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1. Introdução
A partir deste Volume, O Portal Saúde oferece-lhe este Guia
gratuito sobre O Nosso Corpo.
Mensalmente, terá oportunidade de aprender um pouco mais
sobre como funciona o corpo humano, os nossos órgãos e os
nossos aparelhos.
Do coração ao cérebro, passando pela pele e pelos ossos, nada
ficará esquecido nem deixado ao acaso, em mais uma iniciativa
d´O Portal Saúde que, com certeza, será de grande utilidade
para todos os seus utilizadores.
Iniciamos esta viagem ao Nosso Corpo com uma explicação
sobre as células, as unidades biológicas fundamentais de
todos os organismos vivos. Fique para ler...
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A célula é a unidade biológica fundamental dos organismos
vivos. A maioria dos organismos, animais e vegetais, são
compostos por um número muito variável de células, as quais,
através de relações muito variáveis, contribuem para a
formação do parênquima de vários órgãos.

2. Células: o que
são

A célula isolada tem tendência para assumir uma forma
esférica, enquanto nos vários tecidos se apresenta quase
sempre com um aspecto poliédrico para que, em espaço
reduzido, tenha uma maior superfície de troca para as
necessidades próprias e para as do organismo em geral.
Noutros casos, a célula tem uma forma própria característica,
com tendência para se manter imutável. Esta forma, porém,
varia segundo o órgão e o organismo que é estudado.
Todas as células são compostas pelo citoplasma, pelo núcleo,
pelo nucléolo, pelos organitos citoplasmáticos separados do
ambiente exterior e entre si por um série de membranas, cuja
estrutura específica será descrita mais adiante, assim como a
função de cada uma.

Parênquima, em Biologia,
e
particularmente
em
Histologia, é o conjunto de
células responsáveis pela
função
de
determinado
órgão. (Fonte: Wikipedia)

É necessário dizer que as propriedades de cada célula lhe
permitem realizar a actividade própria através de fenómenos
de natureza físico-químicas facilmente evidenciáveis com os
métodos que actualmente dispomos.
O ramo científico que se ocupa do estudo das células é a
Citologia, cujo campo de investigação atinge o nível molecular.
Assim se conseguiu explicar grande parte dos mecanismos que
regem os fenómenos relativos à irritabilidade, ao movimento,
ao crescimento, à reprodução, etc ...
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Propriedades físico-químicas das células
A propriedade física mais importante do protoplasma (isto é,
todo o material que se encontra dentro da membrana
plasmática) consiste no estado da agregação das moléculas
que nele estão contidas, conferindo-lhes plasticidade,
elasticidade, viscosidade, etc..., segundo a variação de
parâmetros endógenos e exógenos da célula (temperatura,
concentração iónica, etc...).
Do ponto de vista químico, são numerosos os elementos
orgânicos e inorgânicos que fazem parte das muitas moléculas
contidas no protoplasma celular. A água representa quase
constantemente 75 a 90% de todo o protoplasma; 10 a 20% é
representado por compostos de carbono e hidrogénio,
oxigénio, etc.., cujas cadeias moleculares dão origem aos
glúcidos, lípidos, prótidos e aos ácidos nucleicos (ARN-ADN).

Todos os compostos (orgânicos e inorgânicos) originam no
protoplasma
formações
com
estruturas
filamentosas,
laminadas ou proteicas imersas numa substância indiferenciada
ou amorfa, constituindo um sistema polifásico, dotado
potencialmente de plasticidade, rigidez, fluidez e elasticidade.
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3. Estrutura interna
da célula
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Sessenta biliões de células compõem o corpo de um adulto,
que nasce de um minúsculo óvulo fecundado. A sua função,
porém, não é apenas a de se desenvolver e multiplicar. Muito
necessários à actividade biológica de um organismo vivo são os
processos metabólicos complexos no interior da própria célula,
graças a organitos intracelulares de pequena dimensão.
Pode-se dizer que da célula dependem a vitalidade, o bemestar e o perfeito funcionamento de todo o nosso organismo.
Seguindo a numeração da imagem da página anterior,
podemos identificar a estrutura interna de uma célula da
seguinte forma:
1- Protoplasma;
2- Núcleo;
3- Nucléolo;
4- Mitocôndria;
5- Aparelho de Golgi;
6- Ergastoplasma;
7- Retículo endoplasmático;
8- Lisossoma.
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4. Elementos das
células
Antes de mais, é necessário dizer que cada um dos elementos
que compõe uma célula apresenta, quer nos organismos
animais, quer nos organismos vegetais, as mesmas
características morfológicas e, salvo raras excepções, os
mesmos aspectos funcionais.
Da periferia para o centro de uma célula arredondada, há a
membrana plasmática, a seguir o citoplasma com os seus
organistos intraplasmáticos (mitocôndrias, lisossomas, etc...),
o núcleo, o nucléolo com os dois ácidos ribonucleicos. A
membrana celular, também chamada membrana plasmática ou
citoplasmática, representa o limite da separação entre a célula
e o ambiente exterior; não é apenas um invólucro protector
para manter constante o microambiente da célula; lá
processam-se trocas activas entre o meio exterior e o
citoplasma.
Algumas células apresentam na superfície uma série de
modificações estruturais, consideradas como estruturas
especializadas da porção livre ou da parede contígua, em
relação com os processos fisiológicos de absorção e de
secreção.
Substância intersticial –
líquido
existente
na
estrutura do tecido que
deve
ser
isotónico
em
relação ao citoplasma

A membrana celular, de estrutura tri-estratificada, condiciona e
regula o acesso de substâncias úteis e em muitos casos
indispensáveis ao desenvolvimento das funções vitais da
célula. De facto, além de estabelecer a separação entre o
ambiente exterior e o interior, a membrana celular colabora no
equilíbrio entre a pressão osmótica dentro da célula e a da
substância intersticial.
Por isso, uma solução hipertrónica no plasma faz com que o
citoplasma se contraia devido à perda de água e a célula
apresente um aspecto enrugado; pelo contrário, um solução
hipotrónica do meio ambiente incha a célula até à ruptura da
sua membrana, com derrame do conteúdo no intersticial.
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O fenómeno de transporte de activo de substâncias para a
célula processa-se com a colaboração de enzimas específicas,
com energia fornecida pelo ATP formado nos processos de
fosforilação oxidante que ocorrem continuamente no
citoplasma e em alguns ornitos (mitocôndrias) citoplasmáticos.

Trifosfato de adenosina,
adenosina trifosfato ou
simplesmente ATP, é um
nucleotídeo
responsável
pelo armazenamento de
energia nas suas ligações
químicas. É constituído por
adenosina,
uma
base
nitrogenada, associada a
três
radicais
fosfato
conectados em cadeia. A
energia é armazenada nas
ligações entre os fosfatos.
O ATP armazena energia
proveniente da respiração
celular e da fotossíntese,
para consumo posterior.

A pinocitose e a fagocitose são outro tipo de transporte activo
atribuído à membrana citoplasmática. Quando a célula deve
absorver gotas de um líquido (pinocitose) ou partículas
volumosas
sólidas
(fagocitose)
intervêm
modificações
características da membrana citoplasmática, que englobam e
transportam para dentro do citoplasma aquelas substâncias.
Estes mecanismos intervêm também na defesa da célula
contra materiais estranhos e nocivos.

(Fonte: Wikipedia)

O termo citoplasma indica a parte maior da célula e, em certa
medida, também a mais importante, porque aí existem várias
enzimas e numerosos organitos necessários para a síntese das
proteínas, úteis à vida das células e à economia do organismo.
No citoplasma distingue-se uma parte amorfa na qual, pelo
menos até hoje, não se encontrou nenhuma formação bem
definida e outra estruturada, que apresenta organitos com
aspectos variados, formações fibrilares, substâncias químicas,
etc... Destas examinaremos, como mais conhecidas, o
ergatoplasma, o aparelho de Golgi, os ribossomas, as
mitocôndrias e os lisossomas. Falar-se-à de seguida da
inclusões citoplasmáticas, termo que designa partículas
existentes no citoplasma que, porém, não fazem parte
integrante da sua estrutura.
A fracção estruturada, mais representada no citoplasma, é
composta por um sistema de túbulos e vesículas a que se deu
o nome de retículo endoplasmático (nas fibras musculares,
este retículo tem o nome de retículo sarcoplasmático). Esta
formação constitui um sistema canalicular contínuo que se
estende por todo o citoplasma: tem uma parte granulada
(retículo endoplasmático rugoso) e outra agranulada (retículo
endoplasmático liso), consoante existam ou não sobre a sua
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membrana corpúsculos característicos, chamados ribossomas.
Há maior quantidade de retículo endoplasmático agranulado
nas células em síntese proteica activa (células secretoras,
etc...), enquanto é bastante escasso noutras.
Corpos
de
Nissl
são
acumulações basófilas, que
se encontram no citoplasma
das
células
nervosas.
Recebem este nome devido
a Franz Nissl, neurologista
alemão (1860-1919). São
retículos
endoplasmáticos
rugosos (com ribossomas)
e são locais de síntese das
proteínas.

As células ricas de retículo endoplasmático rugoso reagem
intensamente com os corante básicos, sendo chamadas
basófilas. Por isso, a região das células do pâncreas junto do
núcleo é basófila, assim como os corpos de Nissl das células
nervosas, dos linfócitos, dos plasmócitos, entre outros, nas
quais o ergastoplasma é abundante, rico de ARN sob a forma
de elementos granulares.
Organitos Intracelulares
Os ribossomas são corpúsculos granulares esferóides formados
por ARN e proteínas na proporção de 1:1; ora se encontram
livres no citoplasma ora aderentes à superfície do retículo
endoplasmático, como acontece nas células em síntese
proteica activa.

O ARN do ribossoma possui especificidade particular e, porque
está sempre ligado por meio de proteínas à sua subunidade
funcional, é denominado ARN ribossómico. Tem uma grande
importância na síntese proteica. Os lisossomas são organitos
esferóides limitados por uma membrana lipoproteica. O nome
vem da sua actividade de lise, isto é, possuem enzimas líticas,
são capazes de digerir proteínas, hidratos de carbono, lípidos,
etc..
A acção destes lisossomas exerce-se sobre materiais
englobados pela célula através do mecanismo de pinocitose ou
de fagocitose, sobre os quais são lançadas as enzimas líticas
que digerem as substâncias estranhas, dando origem ao
chamado corpo residual. Quando um lisossoma está a digerir
uma fracção celular, como acontece nas células hepáticas em
jejum prolongado, tem o nome de vacúolo autofágico
(citolisossoma). O processo de autólise é útil à célula por
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destruir os organitos (mitocôndrias, ribossomas, etc...)
envelhecidos, cuja persistência poderia ser prejudicial para a
economia da própria célula.
Outras formações importantíssimas são as mitocôndrias, que
ao microscópio óptico aparecem sob a forma de grânulos,
filamentos ou bastonetes. As mitocôndrias são corpúsculos
quase sempre ovóides limitados por duas membranas de
natureza lipoproteica, uma exterior e outra interior
concêntrica. Esta emite prolongamentos para o interior do
organito
(cristas
mitocondriais)
paralelos
entre
elas,
delimitando espaços que contêm a chamada matriz
mitocondrial.
Nas cristas e na matriz mitocondrial foram encontradas
enzimas de natureza e composição específicas, que colaboram
nos processos oxirredutivos e, portanto, na respiração celular e
na produção de energia.

Neste sentido, as mitocôndrias podem ser consideradas as
centrais de energia da célula. Portanto, o número destas
formações está relacionado com a actividade de biossíntese da
célula: assim, são numerosas nos músculos estriados
(sobretudo no cardíaco), nas células hepáticas, etc...

A centrosfera é formada
por uma zona de citoplasma
mais
clara
e
muito
homogénea, enquanto a
astrosfera só se observa
nas fases avançadas da
divisão
celular,
sendo
responsável
pela
constituição dos filamentos
do fuso.

O aparelho de Golgi, considerado como uma diferenciação do
retículo liso, é composto por uma série de pequenos sacos,
cujas paredes apresentam características análogas à das
membranas citoplasmáticas. É formado por pequenos sacos
achatados, uma série longa de vesículas densas e um certo
número de vacúolos.
Os centríolos, centrosferas e astrosferas são formações
citoplasmáticas, que se tornam mais evidentes durante a fase
da divisão mitótica.
Centríolos são corpúsculos pequenos e esféricos, limitados na
sua periferia por nove túbulos com disposição paralela ao eixo
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do cilindro. Os centríolos são um suporte importante dos
cromossomas nas fases de divisão celular: cada centríolo
forma um centríolo-filho, de modo a que, em cada geração,
haja sempre dois centríolos.
O núcleo faz parte integrante de quase todas as células.
Quando ausente, a célula acaba por morrer. Tem forma quse
sempre arredondada e a sua membrana é composta por
substâncias
lipoproteicas
análogas
às
da
membrana
citoplasmáticas.
Todavia, é necessário salientar que na membrana nuclear
existem poros que permitem a passagem de algumas
substâncias. O constituinte essencial do núcleo é ADN (Ácido
Desoxirribonucleico), combinado com proteínas ácidas e
proteínas básicas formando a cromatina, visível na fase de
repouso da célula. Falaremos mais detalhadamente sobre o
ADN no capítulo seguinte.

Em cima, fibrocélulas musculares
cardíacas
cujo
aspecto
é
reconhecível
pela
estriação
transversal
e
pelos
núcleos
arredondados.
Em baixo, um tecido muscular liso,
cuja característica fundamental é o
aspecto falsiforme das células, que
têm núcleo central.
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O ADN, constituinte principal dos cromossomas, é um
polinucleotídeo cujos componentes estão dispostos de maneira
a formarem uma dupla cadeia helicoidal. A importância de tal
constituição torna-se evidente na síntese das proteínas e da
reprodução celular.
De facto, nessas fases o ADN duplica-se, isto é, os dois
filamentos que constituem a sua molécula separam-se ou,
melhor, a dupla cadeia de nucleotídeos abre-se, rompendo-se
ao nível das ligações de hidrogénio: a cadeia desenrola-se e,
de cada lado, fica uma sequência de nucleotídeos que servirão
de molde para a formação de cadeias polinucleotídicas
complementares.
Destas, podem originar-se quer outros filamentos de ADN,
quer vários tipos de ARN (mensageiro, transferência,
ribossómico). Este ácido nucleico, constituído por um só
filamento, distingue-se do ADN pela presença de uma outra
base (o uracilo no lugar da tilamina).
Sobre o tipo de ARN mensageiro é transcrita a informação
genética do ADN e a sequência de nucleotídeos do filamento do
primeiro, necessária à síntese das proteínas. De facto, o ARN
mensageiro, depois de ter atravessado os poros da membrana
nuclear, chega ao citoplasma relacionando-se com um
ribossoma, mais precisamente sobre um poliribossoma e aqui
dirige a mensagem recebida de modo a unir, mediante
mecanismos de regulação do gene, segundo uma sequência
rígida, as moléculas de aminoácidos que vão constituir a
proteína.
O nucléolo encontra-se em número variável, de um a quatro,
na maioria das células: num mesmo núcleo, esse número pode
variar segundo os diferentes momentos funcionais. Forma-se
numa zona bem definida dos cromossomas, isto é, no chamado
organizador nucleolar, e aparece sob a forma de um corpúsculo
situado na parte inferior da membrana nuclear.
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O nucléolo é constituído em grande parte por ARN e parece
mais desenvolvido onde a síntese proteica é maior, em especial
nas células embrionárias.

Os cromossomas são estruturas de forma cilíndrica
constante: têm dois braços do mesmo comprimento
(cromossomas metacêntricos) ou de de comprimento diferente
(cromossomas acrocêntricos ou submetacêntricos) definidos a
partir da posição do centómetro, que une os cromossomas no
ponto em que os dois filamentos que o compõem
(cromatídeos) apresentam um curto estreitamento ou
constrição primária.
Durante a mitose, o centómetro torna-se um elemento
essencial aos movimentos dos cromossomas. Alguns
apresentam na parte terminal de um braço um corpúsculo de
forma arredondada ligado ao restante cromossoma por um fino
filamento de cromatina. Os cromossomas que contêm estas
estruturas denominam-se cromossomas satélites ou SATcromossomas.
Exceptuando os sexuais, os pares de cromossomas humanos
são designados por números de 1 a 22, que os caracterizam
por ordem decrescente segundo o seu comprimento, do
primeiro ao vigésimo segundo par. Os cromossomas sexuais, x
e y, formam o vigésimo terceiro par.
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O PORTAL SAÚDE é um portal agregador de conteúdos
relacionados com as áreas ligadas à Saúde.
O PORTAL SAÚDE disponibiliza, entre os seus conteúdos, um
Directório de Empresas do ramo, com o intuito de proporcionar
aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso a contactos
relevantes do sector.
O PORTAL SAÚDE propõe-se a ser
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.

uma

indispensável

Contactos:
Rua Braancamp, 52 - 4º
1250-051 Lisboa
Tel: 212 476 500
e-Mail: geral@oportalsaude.com
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