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C I TO L O GI A A V A N Ç A D A
E aí, galera do MeSalva! Vamos nos aprofundar no assunto de Citologia? Agora é pra
sair do basicão e aprender funcionalidades diferentes de alguns componentes celulares!
Recapitulando a citologia básica vamos lembrar que existem células procarióticas e
células eucarióticas (Figura 1). A diferença entre elas está basicamente nos seus envoltórios
celulares. As células eucarióticas possuem um envoltório nuclear, o que forma o núcleo com o
material genético, diferente das células procarióticas, em que o material genético fica “solto” no
citoplasma.

FIGURA 1: COMPONENTES BÁS ICOS DE CÉLULAS PROCARIONTES E EUCARIONTES .

LIP ÍDEO S E A F LUIDEZ DA MEMBRAN A
São os constituintes básicos e são eles que estabelecem a estrutura da MP. Existem 3
lipídios básicos presentes na MP de mamíferos: Fosfolipídios, Glicolipídios (formam o glicocálix)
e Colesterol.
Os fosfolipídios da MP são conhecidos como moléculas anfipáticas porque possuem duas
cadeias hidrofóbicas de ácidos graxos ligadas por uma cabeça hidrofílica (Figura 2).

FIGURA 2: ES QUEMA DA ES TRUTURA DE UM FOS FOLIPÍDIO.

Os fosfolipídios formam uma bicamada estável entre dois meios aquosos e é assim que
se estabelece a estrutura da Membrana Plasmática. Esta estrutura permite que as moléculas se
movam lateralmente e entre a bicamada (Figura 3).

FIGURA 3: A. ES QUEMA BICAMADA LIPÍDICA. B. MOVIMENTO DOS FOS FOLIPÍDIOS PELA
BICAMADA.

O colesterol tem um papel importante na fluidez da membrana. Ele confere rigidez à
membrana, assim sua quantidade irá determinar a fluidez (Figura 4). Quando inseridos na MP,
sua organização dificulta que os fosfolipídios difundam lateralmente, o que torna a membrana
mais rígida (Figura 5)

FIGURA 4: ES TRUTURA DO COLES TEROL E S UA INS ERÇÃO NA BICAMADA LIPÍDICA.

FIGURA 5: BLOQUEIO DO MOVIMENTO DEVIDO À PRES ENÇA DE MOLÉCULAS DE
COLES TEROL.

Proteínas: Compõem quase 50% da MP e cada uma desempenha uma função específicas, São
classificadas conforme sua posição na bicamada lipídica: Integral (atravessam a bicamada),
Periférica (acopladas somente a uma parte na bicamada) ou Glicoproteínas (associadas a
açúcares/carboidratos);
Carboidratos: Os carboidratos presentes na MP estão associados a lipídios ou proteínas:
Glicolipídeos (formam o glicocálix) e Glicoproteínas.

REGULAÇ ÃO DO C IC LO C ELULAR
Por que existe regulação do ciclo celular? Em primeiro lugar, porque precisamos nos
certificar que cada etapa da divisão se completou corretamente. Em segundo, as células não
podem se dividir para sempre, elas têm um tempo de vida! Por isso o controle do ciclo celular é
bastante rígido!
Então, quando o ciclo celular chega em determinados pontos, serão verificadas as
condições: nutrientes, tamanho, quantidade e posicionamento dos cromossomos. Estes momentos
são chamados “ponto de checagem”, em que ciclinas e quinases ciclino-dependentes realizam a
regulação (Figura 6).

FIGURA 6: ES QUEMA DO CICLO CELULAR E OS PONTOS DE CHECAGEM.

Ponto de Checagem G1: Os nutrientes necessários para o seguimento da divisão são checados.
Caso não seja verificada a presença de tudo que é necessário, a célula permanece em estado G0,
no qual não entre em divisão. As células com baixa capacidade de divisão também permanecem
em G0 – são conhecidas como células senescentes;
Ponto de checagem G2: Neste momento do controle é verificado se a replicação do DNA está
correta para a divisão da mitose, pois durante a fase S é realizada a síntese de DNA para a
duplicação do material genético. Caso a replicação não esteja correta, o ciclo é parado e a célula
volta ao estágio de síntese para reparar o que for preciso. Se não houver como reparar, a célula
entra em apoptose.
Se houver erros no controle e na verificação dos pontos de checagem, as células se
dividirão com mutações no seu DNA e tumores poderão ser formados. Esse fenômeno é
conhecido também como neoplasia. A palavra "neoplasia" vem do grego: neo = "novo" e plasis
= "crescimento”, multiplicação celular".
Simplificando, algumas perguntas são importantes para que a divisão celular possa
acontecer:





As condições ambientais são favoráveis?
O DNA apresenta danos?
Todo o DNA foi duplicado?
Os cromossomos estão corretamente alinhados?

P ROTEASSOMO
O que acontece com as proteínas que não serão mais utilizadas? É aí que entre esta
estrutura proteica, o PROTEASSOMO. Tem a função de degradação seletiva de proteínas mal
dobradas ou oxidadas, proteínas que não serão mais utilizadas pelo organismo. É um complexo
enzimático que trabalha como um “triturador”, quebra e recicla proteínas velhas e/ou com
defeitos, permitindo que os aminoácidos sejam reaproveitados (Figura 7). Estas proteínas podem
ser direcionadas do Retículo Endoplasmático Rugoso ao não serem formadas corretamente, ou do
citosol, recebendo sinalização específica com modificações de Ubiquitina. Uma cauda de poliubiquitina é transferida e usada como sinal para a degradação! É o sistema Ubiquitinaproteassomo. Veja na imagem abaixo:

FIGURA 7: ES QUEMA DO FUNCIONAMENTO DO PROTEAS S OMO.

P ERO XIS S O MO S E O S RADIC AIS LIVRES
1º) O que são radicais livres? Moléculas instáveis que interagem e danificam outras moléculas
como proteínas, lipídios, RNA e DNA. Os radicais livres (Figura 8) são chamados Espécies
Reativas de Oxigênio (EROS). São eles: peróxido de hidrogênio; ácido hipocloroso; ozônio;
oxigênio singlet; superóxido; radical hidroxil; peroxil; alcoxil.

FIGURA 8: ESQ UEMA DE UMA MO LÉCULA ESTÁVEL CO MPARADA COM UM RADICAL LIVRE.

2º) O que o peroxissomo tem a ver com radicais livres? Então, uma das funções dos
peroxissomos é proteger a célula dos danos causados por radicais livres!!! A enzima catalase é
responsável pelo processo que ocorre no peroxissomo.
Exemplo: A enzima catalase reage com o peróxido de hidrogênio e dessa reação se produz
água e oxigênio (Figura 9).

FIGURA 9: REAÇÃO DA CATALAS E NO PEROXIS S OMO.

3º) Somente o peroxissomo combate EROS? Não, as células possuem outras defesas para
combater EROS, transformando essas moléculas em outras não reativas.
Além da catalase dos peroxissomos existem outras enzimas antioxidantes presentes no
citoplasma e na mitocôndria, como Superóxido dismutase e glutationa peroxidase. Também
existem vitaminas antioxidantes como a vitamina E e C. A compartimentalização celular funciona
como uma boa estratégia para combater EROS, pois separa a geração de radicais livres do resto
da célula. O mecanismo de reparo do DNA e a degradação de proteínas também funcionam como
estratégias de diminuição de EROS.
Quando EROS são produzidos em maior quantidade do que são destruídos pela célula,
ocorre DANO OXIDATIVO.
Os fatores estressores que causam a formação de Radicais Livres sãos:
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Os danos moleculares ocorreram nos lipídios, proteínas e DNA. Como consequência
disso, seus efeitos maléficos acarretam em danos às membranas, perda de material intracelular,
redução da eficiência metabólica e mutações. Vale ressaltar que são muitos fatores estressores,
mas as células possuem mecanismos de proteção e reparação contra os EROS. Mesmo assim, é
importante ter um equilíbrio para que a célula consiga recuperar as moléculas e não sobre radicais
livres para causar dano celular.

PARA SABER MAIS
Então, galera, estudando um pouco mais de Citologia entendemos como ocorre o
envelhecimento celular. Uma vez que as células se dividem uma série de vezes entram em
senescência, ou apoptose, morte celular programada. O curioso por trás disso é o envelhecimento
dos organismos, principalmente o humano. Ana Aslan foi uma médica cientista que dedicou sua
carreira a estudar o envelhecimento humano! Para saber mais sobre ela leia o artigo no link:
https://cientistasfeministas.wordpress.com/2017/07/10/o-legado-de-ana-aslan-averdadeira-fonte-da-juventude/
Não envelhecer e viver na Terra do Nunca é uma historinha muito linda do Peter Pan! No
artigo “PARA RETARDAR O ENVELHECIMENTO” do Dr. Drauzio Varella ele fala um pouco
sobre como envelhecer com saúde! Confira:
https://drauziovarella.com.br/envelhecimento/para-retardar-o-envelhecimento/
Mesmo sabendo que não podemos deixar de envelhecer, muitos procuraram com afinco
a “fonte da juventude”. Segundo a lenda, a pessoa que se banhasse nas águas da fonte se tornaria
jovem para sempre. Confira no link um pouco da história que surgiu devido à busca pela magia
desta fonte!
http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/a-fonte-da-juventude-existiu-mesmo/
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E aí, galera do MeSalva! Vamos nos aprofundar no assunto de Citologia? Agora é pra
sair do basicão e aprender funcionalidades diferentes de alguns componentes celulares!
Recapitulando a citologia básica vamos lembrar que existem células procarióticas e
células eucarióticas (Figura 1). A diferença entre elas está basicamente nos seus envoltórios
celulares. As células eucarióticas possuem um envoltório nuclear, o que forma o núcleo com o
material genético, diferente das células procarióticas, em que o material genético fica “solto” no
citoplasma.
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São os constituintes básicos e são eles que estabelecem a estrutura da MP. Existem 3
lipídios básicos presentes na MP de mamíferos: Fosfolipídios, Glicolipídios (formam o glicocálix)
e Colesterol.
Os fosfolipídios da MP são conhecidos como moléculas anfipáticas porque possuem duas
cadeias hidrofóbicas de ácidos graxos ligadas por uma cabeça hidrofílica (Figura 2).

FIGURA 2: ES QUEMA DA ES TRUTURA DE UM FOS FOLIPÍDIO.

Os fosfolipídios formam uma bicamada estável entre dois meios aquosos e é assim que
se estabelece a estrutura da Membrana Plasmática. Esta estrutura permite que as moléculas se
movam lateralmente e entre a bicamada (Figura 3).

FIGURA 3: A. ES QUEMA BICAMADA LIPÍDICA. B. MOVIMENTO DOS FOS FOLIPÍDIOS PELA
BICAMADA.

O colesterol tem um papel importante na fluidez da membrana. Ele confere rigidez à
membrana, assim sua quantidade irá determinar a fluidez (Figura 4). Quando inseridos na MP,
sua organização dificulta que os fosfolipídios difundam lateralmente, o que torna a membrana
mais rígida (Figura 5)

FIGURA 4: ES TRUTURA DO COLES TEROL E S UA INS ERÇÃO NA BICAMADA LIPÍDICA.

FIGURA 5: BLOQUEIO DO MOVIMENTO DEVIDO À PRES ENÇA DE MOLÉCULAS DE
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Proteínas: Compõem quase 50% da MP e cada uma desempenha uma função específicas, São
classificadas conforme sua posição na bicamada lipídica: Integral (atravessam a bicamada),
Periférica (acopladas somente a uma parte na bicamada) ou Glicoproteínas (associadas a
açúcares/carboidratos);
Carboidratos: Os carboidratos presentes na MP estão associados a lipídios ou proteínas:
Glicolipídeos (formam o glicocálix) e Glicoproteínas.

REGULAÇ ÃO DO C IC LO C ELULAR
Por que existe regulação do ciclo celular? Em primeiro lugar, porque precisamos nos
certificar que cada etapa da divisão se completou corretamente. Em segundo, as células não
podem se dividir para sempre, elas têm um tempo de vida! Por isso o controle do ciclo celular é
bastante rígido!
Então, quando o ciclo celular chega em determinados pontos, serão verificadas as
condições: nutrientes, tamanho, quantidade e posicionamento dos cromossomos. Estes momentos
são chamados “ponto de checagem”, em que ciclinas e quinases ciclino-dependentes realizam a
regulação (Figura 6).

FIGURA 6: ES QUEMA DO CICLO CELULAR E OS PONTOS DE CHECAGEM.

Ponto de Checagem G1: Os nutrientes necessários para o seguimento da divisão são checados.
Caso não seja verificada a presença de tudo que é necessário, a célula permanece em estado G0,
no qual não entre em divisão. As células com baixa capacidade de divisão também permanecem
em G0 – são conhecidas como células senescentes;
Ponto de checagem G2: Neste momento do controle é verificado se a replicação do DNA está
correta para a divisão da mitose, pois durante a fase S é realizada a síntese de DNA para a
duplicação do material genético. Caso a replicação não esteja correta, o ciclo é parado e a célula
volta ao estágio de síntese para reparar o que for preciso. Se não houver como reparar, a célula
entra em apoptose.
Se houver erros no controle e na verificação dos pontos de checagem, as células se
dividirão com mutações no seu DNA e tumores poderão ser formados. Esse fenômeno é
conhecido também como neoplasia. A palavra "neoplasia" vem do grego: neo = "novo" e plasis
= "crescimento”, multiplicação celular".
Simplificando, algumas perguntas são importantes para que a divisão celular possa
acontecer:
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Todo o DNA foi duplicado?
Os cromossomos estão corretamente alinhados?

P ROTEASSOMO
O que acontece com as proteínas que não serão mais utilizadas? É aí que entre esta
estrutura proteica, o PROTEASSOMO. Tem a função de degradação seletiva de proteínas mal
dobradas ou oxidadas, proteínas que não serão mais utilizadas pelo organismo. É um complexo
enzimático que trabalha como um “triturador”, quebra e recicla proteínas velhas e/ou com
defeitos, permitindo que os aminoácidos sejam reaproveitados (Figura 7). Estas proteínas podem
ser direcionadas do Retículo Endoplasmático Rugoso ao não serem formadas corretamente, ou do
citosol, recebendo sinalização específica com modificações de Ubiquitina. Uma cauda de poliubiquitina é transferida e usada como sinal para a degradação! É o sistema Ubiquitinaproteassomo. Veja na imagem abaixo:

FIGURA 7: ES QUEMA DO FUNCIONAMENTO DO PROTEAS S OMO.

P ERO XIS S O MO S E O S RADIC AIS LIVRES
1º) O que são radicais livres? Moléculas instáveis que interagem e danificam outras moléculas
como proteínas, lipídios, RNA e DNA. Os radicais livres (Figura 8) são chamados Espécies
Reativas de Oxigênio (EROS). São eles: peróxido de hidrogênio; ácido hipocloroso; ozônio;
oxigênio singlet; superóxido; radical hidroxil; peroxil; alcoxil.

FIGURA 8: ESQ UEMA DE UMA MO LÉC ULA ESTÁVEL CO MPARADA COM UM RADICAL LIVRE.

2º) O que o peroxissomo tem a ver com radicais livres? Então, uma das funções dos
peroxissomos é proteger a célula dos danos causados por radicais livres!!! A enzima catalase é
responsável pelo processo que ocorre no peroxissomo.
Exemplo: A enzima catalase reage com o peróxido de hidrogênio e dessa reação se produz
água e oxigênio (Figura 9).

FIGURA 9: REAÇÃO DA CATALAS E NO PEROXIS S OMO.

3º) Somente o peroxissomo combate EROS? Não, as células possuem outras defesas para
combater EROS, transformando essas moléculas em outras não reativas.
Além da catalase dos peroxissomos existem outras enzimas antioxidantes presentes no
citoplasma e na mitocôndria, como Superóxido dismutase e glutationa peroxidase. Também
existem vitaminas antioxidantes como a vitamina E e C. A compartimentalização celular funciona
como uma boa estratégia para combater EROS, pois separa a geração de radicais livres do resto
da célula. O mecanismo de reparo do DNA e a degradação de proteínas também funcionam como
estratégias de diminuição de EROS.
Quando EROS são produzidos em maior quantidade do que são destruídos pela célula,
ocorre DANO OXIDATIVO.
Os fatores estressores que causam a formação de Radicais Livres sãos:
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Os danos moleculares ocorreram nos lipídios, proteínas e DNA. Como consequência
disso, seus efeitos maléficos acarretam em danos às membranas, perda de material intracelular,
redução da eficiência metabólica e mutações. Vale ressaltar que são muitos fatores estressores,
mas as células possuem mecanismos de proteção e reparação contra os EROS. Mesmo assim, é
importante ter um equilíbrio para que a célula consiga recuperar as moléculas e não sobre radicais
livres para causar dano celular.

PARA SABER MAIS
Então, galera, estudando um pouco mais de Citologia entendemos como ocorre o
envelhecimento celular. Uma vez que as células se dividem uma série de vezes entram em
senescência, ou apoptose, morte celular programada. O curioso por trás disso é o envelhecimento
dos organismos, principalmente o humano. Ana Aslan foi uma médica cientista que dedicou sua
carreira a estudar o envelhecimento humano! Para saber mais sobre ela leia o artigo no link:
https://cientistasfeministas.wordpress.com/2017/07/10/o-legado-de-ana-aslan-averdadeira-fonte-da-juventude/
Não envelhecer e viver na Terra do Nunca é uma historinha muito linda do Peter Pan! No
artigo “PARA RETARDAR O ENVELHECIMENTO” do Dr. Drauzio Varella ele fala um pouco
sobre como envelhecer com saúde! Confira:
https://drauziovarella.com.br/envelhecimento/para-retardar-o-envelhecimento/
Mesmo sabendo que não podemos deixar de envelhecer, muitos procuraram com afinco
a “fonte da juventude”. Segundo a lenda, a pessoa que se banhasse nas águas da fonte se tornaria
jovem para sempre. Confira no link um pouco da história que surgiu devido à busca pela magia
desta fonte!
http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/a-fonte-da-juventude-existiu-mesmo/

