de um

neurotransmissor da célula pré-

sináptica. O neurotransmissor atravessa a

fenda sináptica, ligando-se ao seu

receptor na célula pós-sináptica. No caso

da contração do músculo esquelético, o

neurotransmissor é a molécula de

acetilcolina (ACh), mostrada na figura ao

lado. A molécula de ACh é liberada na

fenda sináptica e liga-se ao receptor de

ACh, na proporção de duas moléculas de

ACh para cada receptor de ACh

(pentâmero). Nos próximos slides temos

uma descrição detalhada da transmissão

sináptica na junção neuromuscular.
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Na figura ao lado temos uma

representação esquemática da

junção neuromuscular, onde

vemos do lado esquerdo o terminal

axonal do neurônio pré-sináptico

(neurônio motor). A célula pós-

sináptica é uma fibra muscular. No

sistema ilustrado, o potencial de

ação (PA) viaja ao longo axônio,

despolarizando o terminal axonal do

neurônio pré-sináptico. A entrada

contínua de íons de sódio elevará o

potencial de membrana nessa região

(despolarização da membrana). Veja

na figura à esquerda, primeiro

abre o canal de sódio dependente

de voltagem (já aberto), para

então abrir o canal de cálcio

dependente de voltagem (ainda

fechado).

Acetilcolina (ACh)

PA

Entrada de Na+

Canal de Na+
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Antes da chegada do potencial de

ação ao terminal axonal, temos os

canais de Ca++ dependentes de

voltagem fechados. As vesículas de

acetilcolina cheias do

neurotransmissor ACh, a fenda

sináptica, que é o espaço entre as

células pré e pós-sinápticas, não

apresenta ACh em tal situação. Os

receptores de ACh estão fechados. A

fibra muscular está no potencial de

repouso e não está contraída. Temos

no meio extracelular, de ambas as

células, alta concentração de sódio,

quando comparada com o meio

intracelular.

Acetilcolina (ACh)

Entrada de Na+

Canal de Na+

PA
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Canal de Ca++

Vesículas de acetilcolina (ACh)

Célula pré-sináptica

Receptores de ACh

A chegada de um potencial de ação

no terminal axonal (célula pré-

sináptica) muda o cenário. O

aumento do potencial de membrana

(despolarização), promove a

abertura do canal de Ca++

dependente de voltagem. Nessa

situação, ocorre a entrada de íons

de Ca++ para o meio intracelular,

conforme vemos no diagrama ao

lado.
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A entrada de íons de Ca++ promove

a fusão das vesículas de ACh com a

membrana celular, pela parte

intracelular. Essas vesículas estão

cheias do neurotransmissor ACh. Na

etapa seguinte ocorre a exocitose

de ACh para o meio extracelular. A

fenda sináptica é inundada com

ACh. Os receptores de ACh

continuam fechados e a célula pós-

sináptica em repouso.
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Canal de Ca++

Vesículas de acetilcolina (ACh)

Célula pré-sináptica

Receptores de ACh

A liberação do conteúdo das

vesículas de ACh na fenda sináptica

aumenta a concentração de ACh na

fenda sináptica, mas os receptores

de ACh continuam fechados e a

célula pós-sináptica em repouso.

Veja os receptores de acetilcolina na

fibra muscular (célula pós-sináptica)

fechados. A fibra muscular está em

repouso. Os receptores de ACh são

chamados de canais dependentes

de ligantes, e sua abertura depende

da interação com duas moléculas de

ACh. Os canais de sódio

dependentes de voltagem não

precisam de ligante para sua

abertura, da mesma forma os canais

de cálcio dependentes de voltagem.
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Canal de Ca++

Vesículas de acetilcolina (ACh)

Célula pré-sináptica

Receptores de ACh

As moléculas de ACh ligam-se ao

receptor de ACh, duas moléculas por

receptor. O receptor é um pentâmero

que apresenta duas subunidades

alfa, onde ligam-se os

neurotransmissores. Os receptores

de ACh abrem-se, o que permite a

entrada de íons de Na+. Há um

aumento do potencial da célula pós-

sináptica (fibra muscular) e a célula

pós-sináptica dispara um potencial

de ação que levará à contração do

músculo esquelético. Veja que a

ação da ACh é a abertura dos

receptores de ACh, não ocorre

entrada do neurotransmissor na

célula pós-sináptica.
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Fecham-se os canais de Ca++ da

célula pré-sináptica, o que cessa a

entrada de íons de Ca++. Encerra-se

a liberação de moléculas de ACh. As

moléculas de ACh, presentes na

fenda sináptica, são clivadas numa

reação química catalisada pela

enzima acetilcolinesterase (não

mostrada no diagrama ao lado). Os

produtos da clivagem entram na

célula pré-sináptica, para serem

usados na síntese de novas

moléculas de ACh e preenchimento

de novas vesículas de ACh.
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Canal de Ca++

Vesículas de acetilcolina (ACh)

Célula pré-sináptica

Receptores de ACh

Os receptores de ACh fecham-se, o

que encerra a entrada de íons de

Na+ na fibra muscular. Há uma

diminuição do potencial da célula

pós-sináptica (fibra muscular) e a

célula pós-sináptica volta ao

potencial de repouso. O sistema está

pronto para uma nova contração

muscular.
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Canal de Na+
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O receptor de ACh é um elo fundamental

para a transmissão da informação do

cérebro para os músculos, sendo um

ponto sensível para a ação de toxinas.

Muitos organismos desenvolveram

toxinas que são capazes de agir no

receptor de ACh, bloqueando-o. Tal

bloqueio causa paralisia. É o caso da

toxina do veneno da serpente Naja

siamensis (cobratoxina alfa). Como já foi

destacado, podemos pensar no veneno

de ofídios como um coquetel de peptídeos

e proteínas. Um dos componentes do

veneno da Naja siamensis causa

paralisia.

Foto da Naja siamensis, seu veneno apresenta um

neurotoxina que causa paralisia.

Disponível em: <

http://www.reptarium.cz/content/photo_04/03000032421_01_

f.jpg>

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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A toxina liga-se no sítio de ligação da ACh, evitando seu encaixe no receptor, o que

por sua vez não permite a contração muscular. O veneno curare age de forma

semelhante.

A cobratoxina alfa bloqueia o

sítio de ligação de ACh na

estrutura do pentâmero. Temos

uma unidade para cada sítio de

ligação de ACh. A proteína

pentamérica é uma proteína

similar ao receptor de ACh,

chamada proteína para ligação

de ACh.

Estrutura da proteína de ligação à acetilcolina em complexo com

cobratoxina alfa. Código de acesso PDB: 1YI5.
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O veneno curare age de forma

semelhante à cobratoxina alfa, ou seja, é

um antagonista competitivo da ACh. O

curare bloqueia o receptor de acetilcolina,

causando paralisia, sendo encontrado em

várias plantas dos gêneros

Chondrodendron e Strychnos. O curare é

usado por diversas tribos de indígenas da

América Latina como paralisante para

caça. Os índios embebem a ponta das

flechas com curare e usam essas flechas

para caçar. Os animais atingidos, mesmo

com um arranhão, sofrem paralisia e são

facilmente abatidos. A observação do

comportamento de caça do índios levou a

laboratórios de pesquisa a estudar e isolar

o curare, que tem atividade farmacológica

de relaxador muscular. Tal situação é um

exemplo de etnofarmacologia.

Estrutura molecular do curare.
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Feixe de fibras musculares

Tecido 

conjuntivo

Núcleos

celulares

Fibra muscular única

Miofibrilas
Mitocôndrias

Retículo 

sarcoplasmático

Núcleo

celular

O músculo esquelético é

formado por feixes de fibras

musculares. Essas fibras são

células multinucleadas,

constituídas por diversas

miofibrilas, retículo

sarcoplasmático, núcleos

(célula multinuclear) e

mitocôndrias. A miofibrila é um

sistema altamente ordenado de

filamentos finos e grossos. Na

figura ao lado vemos os

principais constituintes da fibra

muscular.
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O sarcômero é uma unidade repetitiva que forma a miofibrila. As linhas Z

delimitam o sarcômero. No sarcômero temos a sobreposição dos filamentos grossos

com os filamentos finos. Durante a contração muscular esses dois sistemas deslizam

um sobre o outro, causando a contração muscular.

Sarcômero

Banda A

Zona H

Filamento fino

Filamento grosso

Linhas Z

Miofibrila única
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A figura ao lado ilustra o sarcômero de

músculo de ratos, vemos sua estrutura

repetitiva, as linhas Z delimitam os

sarcômeros, que formam a miofibrila. A

sucessão de sarcômeros dá o aspecto

estriado ao músculo esquelético. No

sarcômero temos dois sistemas de

filamentos, os filamentos finos e grossos,

as linhas Z, indicadas na figura, são a

base de fixação do filamento fino. No

próximo slide temos um diagrama

esquemático detalhado do sarcômero. O

filamento fino é formado majoritariamente

por actina e o filamento grosso por

miosina.

Linha Z
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Micrografia disponível em: < http://www.jssm.org/vol4/n4/14/f4.gif>

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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A observação da mudança da largura do sarcômero, durante a contração muscular,

levou à proposição do mecanismo molecular da contração muscular, por Hugh

Huxley e Andrew Huxley, chamada de teoria do filamento deslizante. Cada

sarcômero é limitado pelas estruturas das linhas Z, no centro do sarcômero temos a

banda A, onde encontramos os filamentos grossos, formados pela miosina. Durante

a contração há sobreposição dos filamentos grossos e finos e o sarcômero se

encurta, os filamentos finos e grossos deslizam uns sobre os outros. A zona H e a

banda I são reduzidas, aproximando as linhas Z, que delimitam o sarcômero.
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As proteínas que formam as estruturas dos filamentos fino e grossos tiveram suas

estruturas tridimensionais determinadas a partir de cristalografia por difração de raios

X. Usando-se o conhecimento obtido da análise das estruturas tridimensionais, junto

com a teoria do filamento deslizante, podemos entender as bases moleculares do

processo de contração muscular. Veremos as principais estruturas envolvidas na

contração. A figura abaixo ilustra o polímero de actina F. O polímero de actina F é a

base do filamento fino, onde ligam-se as proteínas, tropomiosina e a troponina.

Polímero de actina que forma a estrutura principal do filamento fino.

Disponível em: < http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=19 >.

Acesso em: 11 de maio de 2018. 50
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Código de acesso PDB: 1DFK

Ao lado vemos a estrutura do fragmento

S1 da miosina, resolvido a partir da

cristalografia por difração de raios X. Na

estrutura temos a cabeça de miosina e

um prolongamento do braço da alavanca.

A cabeça de miosina, indicada ao lado,

apresenta atividade de ATPase,

responsável pela catálise da reação de

quebra da molécula de ATP, durante a

contração muscular. A cabeça de miosina

encaixa-se na actina, permitindo a

interação proteína-proteína, que leva ao

ancoramento do filamento grosso

(miosina) no filamento fino (actina), etapa

fundamental para a contração muscular.

Cabeça de miosina

51

Contração do Músculo Esquelético



O diagrama abaixo ilustra a interação da cabeça de miosina com o filamento de actina.

A cabeça de miosina destaca-se do filamento grosso, o que permite o encaixe da

cabeça de miosina na actina. Do lado esquerdo temos o sistema mostrando os

filamentos fino e grosso. Na figura da direita temos a estrutura da cabeça de miosina,

que possibilita o encaixa no filamento fino.

Cabeça

Braço de alavanca

Filamento grosso

Filamento fino
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Fonte: Purves et al., Vida A ciência da Biologia. 6a. Ed. Artmed editora, 2002 (pg. 837).

Na miofibrila os filamentos de actina e miosina sobrepõem-se. Os filamentos de

miosina são formados por feixes de proteínas, com extremidade globular e cauda na

forma de alavanca. Os filamentos de actina são compostos de duas cadeias

polipeptídicas, com monômeros de actina G enrolados, como contas em um colar de

pérolas. As cadeias são envolvidas por tropomiosina, e, em intervalos regulares,

ocorre a ligação de troponina, conforme o diagrama esquemático abaixo.

Filamento grosso Filamento fino Actina Tropomiosina Troponina
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Para quebrar a ligação da cabeça da miosina com a actina é necessário ATP (parte A).

A quebra da molécula de ATP leva à mudança conformacional da miosina (parte B),

contudo a molécula de ATP não é necessária para a formação do complexo actina-

miosina (partes C e D). A figura D indica o músculo contraído. Essa observação

explica a razão do endurecimento dos músculos dos animais após a morte, situação

conhecida como rigor mortis. A morte cessa a reposição da molécula de ATP, assim o

complexo actina-miosina não pode ser quebrado (Figura C).
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A análise do modelo do complexo actina-

miosina (Rayment & Holden, 1994) revela

as bases moleculares da contração

muscular. No modelo vemos a orientação

espacial relativa do fragmento S1 da

miosina, mostrando, claramente, que a

fenda na miosina estende-se do sítio de

ligação de ATP, até o sítio de ligação da

actina. O modelo também indica que a

cauda helicoidal do terminal C do

fragmento S1 da miosina, funciona com

um braço de alavanca. A boa

complementaridade de forma geométrica

e carga elétrica, das estruturas da miosina

e da actina, corroboram o modelo

proposto para contração muscular. No

slide seguinte temos uma animação do

movimento relativo da cabeça de miosina

e da actina na contração muscular.

Fragmento S1 

da miosina

Actina

Referência: Rayment, I. & Holden, H. M. (1994). Trends Biochem.

Sci. 19: 129-134. 57
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Miosina

Miosina

Miosina com

atividade 

ATPase

ATP
Ca2+

Troponina

Tropomiosina

Filamento de actina

ADP Mg2+

Animação GIF disponível em: < http://www.sci.sdsu.edu/movies/actin_myosin_gif.html >.

Acesso em: 11 de maio de 2018.

Componentes do diagrama
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O coração funciona como uma bomba,

com capacidade de bombear 5 litros de

sangue por minuto. Sua estrutura é

dividida em 4 câmaras, como mostrado no

diagrama esquemático ao lado, sendo

dois átrios e dois ventrículos. As veias

cava superior (VCS) e cava inferior (VCI)

levam sangue para o coração. A entrada é

pelo lado direito do coração. Os átrios

recebem o sangue e os ventrículos

bombeiam o sangue para fora do coração.

Imagem disponível em: < http://health.howstuffworks.com/heart.htm/printable >.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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O sangue capta oxigênio nos pulmões e

retorna ao coração pelas veias

pulmonares, entra no átrio esquerdo (AE)

onde é bombeado pela válvula mitral. O

sangue chega ao ventrículo esquerdo

(VE) e é bombeado pela válvula aórtica

para a artéria aorta, circulando então pelo

corpo. O ventrículo esquerdo apresenta o

músculo mais espesso do coração, pois

precisa bombear o sangue por todo corpo.
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Imagem disponível em: < http://health.howstuffworks.com/heart.htm/printable >.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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O potencial ação (PA) do músculo esquelético é resultado da ação de dois canais

transmembranares, os canais de sódio e potássio dependentes de voltagem. O PA

cardíaco apresenta um terceiro canal, o canal de Ca2+. A entrada de Ca2+ tem como

resultado a manutenção do potencial de membrana em valores relativamente altos,

quando comparados com o potencial de repouso. As figuras abaixo ilustram esta

diferença. Na figura da esquerda temos o PA devido à ação dos canais de Na+ e K+,

como observado no músculo esquelético. Na figura da direita temos o PA cardíaco,

com a fase de repolarização prolongada. Devemos destacar que as figuras não estão

em escala, o PA cardíaco dura aproximadamente 300 ms, enquanto o PA do músculo

esquelético dura poucos ms.
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Imagem disponível em: < http://www.blobs.org/science/article.php?article=5#1>.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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No PA cardíaco o aumento do potencial de membrana, além do potencial de repouso,

dispara o PA, com a abertura dos canais de Na+. Em seguida abrem-se os canais de

Ca2+, quando o potencial de membrana atinge aproximadamente -35 mV. A entrada

dos íons de Ca2+ mantém a célula em despolarização, posteriormente os canais de K+

abrem-se e levam à repolarização. Esta fase de despolarização, mais longa, quando

comparado ao PA do músculo esquelético, causa um período refratário também mais

demorado no PA cardíaco. Tal intervalo mais longo, entre os disparos dos PAs

cardíacos, garante um funcionamento otimizado do bombeamento do sangue pelo

coração.
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Imagem disponível em: < http://www.blobs.org/science/article.php?article=5#1>.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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Os batimentos são estimulados pelo nó

sinoatrial, que controla a frequência

cardíaca. Localiza-se próximo à junção do

átrio direito com a veia cava superior e é

formado por células do miocárdio

especializadas. Como todas as células

cardíacas, o nó sinoatrial é capaz de

atingir o potencial limiar (threshold) sem

outro estímulo, ele automaticamente

despolariza, entretanto, o nó sinoatrial é

mais rápido, como consequência o

impulso do nó sinoatrial se sobrepõe ao

das outras células cardíacas, ou seja, o

nó dita o ritmo dos batimentos cardíacos.

O nó sinoatrial é chamado marcapasso.
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Imagem disponível em: < 

http://www.blobs.org/science/article.php?article=5#1>.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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A sugestão cinematográfica relacionada

com a aula de hoje é o filme de ação,

Sem Limites . No elenco temos Robert de

Niro e Bradley Cooper. No filme um

escritor com problemas de inspiração

toma uma droga experimental que

potencializa as funções cognitivas. A

droga descrita na trama é ficção, mas o

filme ilustra bem as implicações de drogas

que atuam no cérebro.

Veja o trailer no site:

http://www.imdb.com/title/tt1219289/

Cartaz do filme Sem Limites(Limitless) de 2011.

Fonte da imagem:

http://www.imdb.com/title/tt1219289/

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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Segue uma breve descrição de um site

relacionado à aula de hoje. Se você tiver

alguma sugestão envie-me

(walter.junior@pucrs.br ).

http://brainexplorer.org. O site traz

animações em flash com a descrição de

fenômenos relacionados com a liberação

de neurotransmissores, propagação do

potencial de ação, transmissão sináptica,

doenças neurológicas, entre outros. O site

está em inglês.

Acesso em: 11 de maio de 2018.
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Selecionei 5 artigos, 3 trazem resultados interessantes sobre aplicações

farmacológicas da inibição da acetilcolinaesterase, um quarto descreve a polêmica

sobre o número de neurônios. O último artigo descreve a mudança do canal de Na+

dependente de voltagem da serpente que preda a salamandra.

1) Discovery of a novel acetylcholinesterase inhibitor by structure-based virtual screening techniques. Chen

Y, Fang L, Peng S, Liao H, Lehmann J, Zhang Y. Bioorg Med Chem Lett. 2012 May 1;22(9):3181-7.

2) Synthesis, characterization, X-ray crystallography, acetyl cholinesterase inhibition and antioxidant activities

of some novel ketone derivatives of gallic hydrazide-derived Schiff bases. Gwaram NS, Ali HM, Abdulla

MA, Buckle MJ, Sukumaran SD, Chung LY, Othman R, Alhadi AA, Yehye WA, Hadi AH, Hassandarvish P,

Khaledi H, Abdelwahab SI. Molecules. 2012 Feb 28;17(3):2408-27.

3) In silico methods to assist drug developers in acetylcholinesterase inhibitor design. Bermúdez-Lugo JA,

Rosales-Hernández MC, Deeb O, Trujillo-Ferrara J, Correa-Basurto J. Curr Med Chem. 2011;18(8):1122-

36. Review.

4) How many neurons do you have? Some dogmas of quantitative neuroscience under revision. Lent R,

Azevedo FA, Andrade-Moraes CH, Pinto AV. Eur J Neurosci. 2012;35(1):1-9.

5) Mechanisms of adaptation in a predator-prey arms race: TTX-resistant sodium channels. Geffeney S,

Brodie ED, Ruben PC, Brodie ED. Science 2002; 297 (5585): 1336–9.

66

Material Adicional (Artigos Indicados)



HODGKIN, ALAN L; HUXLEY, ANDREW F. "A quantitative description of membrane 

current and its application to conduction and excitation in nerve". Journal of Physiology, 

1952; 117 (4): 500-544.

OLIVEIRA, Jarbas Rodrigues de; WACHTER, Paulo Harald; AZAMBUJA, Alan Arrieira. 

Biofísica para ciências biomédicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 313 p.

OKUNO, Emiko; CALDAS, Iberê Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e 

biomédicas. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1982. 490 p.

PURVES, W. K., SADAVA, D., ORIANS, G. H., HELLER, H. G. Vida. A Ciência da 

Biologia. 6a ed. Artmed editora. 2002.

VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 3ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

1596 p. 

67

Referências


