Mușchiul Neted

Muschiul Neted
• Celule fusiforme,
uninucleate
• Fără striații
• Control vegetativ,
involuntar
• Contracție lenta sau
peristaltica
• Realizează sinciții prin
comunicarea prin
joncțiunile gap dintre
celule

Celula
musculara
neteda

•
•
•
•
•

Celulele dau aspectul neted
Celulele sunt mai mici decât fibrele musculare
Au forma de fus
Sunt mai multe filamente de actina decât miozina
Fără sarcomere
– Nu exista o organizare repetitiva.
• Caveolele care sunt invaginații ale membranei;
-acțiune posibil asemănătoare tubilor T

• Corpi denși~ discuri Z

Structura filamentelor contractile
• Corpi denși
– loc de atașare a filamentelor ușoare de actina
– Sunt situați submembranar dar si răspândiți in
interiorul celulei
– Filamentele de miozina sunt dispuse printre
filamentele de actina

Mușchiul neted
• Primește inervație din partea SNV simpatic si parasimpatic
• In funcție de tipul de mușchi neted inervația este diferita
– Mușchiul neted unitar (visceral)
• Terminația nervoasa vegetativa efectuare are numeroase dilatații numite
viscozități
• Aceasta terminație face sinapsa cu câteva celule musculare
• Celulele prezinta numeroase joncțiuni GAP
• Impulsul electric este transmis in toate celule interconectate- sincițiu-:
peretele se comporta ca o unitate

– Mușchiul neted multiunitar (m irian, m ciliar, mm erector al firului
de par)
• Se comporta ca unități separate
• Fiecare unitate primește o terminație nervoasa vegetativa
• Celulele musculare au puține joncțiuni GAP

Mușchiul neted multiunitar

Multi vs. Single-Unit Muscle

Potențialul de acțiune al
mușchiului multiunitar
• Este asemănător cu al mușchiului striat sau
cardiac
• Potențialul de acțiune este prelungit
• Se declanșează in urma stimulării
receptorilor de suprafața
• Dilatațiile varicoase fac sinapsa cu fiecare
celula musculara

Potențialele de acțiune ale
mușchiului neted unitar
•

Este un răspuns gradual la diferiți stimuli:
–
–
–
–

•

Neurotransmițător
Factori hormonali locali si circulanți
Stresul mecanic (alungirea fibrei)
Spontan (autoritm)

Potențialele de acțiune:
– Scurte (pana in 100ms) sau lungi (in platou)
– Depolarizare prin deschiderea canalelor de Ca. Ca modifica potențialul
membranar cu atingerea valorii prag si deschiderea canalelor de Ca voltaj
dependente de tip L.
– Viteza de depolarizare este mai lenta decât in mușchiul cardiac sau
mușchiul scheletic (Ca versus Na)
– Repolarizare este întârziata :
• Inactivare lenta a canalelor de Ca
• Repolarizare prin canale de K lente ( se activează lent)
• Repolarizare prin canale de K activate de Ca

•
•

Activitate electrica spontana a
mușchiului neted

Activitatea se bazează pe un curent de pacemaker
Curentul de pacemaker determina modificarea potențialului de membrana pana la
valoarea prag când se generează potențialul de acțiune
• Modificările repetate ale potențialului de membrana (oscilațiile) produse de
curentul de pacemaker sunt numite si “unde lente” (slow wave)
• Mecanisme:
– Mecanismul principal: deschiderea de canale de Ca activate de repolarizare  creșterea
potențialului de membrana activarea canalelor de K activate de Ca  efluxul de K cu
restabilirea valori inițiale a potențialului membranar când din nou canalele de Ca se
deschid si ciclul se reia.
– Mecanisme adiționale:
• Deschiderea canalelor de Ca cu un influx de Ca dar si de Na  creste concentrația de Na  creste
activitatea Na/K ATP-aza  restabilirea potențialului membranar (important in panta descendenta a
curentului de pacemaker)
• Activarea caii IP3- eliberare de Ca – Ca cheamă Ca –recaptare Ca in RS (important in generarea
pantei ascendente a curentului de pacemaker
Deschiderea canalelor de K
-Deschiderea
canale de Ca

Slow waves

dependente de Ca

prag
Modificare de tonus muscular

Consecințele activității electrice
cu unde lente
•

Generarea unor contracții tonice
musculare repetate (undele nu
pot atinge valoarea prag)
• Când unda lenta atinge valoarea
prag 
– Potențial de acțiune 
deschiderea canalelor de Ca
voltaj dependente contracție
fazica
Deschiderea
1.Ach
2.Parasimpatic
3. Stimularea mecanica

canalelor de Ca
voltaj dependente

prag

Slow waves
-Deschiderea
canale de Ca

Contractie fazica

Deschiderea
canalelor de K
dependente de Ca

Cuplarea excitatiei cu contractia
•

Creșterea concentrației de Ca in
citosol:
– 1. Influx de Ca prin canalele de Ca
tip L voltaj dependente
– 2. Activarea caii neurotransmitatorGPCR-PLC-IP3-elib din RS de Ca
– 3. Deschiderea de canale de Ca
independente de voltaj (store-opened
Ca channel) prin activarea caii STIM
(RE)-ORAI1(Icrac)
– Ca este eliberat din RS prin
mecanismul Ca cheamă Ca si prin
cuplarea canalelor de Ca de tip L cu
canalele de Ca din RS (RYR3)
– Activarea pe cale necunoscuta modif
potențial membranarIP3

Celula musculara neteda

Cuplarea excitației cu contracția
• Ca se leagă de cele 4 situsuri ale calmodulinei
• Calmodulina-Ca  miozin light chain kinaza (MLCK)
activitate enzimatica fosforilează lanțul reglator al miozinei
II creste activitatea ATP-azica a miozinei.
• Raspunsul MLCK la acțiunea Ca-Calmodulina poate fi
modificata:
– Fosforilarea unor situsuri specifice ale MLCK de către alte kinaze
– PKA, PKC sau kinaze dependente de Ca-calmodulina determina
scăderea răspunsului MLCK la activare de către Ca-Calmodulina

• Activarea miozinei este lenta dar activitatea ATP-azica a
miozinei este crescuta.
• Odată cu îndepărtarea tropomiozinei contracția este inițiata
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Modificare conformationala
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Mecanismul contractiei musculare

Mecanismul relaxarii musculare
• Scăderea concentrației de Ca in celula musculara neteda
– Pompe de Ca
– Antiport Na/Ca

• Defosforilarea lanțului ușor de către fosfataza lanțului ușor.
• Fosfataza lanțului ușor al miozinei:
• Heterotrimer
• Defosforileaza lanțul ușor reglator al miozinei
• Poate fi controlata prin activarea GPCR. GPCR activează cascada de
PLC-DAG-IP3-PKC
• Activarea PKC scade activitatea fosfatazei lanțului ușor (reglator) al
miozinei

Mecanismul relaxarii musculare

