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1. Resumo 

 

O sistema visual lida com mudanças significativas na quantidade absoluta de fótons no 

meio ambiente, que variam 10 a 12 unidades logarítmicas ao longo de um dia. Parte 

desta versatilidade decorre da existência de fotorreceptores, bastonetes e cones, ativos 

em luminosidades médias diferentes, e outra parte é consequência de mecanismos de 

controle de ganho pós-receptorais, que ajustam a faixa dinâmica da retina à 

luminosidade média. Já na primeira sinapse visual, a atividade de muitos fotorreceptores 

converge para as células bipolares (BCs), neurônios de segunda ordem. Em mamíferos, 

supõe-se que o número de neurônios convergindo mantém-se relativamente fixo durante 

a vida adulta do organismo, muito embora haja evidência de alteração da morfologia das 

BCs. No caso de peixes teleósteos, ocorre uma variação no grau de convergência 

neuronal para as BCs, pois há neurogênese e sinaptogênese constante, de modo que a 

convergência aumenta conforme o peixe envelhece. Como a relação entre a estrutura 

celular e o grau de convergência sináptica influenciam a integração somática de sinais, 

estudamos os efeitos do crescimento celular acompanhado de variações na convergência 

sináptica no caso específico da BC ligada a bastonetes. Para tanto, desenvolvemos um 

modelo computacional deste tipo celular e dos bastonetes a ela conectados utilizando o 

ambiente de simulação NEURON, com base em dados de literatura e obtidos por nosso 

grupo de pesquisa a respeito de sua geometria, conectividade e biofísica, e simulamos 

diversos tipos de estimulação luminosa. Para mimetizar níveis escotópicos de 

luminosidade, estimulamos apenas um dos bastonetes convergindo para a BC modelo, 

enquanto, para mimetizar níveis mesópicos, todos os bastonetes foram estimulados 

concomitantemente. Estas simulações foram realizadas primeiramente com um modelo 

de BC contendo apenas condutâncias sinápticas e passivas, para investigar o impacto da 

geometria celular na integração de sinais. A seguir, o modelo passou a incorporar 

condutâncias dependentes de voltagem permeáveis a potássio (K+) modeladas a partir 

de dados da literatura e do nosso grupo de pesquisa, para investigar o papel das mesmas 

no controle de ganho da sinapse entre BCs e bastonetes durante o crescimento celular. 

Os resultados destas simulações indicam que o aumento da árvore dendrítica da BC com 

o crescimento hiperpolariza seu potencial de repouso devido ao aumento da área de 

superfície de membrana contendo canais passivos com potencial de reversão negativo. 

Já o aumento da convergência de bastonetes para a BC não altera sua amplitude de 

resposta ou sensibilidade, dado que contradiz a relação causal entre convergência e 



4 

 

sensibilidade na retina sugerida na literatura (Copenhagen et al., 1990). Mais ainda, 

apenas o crescimento celular altera significativamente a resposta à luz da BC modelo, 

aumentando a amplitude do potencial de membrana em relação ao potencial de repouso 

para uma determinada estimulação, assim como aumentando a latência da resposta, 

definida como o tempo para se chegar ao valor máximo de resposta. Com a inserção de 

canais dependentes de voltagem nos terminais dendríticos da BC, há um considerável 

aumento da amplitude de resposta, assim como diminuição da latência para o pico de 

resposta. Além disso, tais canais anulam os efeitos decorrentes do crescimento celular 

descritos anteriormente, tornando a amplitude e latência de resposta semelhantes para 

qualquer comprimento de árvore dendrítica testado. Desse modo, as amplitudes e 

latências de resposta da BC são estabilizadas ao longo do crescimento, contribuindo 

para a coerência da mensagem passada para as outras camadas da retina e, 

posteriormente, para o cérebro. Estes resultados sugerem que correntes ativas são 

fundamentais não apenas para controlar o ganho das sinapses entre bastonetes e BCs em 

um mesmo estado de adaptação, mas também para estabilizar o potencial de repouso e 

velocidade e amplitudes de resposta dos neurônios ao longo do crescimento. 

 

 

Palavras-chave: visão, retina, célula bipolar, bastonete, NEURON, convergência 
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2. Abstract 

 

The visual system deals with significant changes in the absolute quantity of photons in 

the environment, which can vary up to 12 orders of magnitude throughout a single day. 

Part of this versatility is due to the existence of different photoreceptors, cones and rods, 

working at different mean light intensities, and also due to post-receptor gain control 

mechanisms, which adjust the retina's dynamic range to the mean light luminosity. At 

the first visual synapse, the activity of many photoreceptors converges the bipolar cells 

(BCs), second order neurons in the retina. In mammals, the neuron convergence number 

is supposed to be fixed throughout the organism's adult life, even though there's 

evidence of morphological changes in BCs dendritic structure. In the case of teleost 

fish, however, there's a variation in convergence of rods to BCs, due to constant 

neurogenesis and synaptogenesis, rendering BCs with higher convergence as the fish 

ages. As the cellular structure and synaptic convergence are known to influence somatic 

signal integration, we investigated the effects of cellular growth and synaptic 

convergence in the rod bipolar cell signal integration. Thus, we  develop a 

computational model of a BC-rod circuitry using the software NEURON, based on 

literature data, as well as data collected by our own research group, regarding BC's 

geometry, connectivity and biophysics. We tested this model at different levels of light 

stimulation.  To simulate scotopic light levels, just one of the rods converging to a BC 

was stimulated. To simulate mesopic light levels, all rods were simultaneously 

stimulated. Those protocols were first performed in a BC containing just passive and 

synaptic conductances,  in order to investigate the impact of cell geometry in somatic 

signal integration. Next, we inserted a potassium (K+)  voltage-gated conductance in the 

model, based on literature and our own research group data, to investigate its role in 

controlling the gain in the rod-BC synapse during cellular growth. Our results indicate 

that increasing BC's dendritic tree hyperpolarizes its resting potential, due to more 

membrane surface containing passive conductances with negative reversal potential. 

Increasing BC's rod convergence, however,  does not change its response amplitude nor 

its sensitivity, contradicting the causal relation between convergence and sensitivity in 

the retina, proposed by Copenhagen et al. (1990). In addition, onlycellular growth alters 

light response in our BC model, enhancing membrane potential displacement of the 

resting potential for a given stimulation, as well as increasing response latency, defined 

as the time to peak of a BC response. Inserting voltage-gated conductances in the 
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dendritic tips of the BC model, in turn, generates a substantial increase in response 

amplitude, as well as decrease in response latency. Moreover, voltage-gated 

conductances null off the electrophysiological consequences of cellular growth, 

rendering BC's response amplitude and latency independent of dendritic tree size. Thus, 

response amplitudes and latencies are stabilized during growth, contributing to the 

consistence of signals transmitted to other retinal layers. Such results suggest that active 

currents act in the control of rod-BC synapse in the same adaptive state, and stabilize 

BC's resting potential and response amplitude and latency during growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: vision, retina, bipolar cell, rod, NEURON, convergence.  
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3. Introdução 

 

O sistema visual precisa lidar com mudanças significativas na quantidade absoluta de 

fótons no meio ambiente, que variam 10 a 12 unidades logarítmicas ao longo de um dia. 

Nossa sensibilidade à luz acompanha constantemente os níveis luminosos, permitindo 

que possamos ver tanto em noites sem luar, quando cada fotorreceptor absorve um fóton 

a cada 85 minutos, quanto em um dia ensolarado na praia, quando cerca de 100.000 

fótons são absorvidos por fotorreceptor por segundo (Chance, Abbott, & Reyes, 2002; 

Kaneko, Suzuki, Pinto, & Tachibana, 1991; Rodieck, 1998). Nenhuma máquina 

construída pelo homem possui um desempenho tão impressionante. Além disso, esse 

processamento acontece de maneira muito rápida: um sujeito consegue reportar o 

aparecimento de um estímulo com um atraso de apenas 250 milisegundos (Nijhawan, 

2008). Para que isto aconteça, a informação passou por todo o sistema visual, atingiu 

áreas de tomada de decisão que afetaram áreas de controle motor e resultaram em uma 

resposta motora indicativa da identificação do estímulo.  

Um fator complicador para o fluxo de informação no sistema nervoso é a 

plasticidade neuronal. Neurônios retinianos alteram sua morfologia, tanto na fase de 

crescimento quanto na vida adulta do organismo (Kock & Stell, 1985; Bloomfield & 

Hitchcock, 1991; Liets, Eliasieh, van der List, & Chalupa, 2006), e esta mudança de 

morfologia, acompanhada ou não de alterações no número de sinapses, pode modificar a 

sua integração de sinais, uma vez que o aumento na área de superfície de membrana 

leva também à produção de canais não sinápticos. Estes, de acordo com a Lei das 

Correntes de Kirchhoff, influenciam o efeito das condutâncias sinápticas sobre o 

potencial de membrana (Falk, 1988).  

A retina é um exemplo de tecido nervoso que passa por mudanças estruturais ao 

longo da vida do organismo, sendo capaz, ainda assim, de processar informação visual 

de maneira rápida e confiável (Barlow, 1981). O estudo das propriedades dos neurônios 

retinianos é, portanto, fundamental para aumentar nosso conhecimento a respeito das 

estratégias retinianas de codificação visual e para compreender como o sistema visual 

consegue lidar, a despeito de suas variações estruturais, com ambientes luminosos tão 

distintos. 

 

 

 



8 

 

3.1. Visão 

Pode-se dividir os ambientes luminosos em três grandes faixas de luminância nas quais 

o sistema visual opera, utilizando-se de estratégias retinianas distintas (Figura 1): em 

baixa luminância (cerca de -6 a -4 log cd/m²) utiliza-se a chamada visão escotópica, 

mediada exclusivamente por bastonetes; com luminância entre -4 e 0 log cd/m², utiliza-

se a visão mesópica, caracterizada pela atividade concomitante de bastonetes e cones; a 

partir de 0 log cd/m² utiliza-se a visão fotópica, mediada exclusivamente por cones 

(Rodieck, 1998).  

Nesse sentido, a visão mesópica pode ser entendida como a combinação de dois 

grandes sistemas de processamento visual: o escotópico e o fotópico, com diferenças 

tanto perceptuais quanto fisiológicas. O sistema escotópico utiliza os bastonetes, 

fotorreceptores caracterizados por alta sensibilidade à luz (Figura 2). Seu ambiente de 

funcionamento típico contém baixa luminosidade e sua taxa de adaptação ao escuro é 

lenta; a partir de certa luminância, a resposta dos bastonetes satura. Este tipo de 

fotorreceptor possui pico de sensibilidade espectral em 500 nm, uma vez que seu 

pigmento fotossensível, a rodopsina, está contida na classe de fotopigmentos RH1 em 

mamíferos (Ebrey & Koutalos, 2001; Orban et al., 2014). 

O sistema fotópico tem sua origem em diversos subtipos de cones, 

fotorreceptores com diferentes picos de sensibilidade espectral. Estes fotorreceptores 

estão adaptados a ambientes com alta luminância, em função de sua baixa sensibilidade 

à luz. Em seres humanos, há, essencialmente, três tipos de cones, definidos pelos seus 

picos de sensibilidade espectral: cones S, M e L, para comprimentos de ondas curtos, 

médios e longos, respectivamente. A sintonização para diferentes faixas do espectro 

eletromagnético é dada por diferentes fotopigmentos. Os cones L e M contêm 

pigmentos da classe M/LWS (middle- and long-wavelength-sensitive) que, embora 

sintonizados para faixas espectrais diferentes, possuem sequência de aminoácidos com 

grandes similaridades. O cone S contém pigmentos da classe SWS1 (Ebrey & Koutalos, 

2001; Hunt & Peichl, 2014). 
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Figura 1. Níveis de luminância. Níveis típicos de luz ambiente são comparados com a 

luminância fotópica (log cd/m²), diâmetro da pupila (mm), iluminância fotópica e 

escotópica (log Trolands fotópicos e escotópicos, respectivamente) e função visual. As 

regiões escotópicas, mesópicas e fotópicas são definidas de acordo com o funcionamento 

único de bastonetes, de cones e bastonetes conjuntamente, e funcionamento único de cones, 

respectivamente. A conversão dos valores fotópicos para escotópicos assumiu uma 

iluminação padrão branca CIE D65. Fonte: Stockman & Sharpe (2006). Imagem 

reproduzida com permissão de Andrew Stockman. 

 

Além das características intrínsecas de cada tipo de fotorreceptor, bastonetes ou 

cones, as diferenças perceptuais entre a visão escotópica e fotópica resultam de 

diferentes canais retinianos envolvidos em cada um desses tipos de visão. Por exemplo, 

as vias retinianas envolvidas na visão escotópica, partindo da conversão da luz em 

sinais químicos pela isomerização da rodopsina, têm uma velocidade de resposta menor 

do que as vias envolvidas na transmissão de sinais fotópicos, tendo, portanto, uma 

resolução espaço-temporal menor (Zele & Cao, 2014). As vias escotópicas permitem 

uma maior sensibilidade à luz, mas, por processarem a sensibilidade espectral de apenas 

um tipo de fotopigmento, não permitem a percepção de cores (Ebrey & Koutalos, 2001; 

Purves, Augustine, & Fitzpatrick, 2012). Faz-se necessário, portanto, discutir a estrutura 

da retina e dos canais retinianos envolvidos em cada um dos tipos de visão. 
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Figura 2. Tipos de fotorreceptores. Desenho esquemático dos fotorreceptores da retina 

humana. Embora compartilhem similaridades em suas estruturas, bastonetes (rod) e cones 

diferem em tamanho e forma, assim como na disposição dos discos membranosos nos 

segmentos externos, que contêm os fotopigmentos necessários para a fototransdução. 

Fonte: Joselevitch (2009). Imagem feita por Christina Joselevitch /CC BY 2.0. 

 

 

3.2. A retina 

A retina é o tecido neural do olho, pertencente ao sistema nervoso central por originar-

se embrionariamente do diencéfalo, e composta por uma complexa circuitaria 

encarregada de absorver a luz e transformá-la em atividade elétrica graduada e 

subsequentemente em potencial de ação. Há, na retina, essencialmente, cinco tipos de 

neurônios (Figura 3): fotorreceptores, células bipolares (BCs), células horizontais, 

células ganglionares e células amácrinas. Estas células organizam-se em camadas. A 

camada mais distal é a do segmento externo dos fotorreceptores, onde se inicia a cascata 

de transdução da luz em sinal elétrico. Depois, seguem a camada nuclear externa, a 

camada plexiforme externa, a camada nuclear interna, a camada plexiforme interna e a 

camada de células ganglionares  (Purves et al., 2012). 

Embora existam apenas duas grandes classes de fotorreceptores, a partir da 

primeira sinapse o sinal de cada tipo de fotorreceptor diverge para vários neurônios de 

segunda ordem, que transmitem em paralelo a informação visual para o cérebro (Figura 

4). 
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Figura 3. Desenho esquemático da estrutura da retina. (A) Secção da retina mostrando 

ao organização geral das camadas retinianas. OS/IS: segmentos internos e externos dos 

fotorreceptores; ONL: camada nuclear externa; OPL: camada plexiforme externa; INL: 

camada nuclear interna; IPL: camada plexiforme interna; GCL: camada das células 

ganglionares; NFL: camada das fibras nervosas, 1: cone; 2: bastonete; 3: célula horizontal; 

4: célula bipolar (BC); 5: célula amácrina; 6: célula ganglionar. (B) Terminal sináptico de 

um cone, chamado de pedículo. As quatro invaginações compreendem tríades de dendritos 

pós-sinápticos, tipicamente compostas de duas células horizontais (em amarelo) e uma BC 

ON (em azul). Células bipolares OFF (em roxo) fazem sinapse na base do pedículo. (C) 

Terminal sináptico de um bastonete, chamado de esférula. Há, tipicamente, apenas uma 

invaginação com três dendritos pós-sinápticos, como nos cones. (D) Terminal sináptico de 

uma BC (azul). Há por volta de 50 fitas sinápticas em cada terminal, dando origem a 

sinapses com células amácrinas (laranja) e células ganglionares (roxo). (E) Aumento da 

sinapse entre BC e células amacrinas e ganglionares. Células amácrinas modulam a sinapse 

entre células bipolares e ganglionares. Fonte: Wässle (2004). - Reproduzido com permissão 

da Macmillan Publishers Ltd.: Nature Neuroscience Reviews, Wässle, 2004, copyright 

2004.  

 

Uma das razões mais importantes para essa divisão em canais paralelos de 

transmissão é a necessidade de ver tanto durante o dia quanto à noite, muito embora a 

quantidade de fótons que atinge a retina nessas duas condições difira consideravelmente 

(Barlow, 1981). Um desempenho visual aceitável em ambos os níveis de iluminação 

exige das vias de processamento e transmissão características muitas vezes conflitantes, 
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para as quais não há uma solução única. Ao dividir os sinais visuais em vias paralelas 

especializadas em diferentes tipos de estímulo, a retina assegura uma transmissão 

eficiente para o cérebro em todos os níveis de adaptação (Werblin & Roska, 2007; 

Rodieck, 1998; Gollisch & Meister, 2010). 

 

 

Figura 4. Células bipolares da retina de primatas. Desenho esquemático mostrando que 

os axônios dos diferentes tipos celulares terminam em níveis distintos na camada 

plexiforme interna (IPL); aqueles terminando na parte externa da IPL são presumivelmente 

células bipolares OFF de cones, e aqueles terminando na parte interna da IPL são células 

bipolares ON (para definição dos tipos de células bipolares da retina e suas características 

de resposta, ver seção 3.3. Células Bipolares). Células bipolares ligadas a cones S (BB) 

contatam seletivamente de 1 a 5 pedículos e carregam um sinal ON. Células bipolares 

ligadas a bastonetes (RB) contatam cerca de 6 esférulas na perifóvea a cerca de 40 esférulas 

na periferia e também são do tipo ON. Fonte: Wässle (2004). Reproduzido com permissão 

da Macmillan Publishers Ltd.: Nature Neuroscience Reviews, Wässle, 2004, copyright 

2004. 

 

Além disso, as várias funções visuais possuem diferentes requisitos, mesmo em 

um único nível de adaptação. Por exemplo, a detecção de movimento necessita de uma 

via de transmissão rápida e de baixa resolução espacial, enquanto a acuidade visual 

exige características diametralmente opostas (Sterling, 2004a). Embora neurônios 

retinianos transmitam múltiplos aspectos visuais concomitantemente, um neurônio não 

pode especializar-se em todos esses aspectos. A transmissão através de um único canal 

comprometeria, portanto, tanto a resolução espacial quanto temporal do sistema visual. 

O sinal dos fotorreceptores não apenas diverge, mas também converge. A 

convergência neuronal na retina é uma estratégia que visa diminuir o número total de 

neurônios na camada de células ganglionares, para possibilitar a movimentação ocular 

através de um nervo óptico fino e maleável (Barlow, 1981; Meister & Berry, 1999). Já 

na primeira sinapse visual, a BC, primeiro interneurônio no fluxo vertical de 
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processamento da informação visual, integra o sinal de dezenas a centenas de 

fotorreceptores (Barlow, 1981; Sterling, 2004b). Com excessão dos neurônios da fóvea 

(especialização presente em primatas e algunas tipos de aves e peixes (Warrant & 

Locket, 2004), há uma forte convergência de sinasl na retina de vertebrados como um 

todo (Barlow, 1981; Sterling, 2004b), permitindo que o sinal de cerca de 100 milhões de 

fotorreceptores seja transmitido ao cérebro por um nervo óptico composto de apenas 1 

milhão de axônios de células ganglionares   (Barlow, 1981; Sterling, 2004b).  

A relação entre a convergência e a divergência de sinais obedece às regras e 

demandas impostas pelas diversas vias visuais. Assim, em vias com alta resolução 

espacial, é necessário que haja pouca ou nenhuma convergência, para que o sinal de 

cada fotorreceptor tenha alta prioridade de processamento. Em vias com menor 

resolução espacial, por sua vez, uma alta convergência de sinais é permitida, pois tal via 

está pouco ocupada com os detalhes da informação visual de cada fotorreceptor 

(Sterling, 2004b).  

Tanto a divergência quanto a convergência retinianas podem ser moduladas ao 

longo da vida. Em mamíferos, há aumento do volume dos neurônios e o estiramento de 

seus processos dendríticos com o crescimento (Ramoa, Campbell, & Shatz, 1988) e 

envelhecimento (Liets et al., 2006). Em peixes, além do estiramento, há também 

neurogênese e sinaptogênese constantes na retina (Kock & Stell, 1985; Johns & Easter, 

Jr., 1977), alterando, assim, tanto o grau de convergência quando o de divergência dos 

neurônios. Muito embora não haja neurogênese constante na retina de mamíferos, ainda 

não está bem caraterizado o efeito de alterações morfológicas dos neurônios retinianos 

nos parâmetros de convergência e divergência, ou seja, não se sabe se os neurônios 

retinianos fazem novas sinapses ao desenvolverem seus processos dendríticos (Liets et 

al., 2006). 

 

3.3. Células bipolares 

A riqueza de nosso mundo visual explica em parte a diversidade de neurônios de 

segunda ordem (Figura 4). Os sinais de fotorreceptores divergem para 

aproximadamente 11 células bipolares (BCs) na retina dos primatas (Wassle, 2004; 

Euler, Haverkamp, Schubert, & Baden, 2014). Em teleósteos, há um número ainda 

maior de BCs (Figura 5): 15 tipos foram descritos no peixe dourado, Carassius auratus 

(Sherry & Yazulla, 1993; Joselevitch & Kamermans, 2009) e 17 no paulistinha, Danio 

rerio (Connaughton, Graham, & Nelson, 2004). Destas, pelo menos cinco tipos 
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comunicam-se concomitantemente com cones e bastonetes. Nestes neurônios, o controle 

de ganho é fundamental para a codificação dos sinais de ambos os tipos de 

fotorreceptores em múltiplos estados de adaptação. 

 

 

 

Figura 5. Células bipolares da retina do peixe dourado e suas terminações. (A) 

Desenho esquemático mostrando a forma e localização do soma, bem como o tamanho, 

número e profundidade dos terminais sinápticos de cada um dos 15 subtipos de BCs na 

camada plexiforme interna (IPL). (B) Profundidade média (± SD) de estratificação dos 

terminais sinápticos das células bipolares do peixe dourado na IPL. Subtipos contendo 

terminais múltiplos são mostrados como uma série de caixas conectadas, cada caixa 

representando um dos terminais da célula. Fonte: Sherry & Yazulla (1993), com permissão 

de John Wiley & Sons. 

 

É nas BCs que se inicia a divisão entre canais ON e OFF (Dowling & Werblin, 

1969; Werblin & Dowling, 1969; Kaneko & Hashimoto, 1969). Essa divisão refere-se à 

polaridade de resposta dos neurônios para estimulação luminosa. O campo receptivo de 

uma célula retiniana é toda região que, ao receber um estímulo luminoso, evoca uma 
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resposta desta referida célula, seja na região mais central ou mais periférica desse 

campo (para mais informação, consultar Purves, 2008). Assim, células do tipo ON são 

aquelas que despolarizam ao serem estimuladas no centro de seu campo receptivo, ou 

quando uma estimulação luminosa é retirada da periferia do seu campo receptivo 

(Figura 6, painel branco). As células do tipo OFF, por sua vez, têm um 

comportamento inverso: elas despolarizam quando a estimulação luminosa é retirada do 

centro de seu campo receptivo, ou quando a periferia de seu campo receptivo é 

estimulada (Figura 6, painel cinza).  

 

 

 

Figura 6. Respostas eletrofisiológicas de células bipolares.  Esquerda (painel branco): 

Respostas de uma BC ON de Ambystoma tigrinum para estimulação luminosa do centro 

(center) e periferia (surround) de seu campo receptivo em contrastes de luminosidade 

crescentes (valores de contraste à esquerda dos traços). Direita (painel cinza):  Respostas 

de uma BC OFF de Ambystoma tigrinum para mesma estimulação em (A). Fonte: Fahey & 

Burkhardt (2003), com a permissão de Cambridge University Press.  
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Em mamíferos, células bipolares geralmente fazem contato apenas com um tipo 

de fotorreceptor, isto é, ou realizam sinapse com cones ou com bastonetes. Há nestas 

espécies apenas um tipo de BC que contata exclusivamente bastonetes, do tipo ON 

(Figura 4, Purves et al., 2012). Cada BC de bastonetes contata de 6x a 80 bastonetes, e 

seus axônios contatam células amácrinas na parte mais interior da camada plexiforme 

interna (Wassle, 2004; Euler et al., 2014). Quanto às células bipolares que contatam 

cones, há diversos tipos morfológicos e múltiplos canais (Figura 4). As células 

bipolares ligadas a cones podem ser ON ou OFF, respondendo, respectivamente.Como 

existem cones sintonizados para diferentes faixas espectrais, as sinapses destes cones 

com alguns tipos de BC podem formar canais retinianos com sensibilidades espectrais 

distintas (Wassle, 2004; Euler et al., 2014). 

Uma outra característica das células bipolares é a diferença temporal de suas 

respostas à luz. De modo geral, há dois grandes grupos de resposta (Figura 7): 

transientes e sustentadas (Awatramani & Slaughter, 2000; Euler & Masland, 2000). Esta 

divisão cria, já na primeira sinapse retiniana, canais de processamento temporal 

distintos, tanto nas vias ON quanto nas vias OFF (DeVries, 2000). As células transientes 

atingem seu pico de resposta mais rapidamente do que as respostas sustentadas  

(Awatramani & Slaughter, 2000; DeVries, 2000), sendo, por isso, mais indicadas para 

transmissão de altas frequências temporais (Sterling, 2004b). De fato, células 

ganglionares transientes transmitem para regiões mais centrais do sistema nervoso 

central informação (medida em bits/s) em taxas superiores do que as células 

ganglionares sustentadas (Koch et al., 2004). Em camundongos, a BC ligada a 

bastonetes é transiente (Berntson, Smith, & Taylor, 2004).  

Não existem registros de células que mudem seu tipo de resposta (de ON para 

OFF, por exemplo) conforme o organismo cresce. Todavia, muito embora neurônios 

permaneçam na mesma categoria, é possível que mudanças morfológicas (e.g. 

crescimento celular) afetem propriedades da resposta da célula, podendo ter implicações 

para o processamento de informação feito por esses neurônios.   
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Figura 7. Processamento temporal em células bipolares. (A), (B) Respostas à luz de 

células bipolares ON de Ambystoma tigrinum graduadas (A) e transientes (B). (C), (D) 

Correntes subjacentes aos potenciais mostrados em (A) e (B), respectivamente. Nas células 

bipolares desta espécie, a transiência é gerada pela condutância sináptica, uma vez que, 

neste modo de registro, a contribuição de correntes dependentes de voltagem é nula. 

Potencial de comando = -70 mV (ECl). Fonte: Awatramani & Slaughter (2000). Imagem 

reproduzida com permissão de Society for Neuroscience. 

 

 

3.4. Convergência e sensibilidade na retina 

O termo convergência diz respeito à quantidade de sinapses que um neurônio recebe. 

Tais sinapses determinam parcialmente a morfologia neuronal, por estipular a forma e 

tamanho da árvore dendrítica (Liets et al., 2006; Kock, 1982a; Kock, 1982b). No 

sistema visual, muitos bastonetes convergem para uma BC, que converge, juntamente 

com outras, para uma célula amácrina, e assim por diante (Volgyi, Deans, Paul, & 

Bloomfield, 2004; Berntson et al., 2004; Wassle, 2004). Por sua vez, emprega-se o 

termo sensibilidade, de maneira geral, para descrever a relação entre estímulo (luz, no 

caso da retina) e resposta.   
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Como a sensibilidade dos neurônios retinianos aumenta concomitantemente à 

convergência à medida que os sinais avançam da retina externa para a retina interna 

(Figura 8), sugeriu-se uma relação causal entre ambas (Copenhagen, Hemila, & Reuter, 

1990). Esta hipótese, embora não tenha sido experimentalmente testada, é amplamente 

aceita na literatura, pois uma grande convergência de bastonetes para um neurônio de 

segunda ordem aumenta, em princípio, a probabilidade de uma absorção de fóton 

ocorrer dentro do seu campo receptivo.  

Entretanto, uma grande convergência sináptica poderia também diminuir a 

eficiência da integração de sinais na BC por dois motivos. O primeiro é em função de 

sinapses contribuírem não apenas sinal, mas também ruído. O ruído de múltiplas 

entradas pré-sinápticas poderia diminuir a relação sinal-ruído e prejudicar a integração 

de sinais pelo neurônio de segunda-ordem (Dunn & Rieke, 2006; Field & Rieke, 2002; 

Freed & Liang, 2014; van Rossum & Smith, 1998).  O segundo motivo é em função da 

convergência neuronal influenciar as propriedades passivas (geometria, capacitância e 

correntes passivas) e ativas (correntes dependentes de voltagem) do neurônio pós-

sináptico, por determinar a forma e número de terminais dendríticos. Este ponto é 

crucial durante o desenvolvimento: à medida em que um neurônio fabrica mais 

membrana para fazer novas sinapses, além dos canais sinápticos, ele também produz 

canais iônicos não sinápticos, passivos ou ativos. Estes, de acordo com a Lei de 

Correntes de Kirchhoff, vão influenciar diretamente a condutância unitária dos canais 

sinápticos, diminuindo, assim, a eficiência da integração sináptica (Falk, 1988).  

Mesmo na idade adulta, as células bipolares ligadas a bastonetes continuam 

aumentando sua árvore dendrítica em mamíferos (Figura 9) (Liets et al., 2006). 

Independente destes neurônios fazerem ou não novas conexões ao crescerem, isso 

implica que a relação entre suas condutâncias sinápticas e não sinápticas vai mudar e, 

portanto, também a sua integração de sinais. Para melhor compreender como células 

bipolares lidam com mudanças na convergência de fotorreceptores e na sua geometria 

dendrítica com o envelhecimento, faz-se ainda necessário estudo detalhado destas sobre 

o ganho da primeira sinapse visual. 

Nesse sentido, a retina de teleósteos como o peixe dourado apresenta-se como 

um interessante modelo experimental para o estudo da relação entre convergência e 

sensibilidade. Ela está organizada de uma forma muito próxima à dos mamíferos, 

possuindo estrutura laminada com camadas nucleares, onde estão os corpos celulares, e 

camadas plexiformes, nas quais os processos dessas células fazem contatos sinápticos. 
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Também se encontram nessa retina canais paralelos de processamento visual, divididos 

em ON, OFF e ON/OFF e com organização funcional semelhante à de mamíferos 

(Joselevitch, 2009; Joselevitch & Kamermans, 2009). Vários neurônios retinianos do 

peixe dourado também são maiores do que os de mamíferos, o que representa vantagem 

indiscutível para a experimentação eletrofisiológica, pois esta muitas vezes envolve a 

implantação de microeletrodos no interior de neurônios vivos.  

 

 

Figura 8. Relação entre convergência e sensibilidade na retina. Esquerda: Desenho 

esquemático da retina, mostrando a ordem dos neurônios da retina externa (topo) para a 

retina interna (embaixo): bastonetes (lilás), células horizontais (amarelo), células bipolares 

(azul), células amácrinas (laranja) e células ganglionares (roxo). Fonte: Wässle (2004). 

Reproduzido com permissão da Macmillan Publishers Ltd.: Nature Neuroscience Reviews, 

Wässle, 2004, copyright 2004. Direita: Comparação das respostas de um bastonete (rod), 

uma célula horizontal (horizontal cell) e uma célula ganglionar (ganglion cell) da retina do 

sapo (Bufo marinus) para estimulação luminosa em 500 nm em intensidades crescentes 

(valores de intensidade apresentados como número de fótons absorvidos no topo da figura). 

As respostas da célula ganglionar foram truncadas para facilitar visualização – apenas a 

resposta para a primeira intensidade luminosa (à esquerda) é mostrada inteira. Note-se que 

as amplitudes de resposta para um mesmo estímulo aumentam consideravelmente da retina 

externa para a interna. Além disso, as células horizontal e ganglionar saturam (=atingem 

sua resposta máxima) em intensidades menores do que o bastonete. Como este aumento de 

sensibilidade da retina externa para a retina interna é acompanhado de uma convergência 

crescente camada a camada, oos autores deste trabalho sugeriram uma relação causal entre 

convergência e sensibilidade. Fonte: Copenhagen et al. (1990). Imagem reproduzida com 

permissão de Rockefeller University Press. 



20 

 

  

Figura 9. Estiramento em células bipolares do camundongo. (B) Imagem de uma porção 

da retina marcada com um anticorpo para a proteina quinase C (PKC) de um animal no 

início da vida adulta (3 meses), ilustrando o confinamento normal da árvore dendrítica das 

células bipolares. Em verde, marcação da mesma seção da retina para mostrar as camadas 

retinianas. ONL: camada nuclear externa; OPL: camada plexiforme externa; INL: camada 

nuclear interna. (C) O mesmo que em (B), em um animal mais velho. Com o 

envelhecimento, processos dendríticos da BC invadem a camada nuclear externa (ONL). 

(D) Correlação entre o comprimento normalizado dos processos dendríticos e a idade. O 

comprimento de tais processos aumenta com a idade (r  = 0.81). Fonte: Liets et al. (2006). 

Copyright (2006) National Academy of Sciences/CC BY 2.0. 

 

       

Figura 10. Estiramento e sinaptogênese em células bipolares do peixe dourado. 

Esquerda: Desenho de células bipolares b1 com marcação de golgi; L, célula de uma retina 

grande/velha (diâmetro do olho: 9,8 mm); S, célula de uma retina pequena/jovem (diâmetro 

do olho: 3,0 mm). As linhas horizontais descrevem os limites da camada plexiforme interna 

e o seu aumento de espessura com o crescimento retiniano (linhas pontilhadas). Escala = 

20 µm. Direita: O número de contatos sinápticos da BC em função de sua área dendrítica. 

Entre os diâmetros de olho de 3,0 e 9,8 mm, a linha de regressão (r = 0.87) apresenta um 

aumento de 50% no número de sinápses, de 120 para 180 bastonetes conectados. Fonte: 

Kock & Stell (1985). Imagem reproduzida com permissão de John Wiley and Sons. 
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Além de todos esses aspectos, a retina do peixe dourado apresenta um ponto 

crítico no estudo da relação entre convergência e sensibilidade: sua retina possui 

neurogênese constante (Johns & Easter, Jr., 1977) e, por diferenças na taxa de produção 

de células retinianas, a BC que contata bastonetes aumenta também o número de 

sinapses com tais fotorreceptores, como mostrado na Figura 10 (Kock & Stell, 1985). 

Desse modo, tem-se, naturalmente, um modelo de célula que aumenta o grau de 

convergência com o crescimento.   

 

3.5. Controle de ganho na retina 

No sistema nervoso como um todo, neurônios podem receber milhares de aferências 

(Anker & Cragg, 1974). Cada uma dessas sinapses altera a liberação de 

neurotransmissor do neurônio pós-sináptico de acordo com a frequência de estimulação 

dos neurônios pré-sinápticos. Para que neurônios pós-sinápticos possam adaptar-se sem 

exaurir completamente suas vesículas de neurotransmissor, suas sinapses precisam ser 

controladas. Ao mesmo tempo, para que o neurônio pós-sináptico seja mais sensível a 

mudanças relativas de intensidade do que ao valor absoluto de estimulação, alterações 

de condutância da membrana pós-sináptica precisam ser relativamente independentes da 

frequência de disparo da célula pré-sináptica (Abbott, Varela, Sen, & Nelson, 1997). 

Qualitativamente, isso implica que o ganho de um neurônio pós-sináptico é regulado de 

acordo com a lei de Weber-Fechner, ou seja, as mudanças de intensidade codificadas 

são relativas e não absolutas (Malchow & Yazulla, 1986; Burkhardt, 1994). 

Mecanismos de controle ganho são, assim, fatores pré- ou pós-sinápticos que 

alteram a resposta do neurônio pós-sináptico. No campo da neurociência visual, ganho é 

também, e mais comumente, chamado de sensibilidade (Copenhagen et al., 1990; 

Shapley, Enroth-Cugell, Bonds, & Kirby, 1972), pois as respostas estudadas, indo do 

nível molecular ao comportamental, costumam ser analisadas com base no estímulo 

luminoso que as evocou. Esta definição, entretanto, é passível de interpretações 

múltiplas1;  a forma mais criteriosa de se avaliar mudanças de ganho em sinapses é 

através da análise das relações de entrada-saída neuronais, também denominadas de 

relações de transferência sináptica ou funções de intensidade-resposta (Figura 11). 

                                                 
1  Tanto em medidas psicofísicas quanto fisiológicas, a sensibilidade é definida como o inverso do limiar. 

O limiar propriamente dito é definido como a intensidade necessária para gerar uma resposta-critério. 

Como a resposta-critério é definida pelo pesquisador e pode variar de acordo com o método de medida 

utilizado, as palavras “limiar” e “sensibilidade” não têm necessariamente o mesmo significado em 

diferentes estudos. 
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Para tanto, normalmente utilizam-se ajustes destas relações com funções hiperbólicas do 

tipo Michaelis-Menten (Normann & Werblin, 1974; Naka & Rushton, 1966; Boynton & 

Whitten, 1970), desenvolvidas para descrever interações bioquímicas, como a equação 

de Hill: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 =  𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗  
𝐼𝑛

𝑘𝑛+ 𝐼𝑛, 

 

na qual Vmax é a amplitude máxima de resposta, k é a intensidade necessária para 

obtenção de 50% de Vmax
2, n é o coeficiente de Hill, que descreve a inclinação da curva 

e indica o grau de cooperação entre resposta (atividade molecular ou neuronal, e.g. 

potencial de membrana) e substrato (e.g. luz), e I é a intensidade de estimulação. A 

relação dessas variáveis determina a forma da função de intensidade-resposta, levando a 

estimativas objetivas dos diferentes tipos de mudança de ganho. 

Os mecanismos subjacentes ao controle de ganho podem, assim, modificar a 

faixa de potenciais de membrana do neurônio (aqui denominada faixa dinâmica e 

medida objetivamente através de Vmax) ou a faixa de intensidades de estimulação às 

quais o neurônio responde (a chamada faixa operacional, estimada através dos 

parâmetros k e n) de maneira independente (Figuras 11 e 12), alterando ou não a 

inclinação da função intensidade-resposta (Chance et al., 2002; Mejias, Payeur, Selin, 

Maler, & Longtin, 2014; Rothman, Cathala, Steuber, & Silver, 2009). Em ambos os 

casos, para uma mesma intensidade de estimulação (luz, no caso da retina) podemos 

obter diferentes amplitudes de resposta do neurônio pós-sináptico, totalmente 

dependentes do controle de ganho exercido. É importante entender a diferença e a 

dependência dessas formas de mudança da relação intensidade-resposta, pois a sua 

interação aumenta a adaptabilidade neuronal. 

Neurônios retinianos codificam a informação visual através de várias etapas 

hierárquicas de regulação da sensibilidade à luz (Shapley & Enroth-Cugell, 1984). A 

capacidade do sistema visual de adaptar–se tanto aos níveis médios de luminância como 

ao contraste de uma mesma cena visual e, ainda, processar diferencialmente diferentes 

aspectos do estímulo luminoso (Oesch & Diamond, 2011) deve-se, de maneira geral, à 

intricada hierarquia de sistemas de retroalimentação negativa (feedback) empregados de 

maneira ubíqua no sistema nervoso, e em especial na retina (Shapley et al., 1972). 

                                                 
2 Neste tipo de análise, k é uma medida de limiar e, portanto, uma estimativa indireta de sensibilidade. 
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Também correntes dependentes de voltagem são utilizadas por neurônios pós-sinápticos 

para regular a sua amplitude e velocidade de resposta (ver Detwiler, Hodgkin, & 

McNaughton, 1978; Beech & Barnes, 1989). 

 

x 

 

Figura 11. Análise de funções de intensidade-resposta neuronais. (A) Respostas de uma 

mbON da retina do peixe dourado para estimulação luminosa em 550 nm. A barra 

horizontal indica início e duração do estímulo. Intensidades apresentadas na legenda em log 

quanta*m2*s-1. As respostas são sustentadas em baixas intensidades; a partir de 2,58 log 

quanta*m2*s-1 (traço laranja) surge um pico inicial (quadrado negro), que relaxa no tempo 

para um platô (círculo vermelho). (B) Relações de intensidade-resposta para os traços em 

(A), medidas 150 ms após o início do estímulo luminoso (pico, quadrados negros) e 950 ms 

após o início do estímulo (platô, círculos vermelhos). Para estas funções, Resposta = Pico 

(ou Platô) – Potencial de Repouso. (C) A função de intensidade-resposta medida no pico de 

resposta de (B) foi ajustada com uma equação de Hill (linha negra). Os parâmetros da 

função de Hill para este ajuste (indicados na figura) foram: Vmax = 31,36 mV; k = 625 

quanta*m2*s-1; n = 1,00 (2 = 0,37, R2 = 0,99). (D) A função de intensidade-resposta 

medida no platô de resposta de (B) foi ajustada com uma equação de Hill (linha vermelha), 

com parâmetros: Vmax = 20,89 mV; k = 14,86 quanta*m2*s-1; n = 1,24 (2 = 0,50, R2 = 

0,99). Comparando-se (C) e (D), nota-se que do pico para o platô de resposta houve 

diminuição da faixa dinâmica (Vmax), alteração da faixa operacional para intensidades mais 

baixas (k) e aumento da inclinação da função (n), denotando diminuição da faixa 

operacional do neurônio.  
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Figura 12. Efeitos dos diferentes tipos de controle de ganho na função de intensidade-

resposta neuronal. Todos os eixos estão em unidades arbitrárias (u.a). (A) Função de 

intensidade-resposta genérica, indicando a faixa operacional (eixo x) e a faixa dinâmica (no 

eixo y) do neurônio. A linha pontilhada e o ponto na curva indicam o limiar com 

coordenadas (k; Vmax/2). (B) Controle de ganho com modulação de Vmax e consequente 

mudança na faixa dinâmica. Neste caso, as amplitudes de resposta para os mesmos 

estímulos aumentam proporcionalmente, e os limiares permanecem os mesmos. (C) 

Controle de ganho com modulação do eixo x (mudança na faixa operacional e no limiar k). 

Neste caso, há um deslocamento proporcional da função para intensidades maiores ou 

menores, com consequente alteração em k. (D) Controle de ganho com alteração na 

inclinação da função intensidade-resposta. Neste caso, há alteração no coeficiente de Hill 

(n). 

 

Assim, mecanismos de controle de ganho podem ser observados em todas as 

etapas do processamento retiniano, dos fotorreceptores (Ebrey & Koutalos, 2001) às 

células ganglionares (Schwartz & Rieke, 2013). De maneira geral, todos estes 

mecanismos levam a uma modulação e aceleração da resposta pós-sináptica, para 

garantir que a retina consiga transmitir informação rapidamente para o cérebro. 
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3.6. Integração sináptica e controle de ganho na primeira sinapse visual 

Em níveis escotópicos, o ganho da sinapse entre bastonetes e células bipolares tem que 

ser alto, para que poucos fótons estimulando poucos bastonetes sejam suficientes para 

polarizar seus parceiros pós-sinápticos (Taylor & Smith, 2004; Dunn & Rieke, 2008) . 

À medida que os níveis luminosos aumentam, entretanto, o ganho da sinapse entre 

bastonetes e BCs deve ser diminuído, tanto em peixes quanto em mamíferos, para que 

as BCs não saturem antes dos fotorreceptores. Várias estratégias podem ser utilizadas 

para tanto, que vão desde o nível de saturação dos canais modulados por glutamato nos 

dendritos da BC (Dunn, Doan, Sampath, & Rieke, 2006; Sampath & Rieke, 2004) até a 

interação destes com condutâncias não sinápticas, como correntes dependentes de 

voltagem.  

Este último tipo de controle de ganho já foi descrito por nosso grupo de pesquisa 

nas células bipolares ON de entrada mista (mbON) do peixe dourado (Joselevitch & 

Kamermans, 2005) e provavelmente é também utilizado em BCs de bastonetes em 

mamíferos, uma vez que há grande concentração de canais de potássio (K+) dependentes 

de voltagem nos dendritos deste tipo celular (Kaneko et al., 1991; Pinto & Klumpp, 

1998; Klumpp et al., 1995). Ainda não há na literatura, entretanto, um estudo minucioso 

dos efeitos das condutâncias dependentes de voltagem no ganho da sinapse entre 

bastonetes e as suas células bipolares em mamíferos, em função da dificuldade 

experimental envolvida no estudo da integração dendrítica de sinais em células cujos 

compartimentos dendríticos são diminutos demais para possibilitar seu registro 

eletrofisiológico (Vroman, Klaassen, & Kamermans, 2013; Hausser & Mel, 2003).  

Além disso, nada se sabe a respeito das mudanças geradas por estas 

condutâncias no ganho de um sistema plástico, ou seja, que muda sua geometria com a 

idade, como é o caso das mbON de peixes e das células bipolares ligadas a bastonetes 

de mamíferos. Dadas as dificuldades técnicas intrínsecas a este tipo de investigação, 

faz-se portanto necessário um estudo de modelagem computacional. 
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4. Conclusões 

 

O escopo de nossa análise computacional foi aprofundar o entendimento de mecanismso 

dependentes de voltagem na integração do sinal visual, assim como suas possíveis 

interações com o crescimento neuronal. As simulações aqui apresentadas subsidiam as 

seguintes conclusões: 

 

a) BCs são anisopotenciais: suas pontas dendríticas são mais despolarizadas do que o 

resto da célula, em função da distribuição não homogênea de canais iônicos pela 

membrana plasmática e da alta resistência de seus dendritos secundários; 

 

b) O crescimento dendrítico hiperpolariza o Vrest da BC e aumenta o ganho da sinapse 

entre bastonetes e BC, por aumentar a força eletromotriz para a condutância 

sináptica; 

 

c) O crescimento dendrítico aumenta a capacitância da BC e isso leva à diminuição da 

sua velocidade de resposta; 

 

d) A inserção de condutâncias dependentes de voltagem permeáveis a K+ nas pontas 

dendríticas da BC estabiliza Vrest e, por conseguinte, o ganho da sinapse entre 

bastonetes e BC, tornando-o independente do crescimento dendrítico;  

 

e) A inserção de condutâncias dependentes de voltagem permeáveis a K+ nas pontas 

dendríticas da BC estabiliza e aumenta a sua velocidade de resposta, tornando-a 

independente do crescimento dendrítico.  
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