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Capítulo 1 

Prefácio

Êste trabalho faz parte de uma serie de estudos de 

eletrogênese da membrana intermediária(Prosser, 1967; Toide, Kuriyama,

Tashiro and Ito, 1975) nêste laboratorio. 0 interesse por este tipo 

de membrana e baseado na convicção que mais informação sobre o fenômeno 

de excitação pode ser obtida pelo estudo da membrana intermediária, porque 

êste tipo da membrana mostra mais variação em sua excitação, enquanto que 

as membranas de tipo de tudo-ou-nada e de tipo graduado são especializadas 

apenas para performar a certa função sob o comando. Êste interesse foi 

iniciado durante a observação do trabalho em músculos somático e visceral 

de Ascaris lumbricoides no laboratorio de Del Castillo em Porto Rico entre 

1960 e 1962. 0 estudo próprio dêste autor foi iniciado com o músculo

de minhoca no laboratorio de Carlos Chagas e A. P. Carvalho no Instituto 

de Biofísica, então Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1963, e foi 

continuado no laboratorio de fisiologia desta Universidade depois 1967.

Seus trabalhos foram citados e resumidos na3 monografias de Huddart (1975) 

e Jamieson and Lee(1976)•

A ideia de apresentar o presente trabalho como uma 

tese foi sugerida por J. B. Sales, professor de Zoologia, Universidade 

Federal do Ceará, e então candidato a mestre em entomologia nesta Universidade, 

cuja colaboração resultou em um artigo (Chang and Sales, 1977) e dois abstractos 

(Chang e Sales, 1975; Sales and Chang, 1976) nêste laboratório. A permissão 

para ingresso no programa-de pós-graduação pelo Padre J. S. Moure, coordenador 

do curso de entomologia desta Universidade, possibilitou a apresentação desta 

tese. 0 fornecimento dos animais para as experiências por A. M. Borba, 

professor de Parasitologia desta Universidade tornou possivel a realização 

dêste trabalho. 0 material de cosumo usado nêste trabalho foi fornecido 

pelo Departamento de Ciências Fisiológicas desta Universidaie e os equipamentos 

usados foram adquiridos através dos auxílios No. 84.75/67 e 2668/70 do 

Conselho Nacional de Pesquisas e No. 931/68 de CAPSS. As experiências 

foram feitas entre Novembro, 1976, e Abril, 1977. A consulta das 

referências para esta tese terminou no 1977.



Capítulo 2 

Introdução 

Mecanismo da Bioeletrogênese

0 tema do estudo desta tese é a bioeletrogênese. A 

bioeletrogênese, oomo o termo implica, 4 a produção de fenômeno elétrico 

pelo sistema biológico. Uma descrição dêste mecanismo é apresentada 

em três secções nêste capítulo.

Secção 1 

Bioeletrogênese em Geral 

Os conceitos básicos da bioeletrogênese estabelecidos 

nos anos cinqüêntas foram desafiados nestes últimos dêz ou quinze anos pelo 

estudo de outros tipos de células excitáveis. Muitas teorias tradicionais, 

como a especificação dos ions, como K e Na, responsáveis para a polarização 

e para a excitação, a utilização do potencial de ação de tudo-ou-nada como 

uma indicação da presença da excitação e a aplicação do exemplo artificial, 

como o potencial de ação, para explicar a excitação em natureza, já não são 

mais adequadas ou válidas para explicar o mecanismo de bioeletrogênese num 

ponto de vista moderno. Embora várias tentativas tenham sido feitas (e. g.,

Woodbury, 1960, 1965, 1973J Grundfest, 1966, 1971, 1975) para estabelecer um 

conceito mais compativel com a fisiologia moderna, a tradição dos últimos 

vinte ou trinta anos ainda está influindo tanto autores como leitores, nem 

o presente autor está livre desta influência, embora um esforço, evidenciado 

nos parágrafos seguintes, foi feito para descrever o mecanismo de bioeletrogênes 

. com a mínima influência tanto como possivel dos conceitos tradicionais.

A bioeletrogênese discutida nêste capítulo se refere 

apenas a do nervo e do músculo animal, embora a excitabilidade, uma manifestação 

de bioeletrogênese, se verifique em todas as células, inclusive a vegetal.

No mecanismo de bioeletrogênese das células muscular e nervosa, considera-se 

apenas sua membrana celular. 0 papel do citoplasma na eletrogênese ainda 

é pouco conhecido(porem, ver Troshin, 1952; Thomas and Gorman, 1977). Ê 

convencional descrever a estrutura de um organismo antes de discutir sua função.



Mas neste caso, a estrutura anatómica da membrana celular revelada pela 

histologia e histoquímica não ajuda no esclarecimento de sua função. A

estrutura da membrana celular usada na fisiologia ó representada pelo

circuito equivalente(Fig. 1). Embora êste circuito e considerado como 

a estrutura realística em fisiologia, sua correlação com o aspecto anatómico 

não pode ser estabelecida. Êste circuito ó basicamente um circuito harmônico

que contem três parâmetros de cabo, uma pilha que fornece um potencial, Em,

um capacitor que fornece uma capacitência, Ĉ , e um resistor que fornece nmq 

resistência, rm» A versão mostrada na Fig. la ó simplificada. Cada um

Fig. 1

Circuito equivalente da membrana excitável

a. Circuito da membrana excitável de Hodgkin-Huxley. Ĉ , o capacitor

da membrana. r , o resistor da membrana. £ , a pilha da membrana,m m r
b» Circuito equivalente com seus 

resistores e pilhas divididos para 

cada ion separadamente, 

c. Circuito equivalente com seus r̂

e r,T mostrados em maior detalhe. Aswa

flechas em Fig. lb são representadas 

nesta figura como mais dois resistores 

em paralêlos com o r̂  e o r̂  , ligados 

com dois diodos em direções opostas, 

representando as direções das retificações, 

e mais dois capacitores representando 

a limiar de iniciação da retificação.

DR, a retificação retardada. AR, a 

retificação anômala. ôut* a corren̂*e 

iin> a corrente em direção para dentro 

da cólula. 0 resistor simples(sem diodo e sem capacitor) representa 

a SPVC.
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em direção para fora da cólula.



destes três parâmetros de cabo é subdividido em seguida. 0 potencial,

& , não e fornecido por uma pilha mas e vima soma algebráica de pelo menos

duas pilhas em direções opostas. 0 metabolismo celular fornece uma energia,

E, que bombea ò ion j com a carga Z através o resistor R. na membrana em
J

uma direção determinada. Seu trabalho, W = £Z.F("F" é o número de Faraday).
J

Desde que o ion é bombeado através a membrana, sua distirbuição em ambos 

os lados da membrana não é equilibrada. A difusão dêste ion em direçã) 

para reequilibrar-se crea outro trabalho, W = RT ln El onde "R", a

constante de gas, "T", a temperatura absoluta, os colchetes, a concentração

dêste ion, "o”, o exterior da célula e "i", o interior da célula. As 

magnitudes destes dois trabalhos são diferentes. Quando esta diferença 

é mantida constante, i. e., não ha variação de [j] em respeito do tempo, t, 

e do local, x, na membrana, *3|jJ/ât +'ã(j}/ãx = 0, êstes dois trabalhos 

estão em um estado estável.

EZjF = RT ln 0)o/(j]i 

0 potencial, £ , é medido como o potencial da membrana, &m, pela equação 

de Nernst (Bernstein, 1902),

£ = RT/Z .F In [j] /[jl.

Desta equação, segue-ee que a condição de equilíbrio nunca pode ser atingida 

a menos que a célula morra enquanto L0o = Eli e £m = 0(0sterhout, 1922). 

Quando o potencial da membrana, £ m, é formado por um ion so, e. g., o 

potássio, o termo constante, RT/Z.F, mais o fator de conversão de ln para 

o log, é 58, e a equação de Nernst é,

^  = 58 loglKiyiK^

Quando se-traça as duas variáveis, £ m e log|jc]o, em vim gráfico (Curtis and 

Cole, 1942), obtem-se uma linha reta com um coeficiênte 58 de inclinação 

(Fig. 2, linha pontilhada)• A membrana nesta condição está simulando um 

eletrodo perfeito do potássio, i. e., qmbas as pilhas de metabolismo e de 

difusão são fabricadas por um, e mesmo, ion, o potássio. Contudo, na 

realidade, não é so' um ion que contribue para 0 mas são muitos, a equação 

de Nernst deve ser ampliada para incluir pelo menos os cinco ions, K, Na, Cl,

Ca e Mg, mais abundantes ao redor da membrana assim como a equação de campo 

constante (G0ldman, 1943; Hodgkin and Katz, 1949),
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A letra "P" representa a permeabilidade de cada ion, que é uma função de

mobolidade, ju, deste ion na membrana. A equação é chamada de campo constante

porque durante o estado estável, o campo elétrico, produzido pelo 
11 * 

movimento deste ion em cada ponto na espessura, x, da membrana tambem e

constante, d^/dx = 0. 0 circuito equivalente tambem é modificado

por dividir os parâmetros de cabo, r e £ , em cinco unidades, cada umam m

servindo para um ion(Fig. lb). Neste caso, se o £m é traçado no gráfico 

contra a mudança da concentração de apenas um dos ions, como o K, a linha 

não é mais reta mas uma curva como as linhas solidas na Fig. 2. Portanto, 

na prática, não existe uma membrana que simule um eletrodo perfeito de um 

ion sé. 0 termo, eletrodo perfeito do potássio, é aplicado relativamente 

àquelas linhas com menos curvatura na baixa [k]q e com a inclinação 

aproximadamente de 58 na alta [k] e o termo, eletrodo imperfeito do potássio, 

e aplicado aquelas linhas com a maior curvatura e com a inclinaçao mais 

afastada de 58. A curvatura destas linhas representa a proporção de 

contribuição dos ions alem do K no £m. Frequentamente, nas membranas
J  f  0̂

com o caracter de eletrodo imperfeito do potássio, a contribuição dos outros 

ions é maior que a do potássio. . Para determinar quais são os ions que 

contribuem nêste caso, a experiencia de retirada de cada ion de solução 

extracelular, ou da injeção eletroforêtica do ion intracelularmente, pode 

ser praticada. Um inibidor farmacológico tambem pode ser usado para o 

mesmo fim, e. g., tetraetilamonio para inibir a condutência do potássio, 

ĝ  (Armstrong, 1971), ouabaina para a ĝ a(Gorman and Marmor, 1974) e latanio 

para a g^ÍHagivara and Takahashi, 1967). Para distinguir se o movimento 

dêstes ions em questão é devido somente a difusão ou se tambem foi bombeado 

pelo metabolismo, a bomba metabólica pode ser inibida pela baixa temperatura 

ou por um inibidor metabolico (Wareham, Duncan and Bowler, 1974J Duncqn, 

Wareham and Bowler, 1976).

0 outro parâmetro de cabo, o capacitor da membrana, Ĉ , 

tambem é feito por um ion porque sua capacitência, representado a carga em



ambos os lados da membrana* igual a carga dos ions distribuidos nos dois 

lados pelo potencial de pilha» Sua magnitude pode ser calculada pela 

equação de amortecimento universal do circuito harmonico*

c - T < í z + R dZ+ Z_
m ” ..2 dt Cdt m

2
d Z ~Omite-se o primeiro termo da bobina, L — r , e resolve-se esta equação com
dt

a lei de crecimento natural, o potencial no capacitor da membrana,

z *representado pelo q— * em cada instante e*
m

A técnica de sua medida será descrita em detalhe na Secção 2, Gapitulo 3.

0 terceiro parâmetro de cabo, a resistência, rm, ou a 

condutência, g^ dos resistores pode ser calculado baseado na equação de 

Hodgkin-Huxley(1952),

^  = ̂ ^ m  “ ̂

onde o £. e o potencial de equilíbrio do ion j, e sua diferença com o

-^j» e a força eletromotríz para a corrente i. A técnica de medida 

da gm e a fixação de voltagem, ou polarização (Araki and Otani, 1951), 

descrita em detalhe em Secção 2, Capítulo 3. membrana excitável, esta

equação coincide com a lei de Ohm somente no SPVC (Lorkovic, 1976). Alem

desta faixa, a resistência varia. Portanto, um resistor variavel ("potenciô 

metro" pelo nome popular) e desenhado em seu lugar (flecha em Fig. 1b). Nas 

referências mais modernas (e. g., Wiederhold, 1977), o resistor em serie com 

um diodo e um capacitor e usado para designar não somente sua variação mas 

tambem a iniciação e a direção de sua variação. A Fig. 1c á uma adaptação 

feita aqui de várias fontes (Kandel and Tauc, 1966; McAllister, 1969; Lorkovic 

1976; Wiederhold, 1977), onde somente os resistores para os ions K e Na são 

mostrados mas deve ser entendido pelos leitores que os resistores para os 

outros ions são semelhantes. E facil de ver que uma corrente de valor 

baixo so pode passar atravás do resisotr simples na esquerda, portanto, so
A A *

uma resistência fixa deste resistor foi medida© guando a corrente e 

alta, a descarga do capacitor embaixo do diodo liga o ramo na direita com



outro resistor. 0 soma de dois resistores em paralelo diminui a 

resistência. Êste fenômeno, a diminuição da resistência na polarização 

com a corrente alta, chama-se "retificação” em fisiologia. Os dois 

diodos determinara as direções da corrente que pode causar uma retificação. 

Convencionalmente, a retificação causada pela corrente em direção para 

fora da célula, iQû > chama-se "retificação retardada" (Katz, 1949) e a 

retififiação causada pela corrente em direção paro dentro da célula, î n, 

chama-se "retificação anômala" (Hodgkin, Huxley and Katz,1949). Os adjetivos, 

"retardada" e "anômala" são histéricos mas não são descritivos, e servem 

hoje como abreviações para termos mais descretivos, como "a retificação na 

membrana para a corrente em direção para interior, ou para exterior, da 

celula". A retificação e uma medida da variabilidade de resistência, r,

ou condutência, g, no resistor iônico, e indica a excitabilidade desta 

membrana em relação a êste ion. Por exemplo, uma membrana sem excitabilidade, 

como a da célula epidermal do Tenebrio molitor (Popowich and Caveny, 1977), 

não mostra retificação pela corrente com o valor que causa uma retificação 

em outra membrana, portanto, esta membrana é "ohnica", pois obdece a lei de 

Ohm em todas faixas de corrente. As membranas que tem excitabilidade 

espontânea, i. e., sem necessidade de estímulo elétrico, como no motoneurônio 

do gato, não so mostram retificação mas tarabem um aumento de resistência 

durante a polarização, conhecido como a inclinação negativa no traçado V-i 

(Eckert and Lux, 1974-j Wilson and Wachtel, 1974? Schv/indt and Grill, 1977) o

A membrana em repouso não significa que a função dos três 

parâmetros de cabo esta parada ou esta em equilíbrio mas que a função destes 

três parâmetros de cabo esta procedendo com a mesma velocidade e com a mesma 

direção, i. e., em um estado estável. Quando ha uma variação na velocidade 

ou na direção da função de um dos parâmetros, a membrana esta em condição de 

"excitação". Uma vêz que os três parâmetros de cabo estão ligados num 

mesmo circuito, a variação de um induz a variação de todos três. Ha muitos 

sistemas para classificar a condição de excitação da membrana, incluindo a 

classificação baseada no curso temporal da variação do potencial durante a 

excitação (Grundfest, 1966, 1971, 1975) e a classificação baseada no movimento 

do ion mais proeminente durante a excitação(Hagiwara, 1973; Reuter, 1973).

Desde que uma excitação deve envolver a alteração em todos os três parâmetros



de cabo, o ootencial, a resistência e a capacitência, a classificação não 

será completa se so se der ênfase ao potencial. A diferença da participação 

dos ions na excitação é em graus e não absoluta, portanto, tambem e dificil 

explicar eficientemente a excitação nesta maneira. Um sistema aceitavel 

para todos os autores so poderá ser desenvolvido no futuro quando haja mais 

conhecimento sobre a excitação. Nesta tese, será adotada a classificação

baseada na causa da excitação. A excitação pode ser dividida em quatro

categorias. (l) A excitação é causada artificialmente, como per um estímulo 

elétrico no laboratório. (2) A excitação é iniciada por uma causa interna 

a mesma célula, portanto, a excitação espontânea. (3) A excitação é 

transmitida de outra célula em sua vizinhança. (4) A excitação não pode 

ser iniciada por qualquer causa conhecida embora a membrana nervosa, ou 

muscular, seja classificada como excitável.

0 estudo de primeira* categoria de excitação, a excitação

causada por um estímulo artificial, marcou o início do estudo da neuro-

fisiologia (Kodgkin, 1951; Hodgkin and Huxley, 1952; Keynes, 1951). Esta

excitação ocorre nas membrans com o potencial de repouso mantido somente

pelo K. Sua resistência em SPV3 (Lorkovic, 1976) está na fiaxa de Kohm-cm2
2

(Gole, 1942) e sua capacitência na faixa de jxF/cm (Cole, 1969). A retificação, 

pode ocorrir além desta faixa. Sob estímulo elétrico no laboratório, os 

valores destes três parâmetros de cabo variam como um fenômeno de excitação.

A seqüência destas variações foi descrita em detalhe por Dodge(l96l). A 

variação do potencial durante a excitação é designada como o "potencial de 

ação" (Action potential)o A denominação dos componentes do potencial de 

ação é complicada e conflitante entre os autores. Para melhor clareza, 

somente um termo será usado nesta tese para designar cada um, mas não os 

dois, dos componentes. A discrepância no uso dos ternos com outros autores, 

como Woodbury(1960, 1965, 1973), será notada nesta tese. 0 termo "potencial' i

de ação"(não espiga) refere o curso temporal inteiro desta variação do potencial, 

i. e., a partir do estímulo até o fim da resposta. 0 ato de produzir o 

potencial de ação é "evocar" (to evoke). 0 ato de visualizar o potencial

de ação é "registrar" (to record) (não capitular) da membrana (from the merabrane) 

(não na membrana). 0 potenfiial de ação é registrado no papel(on the paper)

10



(não dò papel) como um resultado a estudar. 0 primeiro componente do 

potencial de ação, uma variação do potencial por indução eletrotdhica do 

estimulo e "artefato"(Artefact)(não artifato)» A variação máxima do

potencial durante a resposta e a "espiga" (Spike)(não potencial de ação).

Quando a variação do potencial ocorre em ambas as direções, os termos,

"espiga despolarizante" (Depolarizing spike) e "espiga hiperpolarizante" 

(Kyperpolarizing spike), são usados. 0 tempo entre o artefato e o início 

da primeira espiga 4 "latência"(Latency). Um platô (Plateau) e um pos- 

potencial(Afterpotential) depois da espiga estão presentes em alguns casos.

A excitação da segunda categoria, a excitação espontânea(Spontaneous 

excitation), ocorre nas membranas com seu potencial de repouso mantido por 

mais de um ion (Grundfest, 1961, 1971, 1975). Sua resistência está na 

faixa de Mohm-cm (Carpenter, 1973) que pode diminuir e aumentar na polarização 

(Eckert and Lux, 1976) e sua capacitencia é pouco menor que da primeira 

(Carpenter and Gunn, 1970)• Os componentes da variação do potencial nesta _ -

Erratum,

Falta o .seguinte entre as linhas 9 e 10 da página 47,

lf . ,..  Tn- P. N„ R, TTSHERW00D (Ed.) • Insect imisclêELDER, H. Y. .Muscle strueture. • m. r_.-tia— *--------

Academic Press, N. .Y. . Pp. 1-^» 19?5o

,, _ ua excitaçao nesta membrana e o resultado

da sobrecompensação durante a recuperação do cíclo previo da excitação0 Esta 

explicação e adequada para a excitação rílmica, como no musculo cardiaco do 

coelho e no musculo liso de taenia coli da cobaia, mas não explica a causa 

que inicia uma excitação sem outra excitação prévia e sem a influencia da 

outra célula, i. e., a excitação espontanea pela definição real. A causa
A M A M

atual deste tipo de excitaçao.espontanea ainda nao foi verificada embora
»  '
este tipo de excitaçao seja registrado das membranas musculares intermediárias

(Prosser, 1967; Toide, Kuriyama, Tashiro and Ito, 1975) e se admita que tambem
A

existe nas membranas de alguns neuronios.

A terceira categoria, a excitação transmitida de outra 

cálula, não será discutida nesta tese, porque não e relevante a seu conteúdo.

A quarta categoria, a membrana excitável sem a excitabilidade, foi registrada
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das membranas de alguns musculos de tipo intermediário, como a da minhoca 

(Chang, 1975b) e das membranas dos neurônios de alguns insetos(Pitman, Tweedle 

and Cohen, 1972; Orchard and Finlayson, 1977; Hengstenberg, 1977). A 

razão desta ausência, ou baixa, excitabilidade ainda não e clara, á sugerido 

por, Hengstenberg (1977) que esta membrana está em condição "refrataria" 

(refractoriness) porque esta membrana pode ser revertida a ser excitável 

pela variação de seu potencial de repouso ou pela aplicação de um agente 

farmacológico (Pitman, Tweedle and Cohen, 1972). Uma explicação tentativa 

e apresentada na Discussão desta tese.

Para resumir, a eletrogênese da membrana excitável, 

como discutida nesta Secção, e uma reação de três parâmetros de cabo no 

circuito equivalente aos ions no ambiente. Quando esta reação está 

procedendo em velocidade constante e na mesma direção, a membrana á 

considerada como na condição de repouso. As taxas de reação nesta condição 

são medidas como os valores destes três parâmetros de cabo em repouso.

Quando há uma alteração da velocidade ou direção nesta reação, a membrana
S «v «w A m»
e considerada como em condição de excitaçao. 0 fenomeno da excitaçao 

pode ser classificado por vários métodos. Lesta Secção, a excitação e 

classificada em quatro categorias conforme a causa de sua iniciação.

Secção 2 

Bioeletrogênese comparativa

Nesta Secção, ó feita uma tentativa para classificar 

os animais conforme o mecanismo da eletrogênese na membrana de seu tecido 

excitável. 0 potencial de repouso, £ , pode ser dividido em duas 

categorias, o formado somente por um ion, como o K, e o formado por mais 

que um ion. Na prática, os valores de potencial de repouso dos vários 

animais podem ser comparados com o valor hipotético do potencial formado 

-somente pelo equilíbrio entre a [k]q e a (a]̂ , que aproxima 100 mV. A 

-Tabela 1 mostra que nenhum dêstes potenciais de repouso ó formado exatamente 

por somente o K, mas os das membranas 1, 2,3 são mais próximos a êste valor 

porque a participação do K em sua formação e maior e os das membranas 1, 5,

12



Tabela 1

Potencial de repouso

Ions
K Na Cl

Faixa de 
em mVm

No. da 
linha 
na Fig. 2 Tecidos Referências

X 60-90 1 MÚsculo somático de câraca, 
Balanus nubilus.

Hagiwara, Chichibu 
and Naka, 1964.

X 2 Axonio gigante da lula, 
Loligo nealii.

Curtis and Cole, 
1942.

X 3 MÚsculo esqueletico da rã, 
Rana oipiens.

Ling and Gerard, 
1950.

X X 30 - 60 4 Neuronio de caramujo, 
Limnea stasnalis.

Sattelle, 1974.

X X 5 Taenia coli da cobaia, 
Cavia porcellus.#

Kuriyama, 1963.

X X X 6 Músculo somático de 
Ascaris lumbricoides.

Del Castillo, 
De Mello and 
Morales, 1964.

X X 7 MÚsculo de 2ndo grupo 
de Pheretima hawavana.

Chang, 1975b.

* 0 nome científico não foi citado na referencia.

Fie. 2

Carácter do eletrodo do potássio das membranas excitáveis 

Os números em cada linha referem-se aos números na Tabela 1. Linha pontilhada, 

o carácter hipotético do eletrodo perfeito do potássio. Abscissa, concentração 

extracelular do potássio, (k]o> logarítmica. Ordenada, o potencial de repouso,



u
6 e 7 são mais distantes porque a participação de outros ions alem de K,

como Na e Cl, tambem e relativamente importante. A Fig. 2 mostra outra

maneira de comparar as componentes ionicas no potencial de repouso destes

sete animais na Tabela 1, com o potenfilal hipotético formado somente pelo

ion K. A variação do medida da membrana e traçada contra a variação

da log(K]Jo nêste gráfico. A variação do potencial hipotético e diretamente

proporcional a variação da log(jcJo conforme a equação de Nernst e aparece

como uma linha reta(pontilhada na Figura) com uma inclinação de 58 mV/IO x log]K!q.

0 numero 10 e a base do logaritmo comám. Aqui, ainda nenhum destes sete

potenciais de repouso se-comporta exatamente como o potencial hipotético

mas as primeiras três linhas tem longos trechos aproximadamente retos na

alta (k) com as inclinações aproximadamente 58 mV/lO x log[x]q. Todas

as sete linhas sólidas mostram uma curvatura na faixa de baixa iX) Q° 0

gráu desta curvatura indica aproximadamente a participação dos outnos ions

alóm do K. Pode ver-se que as primeiras três linhas sólidas mostram

menor participação dos outros ions enquanto que as ultimas quatro linhas

sólidas mostram maior participação dos iòns alem do K na formação de seu

potencial. Nota-se que esta classificação não coincide com a classificação

apresentada na sistemática dos animais. Os vertebrados e os invertebrados

são separados nestas duas categorias. Uma omissão importante da Tabela 1

e Fig. 2 é a participação do ion Ca na formação do 6^ por ser ainda pouca

observada e incompletamente entendida (Camay and Tasaki, 1971; Piek, 1975;

* Takahashi and Yoshii, 1976)•

Os outros dois parâmetros de cabo, a resistência de

repouso, R̂ , e a capacitência de repouso, Ĉ , são ‘ainda menos estudados

que o potencial de repouso, A resistência de repouso, R̂ , e o valor

da resistência da membrana abaixo de limiar de sua excitação. EÍ ura valor

variavel continuado, que pode ser dividido aproximadamente era duas partes,

o valor no segmento óhmico, ou SPVC (Lorkovic, 197ó), e o valor durante a

retificação. 0 valor da R na SPVC de muitas membranas excitáveis emm

diversos animais está dentro da faixa de Kohm-cnÚ' (Cole, 1942) 0 Mas o 

valor da na membrana neuronal da lesma, Aplvsia californica. e cen vezes 

maior que êste valor (Carpenter, 1970). Pela escacsês de dado3, ainda



não pode ser feita uma tabela nova para os valores da dos animais alem 

da de Cole (1942). Tambem os valores da Rm na retificação são hoje

disponíveis só em casos isolados. As membrana inexcítaveis, como a 

da célula epidermal de Tenebrio molitor (Popowich and Caveny, 1977), não 

tem o diodo para retificação, portanto, não possuem valor além do que de 

SPVC. A membrana neuronal de Aplvsia callfornica (Gallln and Wiederhold, 

1977) e de outros gastropodos (Cnnor and Stevens, 1971) só tem os diodos em 

direção para fora da célula era paralelo com os resistores para o K e para 

o Na, responsáveis para a retificação retardada pela corrente em direção 

para fora da cólula. A.membrana do axonio gigante da lula, Loligo pealii. 

só tem o diodo em direção para dentro da celula em paralelo com o resistor 

para o K, que somente permite a passagem de corrente com o valor crescente 

do valor do £ para o para causar uma retificação anômala (Grundfest,m XV

1971)• As membranas dos músculos esqueléticos do rato(Lorkovic, 1976) e

da ra, Rana pipiens (Freygang and Adrian, 1961), só tem o diodo em direção

paira dentro da cólula em paralelo com o resistor para o Na, que somente

permite a passagem da corrente com valor decrescente do para o £. t para

causar uma retificação anômala. A resistência do sistema dos resistores

nas membranas com excitação rítmica, como as do neurônio do caramujo, Helix

pomatia(Bckert and Lux, 1974) e do gato(Wilson and Wachtel, 1974; Schwindt

and Grill, 1977), pode diminuir e aumentar na polarização. A estrutira

do circuito responsável por este efeito ainda nao e clara. Nosso

. conhecimento da capacitência de repouso, Ĝ , e ainda menor do que o da

resistência de repouso, Rffl. Seus valores nas membranas excitáveis de
2

diversos animais estão ao redor de 1 }iF/cm (Gole, 1942). Durante a medida

da C , especialmente nos músculos esqueléticos dos vertebrados, a capacitei cia 
m

do sistema tubular, como RS e TTS, pode se confundir com a leitura da 

capacitência da membrana(Hodgkin and Nakajima, 1972).

Todas as membranas excitáveis exibem uma ou mais categorias 

de excitação. A categoria 1, a excitação produzida por estímulo elétrico 

no laboratório, ocorre no3 exemplos citados na Tabela 2. As variações

do potencial da membrana, o potencial de ação, durante esta excitação são 

mostfadas na Fig. 3. Desde que todos os potenciais de ação são evocados
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Tabela 2 

Potencial de ação

lona No. na
Na Ca Cl Fig. 3 Tecidos Referências

x x x  1 Eletroplaca da raia elétrica, Cohen, Bennett and
Ra.la erinacea. Grundfest, 1961.

x x 2 Musculo esquelético da Fukuda, 1974..
galinha, Gallus gallus.*

x x  3 Neurônio de Aplvsia californica. Geduldig and Jung, 1963.

x x  4 Musculo somático da craca, Hagiwara and Naka, 1964»
Balanus nubilus.

x x  5 Miísculo somático da minhoca, Hidaka, Ito, Kuriyama
Pheretima communissima. and Tashiro, 1969b.

x 6 Axônio da lula, Loligo peqlii. Hodgkin and Huxley, 1945«

x 7 Músculo esquelético da rã, Jenerick and Gerard, 1953.
Rana pjpiens.

x 8 Musculo somático da minhoca, Chang, 1975b.
Pheretima hawayana.

* 0 nome científico não foi citado nesta referência.

10 msec

lOOmsec

50 msec

| 2 5 m v

Fig. 3 

Potencial de acão 

Os números nesta figura são 

os mesmos que na Tabela 2.

A flecha na Fig. 3.2 indica 

a espiga de cloro precidida 

pela espiga do sodio.



pelo estímulo elétrico, o artefato está presente em todos casos na Fig. 3 

como uma indicação mais saliente nesta categoria. As latências mais 

curtas (menos que 1.0 msec) do potencial de ação foraa registradas das 

membranas do axonio da rã(Lorente de No, 1948), dos neurônios do gato 

(Llòyd, 1943) e da rã(Brookhart, Machne and Fadiga, 1959). As latências 

mais longas foram registradas das membranas do másculos das minhocas,

Eheretima hawavana(l6.7 msec em Chang, 1975b) e P. comraunissima (50 msec em 

Hidaka, Kuriyama and Tashiro, 1969) e do másculo do estômago da cobaia(200 

msec em Ito, Kuriyama and Sakamoto, 1970). As latências mostradas na 

Fig. 3 sao as intermediárias. A espiga despolari2ante no potencial de 

açao pode ser de tipo de tudo-ou-nada, i. e., com o amplitude de valor fixo, 

como a das membranas das células rápidas do másculo da rã, P.ana temooraria 

(Kuffler, 1953) e do camarão, Astacus fluviatillus(Fatt and Ginsborg, 1958), 

e tambem pode ser de tipo graduado, i. e., cora sua amplitude proporcional 

a intensidade do estímulo, como as das células lentas dos mesmos dois 

musculos citados. A espiga despolarizante de tipo graduado tambem foi 

registrada do másculo de segundo grupo da minhoca, Pheretima hawyqna (Chang.

1975b) e dos másculos lisos de taenia coli da cobaia (Kuriyama and Toraita,

1965). A espiga despolarizante pode ser formada pela corrente de diversos 

ions, como Na, Ca ou Cl, mostrados na Tabela 2. Em alguns casos, como ^

Fig. 3.2, duas espigas despolarizahtes com os cursos temporais diferentes 

por Na (primeira, aguda) e por Cl(segunda, indicada pela flecha) são formadas.

A espiga hiperpolarizante está ausente em alguns potenciais de ação. guando 

presente, como no caso 5> á formada somente pela corrente de ion K. Ainda 

não está claro se os outros ions tambem podem formar uma espiga hiperpolarizante. 

0 plato e pouco observado no potencial de açao. Apenas existe um caso era

inseto (ver a Secção 3 deste Capítulo).

A segunda categoria, a excitação rítmica, tambem está 

presente nos tecidos de diversos animais como nos exemplos citados na Tabela 3 

e Fig. 4. Em lugar de artefato no potencial de ação» a figura mais saliente 

da descarga rítmica é o potencial de marca-passo que pode ser visto como uma 

recuperação contínua da espiga hiperpolarizante do ciclo prévio da excitação
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Corrente 
Na Ca

No* na 
Fig. k

Tabela 3 

Descarga rítmica

Tecidos Referencias

x x  1 Neuronio de Aplvsia califomica.

x x  2 Taenia coli da cobaia, Cavla
porcellus»*

x 3 Músculo somático da minhoca,
Pheretima hawayana.

x U Másculo somático de Ascaris
lumbricoides.

x 5 Másculo cardíaco do coelho,
Oryctolagus cuniculus.*

x 6 Másculo cardíaco da rã,
Rana pipien3»

x 7 Másculo somático da minhoca,
Pheretima communissima.

Carpenter and Gunn, 1970. 

Mlbring, 1962.

Chang. 1969.

De Bell, Del Castillo 
and Sanchez, 1963.

Hoffman and Cranfield, 
1960.

Hutter and Trautwein, 
1956.

Hidaka, Ito, Kuriyama 
and Tashiro, 1969.

* 0 nome científico não foi citado nesta referência.

EiâaJ: 

Descarga rítmica 

Os námeros nesta figura são 

os mesmos que na Tabela 3.



(Grundfest, 1967). Os ions que formara sua espiga despolarizante são

citados na Tabela 3« 0 platô ocorre nos casos 3, 5 e 6 mas é menos

claro nos outros casos. Entre as células de mesmo tecido de mesmo animal, 

como os neurônios de Aplvsia califomica. algumas podem descarregar 

ritmicamente e outras não(Eckert and Lux, 1976). Nos vertebrados, o 

músculo esquelético geralmente não se descarrega ritmicamente mas os 

músculos liso e cardíaco sim. Muitos músculos somáticos dos invertebrados, 

classificados como músculos intermediários por Prosser (1967) e por Toide, 

Kuriyama, Tashiro and Ito(l975), podem descarregar ritmicamente e podem 

tambem responder ao estímulo elétrico. Alguns músculos intermediários 

e alguns neurônios podem iniciar uma excitação sem o ciclo prévio da 

excitação (Toide, Kuriyama, Tashiro and Ito, 1975), i. e., a excitação 

espontânea, cuja origem deve ser atribuída a outro mecanismo air.da não 

verificado.

A quarta categoria, a membrana excitável mas sem 

excitabilidade, foi observada apenas nos neurônios dos insetos, cujo 

mecanismo será discutido em detalhe em Secção 3 de Capítulo 2 e em Secção 

3 de Capítulo 5.

Secção 3 

Bioeletrogênese nos insetos

0 meanismo básico da eletrogênese nos insetos é o mesmo 

que nos outros animais. A única razão de separar os insetos num secção 

especial é para dar uma descrição mais detalhada porque o resultado desta 

tese foi conseguido com um inseto. Porém, há alguns caracteres que 

ocorrem mais freqttêntamente na eletrogênese dos insetos que na dos outros 

animais. A eletrogênese no músculo dos insetos foi descrita em duas

revisões recentes(Piek, 1975; Huddart, 1975) e a da seu nervo foi descrita 

em duas revisões mais antiguas(Narahashi, 1963; Treherne and Beamont, 1965).

Uma diferença mais proeminente entre a eletrogênese

dos insetos e dos outros animais é que o C da célula excitável dos insetosm

não pode ser calculado a partir dos potenciais de equilíbrio dos ions
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(Huddart, 1966a, b, 1967) com as equações mencionadas na Secção 1 deste 

capítulo, porque a distribuição dos ions principais, como K, Na, Cl, Ca 

e Mg na hemolinfa e no citoplasma, especialmente dos insetos herbívoros 

©ndopterigotos, como as mariposas, é muito diferente, ou mesma contraria 

a do axônio da lula (Duchateau, Florkin et Leclercq, 1963; Huddart, 1969c).

A explicação deste fenômeno foi encontrada no estudo do axônio da barata, 

Periplanta americana, embora sua distribuição iônica não seja tão estranha 

como nas mariposas. Ha duas membranas, em lugar de uma, em redor das 

células deste tecido (Treherne and Pichon, 1972). A concentração iônica 

na hemolinfa não reage diretamente com a intracelular, mas com a extracelular 

através da membrana perinêurica e o potencial da membrana plésmica é formado 

pelo potencial de equilíbrio entre as concentrações extracelular e intracelular. 

Portanto, ha três espaços, o espaço sangüineo (Bennett, Buchan and Treherne, 

1975), o espaço extracelular(íamasaki and Narahashi, 1959a) e o espaço 

intracelular no axônio da barata, Periplanta americana. Esta estrutura 

é semelhante com a da barreira heraato-encefálica do gato(Somjen, 1975), 

especialmente porque a membrana perinêurica da barata tambera é formada pelas 

células semelhantes as da glia. guando a membrana perinêurica é perfurada 

artificialmente, o potencial da membrana plásMca é influido pela concentração 

sangüínea (Thomas and r̂eheine, 1975). âmbem foram encontradas (Ashhurst, 

1963) duas membranas ao redor das células musculares da barata, Periplanta 

americana, uma lamina básica e uma membrana plásmica. 0 fenômeno da isolação 

da membrana plásmica do espaço sangüineo tambem é considerado possivel(Piek, 

1975).

Um outro carácter especial observado freqiSéhtamente dos

insetos é a formação de seuÊ pela £„ ativo. Os £ s dos musculos dem n. m

oito insetos (Fig. la em Piek, 1975), do axônio da barata, Periplanta americana 

(lamasaki and Narahashi, 1959b), do neurônio de bicho-pau, Carausius morosus 

(Orchard, 1976) e do musculo das mariposas, Antherea polvphemû  (Rheubenr 1972), 

Ephestia kuehniella(Deitmer. 1977) e Pseudaletia sequax(Chang and Sales, 1977) 

so diminuem quando a (kJ 4 muita alta com una inclinação muita menor que 

58 mV/lo x log[V] q. Foi encontrado (Huddart and Wood, 1966) que a mehbrana

muscular da barata, Periplanta americana, pode regular a razão ^  o alterada
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artificialmente depois que todos 03 outros ions foram retirados ou com seus 

condutências inibidas. Sua membrana só mostra o carácter do eletrodo 

imperfeito do potássio quando 0 transporte ativo do foi inibido por DPN 

ou CN(Warehara, Duncan and Bowler, 1974). Esta condição ó diferente da 

membrana do axônio da lula, Loligo pealli. onde seu transporte ativo ó sempre 

igual à difusão do K e seu sempre pode ser calculado apenas pela difusão.

A resistência da membrana em repouso, Rffl, e a capacitência

da membrana em repouso, Ĉ , do musculo de cinco insetos (Tabela 6.6 em Euddart, 

1975), do tecido nervoso dos ortópteros (Yamasaki and Narahashi, 1959b; Orchard 

and Finlayson, 1977) e do musculo da mosca, Sarcophaga bullata (Patlak. 1976)

são semelhantes as dos outros animais (Cole, 1942, 1969) com a exceção do

caso da larva da libélula, Aeshna verticalis (Malpus. 1968), em que a C^ e 

grandep cinqüênta vezês maior que citada em Cole (1969) e a Rm ó pequena, a 

metade de citada em Cole(1942), ou um decimo das de outros insetos (Huddart, 

1975). Os valores das Rm e C^ medidos da mariposa, Antherea polyphemus. 

adulta (Rheuben, 1972) e da larva de Pseudaletia sequax (Sales and Chang, 1976; 

Deitmer, 1977), tambem estão fora da faixa dos outros insetos. Enquanto 

polarizadas, as membranas do másculo da mariposa, Ephestia kuehniella(Deitmer. 

1977), do tecido nervoso dos ortópteros(Narahashi, 1961; Crchard and Finlayson, 

1977) e do másculo da mosca, Sarcophaga bullata(Patlak. 1976) mostrem as 

duas retificações semelhantes as dos outros animais.

A descarga rítmica foi registrada do másculo cardíaco 

da mariposa, Hvalophora cercopia (McCann. 1963), cujo curso temporal e 

semelhante a do másculo cardíaco do coelho. 0 mecanismo ionico de sua 

eletrogênese e tambem tido (McCann, 1965» 1970) como semelhante a do raásuulo 

cardíaco do coelho. A descarga rítmica do másculo intestinal da barata, 

Periplanta americana, e semelhante em seu curso temporal à do primeiro grupo 

do másculo somático da minhoca, Pheretima hawvaana. com o potencial de marca- 

passo, a espiga despolarizante, o platê e a espiga hiperpolarizante (Nagai 

and Brown, 1969), mas ó diferente da taenia coli da cobaia, Cavia porcellus.

0 primeiro grupo do másculo somático da larva da mariposa, Pseudaletia sequax. 

tambem descarrega espontaneamente(Deitmer, 1977; Chang and Sales, 1977).

Seu mecanismo ainda está sendo estudado nêste laboratório.
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Ainda que a composição anatômica de células musculares,

i. e., a percentagem das células lentas e rapidas num músculo, é considerada 

mais uniforme no inseto (Huddart, 1975) que no crustáceo, dois tipos de 

potencial de ação, graduado(Werman, McCann and Grundfest, 1961; Usherwood,

1967; Malpus, 1968) e tudo-ou-nada(Belton and Grundfest, 1962; Wood, 1963;

McCann and Reece, 1967; Deitmer and Rathmayer, 1976) podem ser evocados dos 

diversos insetos* 0 axônio gigante da barata, Periolanta americana.

responde ao estímulo com o potencial de ação de tipo de tudo-ou-nada(Narahashi, 

1961)# 0 potencial de ação graduado pode ser evocado do primeiro grupo

muscular mas não dos outros grupos da larva da mariposa, Pseudaletia seauax 

(Chang and Sales, 1976). A corrente de Na forma a espiga despolarizante 

do potencial de ação do músculo do gafanhoto, Locusta migratória(Wood. 1963), 

do axônio da barata, Perinlanta americana (Narahashi. 1966) e do neurônio da 

mariposa, Philosamia cvnthia (famaguchi. Lockshin and Woodward, 1972). A 

corrente de Ca forma a espiga despolarizante do músculo das mariposas,

Philosamia cynthia (Yamaguchi. Lockshin and Woodward, 1972) e Bphestia kuehniella 

(Deitmer and Rathmayer, 1976) e do neurônio de bicho-pau, Carausius morosus 

(Orchard, 1976). A alta |)íg) na hemolinfa é observada dos muitos insetos,

portanto, a corrente do Mg é tambem tida como um fator na formação da espiga 

despolarizante do músculo de Tenébrio molitor feelton and Grundfest, 1962) 

e da mariposa, Antherea polyphemus(Weevers, 1966). 0 platô não foi observado

do potencial de ação dos insetos na condição normal mas pode aparecer no 

potencial de ação do neurônio da barata, Periolanta americana, tratado pelo 

DDT(Narahashi and Yamasaki, 1960). A espiga hiperpolarizante foi registrada 

do potencial de ação do neurônio da barata, Blatta orientalis (Lucof 1964).

As membranas dos neurônios da barata, Periolanta americana. 

(Pitman, Tweedle and .Cohen, 1972), do bicho-pau, Carausiu3 morosus (Orchard 

and Finlayson, 1977) e da mo3ca, Calliphora erythrocephala (Hengstenberg. 1977) 

não respondem ao estimulo elétrico em Ringer normal. A da barata pode ser 

tornada excitável somente apés a denervação e o tratamento com a colchicina 

e as da bicho-pau e da mosca podem ser tornadas excitáveis somente apos seus 

potenciais de repouso foram alterados pela polarização. Fenômeno semelhante 

foi pouco observado entre os outros animais. 0 primeiro grupo da célula
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muscular da minhoca, Pheretima hawayana. não responde ao estímulo elétrico 

mas tem descarga espontânea (Chang, 1969, 1975b)• Uma explicação satisfatória 

para este fenômeno, a inexcitabilidade da membrana excitável, ainda não é 

desponivel. 0 aumento da excitabilidade na membrana do neurônio da barata 

pela çolchicina esta relacionado com a alteração da corrente axo-plés.raica 

(Pitraan, 1975)« A ausência da excitabilidade na membrana do neurônio da 

mosca no Ringer normal é considerada como devida a condição "refratâria" 

(Hengstenberg, 1977). 0 estudo dos parâmetros de cabo destas membranas

ainda não foi feito, portanto, ainda não existe hoje explicação para esta 

variação da excitabilidade baseada na estrutura destas membranas.

Secção L 

Finalidade deste trabalho 

A finalidade deste trabalho é descrever o mecanismo de 

eletrogênese desta membrana. A eletrogênese do inseto é un desafio ao3 

neurofÍ3Íologistas quem são fanilizados com os mecanismos da eletrogênese 

desenvolvidos do estudo da lula. ^e3de a publicação dos trabalhos 

monumentais, premiados de Nobel, sobre a neurofisiologia da lula (Hoigkin,

1951} Hodgkin and Huxley, 1952), a eletrogênese de pouco3 casos dos outros 

animais tambem foi explicada pela mesma teoria. A questão persiste que 

sera esta é a unica teoria da eletrogênese? Existe mecanismo da eletrogênese 

basicamente diferente do da lula? Uma das respostas a esta questão seria 

obtida pelo estudo da eletrogênese do inseto (Huddart, 1971). A eletrogênese 

do inseto apresenta uma maior diferença com o da lula do que a encontrada 

dos outros animais estudados, como os exemplos citados na Secção 3 deste 

Capítulo» Entre êles, o conceito da membrana excitável sem excitabilidade 

aparece como uma anomalia nos conceitos tradicionais da eletrogeneseo Pela 

opinião dêste autor, esta apenas representa una membrana excitável que não 

responde ao mesmo estímulo efeitivo para a lula. Como entendida, a 

eletrogênese de um grande maioria dos animais ainda não foi estudada, uma 

classificação dos animais baseada era sua eletrogênese poderia feita somente 

depois preenchidos os vazios do conhecimento da eletrogênese. Ha indicação
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hoje que esta classificação baseada na' eletrogênese deveria ser diferente 

da classificação existente na sistemática, que 4 baseada totalmente na 

anatomia dos animais. Verificando os casos citados na Secção 2 dêste 

Capítulo, o axônio da lula, um molusco, apresenta a espiga despolarizante 

formada pela corrente de Na em seu potencial de ação igual a do másculo 

esquelético da rã, um vertebrado; mas outro molusco, Aplv3ia. apresenta a 

espiga despolarizante formada pela corrente de Ga em seu potencial de ação, 

semelhante ao da taenia coli da cobaia, outro vertebrado. Espigas 

hiperpolarizantes formadas pela corrente do K existem nos potenciais de ação 

dos diversos animais não relatados taxonômicanente, como o sapo, a Ascaris. 

a cobaia e a minhoca. Portanto, o estudo da eletrogênese do inseto 

representa uma etapa gigantesca no entendimento do mecanismo geral da 

eletrogênese, 0 esforço dêste trabalho estcá limitado a medida dos valores 

dos três parâmetros de cabo desta membrana, a fim de responder uma das 

questões no futuro, a ba3e estrutural da inexcitabilidade na membrana 

excitável.

Capítulo 3 

Método 

Seccão 1 

Preparação

0 másculo usado para êste trabalho é Musculus 

dorsoventralis do mesotorax do Panstrogylus megistu3 feurmeister. 1835), 

adulto. Êste inseto vem sendo mantido no biotério do Departamento de 

Para3Ítologia por muitas gerações, alimentado com sangue de galinha viva 

imobilizada. Mais de dez espécies dos animais transmissores da doença 

de Chagas com o nome popular "barbeiro" são criados nêste biotério para o 

estudo de3ta doença. Êste espécie, entretanto, foi escolhido par;a o 

estudo da bioeletrogênese por seu grande tamanho conveniente para a disecação 

e manipulação no laboratório. Uma vêz que êste inseto é criado artificial-

mente, sua identificação esta perpeitaraente reconhecida. 0 gênero 

Panstrogylu3 pertence a subfamília Triatominae da família Reduviidae da
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ordem Hemiptera. ®ste espécie foi chamada inicialmente como Conorrhinus 

meglstus (Burmeister. 1835) (Pinto, 1931). Este nome permaneceu durante 

o estudo da doença huranna causada' pelo Trypanosoma cruzi transmitida por 

este inseto (Chagas, 1909). Ha ainda mais três nomes para êste animal 

em época anterior, Lamus megistus(5tal. 1859); Panstrogvlus megistus(3erg. 

1879) e Triatoma megista(Neiva. 1914)• Em 1931, seu nome foi unificado
l

como Panstrogvlus megistus (Burmeister. 1835) (Pinto, 1931).

0 musculus dorsoventralis do mesotorax dêste animal foi 

escolhido para.êste estudo por seu grande tamanho. Êste músculo corresponde 

ao músculo No. 34 em Larsen(1945) embora êste espécie não e3teve mencionada 

nêste artigo. Sua dimensão in situ é de quase 3 mm em comprimento menos

os dois apodemos que o ligam a cutícula nas paredes dorsal e ventral, e 

menos que 1 mm de espessura. Após disecação, retrai-se um pouco. 

Histologicamente, êste músculo é de tipo fibrilar (Slder, 1975) com sua 

secção transversal de forma poligonal (Fig. 5) com fibrilas grossas (2-5 xl 

em diâmetro) e pouco sarcoplasma. No calculo de sua area de superfície,

Histologia dêste músculo 

Corte transversal do musculus 

dorsoventralis do mesotorax do 

adulto de Panstrogvlus megistus, 

visto pelo contraste de 

interferência sem corante com 

o microscópio ótico Ortholux.

Os grânulos dentro de cada 

célula são a3 niofibrilas.



. - -judo, a 3ecção transversal foi considerada como uma elipse com seu 

semieixo a = (63.7 + 1.7)ji e seu semieixo b = (4.O.8 + l.l)jx em 51 célula3

de 3 indivíduos. -A área de superfície celular assíra calculada é de
o

(1.0 + 0.3) x 10 cm" sem incluir suas invaginações(RS e TT3) não visíveis 

ao microscócio ático.

So foi usado o másculo de indivíduos adultos cora mais 

de 2.5 cm de comprimento. 0 másculo das ninfas nâo foi usado no trabalho 

porque e pouco desenvolvido e contem muito tecido gorduroso. 0 másculo 

foi disecado com seus apodemos ligados nos dois pedaços de cutícula que 

serviram como pontos de fixação pelas alfinetes inoxidáveis na parafina 

branca no fundo de câmara de registro (Erlanger and Gasser, 1937) feita 

de acrílico. guando se retirou muito tecido conjuntivo dêste másculo

durante a disecação, seu cm diminuiu rapidamente, possivelmente pela perda 

das traqueias dentro do tecido conjuntivo, que mantem seu metabolismo.

3anuiação das traqueias nao e praticavel por seu pequeno tamanho e a 

oxigenação do P.inger não e efetiva porqur a preparação não absorve o oxigênio 

do ambiente sem traqueia. 0 âr que permaneceu nas traqueia3 aparentemente 

manteve a preparação isolada em boa condição durante o curso da experiência. 

Devido a permanência da cutícula na preparação, a visualização com a luz 

transmitida não foi satisfatória. ~Jm sistema de luz refletida foi

providenciado com um sistema do condensador feito com lentes de vidro. A 

visualização de preparação durante a penetração de eletrodo foi efetuada 

com microscópio estereoscópico Leitz, ou Zeiss SM3. Todas as experiências 

foram conduzidas na temperatura do ambiente, 21° - 23° C, menos a experiência 

em Fig. 14. em qual a temperatura foi diminuida com controle semiautomático 

(Chang, Cruz, Carvalho and Assne, 1974) a partir de temperatura normal, 21° G, 

ate 5° C. Não existe ura Ringer para êste animal. 0 Ringer para o

Rhodnius orolixus(Ramsev. 1953) foi inicialmente usado baseado na especulação 

que o Ehodnlus prolixus ó taxonêmicamente próximo a Panstrotrvlus megistu3. 

que contem apenas três ions, Na, 158 mM; K, 5 mM e Cl, 163 rali. Foi decidido, 

depois de várias testes (ver Resultado), adicionar 50 mM de sacarose e nenhum 

tampão para tornar êste Ringer mais adequado para êste animal. Todos



outros materiais das experiências foram adicionados sem modificar s 

composição básica deste Ringer. Todos os compostos inorgânicos, do 

Ringer normal e das experiências, está expressos em milimoles, mM, corrigidos 

com o coeficiente de disociação, G (Heilbrunn, 1943)o Todas as drogas 

são expressas em peso/volume, gtn/cc.

Secção 2

Montagem

As montagens de estimulação e de registro convencionais

são usadas nêste laboratório0 A montagem para a estimulação consiste

de um estimulador do sistema 160 de Tektronix, òu 571 de AEL, isolado por

um transformador ou ligado diretamente a um par dos eletrodos feitos de

fio de platina No. 30 montado no manipulador universal feito com o acrílico

e parafuso. A montagem para o registro do potencial da membrana consiste

de um osciloscópio 502, ou 503, de Tektronix, e um amplificador de alta

impedência, NF-1 de AEL (agora a Cia. Stoelting) ligado ao microeletrodo

de vidro com a resistência de 5-10 Megohm preenchido com 3 M de KOI através

de uma meia célula de filamento de Ag01-Ag(Ling and Gerard, 1949) montado

no micromanãpulador 56-3 de CSI. A montagem para o registro da

resistência e da capacitência da membrana consiste de um ponte de Wheatstone,

P-l de AEL (agora a Cia. Stoelting), que é una comercialização transistorizada

da ponte usada por Araki and Otani (1955) e por Frank and Fuortes(1956)•

Ambos os sistemas de estimulação e de registro são dirigidos para passar

através da unidade PAD2A desta ponte onde a voltagem, V̂ , de pulso quadrado
g

foi convertida para a corrente, i, pelo resistor monitor, r̂ , de 10 ohm 

na unidade PF-3(traço superior, Fig. 6). A queda da voltagem através 

da resistência e da capacitência do eletrodo foi balanceada pela unidade 

PIA. So a queda da voltagem, V , através da membrana, deformada pela 

capacitência aparece no osciloscópio(traço inferior, Fig. 6). Diferentemente 

de sistema usado por Fatt and Katz(1951) e, recentemente, por Zolovick,

Norman and Fedde(l970), a vantagem dêste sistema é que se usa un só 

microeletrodo* A sua desavantagem ê que a constante do espaço, A , da
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membrana não pode ser medida e, conseqttêntrjnente, a registência longitudinal, 

R̂ , não pode ser calculada* Desde que a distância entre o sistema de 

estimulação e o sistema do registro á zero (o mesmo eletrodo), e3ta desavantagem 

não introduz nenhuma inacurâcia ou inconveniência. 0 principio de

funcionamento desta ponte foi descrito anteriormente(Chang, 1972). A 

câmera C£G de Cia. Grass foi usada para fotografar os registros da tela 

do osciloscópio.
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Metodo do calculo da resistência e da capacitência 

Imagens de dois traços na tela do osciloscópio registradas através P-l.

0 traço superior, o pulso quadrado aplicado, V̂ , cuja corrente, i, foi
g

monitorada pelo resistor monitor de 10 ohm no PF-3. 0 traço inferior,

a alteração da voltagem da membrana a partir do£ra por i. A resistência 

efetiva da membrana, rm, e calculada pela alteração máxima, Vm, dividida 

por i no gráfico de V-i (Fig. 15, 16). A capacitência efetiva da membrana,

c , á calculada pela constante de tempo, -T“, na V. que á 2/3 da V com aiu u in

equação de crecimento natural (Pp. 8)•

V o



Secção 3

Calculo do3 dados

0 valor do potencial da membrana em repouso, foi

lido da tela do osciloscópio sem fotografar e traçado diretamente em um

histograma. Uma vez que a distribuição de £m desta população de células

é normal sem as complicações apresentadas da minhoca (Chang, 1975a) ou da

larva da mariposa, Pseudaletia seauax (Chang and Sales, 1977), a figura dêste

histograma não foi apresentado no Resultado. Seu valor aparece nas

figuras com uma media + êrro padrão de 20 - 40 células em cada ponto.

0 valor da resistência efetiva da membrana, r no SPVC1 m

e nas retificações foi obtido da tangente de cada segmento da curva no

gráfico de V-i(Fig. 15, 16). Sstes gráficos foram traçados pela alteração

da voltagem, V̂ , através da membrana a partir do £ contra a corrente, i,

aplicada em direção ao exterior e ao interior da célula. Esta direção

se refere a direção do movimento da corrente positiva mas não a direção do

movimento do eletron(Adrian, 1969)• 0 valor da resistência espcífica, R ,

foi calculado pela r^ x area em ohm-cm . 0 valor da capacitência efetiva,

ĉ , foi calculado pela constante de tempo, 'T, nas 2/3 da queda de voltagem,

V , onde T = r c e c =/T/r (traço superior na Fig. 6). 0 valor dam m m m m * *
2

capacitência esoécifica, C , foi calculado pela c /area erajuF/cra .m m

Capítulo 4 

Resultados

0 £f desta preparação, a membrana muscular de Panstrogvlus

megistus. medido no Ringer para o Rhodnlus prolixus (ponto zero na Fig. 7)

foi menor que 40 mV e sofreu uma diminuição depois de 10 minutos nêste

Ringer. Quando 50 mM de sacarose foi adicionada, o £ permaneceu em

55.5 ♦ 2.3 mV. Ulterior adição de sacarose até 200 mM manteve o 6m entre

50 - 60 mV (Fig. 7) das 23 preparações. Portanto, 50 mH de sacarose foi

usada em todas Ringers nêste trabalho. 0 valor de 55.5 4, 2.3 mV foi

considerado como o valor do em condição normal. 0 traço na medida dom 5

8 foi sempre reto sem interrupção do MEPP ou da descarga espontânea, 
m
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Fig. 7

Efeito de osmose no Gm

Sacarose foi adicionada (abscissa) ao Ringer do Rhodnius prolixus (ponto zero),

A ordenada mostra a alterarão do £ da membrana muscular de Panstrogylusm ~

megistus»

50
mV
50

40

30

20

10
m
0

-H^P04--

4 5
pH

N

7

Tris
HCO3

.8

Fi.g» 3

Efeito de tampão e de pH no £__________________  m

Ordenada, £ . Abscissa, valor de pH. N, Ringer normal para Panstrogylus

megistus = Ringer para Rhodnius prolixus + 50 mM de sacarose, sem tampão,

pH = 6.4.



Nenhuma alteração do £ foi observada quando a preparação foi estimulada 

intracelularmente ou extracelularmente em Ringer normal e na alteração 

iônica.

Ao contrário do que acontece com o másculo da barata, 

Periolanta americana (Duncan. Wareham and Bowler, 1976), o £ dêste másculo 

não á sensivel aos tampões de HCO“, HgPO“ ou Tris. A Fig. 8 mostra que 

a mudança do entre pH de 4 a 9 causado por êstes três tampões não foi 

significante. Portanto, nenhum tampão foi usado para êste Ringer. Seu 

pH permanece em 6.4 semelhante ao de muitos outros Ringers para os insetos 

(Tabela 7 em Narahashi, 1961).

0 carácter do eletrodo do potássio desta membrana foi 

testado pela adição do ao Ringer normal (a direta de ponto N na abscissa

da Fig. 9) e pela retirada do KC1 do Ringer normal (a esquerda do ponto N 

na abscissa da Fig. 9). 0 começou diminuir em mais que 10 mM da [k]

com uma inclinação de 40 mV/IO x log(K] (linha A). A contribuição da

condutência de Na em repouso ao £ foi testada retirando a [NaJQ completamente 

e substituindo-a por Tris, titulado(titrated) com o HC1 para manter o pH 

normal (Geduldig and Junge, 1968) na linha B, Fig. 9. Uma hiperpolarização 

de 7 mV foi observada. Sua sensibilidade aumentou para 5 mM da (Y) 

mantendo se a mesma inclinação de contra logÍK] . Esta experiência
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Carácter do eletrodo do pot.ássio

Ordenada, £ • Abscissa, a concentração extracelular do potássio, [k1 , em 
m °

escala logarítmica. Linha A, em Ringer normal. Linha B, em Ringer sem Na 

(sub3tituido por Tris). 0 número a direta da linha e o valor de sua inclinação.



não pode 3sr feita pela substituição do Na pelo cloreto de colina, porque 

a colina tem un forte efeito despolarisante sobre esta membrana era menos 

de 30 minutos (Fig. 10).
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Efeito da substifriioão do

Na pela colina

Ordenada, £ . Abscissa, o m

tempo em minuto3.

Por outro lado, esta membrana mostra um carácter do 

eletrodo imperfeito do cloro quando o NaCl do Ringer normal(N) foi substituído 

gradualmente pelo UagSÔ ÍFig. 1 1). 0 diminuiu a partir do 163 mM de

Fig. 11

Carácter do eletrodo de cloro 

Ordenada, £'m. Abscissa, a concentração extracelular do cloro, [ci)o> 

em escala logarítmica. N, em Ringer normal.



[cÍ]q (N) até 13 mM com uma inclinação de 35 mV/lO x logtci}̂ . A ulterior 

diminuição até [pl)0 = 0 foi conseguida pela substituição de KOI por K̂ SÔ , 

que manteve o era 15 mV.

Ja que este Ringer não contem Oa nem Mg, a adição de 

[Ca] até 10 raM despolarizou a membrana para baixo de 10 mV (linha inferior,
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Fig. 12) mas a adição de mesma quantidade de LMgJ0 não pareceu influir o 

&m(linha superior, Fig. 12). iuando a [k]q foi retirada, esta despolarização 

do Ca so atinge a metade desta faixa (linha central, Fig. 12).

Fig. 12

Sfeito dos ions alcalino-terrosos

no 6
 m

Ordenada, Abscissa, a

concentração extracelular do 

cálcio, !pa] , e 4o magnésio, 

e:T1 escala logarítmica. 

0 ponto zero representa o 

valor no Ringer normal.

Para testar a bomba metabólica na manutenção deste £m

(Wareham, Duncan and Bowler, 1974), o KCN foi adicionado ao Ringer normal.

A Fig. 13 mostra que a adição de 10  ̂gm/cc(l,5 mM) de KCN diminuiu o £

em uraa curva sigmoide semelhante ao efeito de 10 gm/cc de KaCN no nusculo

da barata, Periplanta americana (?ig. U em Wareham, Duncan and Bovler, 1971).
—̂  -3

Quando foram adicionadas mais altas concentrações de K3N, como 10 e 10 ,

o £ diminuiu em linha auase reta. A temperatura do Ringer na canera 
m

foi diminuida a partir da temperatura de ambiente, 22° 0, ate 5° 0 (Fig. Li).

0 £ manteve-se no mesmo nível ate 10° C* Em 5° G, foi observada una 
m

despolarização de 3 mV.
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SiU-U

Efeito do XTJ no £
________________ m

Ordenada, Abscissa, o tempo em minutos depois a adigão de XON ao

linger normal. 0 número em cada linha indica a concentração de KON

usado em peso/volume.

,0

40 •

30

20

10
mV wmmm— — ——m m m m m h m

0 5 10 15 20°C 25
Temperatura

£U*_&

Efeito de temperatura nof̂

Ordenada, £ • Abscissa, a temperatura em °G. N representa o valor 

d° £ era temperatura do ambiente, 22°C.



A variação do potencial da membrana de 11 (onze)

preparações devido a corrente aplicada durante a experiência de polarização

está traçada no gráfico V-i (Fig. 15). Em Ringer normal (curva N ) ,  os

dadô  formam uma curva sigraóide. A resistência específica, R̂ , medida

pela corrente menor que 5 x 10  ̂A ea ambas as direções e calculada do
?

segmento de SPVC desta curva como 2113 ♦, 705 ohm-cm' e sua capacitência
2

específica, Ĉ , nêste segmento e 7.0 + 4«3 uF/cm • Esta resistência

Fig. 15

Gráfico de V-i e o efeito de X

na retificação

0 ponto de origem e o Ordenada,

a alteração do potencial da membrana,

(6 + V) em volta, pela correntem

(abscissa) aplicada do aparelho P-l

(ver a Fig. 6) em A (ampere). N,

em Ringer normal com 5 ®M da [k Jq.

K = 0, em solução sem K. K = 100,

em solução de 100 mM da [kJ . 0s

pontos representam as medias de 11

medidas, com seus êrros padrões

omitidos para maior clareza (para

seus valores, ver a Tabela A).

específica começa diminuir quando a alteração do pela corrente acrescentad

em ambas as direções foi maior que 60 mV. 0s valores mínimos da R̂  e da

C nas retificações retardada (DR) e an ôm ala (AR) estão listados na Tabela A» 
m J

0 aumento da |k]q ate 100 mM não alterou a forma 

desta curva significativamente com relação a normal(curva K = 100). Mas 

a retirada total de K(curva K = 0) diminuiu as retificações retardada e 

anômala (para os valores, ver a Tabela A)» A mudança da curva V-i nas 

variações da (Na} ® (Ms}0 insignificante com relação a normal, mas 

a adição de 5 mM da (?a}Q no Ringer de K-livre quase recuperou a retificação
O

retardada para o valor aproximadamente ao normal(R = 120 ♦ 36 ohm-cm )

(Fig. 16). Sua retificação anômala não foi recuperada nesta solução.
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Tabela L

Os valores do paratnet.ro de cabo na retificação

M C 4 M3
X
X)

*75
H* 5

CO P-
►J 03 3
H- U* CO
(D> CO c+
D w
O O
H* ca
P
LO

m

Megohm

m

ohm-cnf

'T

Msec

m

WiF

!U

uF/c:ra

Ringer normal (N)

X = 5 mM

SPVC 211 + 11 2113 i 705 14..3 + 3*4- 70 + 13 7.0 t 4.3

DR 1.69 + 0.39 1.69 + 0.52

A.R 16.1 + 5.9 16*1 + 7.5

OII

SPVC 130 + 50 1800 ♦ 500 10.0 ♦ 2.8 55.6 ♦ 13 5.6 + 1.3

DR 90 + 30 900 + 300

AR 60 + 17 600 + 172

X = 100 mM

SPVC 4-00 + 120 4.000 + 1200 25.5 + 3.5 63.3 + 24. 6.4. t 2*4

DR 4 + — 4-0 + 0*1

AR 8 + ----- 30 + 0.2

+ 7

Fig. 16

Efeito do Ca na retificação

A experiência foi feita na solução

sem K(K = 0), A curva Ca = 0 foi

feita antes da adição da íp^0> 9ue

corresponde à curva K = 0 na Fig. 15

(outra preparação)• A curva

Ca = 5 é o efeito de $ mM da [Ca]J o
nesta curva*

-V



Capítulo 5

Discussão

Secção 1

Consideração Técnica

Para comprovar a autenticidade dos resultados, i. e.,

cada resultado é conseguido na condição desejada deste projeto, várias

considerações técnicas devem ser tomadas. A primeira questão é quantas

membranas uma solução deve penetrar para exercer sua função nesta preparação,

a célula muscular de Panstrogylus megistus. A céLula nervosa(Treherne

and Pichon, 1972) e a célula muscular (Ashhurst, 1968) de vários espécies

de barata tem duas membranas em lugar de uma (ver a Secção 4> Capítulo 2),

portanto, o tempo de equilíbrio para uma dada solução de teste leva duas

ou três horas na Periplanta americana(Wareham. Duncan and Bowler, 1974) e

uma hora no caso do coleoptero, Tenebrio molitor (Belton and Orundfest, 1962).

Esta comparação é melhor demonstrada no efeito de colina. A colina não

despolariza a membrana muscular da mariposa, Antherea polyphemus. imediatamente

depois da aplicação (Rheuben, 1972) e despolariza a membrana muscular da

barata, Periplanta americana, duas horas depois da aplicação (Wareham, Duncan

and Bowler, 1974). A despolarização desta preparação, a membrana muscular

de Panstrogylus megistus, pela colina ocorre em menos que 30 minutos(Fig. 10)

igual ao tempo tomado pela membrana muscular da minhoca, Pheretima havayana

(Chang, 1969), que so tem uma membrana. Pode ser considerada que a

membrana desta preparação, o músculo de Panstrogylus megistus. não constitui

uma barreira para difusão tão significante como a de Tenebrio molitor

(coleoptero), Periplanta americana (ortoptero) ou Antherea polyphemus(lepidoptero).

mas é semelhante a da minhoca (anelido). Deve ser lembrado que êste

tempo de equilibrio inclui o tempo de distribuição passiva através da membrana

*e o ajustamento ativo das concentrações pela membrana. Se o ultimo 

efeito é especialmente importante no inseto, o primeiro efeito deve levar 

muito menos que 30 minutos nesta preparação, a membrana muscular de ranstrogvlus 

megistus.
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A segunda questão e a homogeniadade da população das 

células musculares desta preparação, c musculus dorsoventralis de Panstrogylu3 

mecistus. Pelo sentido exato, cada célula nervosa ou muscular tem sua 

função especial em cada orgão. Nunca duas células exercem a mesma função.

A definição da honoger.iada.de, portanto, depende da apreciação dêste trabalho.

As células musculares da larva da mariposa, Pseudaletia sequax. podem ser 

divididas em três grupos distirtos pelo valor de seu potencial de repouso 

(Chang and Sales, 1977) e as células musculares da minhoca, Pheretíma hawavana. 

podem ser divididas em dois grupos pela mesma apreciação(Chang, 1975a). Um 

exemplo em outro extremo, o potencial de repouso registrado da membrana 

muscular da larva r,e Tenebrio molitor (belton and Grundfest, 1962), e de bicho- 

pau, Carausius morosus (Orchard. 197-6), é distribuido em una curva normal.

0 potencial de repouso registrado da me r.brana desta preparação, o musculus 

dorsoventralis de Fanstrogvlus megistus. é distribuido em uma curva normal 

como o de Tenebrio molitor e de Carausius morosus. mas não como o de Pseudaletia 

sequax. For esta apreciação, as células musculares desta preparação são 

consideradas como homogêneas até que una diferença em outras funções alsm 

do potencial de repouso possa ser encontrada.

Secção 2

Convposioão icnica dos parâmetros de cabo

Os valores dos três parâmetros de Cabo desta preparação, 

a membrana muscular de Panstrogylus megistus. em repouso estão dentro das 

faixas citadas para os poucos casos conhecidos nos insetos. 0 ̂  registrado 

desta preparação é semelhante com os na Fig. 6.23 em Huddart (1975), na Fig. 1 

em Piek(l975)» em Belton and Grundfest (1962), em Orchard and Osborne (1977) 

e em Patlak (1976). Nenhum dós dados citados acima foi registrado de 

heniptero, a que esta preparação pertence. 0 caso mais próximo taxonômica- 

mente ao desta preparação nestes dados é Tenebrio molitor. um coleoptero.

Os £^3 dos insetos em Fig. 6.23 em Huddart(1975) e Fig. 1 em Piek(l975) podem 

ser divididos em dois grupos conforme a seu valor e seu caracter do eletrodo 

do potássio como na Fig. 2 dêste trabalho. Insetos de mesma ordem, oomo
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o ortoptero, foram separados em diferentes grupos por esta classificação.

0 vedor do de3ta preparação cabe em mesmo grupo do que de Tenebrio molitor.
* S t »

mas o caracter do eletrodo de potássio desta preparaçao cabe num grupo 

diferente do de Tenebrio molitor. A em SPVG desta preparação é da mesma

ordem que a dos quatro insetos na Tabela 6.6 em Huddart (1975)» menos a da 

libélula, Aeshna verticalis. e os valores citados em Werman, McCann and 

Grundfest (1961), em Jan and Jan(l976), em Popowich and Caveny(l977) e em 

Orchard and Finlayson (1977)• A em SPVC desta preparação é pouco mais 

alta que a constatada nas mesmas fontes, menos a da libélula.

0 desta preparação, a membrana muscular de Eanalcagylus.

megistus, é formado pelo £^, e a PQrmeabilidade passiva de Na. lí

A  /
notável que este £ e formado por um mecanismo de diferente do dos outros 

insetos. A [k}q no Ringer para esta preparaçao, a membrana muscular de

Panstrogylus megistus. é mais baixa do que nos outros insetos e esta na mesma 

faixa que para a rã. A [k]̂  estimada da Fig. 9 é 122 mM e o é aproximada-

mente -80 mV. Êste é uma anomalia entre os casos conhecidos dós

insetos porque o da membrana muscular da barata, Periplanta americana, é 

menos negativo que o £ (Wareham, Duncan and Bgwler, 1974» Duncan, Wareham 

and Bowler, 1976). SÓ dois terços, ou 42 mV de seu 8.̂ é formado pelo 

0 outro terço, ou 18 mV, dêste é formado por um bomba metabólica, i/

(Huddart and Wood, 1966). É irapossivel, por êste fato, perceber uma bomba

metabólica na formação do £m desta preparação, a membrana muscular de

PaBstrô vlus megistus. 0 efeito dos tampões no £ da membrana muscular -----^ J  m

da barata, Periplanta americana, e exercido através de sua bomba metabólica

(Wareham, Duncan and Bowler, 1974; Duncan, Wareham and Bowler, 1976). Os

tampões são quase sem efeito nesta preparação, a membrana muscular de

Panstrogylus megistus. A baixa temperatura rebaixou 18 mV no da barata

(Wareham, Duncan and Bowler, 1974), que ó exatamente a contribuição da bomba

metabólica no £ • A baixa temperatura rebaixou somente 8 mV no £ desta ra «n

preparação. Descontando 5 mV devido a diminuição da mobilidade ionica de

23° G para 5° G, o efeito dn baixa temperatura no 6’ desta preparação ó

muito insignificante. 0 CN pode diminuir o desta preparação, a membrana
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muscular de PnnstrotTvlu3 mortistus« em uma concentração de um porcento da 

usada para a membrana muscular de Periolnnta americana (Wareham. Duncan 

and Bowler, 1974» Duncan, Wareham and Bowler, 1976). Isto tambem e 

uma comprovação que a bomba metabólica nesta preparaçao tem capacidade 

muita pequena, se e que existe. A contribuição do no desta 

preparação (Fig. 11) e quase tanta como a soma de e ̂  • Isto se 

assemelha aos casos citados nos três insetos(Wood, 1965; Huddart, 1967) 

e em Ascaris lumbricoides (Del Castillo, De Mello and Morales, 1964a)•

Portanto, os ions X e Cl são os dois comoonentes mais imoortantes na formação 

do 6 desta preparação. A contribuição da no 6 ^ desta preparação 

é apenas através sua permeabilidade passiva no repouso. A Fig. 9 mostra 

que sua contribuição consta menos que 10 mV (a distância entre as curvas 

A e B) e tambem e pouca influida pela baixa temperatura. A variação da 

R desta preparação, a membrana muscular de Panstrogvlus me rãstus. tambem 

depende do ion K (Fig. 15). guando a [k]q foi retirada, a R̂  não diminuiu 

mais na retificação retardada, e diminuiu pouco na retificação anômala, 

durante a polarização. Ga pode substituir o K até algum grau para 

restaurar a retificação retardada depois da retirada da (xJo(Fig. 16).

Ten-se esse fato como devido ao mesmo mecanismo de hiperpolarização da 

membrana muscular das mariposas, Antherea oolyohemus(Rheuben. 1972) e 

Pseudaletia sequax(Chang and Sales, 1977) e do aumento da R^ da mariposa, 

Antherea polyphemus(Rheuben. 1972) pelo Ga. 0 efeito de Ga nesta

preparação, a membrana muscular de Panstrogylus megistus. é despolarização 

(Fig. 12). Isto é porque o 6  ̂e o estão ligados em direções opostas 

nesta preparação e nas preparações das mariposas. 3uando o £ é alterado 

em direção de pela polarização, a corrente na membrana desta preparação 

I em direção para dentro da célula mas a corrente na membrana muscular das 

mariposas citadas é em direção para fora da célula. Neste sentido, o

efeito do Ga para diminuir a î  nesta preparação tambem deve ser oposto ao 

que ocorre nas preparações das mariposas. É notável que a despolarização 

de Ca nesta preparação não é somente através de sua função de diminuir
IV

como explicado. Após a retirada da [k]q, a despolarização pelo Ga permanece 

mas em grau reduzido(curva central, Fig. 12). 0 mecanismo representado
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por esta curva ainda não foi verificado. Desde que ambos os Ca e Mg 

foram encontrados em alta concentrações na hemolinfa de vários espécies 

de mariposas (Huddart, 1966a, b, c), mas não foram encontrados na hemolinfa 

de Rhodnius prolixu3 (Ramsev. 1953)» o Ca pode ser considerado como um ion 

estranho nesta prepração, a membrana muscular de Panstrogylus megistus.

Isto deve ser semelhante com os ions alcalino-terrosos estranhos, como Ba 

e Sr, que despolarizam a membrana muscular do gafanhoto, Romalea microotera 

(Werman, McGann and Grundfest, 1961).

Secção 3 

Excitabilidade 

Como foi menoionado na Secção 2 de Caoítulo 2, que os 

neurônios de alguns insetos tem a membrana da quarta categoria em que a 

membrana não, ou quase não, responde ao estímulo elétrico em laboratorio 

(Pitman, Tweedle and Cohen, 1972; Orchard and Finlayson, 1976; Hengstenberg, 

1977)o Fora do inseto, esta categoria da membrana foi encontrada no 

primeiro grupo muscular da minhoca, Pheretima hawayana(Chang. 1975a). 0

presente trabalho é a primeira vez que esta categoria da membrana é encontrada 

no musculo de vun inseto. A diferença entre as estruturas desta categoria 

da membrana e as das outra categorias ainda não foi estudada. Hengstenberg 

(1977) propoem que a membrana neuronal da mosca, Callitihora erythroceohala. 

é em uma condição "refrataria", porque esta membrana pode responder ao 

estímulo elétrico depois que seu 6" foi alterado por 30 mV pela. corrente 

de menos que 10 nA. Ilêste nível, a Rm das membranas da barata, Periolantn

americana (Pitman. Tweedle and Cohen, 1972), e do bicho-pau, Carausius morosus 

(Orchard and Finlayson, 1976) começam diminuir (retificar). lí notável 

que a R̂  desta preparação, a membrana muscular de Panstrogylus megistus. não 

diminui até que seu foi alterado por mais que 60 mV em ambas as direções. 

Isto é quase zero potencial na corrente despolarisante e 120 mV na corrente 

hiperpolarizante. Fenômeno semelhante pode ser encontrado na membrana 

da célula epiderraal da larva de Tenebrio molitor(Popowich and Caveny, 1977), 

que não é uma membrana excitável por definição. A Fig. 3 em Popowich and



0aveny(l977) mo3trn que a R̂  desta membrana aumenta linearmente com o <6̂  

a partir de -60 mV até 0 mV, mas não mostra se a retificação pode ocorrer 

além desta faixa. Portanto, a falta de excitabilidade desta preparação, 

a membrana mu3cular de Panstrogylus megistus, não é devida a mesma causa 

como os três casos do3 neurônios dos insetos citados, mas é devida a alta 

limiar de retificação em seu resistor p;ira ion K embora seu valor era repouso 

não mostra uma diferença com as outras.

3aoítulo 6 _

Conclusão

Os valores dos três parâmetros de cabo em repouso desta 

preparação, a membrana muscular de Panstrogylus megistus, estão dentre da 

faixa dos valores de outras nembranas excitáveis o Somente uma membrana 

em redor da célula foi verificada. 0 6* é formado principalmente pelos

ê „ e A g„. também contribui em parte neste £ em repouso. AI\ J  X i\l 8. Hl
bomba metabólica contribui uma oarte muito insignificante nêste £ . 00 m

Ca, como um ion estranho, despolariza esta membrana por um mecanismo

ir.esoecífico e aumenta sua excitabilidade através do seu efeito na mas

não ate seu limiar de excitacão. A R , embora tem um valor comparavelm

ao das outras membranas excitáveis, tem um limiar de retificação muito 

alto. Êste alto limiar de retificação é atribuido como sendo a causa da 

baixa excitabilidade de3ta membrana. A correlação entre a eletrogênese

desta membrana e a posição taxonomica deste animal não foi encontrada.

0aoítulo 7 

Sumario

1 . Os valores dos três parâmetros de cabo da membrana celular do musculus

- 2dorsoventralis de Panstrogylus megistus são -55 mV para o £m, 2 Kohm-cm

2
para aR e 7 uF/cm para a C . m m

2. 0 £ foi registrado diretamente pelo microeletrodo convencional. Am

Rm e a Gm **oraín m®4i4as pela ponte de Wheatstone pelo método de um único 

microeletrodo.
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3* 0 valor de Rm diminui só quando o £m foi alterado por mais do que

60 mV em ambas as direções.

4. Não ha resposta regenerativa no ao estímulo elétrico intra- ou

extracelular, devido ao alto limiar da retificação em sua R .J m

5. 0 <5̂  desta membrana é principalmente formado pelo e 0

££ é -30 mV, mais negativa que o £m.

6. 0 6 diminui a partir de 10 mM da [klQ com uma inclinação de 

40 mV/lO x log(x]o.

7. 0 aumenta a partir de 20 mM da [d] q com uma inclinação de 

35 mV/IO x log[0l)o.

8. A ĝ a de repouso contribui menos que 10 mV no £m»

9. A contribuição da bomba metabólica verificada pela experiência de CN 

é menos do que um porcento do que no £m da barata,»

10. As influências dos tampões e da baixa temperatura no são desprezíveis.

11. 0 Ca despolariza a membrana através seu efeito de diminuição da ĝ  e 

mais um efeito inespecífico.

12. A retificação retardada desapareceu quando a (x]| foi retirada mas 

reapareceu quando 5 mM da [Ca-J0 adicionada.

13. 0 Mg não mostra nenhuma influência nos três parâmetros de cabo.

14o Somente uma membrana em redor da célula muscular foi verificada pela 

experiência com a colina.

Summary

1. The three cable parameters of the Panstrogylus megistus dorsoventralis
2

muscle cell membrane have the values of -55 mV for the 2 Xohm-cm for
2

the R and 7 uF/cm for the C . m m

2. The 6 was directly recorded with conventional microelectrode. The
m

R and C were measured by the single microelectrode method with a Wheatstone 
m m

bridge.

3. The Rffl value decreased only when the was displaced for more than 

60 mV in both directions.

4. There is no regenerative response in its £m to either intra- or extra-
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cellular electric stimulus, due to the high rectification threshold in

its R . m

5 The £m of this membrane is mainly formed by and The

is -30 mV, more negative than the £ .in
6. The £ decreases at 10 mM of [k]q with a £0 mV/lO x log[K]Q slope*

7. The 6^ increases at 20 mM of [0l]Q with a 35 mV/lO x log[ci]Q slope.

3. The resting g.T contributes less than 10 raV to the £ .63 “Na m

9. The contribution of the metabolic pump revealed by the ON experiment is

less than one percent of that to the of the cockroach.

10. The buffer and the low temperature influences on the 8̂  are neglegible.

11. The Ca depolarizes the membrane through its effect of decreasing the 

gy and an unspecific effect*

12. The delayed rectification disappeared when the [k] was withdrawn but 

reappeared when 5 mM of [Ga} 0 was added.

13. Mg does not show any influence on the three cable parameters.

I4.0 Only one membrane surrounding the muscle cell was found by the choline 

experiment.

Capitulo 3 
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