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RESUMO 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

progressiva que se caracteriza pela morte dos neurônios motores (NM). Isso leva o 

indivíduo a ter paralisia dos membros inferiores e superiores, que pode causar 

insuficiência respiratória após paralisar a inervação de músculos respiratórios. 

Entretanto, a função intelectual é preservada até o final, causando uma grande 

ansiedade e depressão no paciente, que geralmente, tem consciência total da sua 

perda motora, restrição ao leito e dependência parcial e total dos familiares para os 

cuidados necessários para poder ter uma melhor sobrevida. Uma vez estabelecido o 

diagnóstico, a morte pode ocorrer entre 2-5 anos. . (LASIENE et al.,2011; 

PASINELLI et al.,2006;BRUIJN et al.,2004; GURNEY et al.,1994). 

 Diante da gravidade e rapidez como a doença se manifesta, é levantado 

nesta revisão bibliográfica, algumas das possíveis causas, observando os papéis do 

aminoácido Glutamato (GLU), das células Micróglia, Astrócito, células de Schwann e 

da proteína Parvalbumina na ELA. 

INTRODUÇÃO 

Dez por cento dos casos de ELA são genéticos, enquanto noventa por cento 

é considerado esporádico. Entre os dez por cento dos casos genéticos, vinte por 

cento apresenta mutação no gene codificador da enzima Superóxido Dismutase 1 

(SOD1), uma enzima que é um dímero, encontrada no citoplasma dos NM e que 

contém Cobre (Cu) e Zinco (Zn). Essa enzima tem como função catalisar a 

dismutação do superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio, tendo assim uma 

função antioxidante nas células expostas ao oxigênio. As mutações que ocorrem no 

gene codificador de SOD1, sendo ativos ou inativos faz com que a enzima ganhe 

função, o que leva a um acúmulo de proteínas insolúveis e mal formadas nos NM e 

células gliais causando toxicidade, porém o mecanismo exato de como ocorre essa 

toxicidade ainda é desconhecido (LASIENE et al.,2011; PASINELLI et 

al.,2006;BRUIJN et al.,2004; GURNEY et al.,1994). 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é demostrar uma revisão literária que apresenta as 

possíveis causas do desenvolvimento da Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

 



METODOLOGIA 

Foram utilizados artigos científicos pesquisados através do Pubmed, com foco 

em Esclerose Lateral Amiotrófica, nas células e proteínas que estão sendo 

estudadas. E através de sites com informações sobre ELA. 

DESENVOLVIMENTO 

 O Glutamato (GLU) tem sido alvo de intensa investigação por seu 

envolvimento não só na patogênese de doenças neurodegenerativas benignas tais 

como a doença de Parkinson , doença de Alzheimer , esquizofrenia , esclerose 

múltipla , ELA , mas também na carcinogênese e progressão de doenças malignas 

(STACEY et al., 2013). 

 Na ELA o GLU tem efeito excitotóxico, sendo neurotóxico. Se o GLU está 

constantemente estimulando a célula, essas enzimas estão constantemente sendo 

ativadas. A ativação constante dessas enzimas irá eventualmente matar a célula, 

pois elas passam a digerir também a célula. Se o GLU está excessivamente 

presente para superestimular a célula, enzimas digestivas em excesso são ativadas 

também1. 

Um trabalho recente mostrou evidência direta de ampla ativação da micróglia 

no cérebro dos pacientes vivos com ELA, através de tomografia com emissão de 

pósitrons. A intensidade da ativação da Micróglia foi correlacionada com a gravidade 

da lesão do neurônio motor superior, sugerindo um envolvimento ativo da ativação 

da micróglia na ELA. (HANISCH et al.,2007; HENEKA et al.,2010; LASIENE et 

al.,2011). 

 Os Astrócitos representam a maior população de células no SNC, é 

considerado como elemento que preenche os espaços não ocupados por neurônios. 

 Quando reativos eles interagem de forma complexa com micróglias e pode 

exercer efeitos pró- e anti-inflamatórios. Astrócitos reativos estão presentes em 

todas as principais doenças neurodegenerativas, o que tem sido sugerido, uma 

resposta não especifica das células gliais para ferimentos e muitas não é 

considerado um elemento patogênico primário. No entanto , provas recentes indicam 

que, em ELA, astrócitos são capazes de influenciar o curso da doença e são um 

potencial alvo terapêutico ( VARGAS et al.,2010). 

Células de Schwann são células periféricas gerando mielina intimamente 

associada aos axônios do NM e ajuda no desenvolvimento e regeneração axonal. 



Até agora, é muito pouco o que se sabe sobre o envolvimento de células de 

Schwann na ELA.  

 A ausência da proteína Parvalbumina parece ser a chave essencial para a 

falência celular, o que é característico da ELA. Estudos ainda estão sendo 

realizados2. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Ao Glutamato: Pesquisas mostram que países onde a dieta rica em glutamato 

pode ter efeito em pessoas pré-dispostas a desenvolverem ELA. 

A Micróglia: Pesquisadores estão analisando as possíveis causa de 

envolvimento do sistema imune primário que a célula exerce frente à antígenos, que 

possa desencadear efeitos característicos que participam do desenvolvimento da 

ELA. 

 Ao Astrócito: Uma função que pode ser atribuído ao comportamento dos 

astrócitos na ELA é uma liberação insuficiente de fatores neurotróficos, que são 

importantes na manutenção da saúde neuronal (EKESTERN.,2004; DEWIL et 

al.,2007). 

 A Célula de Schwann: A estreita relação entre as células de Schwann e os 

axônios dos NM, necessitam de mais estudos para ajudar a entender melhor a 

patologia da ELA (LASIENE et al., 2011). 

 A parvalbumina: é uma proteína que interage com o neurotransmissor GABA, 

que inibe a atividade elétrica dos neurônios. A ausência dessa proteína parece ser a 

chave essencial para a falência celular, o que é característico da ELA. Estudos ainda 

estão sendo realizados2. 
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