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RESUMO
As estruturas oculares dos vertebrados apresentam diversas adaptações
relacionadas aos hábitats e atividades das espécies. A infra-ordem Serpentes possui
amplo número de espécies distribuídas em quase todas as regiões da Terra e seu sistema
visual apresenta variações que apontam para adaptações ecológicas. O presente estudo
teve por objetivo fazer uma análise comparativa do sistema visual de diferentes espécies
de serpentes Caenophidia, das famílias Dipsadidae e Colubridae, centrada no potencial
de visão de cores, na densidade e topografia celular da retina e na acuidade visual. Para
tanto, foram identificados os genes de opsinas expressos nas retinas, e analisadas a
densidade e distribuição dos diferentes tipos de fotorreceptores e das células da camada
de células ganglionares (CCG). As serpentes obtidas junto ao Laboratório de
Herpetologia do Instituto Butantan foram sacrificadas com dose letal do anestésico
thiopental. Os olhos foram enucleados e as retinas dissecadas para estudos genéticos e
morfológicos, com imunohistoquímica e coloração de Nissl. Para sequenciamento dos
genes das opsinas SWS1, Rh1 e LWS, dois olhos de 17 espécies foram utilizados. A
amplificação por PCR mostrou que os três genes são expressos nas retinas de todas as
espécies analisadas; o pico de sensibilidade espectral (max) de cada opsina foi estimado
a partir das sequências de aminoácidos. O max do fotopigmento SWS1 foi estimado em
360 nm (UV), para todas as espécies. O fotopigmento Rh1, apresentou três diferentes
combinações de aminoácidos que geram picos de sensibilidade em 500 nm, 494 nm e
484 nm. Todas as espécies de serpentes diurnas apresentaram a combinação de
aminoácidos que gerou o max 484 nm. O fotopigmento LWS apresentou 4 diferentes
combinações de aminoácidos, com max variando entre 543 nm e 560 nm. Para os
estudos morfológicos foram utilizadas 86 retinas de 20 diferentes espécies. Retinas
íntegras foram marcadas com anticorpos específicos para quantificação e análise
topográfica de fotorreceptores. A coloração de Nissl foi empregada em retinas planas
para quantificação de células da CCG e cálculo da acuidade visual. As análises
morfológicas em retinas de serpentes noturnas mostraram uma grande densidade média
de fotorreceptores (82.042 ± 37.945 células/mm2), com predominância de bastonetes,
enquanto espécies diurnas apresentaram baixa densidade média de fotorreceptores
(11.290 ± 2.810 células/mm2) e ausência de bastonetes. Serpentes noturnas
apresentaram densidade média mais baixa de células da CCG (7.653 ± 1.636
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células/mm2) comparada às diurnas (9.575 ± 2.301 células/mm2). O poder de resolução
espacial também foi maior em espécies diurnas (2,3 ± 0,7 cpg) do que nas noturnas
(1,45 ± 0,4 cpg). A distribuição de fotorreceptores e células da CCG nas retinas mostrou
a presença de area centralis em diferentes regiões das retinas de espécies noturnas, e
faixa horizontal em retinas das espécies diurnas, com exceção da serpente aquática e
diurna Helicops modestus, que apresentou area centralis. As diferenças de localização
das areae centralis variaram de acordo com hábitat e características comportamentais
das espécies. Serpentes fossoriais do gênero Atractus, por exemplo, apresentaram area
centralis na região dorsal da retina, que favorece o campo de visão inferior e auxilia no
comportamento de escavar. Os resultados obtidos neste abrangente estudo apontam para
a complexidade das adaptações do sistema visual deste grupo de vertebrados. As
variações do padrão de atividade (diurna ou noturna) e uso de hábitat parecem ser
fatores de forte influência sobre as características do sistema visual, como a
sensibilidade espectral dos pigmentos visuais, a densidade e distribuição de neurônios
nas retinas e o poder de resolução espacial do olho.

Palavras-chave: Serpentes, Retina, Opsinas, Ecologia Visual, Fotorreceptores, Células
Ganglionares, Acuidade Visual.
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ABSTRACT
The structures of vertebrate eyes have many adaptations related to the habitats and
activities of the species. The infra-order Serpentes has a large number of species
distributed in almost all regions of the Earth and its visual system presents variations
that point to ecological adaptations. This study aimed to compare the visual system of
different species of Caenophidian snakes, from the Dipsadidae and Colubridae families.
To do so, the opsin genes expressed in the retinas were identified and the density and
distribution of the different types of photoreceptors and the cells of the ganglion cell
layer (GCC) were analyzed. The snakes were colected from Butantan Institute and were
sacrificed with a lethal dose of the anesthetic thiopental. The eyes were enucleated and
the retinas dissected for genetic and morphological studies, using Nissl stainig technique
and immunohistochemistry. For the sequencing the opsins genes SWS1, Rh1 and LWS,
two eyes of 17 species were colected. PCR amplification showed that the three opsin
genes are expressed in the retinas of all species analyzed; the maximum spectral
sensitivity (max) of each opsin was estimated based on the amino acid sequences. The
max of the SWS1 photopigment was estimated at 360 nm (UV), for all species. The
photopigment Rh1 had three different combinations of amino acids that generate max at
500 nm, 494 nm and 484 nm. All diurnal species had the amino acid combination that
generate the max at 484 nm. The photopigment LWS had 4 different combinations of
amino acids with max ranging from 543 nm to 560 nm. For morphological studies, 86
retinas of 20 different species were analyzed. Wholemounted retinas were stained with
specific antibodies for analysis of the photoreceptors density and topography. The Nissl
stainig technique was used for quantification of GCL cells in flatmounted retinas and
estimation of the spatial resolving power. Nocturnal snakes had retinas with higher
photoreceptor densities (82,042 ± 37,945 cells/mm2), with predominance of rods,
compared to diurnal species that had low photoreceptors density (11,290 ± 2,810
cells/mm2) and the absence of rods. On the other hand, diurnal snakes had higher
density of GCL cells (9,575 ± 2,301 cells/mm2) and spatial resolving power (2.3 ± 0.7
cpd), compared to nocturnal (7,653 ± 1,636 cells/mm2 and 1.45 ± 0.4 cpg). The
distribution of cells in the retinas had variations related to the circadian rhythm of the
species, with the presence of area centralis in retinas of nocturnal species and
horizontal streak in retinas of diurnal snakes, except for the diurnal and aquatic Helicops
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modestus, that had an area centralis in the ventral retina. The location of the area
centralis varies according the habitat and specific behavior of each species. The
fossorial snake Atractus, for example, had an area in the dorsal retina, which improves
the resolution of the inferior visual field and benefits the digging habit in this snake. The
results of this comprehensive study point to the complexity of adaptations of the visual
system of this group of vertebrates. The differences in the activity pattern (diurnal or
nocturnal) and habitat seem to be of great influence on the characteristics of the visual
system, such as the spectral sensitivity of the visual pigments, the density and
distribution of neurons in the retina and the spatial resolving power of eye.

Keywords: Snakes, Retinas, Photoreceptors, Opsins, Visual Ecology, Ganglion Cells,
Visual Acuity.
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1.INTRODUÇÃO
1.1. O sistema visual de vertebrados: homologias e adaptações
A grande variedade de informações do ambiente exerce forte pressão seletiva
sobre os sistemas sensoriais dos organismos, conduzindo-os por diferentes rumos
adaptativos no processo evolutivo. A visão tem profundos efeitos sobre a sobrevivência
das espécies, por influenciar diretamente em comportamentos vitais como a busca por
alimento, a fuga de predadores e o acasalamento (Yokoyama, 2002; Davies, 2011). O
sistema visual, responsável pela captação e processamento das informações luminosas
do ambiente, desenvolveu-se de diferentes formas durante a história evolutiva dos
animais, de acordo com a demanda das espécies (Walls, 1942). Dados obtidos por
cientistas da visão ao longo do último século demonstraram que a ecologia é um fator
atuante no direcionamento da evolução do sistema visual (Walls, 1942; Hughes, 1977;
Lythgoe, 1979; Bowmaker, 1991; Yokoyama & Yokoyama, 1996; Collin, 1999, 2008;
Davies et al., 2012). Apesar do grande número de homologias das estruturas visuais dos
vertebrados, diversas variações relacionadas a características ecológicas das espécies
podem ser observadas.

1.1.1. Estruturas oculares e a retina de vertebrados
“To suppose that the eye, with all its
inimitable contrivances . . . could have been
formed by natural selection, seems, I freely
confess, absurd in the highest degree.”
Charles Darwin (The Origin of Species, 1859).

Explicar a evolução de um órgão tão perfeito como o olho é um grande desafio
para biólogos evolucionistas. A complexidade das estruturas oculares dos vertebrados
levou Charles Darwin a dedicar um capítulo inteiro de sua tese A Origem das Espécies
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para discutir e explicar o problema. Darwin livremente admitiu que a ideia de um olho
capaz de ajustar o foco a diferentes distâncias, permitir a entrada e o processamento de
diferentes quantidades de luz e corrigir aberrações esféricas e cromáticas, ter sido
formado por seleção natural, pareceria intuitivamente absurda. No entanto,
posteriormente, ele encontrou uma maneira de solucionar o dilema, sugerindo que um
protótipo ocular, um olho simples e imperfeito, teria gradualmente dado origem a
órgãos visuais mais perfeitos, pela variação (mutação) e pela seleção natural (Gehring &
Ikeo, 1999).
O globo ocular dos vertebrados é constituido por três camadas dispostas
concentricamente: a esclera, a úvea e a retina. A esclera constitui a camada mais
externa, e é composta por fibras colágenas altamente interconectadas que dão suporte e
sustentação ao olho. Na parte anterior do olho, as fibras da esclera assumem uma
conformação ordenada que confere transparência à esclera, formando a córnea, uma
lente pela qual passa a luz que atinge a retina. A córnea, em conjunto com o cristalino,
uma segunda lente situada entre a câmara anterior e o humor vítreo, substância
gelatinosa que preenche o globo ocular, possibilita a focalização da imagem no plano da
retina. A camada mediana, ou úvea, formada pela íris, corpo ciliar e coróide, provê
nutrientes para a camada mais interna, a retina, tecido formado por uma rede de células
nervosas e gliais (Figura 1).
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Figura 1. Corte sagital de olho de serpente (Walls, 1942).

Em 1893 o neuroanatomista espanhol Santiago Ramón y Cajal publicou uma
descrição detalhada da organização laminar da retina dos vertebrados, composta por dez
camadas bem definidas, correspondentes a camada do epitélio pigmentado, aos
fotorreceptores, aos corpos celulares localizados nas camadas nucleares, os
prolongamentos dos neurônios nas camadas plexiformes e a células gliais formando as
membranas limitantes (Figura 2).

Figura 2. Estrutura da retina de mamíferos (Ramón y Cajal, 1990).
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O padrão organizacional em camadas da retina pode ser observado em todos os
vertebrados, conforme ilustrado na Figura 3: 1. Camada do Epitélio Pigmentado (CEP),
formado por células epiteliais com grânulos de pigmento; 2. Camada dos
Fotorreceptores (CF), com seus segmentos externos e internos; 3. Membrana Limitante
Externa (MLE), formada pelos prolongamentos das células de Müller; 4. Camada
Nuclear Externa (CNE), com os núcleos dos fotorreceptores; 5. Camada Plexiforme
Externa (CPE), onde ocorre contato sináptico entre fotorreceptores e células bipolares e
horizontais; 6. Camada Nuclear Interna (CNI), com os corpos celulares de células
bipolares, amácrinas, horizontais e de Müller; 7. Camada Plexiforme Interna (CPI),
onde ocorre o contato sináptico entre células bipolares e amácrinas e as células
ganglionares; 8. Camada de Células Ganglionares (CCG), com os corpos celulares das
células ganglionares e de células amácrinas deslocadas; 9. Camada de Fibras Nervosas
(CFN), com axônios das células ganglionares; 10. Membrana Limitante Interna (MLI),
formada por prolongamentos das células de Müller.

Figura 3. Corte histológico de retina da serpente Philodryas olfersii, com as dez camadas
características da retina dos vertebrados. Coloração: Hematoxilina-Eosina. CEP, camada do
epitélio pigmentado; CF, camada de fotorreceptores; MLE, membrana limitante externa; CNE,
camada nuclear externa; CPE, camada plexiforme externa; CNI, camada nuclear interna; CPI,
camada plexiforme interna; CCG, camada de células ganglionares; CFN, camada de fibras
nervosas; MLI, membrana limitante interna (Hauzman et al., 2014).
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1.1.2. Fotorreceptores e os pigmentos visuais: o início do processamento
visual.
O processamento visual se inicia com a interação entre fótons e os
fotorreceptores, neurônios especializados em captar e converter a energia luminosa em
energia eletroquímica, e este sinal visual é conduzido aos centros visuais via nervo
óptico (Ramón y Cajal, 1893). Os fotorreceptores possuem quatro regiões distintas:
segmento externo, segmento interno, núcleo e terminal sináptico (Figura 4). Os
fotorreceptores são classificados em cones, com segmento externo cônico e terminal
sináptico em forma de pedículo, ou bastonetes, com segmento externo cilíndrico e
terminal sináptico em forma de esférula (Underwood, 1970; Ali & Klyne, 1985).

Figura 4. Representação de corte transversal de fotorreceptores da retina de vertebrados
(modificado de Burns & Lamb, 2003).
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O segmento externo dos fotorreceptores é constituído por discos membranosos
empilhados contendo moléculas de pigmentos fotossensíveis, ou pigmentos visuais,
formados por uma proteína de membrana acoplada a um cromóforo, responsável pela
absorção de fótons e início do processamento visual (Figura 5) (Bowmaker, 1991). O
maior número de fotopigmentos nos bastonetes proporciona maior capacidade de
absorção de fótons, o que torna estas células mais sensíveis à luz. Desta forma, os
bastonetes compõem o sistema de visão escotópico (noturno), de alta sensibilidade por
ter grande capacidade de captação de luz e de amplificação do sinal de gerado por único
evento de fotoizomerização e a grande convergência sináptica, com muitos bastonetes
ligados a uma célula ganglionar, através das células bipolares, porém com uma baixa
acuidade visual, devido ao alto grau de convergência. O sistema de visão fotópico
(diurno) mediado pelos cones, tem menor sensibilidade, porém maior acuidade visual
(Dowling, 1987; Bowmaker, 1991). Durante o dia, com a alta intensidade luminosa, os
bastonetes são constantemente saturados, enquanto os cones estão ativados. De noite, os
bastonetes funcionam com a iluminação abaixo do limiar de ativação dos cones (Turner
& Manister, 2008).

Animais

noturnos

geralmente apresentam retinas

com

predominância de bastonetes, enquanto animais diurnos possuem maior quantidade de
cones.
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Figura 5. Diagrama esquemático do segmento externo de um bastonete e a opsina inserida na
membrana plasmática (modificado de: http://webvision.med.utah.edu/photo1.html#outer).

Os pigmentos visuais, presentes nos segmentos externos dos fotorreceptores,
fazem parte do grupo de receptores de membrana acoplados à proteína G (Strader et al.,
1994; Yokoyama & Starmer, 1996). Cada pigmento visual consiste em uma proteína de
membrana integral, a opsina, ligada a um cromóforo fotossensível derivado da vitamina
A, o 11-cis-retinal ou o 11-cis-3-4-dehydroretinal. A absorção de um fóton pelo
cromóforo provoca a sua isomerização e mudança na configuração espacial, da forma
11-cis-retinal ou 11-cis-retinaldeido para a forma all trans (Figura 6). A proteína de
membrana adquire então sua forma ativada (Burns & Lamb, 2003), o que desencadeia
uma cascata de reações enzimáticas no interior da membrana, levando ao fechamento de
canais de cátions. O fechamento destes canais leva à alteração da polaridade da
membrana do fotorreceptor e a hiperpolarização da célula, o que altera a taxa de
liberação de neurotransmissores para as células horizontais e bipolares da retina.
Através dos axônios das células ganglionares, os quais formam o nervo óptico, os sinais
visuais são conduzidos ao córtex.
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Figura 6. Diagrama da estrutura do pigmento visual de vertebrados. (A) O passo inicial da
fototransdução consiste na absorção de um fóton pelo 11-cis retinal, que se converte para a
forma all-trans retinal. (B) visão lateral de um fotopigmento mostrando a presença de sete
domínios transmembranares, típicos da superfamília de receptores acoplados à proteína G e (C)
seção da membrana, mostrando o seu arranjo ao redor do cromóforo retinal (laranja). TM,
transmembrana; CL, loop citoplasmático; EC, loop extra celular. A numeração é baseada na
sequência da rodopsina bovina (RH1) (modificado de Davies et al., 2012).

14

Codificadas por genes específicos, as opsinas são compostas por cerca de 350
aminoácidos, que formam um canal com sete regiões transmembranares em α-hélice. O
cromóforo se liga covalentemente a um resíduo Lisina no sítio 296 (K296), específico
da opsina, via base de Schiff protonada, na sétima hélice transmembranar (Figuras 6 e
7) (Wald, 1935, 1955, 1968). Quando colocado em solução o 11-cis-retinal absorve luz
com comprimento de onda máximo (λmax) em 440 nm (Kito et al., 1968); entretanto,
devido a interação com os aminoácidos das opsinas, este pico de absorção pode sofrer
alterações em uma faixa que varia entre 350 e 560 nm (Yokoyama, 2008). Desta forma,
cada pigmento visual tem uma sensibilidade espectral máxima particular e este valor é
determinado pela interação direta ou indireta do cromóforo com aminoácidos em sítios
específicos da opsina. Diferentes estruturas da opsina resultam em diferentes valores de
λmax (Sakmar & Fahmy, 1996).

Figura 7. Estrutura tridimensional da rodopsina bovina. Os sete domínios transmembrânicos
estão ilustrados em diferentes cores. O cromóforo está identificado em vermelho (Palczewski et
al., 2000).
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1.1.3. Evolução dos pigmentos visuais: adaptações aos diferentes ambientes
fóticos.
As variações na sensibilidade dos pigmentos visuais dos vertebrados são em
geral decorrentes de adaptações sofridas pelos seus ancestrais aos vários ambientes
fóticos (Lythgoe, 1979). Dada a importância das vias visuais responsáveis pela
formação de imagens para a sobrevivência da maioria dos vertebrados, é evidente que
os genes que codificam proteínas responsáveis por mediar a visão tenham passado por
forte pressão seletiva ao longo de sua história evolutiva, e que mudanças moleculares
nestes genes podem ser vantajosas para a sobrevivência do organismo. Adaptações
moleculares a diversos ambientes fóticos ocorreram entre os vertebrados, determinando
o número, tipo e sensibilidade espectral dos pigmentos visuais presentes na retina
(Davies et al., 2012; Moritz et al., 2013).
Diferentes classes de cones evoluíram a partir de duplicações de um gene de
opsina ancestral (Yokoyama, 2000). A presença de mais de um tipo de cone na retina
com pigmentos sensíveis a comprimentos de onda distintos, somada a um substrato
neural capaz de comparar as atividades provocadas pela luz nas diferentes classes de
fotorreceptores, possibilitam a discriminação de diferentes comprimentos de onda do
espectro de luz visível, que são percebidos como cor (Figura 8) (Bowmaker, 1991;
Bowmaker & Hunt, 2006). Desta forma, as cores percebidas pelos animais são
determinadas pela contribuição relativa de cada tipo de cone para o sinal na retina
(Bowmaker, 1991; Calderone & Jacobs, 1999; Ventura et al., 1999). Tal substrato
neural capaz de comparar os sinais recebidos por cada tipo de cone, consiste em canais
de oponência cromática que se estendem desde a retina até os centros visuais superiores.
Em mamíferos dicromatas, por exemplo, a visão de cores é sustentada por duas classes
de cones e um circuito pós-receptoral, enquanto que em espécies tricromatas três
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diferentes tipos de cones, somados a dois circuitos pós-receptorais estão presentes (De
Valois, 1965). A visão de cores não é restrita ao sistema de cones. A possibilidade de
participação dos bastonetes na visão de cores pode existir em condições mesópicas, com
estímulos grandes em baixos níveis de intensidade (Buck et al., 2006; Thomas & Buck,
2006).

Figura 8. Pico de sensibilidade espectral dos três tipos de cones presentes na retina de humanos
(modificado de Deeb & Motulsky, 2005).

A evolução das opsinas teve grande número de mudanças nos ramos da árvore
filogenética dos vertebrados. Cinco classes de pigmentos visuais retinianos foram
identificados e diferenciados com base na sequência de aminoácidos, filogenia
molecular e sensibilidade espectral. Análises filogenéticas dos pigmentos visuais
contemporâneos mostram que vertebrados mandibulados ancestrais já possuíam estas
cinco classes de pigmentos, RH1, RH2, SWS1, SWS2 e MWS/LWS, que foram gerados
a partir de cinco eventos de duplicação gênica (Figura 9) (Yokoyama, 1996, 2000;
Yokoyama & Yokoyama, 1996; Ebrey & Takahashi, 2002). A existência de duas cópias
de um mesmo gene permite que uma das cópias acumule mutações e eventualmente
17

resulte em um novo gene, com nova função, enquanto que a outra cópia mantém a
função antiga (Ohno, 1970). Assim, as duplicações de genes, seguidas por substituições
de nucleotídeos são a base para a diferenciação funcional dos cinco grupos principais de
opsinas encontrados nas retinas de diferentes espécies de vertebrados atuais (Figuras 9 e
10) (Yokoyama, 1997). Muitas das espécies contemporâneas, como aves e lagartos,
expressam os cinco grupos de opsinas, enquanto outras, como mamíferos, perderam
alguns destes genes ao longo de sua história evolutiva (Figura 10) (Yokoyama, 2008).

Figura 9. Relação filogenética entre os principais grupos de opsinas de vertebrados. Cinco
eventos de duplicação originaram os genes MWS/LWS, SWS1, SWS2 e depois os genes RH1 e
RH2 (modificado de Bailes et al., 2007).
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Figura 10. Reconstrução da história evolutiva dos genes de opsinas de vertebrados. Quatro
genes de opsinas estão presentes no vertebrado sem mandíbula ancestral: LWS, SWS1, SWS2 e
Rh. Após a especiação dos vertebrados com mandíbulas, a opsina ancestral Rh sofreu uma
duplicação levando a formação dos genes Rh1 e Rh2 no ancestral dos vertebrados
mandibulados. Independentemente, o gene Rh sofreu uma duplicação na linhagem de
vertebrados sem mandibulas, gerando os genes RhA e RhB. A perda dos genes de opsinas
SWS2 e Rh2 no mamífero ancestral é mostrada, bem como o recente evento de duplicação da
opsina LWS de mamíferos, que originou as opsinas LWS e MWS (modificado de Tresize &
Collin, 2005).

O gene RH1 é geralmente expresso em bastonetes que possuem a rodopsina
como pigmento visual, e tem valores de max geralmente em torno de 500 nm, mas que
podem variar entre 480 e 510 nm. As demais classes de opsinas são expressas em cones
e sua gama espectral varia de 355 a 570 nm. O grupo RH2 absorve comprimentos de
onda médios, entre 470-530 nm. O grupo SWS1 apresenta pigmentos sensíveis a
comprimentos de onda curtos, entre 355-445 nm e o grupo SWS2 pigmentos mais
deslocados para o verde, sensíveis a comprimentos de onda entre 400-470 nm. Os
pigmentos LWS e MWS sensíveis a comprimentos de onda longos a médios são
responsáveis por alcançar valores de max entre 500–570 nm (Figura 9) (Hisatomi et al.,
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1996; Yokoyama & Yokoyama, 1996; Yokoyama, 2000; Ebrey & Koutalos, 2001;
Bowmaker, 2008; Davies, 2011; Davies et al., 2012).
O pigmento RH1 é mais relacionado ao RH2, e em seguida ao SWS2, SWS1 e
LWS/MWS, nesta ordem (Yokoyama & Yokoyama, 1996; Yokoyama, 1997;
Yokoyama, 2000) (Figura 9). Através de estimativas da taxa de divergência dos genes,
foi sugerido que o surgimento das quatro classes de opsinas de cones (LWS, SWS1,
SWS2 e RH), ocorreu muito precocemente na história evolutiva dos vertebrados, há
cerca de 450 milhões de anos atrás, pouco antes do surgimento de vertebrados com
mandíbulas (Bowmaker & Hunt, 2006). Peixes primitivos sem mandíbulas, como
lampréias e peixes-bruxa, apresentam genes funcionais das quatro classes de cones
(Bailes et al., 2007). Por outro lado, os genes RH1 e RH2 surgiram por duplicação do
gene de opsina ancestral RH, após a separação dos peixes mandibulados (tubarões e
arraias) dos agnatas, peixes sem mandíbula (Figura 10). Desta forma, a visão de cores
evoluiu antes nos vertebrados sem mandíbula, enquanto a visão adaptada a ambientes de
baixa luminosidade surgiu posteriormente, apenas depois da separação destes dois
grupos (Collin et al., 2003).

Genética dos pigmentos visuais: mutações e suas consequências
As análises genéticas dos pigmentos visuais tiveram início com a clonagem de
genes de opsinas bovino e humano (Nathans & Hogness, 1983, 1984; Nathans et al.,
1986). A disponibilidade desses clones permitiu o isolamento de outros genes ortólogos
e parálogos de várias espécies (Yokoyama, 2002). Opsinas reconstituidas com o 11-cisretinal em cultura de células permitiram medir in vitro a sensibilidade espectral dos
pigmentos visuais (Oprian et al., 1987; Nathans, 1990a,b). Com base neste
desenvolvimento hipóteses evolutivas puderam ser testadas a partir da reconstrução de
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pigmentos visuais, por meio da técnica de mutagênese sítio-direcionada (site-directed
mutagenesis), na qual aminoácidos específicos são incorporados em opsinas existentes.
Isto permite determinar como estes aminoácidos específicos afetam de fato a visão de
cores. O uso de ensaios in vitro permite, portanto, estimar o efeito de uma única ou de
múltiplas mudanças de aminoácidos, sobre o deslocamento espectral (Yokoyama,
2002). De modo geral, os resultados destes ensaios in vitro estão de acordo com os
dados de absorção espectral dos pigmentos visuais obtidos a partir de métodos
fisiológicos (Lythgoe, 1972; Jacobs, 1993; Yokoyama, 1997).
Em muitos casos, o deslocamento espectral dos pigmentos visuais é determinado
pela mudança de aminoácidos em poucos sítios específicos. O pico de sensibilidade
espectral do pigmento RH1, por exemplo, é alterado por mudanças em sete sítios, D83,
E122, M207, H211, W265, A292 e A295, numerado com base na sequência da
rodopsina bovina (Yokoyama, 2000) (Figura 11). A combinação DEMHWAA desses
aminoácidos gera pico de sensibilidade espectral λmax de 500 nm. As mutações D83N,
E122Q e A292S, levam ao deslocamento espectral da rodopsina para o azul, em até 6,
19 e 10 nm, respectivamente (Yokoyama, 2000); a combinação dos aminoácidos NQS
nestes três sítios origina uma rodopsina com pico de sensibidade em cerca de 465 nm.
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Figura 11. Estrutura secundária da rodopsina RH1 bovina, mostrando mutações de aminoácidos
que ocorrem naturalmente e causam deslocamento significativo do λmax. O modelo é baseado em
Palczewski et al. (2000). Círculos azuis, vermelhos e pretos indicam os sítios envolvidos no
deslocamento dos pigmentos SWS1, LWS/MWS e RH1/RH2, respectivamente. O 11-cis-retinal
está mostrado em laranja (Yokoyama, 2002).

Os pigmentos visuais sensíveis ao comprimento de onda curto dos vertebrados
são divididos em duas classes, SWS1 e SWS2. O pigmento SWS1, por sua vez, pode ser
subdividido em VS, sensível ao violeta, com λmax entre 400 e 430 nm, e UVS, sensível
ao ultravioleta, com λmax entre 355 e 380 nm. Muitos peixes, anfibios, répteis, aves e
alguns mamíferos utilizam a visão UV para atividades como forrageamento (Burkhardt,
1982; Viitala et al., 1995), busca de parceiro para acasalamento e para navegação
(Bennett et al., 1996, 1997).
A evolução e os mecanismos de deslocamento espectral das opsinas SWS1
parecem ser mais complexas do que os das outras classes de opsinas. Quando as
sequências de aminoácidos dos sítios específicos importantes para o deslocamento
espectral de vários pigmentos SWS1 são comparadas, nenhum aminoácido comum
parece ser responsável por determinar o pico de sensibilidade UV, sugerindo que o seu
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ajuste espectral em vários vertebrados tenha sido alcançado por mutações em diferentes
sítios (Yokoyama, 2002). Evidências filogenéticas indicam que o pigmento ancestral era
UVS e que pigmentos VS evoluiram a partir de mutações nos genes que expressam os
pigmentos UVS nas diferentes linhagens de vertebrados (Cowing et al., 2002). Em aves,
entretanto, a sensibilidade UV foi readquirida a partir de um ancestral VS e os sítios
responsáveis pelo deslocamento espectral neste grupo são distintos dos demais
vertebrados. Nas aves, a mutação S90C parece ser responsável pela evolução dos
pigmentos UVS (Yokoyama et al., 2000; Wilkie et al., 2000). Entretanto, uma vez que
os pigmentos UVS de outras classes de vertebrados, como peixes teleósteos (Johnson et
al., 1993; Vihtelic et al., 1999), anfibios (Ma et al., 2001), répteis (Kawamura &
Yokoyama, 1996, 1998) e mamíferos (Chiu et al., 1994; Zhao et al., 1997), possuem
S90, o papel central do aminoácido C90 no deslocamento para o UV parece ser limitado
a pigmentos UVS de aves, e mutações em outros sítios devem ser responsáveis pelo
deslocamento espectral destes dois pigmentos em outros grupos de vertebrados (Cowing
et al., 2002).
Construindo uma série de mutantes quiméricos entre os pigmentos SWS1 de
camundongo, com λmax de 359 nm (Yokoyama et al., 1998) e de humano, com λmax de
414 nm (Fasick et al., 1999), a causa da diferenciação entre os pigmentos UVS e VS
parece ser determinada por sete aminoácidos (Yokoyama & Shi, 2000) (Figura 11). De
fato, o pigmento UV de camundongo, com as sete mutações, F46T, F49L, T52F, F86L,
T93P, A114G e S118T, alcança λmax de 411 nm, enquanto o pigmento humano com as
mutações reversas, alcançam λmax de 360 nm. Por outro lado, comparações de
sequências de aminoácidos nos pigmentos UVS de peixes teleósteos, anfíbios, répteis e
roedores, mostraram que o sítio 86 é invariavelmente ocupado pelo aminoácido Phe,
mas é substituido por Tyr nos pigmentos VS de bovinos e suínos. A substituição F86Y é
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suficiente para deslocar o λmax do pigmento do peixe dourado de 360 nm para cerca de
420 nm, e a substituição reversa Y86F da opsina VS de boi, produz um deslocamento
similar na direção oposta. A substituição deste único aminoácido, portanto, parece ser
suficiente para justificar a evolução dos pigmentos VS, ao menos em alguns mamíferos
(Cowing et al., 2002).
Para o pigmento LWS de vários grupos de vertebrados, diferenças na
sensibilidade espectral podem ser caracterizadas por alterações em cinco sítios.
Mudanças nos aminoácidos S180A, H197Y, Y277F, T285A e A308S deslocam o λmax
em cerca de 7, 28, 10, 16 e 18 nm, respectivamente (Yokoyama & Radlwimmer, 1999).
A regra dos “cinco sítios”, explica os valores de λmax de aparentemente todos os
pigmentos verde/vermelho dos vertebrados, podendo ser aplicada também para os
pigmentos verde/vermelho ancestrais (Figura 11) (Yokoyama, 2000).

1.1.4. Especializações da retina
Além da variação quanto aos tipos de fotorrecetores e opsinas neles expressas,
diferenças marcantes na densidade e na distribuição destes e dos demais neurônios da
retina são observada em análises comparativas de diferentes espécies (Hughes, 1977;
Pettigrew et al., 1988; Collin & Pettigrew, 1989; Silveira, et al., 1989; Collin, 1999,
2008; Hart et al., 2012; Coimbra et al., 2013). Dependendo do tipo celular e da espécie,
a distribuição de células na retina não é homogênea. Uma maior concentração de
neurônios é observada em regiões de maior demanda visual dos animais por uma boa
qualidade da imagem (Hughes, 1977; Pettigrew et al., 1988; Collin & Pettigrew, 1989;
Collin, 1999, 2008; Grotzner, 2005; Pettigrew & Manger, 2008; Hart et al., 2012;
Coimbra et al., 2013). Alguns estudos revelaram que a distribuição celular se
correlaciona melhor com comportamentos e com o hábitat do que com a filogenia, e que
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espécies próximas podem ter diferentes padrões de distribuição e vice-versa (Hughes,
1977; Silveira, 1985; Silveira et al., 1989; Thompson, 1991). Assim, descrições de vias
de bastonetes e de cones transcendem as diferentes ordens de vertebrados, e espécies
filogeneticamente relacionadas podem ter diferentes organizações dos elementos
neurais.
As especializações podem ser classificadas como faixas ou estrias visuais, area
centralis e fóveas (Walls, 1942; Brown, 1969; Collin, 2008). As faixas ou estrias são
regiões alongadas de maior densidade de células e podem ser classificadas em faixa
horizontal ou vertical. A faixa horizontal é comum em vertebrados que ocupam hábitats
cujo campo visual é dominado pelo horizonte, como a interface ar-terra de espécies
terrestres ou água-terra de espécies aquáticas (Collin, 2008). A faixa horizontal
proporciona uma melhor visão panorâmica do ambiente sem que haja a necessidade de
alto grau de movimentação dos olhos. Exemplos de faixas horizontais são observados
em retinas da tartaruga Trachemys scripta elegans (Grotzner, 2005) e da cutia
Dasyprocta aguti (Silveira et al., 1989; Rocha et al., 2009) (Figura 12).

A

B

Figura 12. A. Mapa topográfico de fotorreceptores de retina de tartagura de água doce
Trachemis scripta elegans, com faixa horizontal se estendendo ao longo do eixo nasal-temporal.
O ponto branco representa o nervo óptico (Gotzner, 2005). B. Mapa topográfico de células da
CCG em retina de cutia, Dasyprocta aguti, com faixa horizontal bem definida. Densidade x103
celulas/mm2. O ponto escuro representa o nervo óptico (Silveira et al., 1989). D, dorsal; N,
nasal; T, temporal; V, ventral.
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A faixa ou estria vertical, por sua vez, também é definida como um aumento
alongado de densidade celular, mas que se estende ao longo do eixo dorsal-ventral da
retina, e geralmente está localizada na região temporal. Esta especialização pode ser
observada em retinas de espécies cujo campo visual é dominado por um caracter
verticalmente orientado (Collin, 2008), como galhos de árvores vistos pelo bichopreguiça Choloepus didactylus (Andrade-Da-Costa et al., 1989) (Figura 13 A); a tromba
do elefante africano Loxodonta africana (Stone & Halasz, 1989) (Figura 13 B), ou a
coluna d’água, vista por espécies que migram verticalmente como o peixe teleósteo,
Howella sherborni (Collin & Partridge, 1996).

A

B

Figura 13. A. Mapa topográfico de células da CCG da retina de preguiça Choloepus didactylus,
com faixa visual verticalmente orientada na região temporal. Densidade x103 celulas por mm2
(Andrade-Da-Costa et al., 1989). B. Mapa topográfico de células da CCG de retina de elefante
africano, Loxodonta africana, com faixa visual verticalmente orientada na região temporal
(Stone & Halasz, 1989). T, temporal; V, ventral.

Muitas espécies de vertebrados possuem uma área de maior densidade de células
da retina chamada de area centralis. Este tipo de especialização não apresenta a
vantagem de percepção do campo de visão panorâmico como aquela proporcionada pela
estria horizontal ou visual, e exige um maior grau de movimentação dos olhos para
localizar presas e a presença de potenciais predadores (Collin, 2008). As areae cetrales
estão geralmente localizadas na região temporal da retina, incluídas desta forma no
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campo de visão binocular frontal, fator este regido também pela posição dos olhos na
cabeça. Em algumas espécies são observados arranjos concêntricos dos contornos de
isodensidade dentro da area centralis, enquanto em outras, o arranjo celular é
anisotrópico, com aumento irregular de densidade de células (Figura 14) (Collin, 2008).

A

B

Figura 14. A. Mapa topográfico de células da CCG de retina de Myiozetes cayenensis (Aves),
com area centralis na região central e fóvea temporal. Densidade x103 células por mm2
(Coimbra et al., 2006). B. Mapa topográfico de células da CCG de retina de Halcyon sancta
(Aves), com area centralis na região central, fóvea nasal (monocular) e fóvea temporal
(binocular). Densidade x103 células por mm2 (Moroney & Pettigrew, 1987). T, temporal; V,
ventral.

De acordo com a teoria de Hughes (1977), animais terrestres que habitam
campos abertos geralmente possuem uma faixa horizontal, com alta densidade de
fotorreceptores e de células ganglionares. Esta faixa proporciona melhor visão
panorâmica do ambiente e a detecção de objetos no horizonte sem a necessidade de
movimentação dos olhos, característica esta apropriada para a visão de extensão de
campo e a percepção da aproximação de predadores a longas distâncias. Espécies
arborícolas ou de mata fechada, por sua vez, apresentam geralmente uma area centralis,
com maior densidade de cones e células ganglionares, que aponta para melhor acuidade
desta região circular.
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Alguns primatas, répteis e aves apresentam a fóvea, especialização da area
centralis, caracterizada pelo deslocamento lateral das células das camadas internas da
retina e um aumento da densidade de células ganglionares na região perifoveal (Collin,
2008). Na fóvea é observado um aumento da densidade de fotorreceptores com
segmentos externos mais alongados e de menor diâmetro, e geralmente a presença de
apenas cones, o que favorece a alta sensibilidade e maior acuidade nesta região (Walls,
1942; Brown, 1969; Granda & Haden, 1970). A fóvea pode ser classificada em dois
tipos, convexiclivada com grande declive dos dois lados da depressão, como observado
em alguns peixes e aves, ou concaviclivada, com uma depressão rasa, como em
macacos e humanos (Collin, 2008) (Figura 15). Quatro tipos de fóveas foram
caracterizados em peixes teleósteos (Collin & Collin, 1999). Alguns vertebrados, como
aves predatórias, possuem duas fóveas, uma temporal que atua na visão binocular e uma
nasal, monocular (Figura 14) (Moroney & Pettigrew, 1987).

Figura 15. A. Fóvea convexiclivate de ave Pitangus sulphuratus (Coimbra et al., 2006). B.
Fóvea concaviclivate (*) de primata Macaca mulata (Collin 2008).

Resolução espacial
Variações do poder de resolução espacial também refletem diferenças ecológicas
entre as espécies, e são limitadas pelas características de difração e aberração óptica do
olho, pela densidade de fotorreceptores e de células ganglionares, e por variáveis como
erro de refração, iluminação do ambiente e contraste (Smith & Atchison, 1997). Lisney
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& Collin (2008) analisaram retinas de diversas espécies de elasmobrânquios (tubarões e
raias) e observaram que espécies com um poder de resolução mais baixo tendem a ser
relativamente menos ativas e se alimentam de invertebrados bentônicos e de pequenos
peixes, enquanto espécies mais ativas, predadoras que geralmente se alimentam de
presas maiores, possuem um poder de resolução maior.
As células ganglionares transmitem a informação visual da retina para os centros
superiores. Estas células são em média maiores que os outros neurônios da retina e têm
axônios mielinizados, com diâmetros largos, capazes de transmitir o potencial de ação
para as áreas recipientes do cérebro, a muitos milímetros ou centímetros de distância da
retina. O nervo óptico contém todos os axônios das células ganglionares, e as
informações transmitidas por ele passam para canais de processamento no cérebro.
Desta forma, uma vez que as células ganglionares transmitem as mensagens elétricas
relacionadas ao sinal visual proveniente dos fotorreceptores e processado na camada
nuclear interna (Ali & Klyne, 1985), a sua densidade e distribuição pela retina são
fatores importantes na determinação do poder de resolução visual do olho. Regiões da
retina onde há aumento da densidade das células ganglionares apontam para
especializações e maior acuidade visual destas áreas específicas. Desta forma, uma vez
que a densidade de células ganglionares combinada ao tamanho do olho e do cristalino
pode ser utilizada para determinar a resolução visual, esta abordagem tem sido utilizada
para estimar a acuidade visual de muitas espécies (Hughes, 1971, 1975, 1977; Hokoç,
1975; Hokoç & Oswaldo-Cruz, 1979; Silveira, 1985; Pettigrew et al., 1988; Silveira et
al., 1989; Pettigrew & Manger, 2008; Lisney & Collin, 2008; Coimbra et al., 2009,
2013; Hart et al., 2012; Hauzman et al., 2014).
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1.2. Serpentes: características do grupo e adaptações do sistema visual
A classe Reptilia é dividida em duas subclasses: a primeira, Synapsida, deu
origem aos Therapsidas e, posteriormente aos mamíferos e a segunda, Sauropsida,
abrange os grupos Anapsida e Diapsida (Tudge, 2000). Sauropsidas modernos
compreendem os Testudines (tartarugas e cágados), Sphenodontia (tuataras), Squamata
(cobras, lagartos e anfisbenídeos) e o grupo Archosauromorpha, sendo este dividido em
Crocodilia (crocodilos e jacarés) e as Aves (Tudge, 2000). A Ordem Squamata nomeada
devido a característica mais evidente do grupo, a pele recoberta por escamas, é
composta pelas serpentes (cerca de 3500 espécies), lagartos (cerca de 6000 espécies) e
anfisbenídeos (cerca de 190 espécies) (números de espécies obtidos na base de dados
http://reptile-database.org/) (Figura 16).
A infra-ordem Serpentes, caracterizada pelo alongamento do corpo, perda dos
membros, ausência de pálpebras e de ouvido externo e a presença de língua bifurcada
(Coates & Ruta 2000), é subdividida em dois grupos principais. O grupo Scolecophidia
(cobras cegas), com cerca de 470 espécies, é composto por serpentes fossoriais de
pequeno porte, com olhos reduzidos e que se alimentam de pequenas presas, como
cupins e formigas. O grupo Alethinophidia, por sua vez, é composto por uma maior
diversidade de espécies, e é subdividido em Henophidia, grupo parafilético com cerca
de 180 espécies, incluindo pítons e boas, e Caenophidia, com cerca de 2500 espécies
(Vidal & Hedges, 2004) (Figura 17).
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Figura 16. Relação filogenética entre serpentes, lagartos e anfisbenídeos, inferida a partir de
sequências de DNA dos genes RAG1 e C-mos. Para os nós mais críticos, valores de quatro
métodos de construção filogenética são mostrados na seguinte ordem: valores de suporte de
bootstrap de máxima verossimilhança (MV), máxima parcimônia (MP), evolução mínima e
probabilidade posterior Bayesiana. Para os outros nós são mostrados os valores de suporte de
bootstrap de MP seguido das probabilidades posteriores Bayesianas (Vidal & Hedges, 2004).
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Figura 17. Cladograma esquemático mostrando a relação filogenética entre serpentes
Scolecophidia (cobras cegas), Henophidia (pítons e boas) e Caenophidia (colubrídeos,
dipsadideos, víboras) (modificado de Davies et al., 2009).

Serpentes do grupo Caenophidia são encontradas em praticamente todas as
porções da biosfera, com exceção dos pólos, algumas ilhas e fundos oceânicos
(Lillywhite & Henderson, 1993). A grande diversidade deste grupo, com espécies
adaptadas aos mais variados hábitats, pode ser explicada pela ocorrência de uma série
de adaptações que favoreceram sua dispersão (Cadle, 1987; McDowell, 1987; Ford &
Burhard, 1993), e a especializações de seus sistemas sensoriais que evoluiram
possibilitando a sua sobrevivência e radiação adaptativa. A Superfamília Colubroidea,
importante grupo de serpentes Caenophidia, abrange famílias como a Dipsadidae e
Colubridae, com espécies noturnas e/ou diurnas, terrestres, aquáticas ou semi-aquáticas.
Serpentes terrestres podem ser classificadas como fossoriais, criptozóicas, terrícolas ou
arborícolas, conforme o uso do substrato (Greene, 1997).
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O sistema visual das serpentes apresenta variações filogenéticas e ecológicas
relacionadas aos seus hábitos e padrões de atividade (Underwood, 1967, 1970; Walls,
1942; Wong, 1989; Hart, et al., 2012; Hauzman, et al. 2014). Os diferentes hábitats
ocupados pelas serpentes diferem na qualidade espectral da luz, o que deve influenciar
nos padrões comportamentais relacionados à demanda pelo sistema visual (Ford &
Burghardt, 1993). Variações dos ítens alimentares e estratégias de caça (forrageamento
ativo ou caça por espreita), empregadas pelas diferentes espécies de serpentes
colubrídeas (Mushinsky, 1987) também apontam para adaptações do sistema visual.
A forma, o posicionamento e o tamanho relativo dos olhos são algumas das
características morfológicas que indicam as variações na demanda pelo sistema visual.
Serpentes de hábitos aquáticos possuem olhos e narinas posicionados mais dorsalmente
na cabeça, como observado em espécies do gênero Helicops, o que facilita a
visualização do ambiente fora da água, enquanto o corpo permanece submerso (Cadle &
Greene, 1993; Greene, 1997; Scartozzoni, 2005). Serpentes arborícolas, por sua vez,
possuem grandes olhos laterais, e em alguns casos, como em Ahetulla, um acentuado
afilamento rostral, que permite a visão binocular, característica de poucas espécies
estritamente arborícolas (Lillywhite & Henderson, 1993).
O olho dos répteis de forma geral tem estrutura bastante similar, mas o grupo
das serpentes é uma exceção, uma vez que sua estrutura ocular difere nitidamente dos
demais grupos desta classe (Walls, 1942). Sem considerar as famílias de cobras cegas
(Typhlopidae e Leptotyphlopidae), com olho praticamente vestigial, o olho das demais
serpentes tem estrutura muito padronizada. As variações mais importantes observadas
entre as espécies estão relacionadas à estrutura da retina, formato da pupila e o tamanho
relativo do cristalino, e estas diferenças são a base das mudanças do comportamento
visual (Walls, 1942).
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As diferenças estruturais e funcionais entre os olhos dos lagartos (Figura 18 A e
C) e o das serpentes (Figura 18 B e D) indicam que os olhos das serpentes sofreram
grandes mudanças a partir dos ancestrais lagartos (Walls, 1940). As principais
diferenças envolvem estruturas diretamente associadas com a acomodação da imagem
na retina. Nas serpentes a imagem é focalizada na retina por meio de uma pressão
aplicada ao humor vítreo resultante da contração dos músculos periféricos da íris,
forçando assim o cristalino, rígido e esférico, para a frente, dentro do globo ocular. O
relaxamento destes músculos resulta na retração passiva da lente (Caprette et al., 2004).
Este mecanismo difere do encontrado em lagartos, em que os músculos ciliares cercados
pela coróide e ancorados a elementos ósseos fazem uma leve pressão na esclera,
fazendo saltar a lente, flexível e plana (Walls, 1942). O mecanismo de acomodação da
imagem observado em serpentes é comumente encontrado em vertebrados aquáticos,
como peixes e anfíbios, que possuem uma lente esférica rígida que foca a imagem pelo
movimento em direção à córnea (Walls, 1942; Fernald, 1990; Caprette et al., 2004).
Outros animais aquáticos incluindo mamíferos e aves também possuem lentes mais
esféricas do que seus parentes terrestres (Walls, 1942; Sivak, 1975; Supin et al., 2001).
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Figura 18. Anatomia funcional de olho de lagarto (A e C) e de serpente (B e D), ilustrando as
principais diferenças entre os dois tipos. C, lagarto foca a imagem na retina contraindo os
grandes músculos ciliares (bm, cm) ancorados aos ossículos da esclera (so), aplicando assim
uma pressão na superfície lateral do cristalino (ln). D, serpentes focam a imagem na retina
movendo o cristalino para frente, pelo aumento da pressão no vítreo (vi), devido à contração de
músculos periféricos da íris (im). Abreviações: an, via anterior; bm, músculo ciliar de Brücke;
cb, corpo ciliar; ch, coróide; cm, músculo ciliar de Crompton; cn, cônus papilar; co, córnea; el,
pálpebra; fv, fóvea; id, músculo dilatador da íris; is, músculo do esfincter da íris; ln, lente; re,
retina; sc, cartilagem da esclera; sl, esclera; sp, espectáculo; vi, humo vítreo; zf, fibras zonulares
(Caprette et al., 2004).

1.2.1. A retina de serpentes
Diversidade morfológica dos fotorreceptores
Dependendo dos hábitos e da filogenia das espécies de serpentes, diferentes
padrões de retinas podem ser observados, quanto aos tipos de fotorreceptores presentes.
A diversidade morfológica de fotorreceptores na retina de serpentes foi descrita em
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alguns estudos (Walls, 1942; Underwood, 1967, 1970; Wong, 1989; Silman et al., 1997,
1999, 2001; Hart et al., 2012; Hauzman et al., 2014). Em serpentes Scolecophidia
apenas bastonetes foram observados (Underwood, 1967), enquanto bastonetes e cones
são encontrados em inúmeras espécies noturnas de diferentes famílias de serpentes
Henophidia (“basais”) e Caenophidia (“avançadas”) (Walls, 1942; Underwood, 1967,
1970; Sillman et al., 1999, 2001). Serpentes Caenophidias diurnas, por sua vez,
apresentam retinas com apenas cones (Walls, 1942; Underwood, 1967, 1970; Wong,
1989; Sillman et al., 1997; Hart et al., 2012; Hauzman et al., 2014).
No grupo Henophidia, as retinas apresentam predominância de bastonetes, que
compõem cerca de 90% da população de fotorreceptores, e duas classes de cones, um
cone simples grande e um cone simples pequeno (Sillman et al., 1999; 2001). Dentre os
colubrídeos, Walls (1942) observou três tipos de cones, um cone simples grande, um
cone simples pequeno e um cone duplo, cuja morfologia única no grupo dos ofídios não
tem homologia com cones duplos de outros vertebrados (Walls, 1942). Cones duplos
estão presentes em retinas de diversos grupos de vertebrados, e sua morfologia é
altamente variável. As duas partes destes cones podem ser idênticas e bem fundidas
(cones duplos pareados ou gêmeos) ou podem ter forma significativamente diferente
(cones duplos assimétricos). Neste caso a porção maior do cone duplo é chamada de
membro principal e a menor de membro acessório (Walls, 1942; Underwood, 1970;
Bowmaker, 1991; Kolb et al., 2001). Cones duplos assimétricos foram observados em
retinas de diferentes espécies de serpentes Caenophidia diurnas (Underwood, 1967,
1970; Walls, 1942; Wong, 1989; Sillman et al., 1997; Hart et al., 2012; Hauzman et al.,
2014) (Figura 19).
A ausência de bastonetes em retinas de serpentes diurnas foi relatada para
algumas espécies: Thamnophis sirtalis e T. proximus (Wong, 1989; Sillman et al., 1997;
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Yang, 2010), Philodryas olfersii e P. patagoninensis (Hauzman et al., 2014), e serpentes
marinhas da família Hidrophiidae, Acalyptophis peronii e Lapemis curtus (Hart et al.,
2012). Nestas espécies, quatro classes morfológicas de cones foram diferenciadas: uma
classe de cones duplos e três classes de cones simples: um cone simples grande e dois
grupos de cones simples pequenos (Sillman et al., 1997; Hart et al., 2012; Hauzman et
al., 2014).

Figura 19. Representação morfológica de fotorreceptores de serpentes: (A) cones duplos, (B)
cones simples grandes, (C) cones simples pequenos, (D) cones simples com mióide grande, (E)
cones simples pequenos com mióide extremamente longo, (F) cone duplo com mióide
extremamente longo, (G) bastonete longo e (H) bastonete curto. Abreviações: se, segmento
externo; el, elipsóide; ml, membrana limitante; nu, núcleo; ts, terminal sináptico; mi, mióide. A
seta representa a direção da luz pela retina (modificado de Caprette, 2005).

Outra característica marcante encontrada em alguns dos fotorreceptores de
serpentes é a presença de microgotículas de óleo, distintas das gotículas de óleos
encontradas em outros grupos de vertebrados, como peixes pulmonados, anfíbios, aves,
répteis e mamíferos monotremados (ornitorrincos e équidnas) (Walls, 1942; Robinson,
1994) (Figura 20). Nestes grupos, as gotículas de óleo encontradas entre o segmento
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interno e externo de alguns dos cones, podem ser transparentes ou coloridas, e atuam
como filtros que bloqueiam a luz na faixa espectral de menor comprimento de onda.
Gotículas de óleo coloridas são mais desenvolvidas em aves diurnas e em alguns répteis
e têm um papel importante na visão de cores destes animais (Takase et al., 1998; Hart et
al., 2000; Kolb et al., 2001; Loew et al., 2002; Vorobyev, 2003). As microgotículas de
serpentes foram observadas no elipsóide do membro principal de cones duplos e dos
cones simples grandes de serpentes diurnas (Thamnophis sirtalis e T. proximus). Com
cerca de 0.1-0.15 µm de diâmetro e com alto índice de refração, foi sugerido que estas
estruturas, atuando em conjunto, podem funcionar como filtros de luz, em substituição a
uma única gota de óleo (Wong, 1989; Yang, 2010). Walls (1942) sugere que a perda das
gotículas de óleo em diversas espécies pode ter sido ocasionada pela mudança de
padrões de atividade diurna para noturna, e uma vez perdida, esta complexa estrutura
dificilmente poderia ser readquirida. Desta forma, as microgotículas observadas em
serpentes diurnas seriam uma característica exclusiva adquirida neste grupo.

Figura 20. Representação de corte transversal de fotorreceptores da tartaruga Trachemys scripta.
(A) cone simples, (B) cone duplo, (C) bastonete. Abreviações: se, segmento externo; go,
gotícula de óleo; el, elipsóide; pa, parabolóide; ml, membrana limitante; mi, mióide; nu, núcleo;
ts, terminal sináptico. A seta indica a direção da passagem da luz pela retina (Caprette, 2005).
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Sensibilidade espectral e caracterização dos pigmentos visuais de serpentes
A sensibilidade espectral dos fotorreceptores foi medida em espécies de
serpentes das famílias Boidae, Colubridae, Viperidae e Hydrophiidae (Govardovskii &
Chkheidze, 1989; Jacobs et al., 1992;. Sillman et al., 1997, 1999, 2001; Davies et al.,
2009; Hart et al., 2012). Boídeos noturnos apresentaram predominância de bastonetes,
com pico de sensibilidade espectral λmax de 494 nm, e dois tipos de cones com
sensibilidade em comprimentos de onda longos, na faixa do verde-vermelho, com λmax
de 551 nm e curtos, na faixa do ultravioleta, com λmax de 360 nm (Sillman et al., 1999;
2001). Na serpente Caenophidia diurna T. sirtalis, três picos de absorção foram
distinguidos (Sillman et al., 1997): um pigmento visual maximamente sensível a
comprimentos de onda longos (LWS) com λmax de 554 nm, nos cones grandes simples e
nos membros principais e acessórios dos cones duplos, um pigmento visual
maximamente sensível a comprimentos de onda curtos (SWS), com λmax de 360 nm, nos
cones simples pequenos, e um pigmento maximamente sensível a comprimentos de
onda médios (MWS), de 482 nm, na segunda classe de cones simples pequenos. Em
retinas de serpentes marinhas Hydrophiidae, cones duplos e cones simples grandes
também contêm pigmentos visuais LWS (555-559 nm). Cones simples pequenos têm
pigmentos SWS (428-430 nm), e a segunda classe de cones simples pequenos contêm
um pigmento MWS (496 nm) (Hart et al., 2012).
Os pigmentos visuais foram geneticamente classificados em apenas duas
espécies de serpentes Henophidia, Xenopeltis unicolor e Python regius, e pertencem à
classe de bastonetes RH1 e de cones SWS1 e LWS (Davies et al., 2009). Desta forma,
estas serpentes mantiveram duas das quatro classes de pigmentos de cones dos
vertebrados ancestrais, um possível reflexo de sua natureza noturna/crepuscular e
fossorial (Figura 21) (Davies et al., 2009).
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Figura 21. Cladograma sumário mostrando a progressão evolutiva de cada classe de opsina, mediada
pela conservação genética, perda e duplicação, dentro dos principais ramos da radiação dos craniatas.
No grupo das serpentes os pigmentos SWS2 e RH2 foram perdidos. Datas aproximadas de
especiação estão mostradas em milhões de anos (modificado de Davies et al., 2012).

Teoria da transmutação
A variabilidade morfológica de fotorreceptores de retinas de répteis atuais, levou
Walls (1934) a propor que cones e bastonetes poderiam ser interconversíveis, em um
processo que ele denominou de “transmutação”. De acordo com esta teoria da
transmutação, retinas duplex (com cones e bastonetes) dos répteis atuais se originaram a
partir de retinas de apenas cones e da conversão destas células para bastonetes. Em sua
formulação teórica, Walls (1934, 1942) citou os fotorreceptores de serpentes e de
geckos como exemplo. Em geckos, os fotorreceptores sensíveis a comprimentos de
onda médios, descritos como do tipo bastonete com base na morfologia e sensibilidade à
luz, expressam um gene de “cone” RH2, o que corrobora a teoria da transmutação
(Yokoyama & Blow, 2001). Walls (1934, 1942) sugere que retinas de colubrídeos
noturnos, com cones e bastonetes, provém do padrão de apenas cones de colubrídeos
diurnos, no qual bastonetes contém pigmento visual de cone, assim como observado em
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geckos. Entretanto, Davies et al. (2009) sugerem que a perda do pigmento RH2 ocorreu
no ancestral de todas as serpentes atuais, e que o padrão de apenas cones de colubrídeos
diurnos se originou a partir de retinas duplex de serpentes ancestrais.
Considerando a ausência de bastonetes e a presença dos diferentes pigmentos
visuais observados no colubrídeo diurno T. sirtalis (Sillman et al., 1997), Davies et al.
(2009) sugerem que o cone sensível aos comprimentos de onda médios presente na
retina desta espécie deve conter um pigmento RH1 “de bastonete”, indicando uma
transmutação inversa, de bastonetes para cones. De fato Yang (2010), demostrou que a
transducina específica de bastonete é expressa em alguns fotorreceptores de T. proximus
e que a expressão in vitro do gene RH1 desta espécie gera uma rodopsina funcional com
λmax de 485 nm, que corresponde às medidas de microespectrofotometria para alguns
cones simples pequenos de retina de serpentes diurnas (Sillman et al., 1997). O fato
sugere que estes cones podem ter evoluido a partir de bastonetes, adquirindo
posteriormente a morfologia de cone como adaptação à vida diurna.
Estudos moleculares das classes de pigmentos visuais de serpentes Caenophidia
são necessários para confirmar esta hipótese e esclarecer as bases da evolução de
opsinas neste diverso grupo, bem como complementar dados acerca da origem destes
animais quanto aos padrões de atividade e ecologia visual de espécies ancestrais.

Especializações da retina de serpentes: distribuição de células e resolução espacial
Além dos diferentes tipos de fotorreceptores e pigmentos visuais expressos em
retinas de vertebrados, os estudos comparativos demonstraram que a distribuição e a
densidade de neurônios da retina são variáveis entre espécies e que a topografia da
retina parece estar correlacionada com o hábitat ou estilo de vida das espécies (Hughes,
1971, 1977; Silveira, 1985; Silveira et al., 1989; Collin, 1999, 2008). Diversos estudos
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têm utilizado o valor do espaçamento entre as células ganglionares nas áreas de maior
densidade, em combinação com a distância focal do olho, para estimar o poder de
resolução espacial máxima em diversas espécies de vertebrados (Hokoç, 1975; Silveira,
1985; Silveira et al., 1989; Pettigrew et al., 1988; Collin & Pettigrew, 1989; Pettigrew &
Manger, 2008; Hart et al., 2012; Coimbra et al., 2013). Até o momento, a distribuição
de neurônios em retinas de serpentes só foi avaliada em poucas espécies: a serpente
terrestre T. sirtalis (Wong, 1989), três espécies de serpentes marinhas, Lapemis curtus,
Aipysurus laevis e Disteira major (Hart et al., 2012), e duas serpentes terrestres,
Philodryas olfersii e P. patagoniensis (Hauzman et al., 2014).
Wong (1989) descreveu a distribuição do tipo faixa visual para cones e células
da camada de células ganglionares, em retinas de serpentes T. sirtalis. Em estudo
comparativo de retinas de serpentes do gênero Philodryas, Hauzman et al. (2014)
observaram variações topográficas da retina, com diferentes regiões de especialização
que apontam para adaptações ao uso de substrato em espécies filogeneticamente
próximas. A serpente arborícola P. olfersii apresentou faixa horizontal e duas discretas
areae centrales anisotrópicas nas regiões central e temporal da retina. A distribuição de
células observada nesta espécie deve ter importância para a locomoção e o
forrageamento no extrato arbóreo. A espécie terrestre P. patagoniensis apresentou area
centralis anisotrópica no quadrante ventro-rostral da retina, favorecendo o campo visual
superior (Figura 22). Este tipo de regionalização deve ter importância para serpentes
terrestres, permitindo a observação da aproximação de predadores vindos de cima. Em
retinas de serpentes marinhas da família Hidrophiidae, Hart et al. (2012), observaram
estria horizontal nas espécies Lapemis curtus, Disteira major e Aipysurus laevis, com
discretas areae nos quadrantes temporal e nasal. As espécies L. curtus e D. major
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também apresentaram area na região ventral da retina, que deve refletir diferenças no
uso de hábitat comparado com A. laevis.

Figura 22. Mapas topográficos de fotorreceptores da serpente arborícola P. olfersii, com faixa
horizontal, e da terrícola P. patagoniensis, com area centralis ventro-rostral. D, dorsal; T,
temporal. O ponto branco representa o nervo óptico. Escala 2 mm (Hauzman et al., 2014).

Os limites superiores do poder de resolução espacial, estimados com base no
pico de densidade de células ganglionares e na distância focal do olho, foram de 2,3 cpg
em T. sirtalis (Wong, 1989; Hart et al., 2012) e variaram entre 2,3 e 2,8 cpg em P.
olfersii e P. patagomensis (Hauzman et al., 2014). Em serpentes marinhas os valores
variaram entre 1,1 e 2,3 cpg (Hart et al., 2012). Os menores valores obtidos para
serpentes marinhas foram atribuídos ao tamanho reduzido do olho e às diferenças nas
propriedades fóticas da água, comparadas ao ar. Mesmo nos hábitats de águas mais
claras a luz sofre dispersão, o que resulta em uma maior redução da qualidade da
imagem com a distância, quando comparado à visão no ar (Hauzman et al., 2014).
Em suma, a variabilidade de espécies e de uso de ambiente pelas serpentes
aponta para inúmeras adaptações de seu sistema visual, no que diz respeito aos tipos de
fotorreceptores, evolução dos pigmentos visuais, sensibilidade espectral das opsinas, e
as especializações das retinas e regiões de aumento de densidade celular. Estudos acerca
das características e adaptações do sistema visual de serpentes são extremamente
escassos, quando considerado o grande número de espécies e a diversidade deste
fascinante grupo de vertebrados.
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2. JUSTIFICATIVA

O grupo das serpentes apresenta grande diversidade morfológica e inúmeras
adaptações ecológicas. Seu posicionamento filogenético dentro da ordem Squamata
ainda é controverso, assim como sua origem com relação aos hábitos e ecologia do
ancestral comum. O grande número de espécies e radiações adaptativas de serpentes
Caenophidia implica em dificuldades de estabelecer relações filogenéticas, sendo
necessária a ampliação de estudos morfológicos, ecológicos e comportamentais.
Os tipos de fotorreceptores e a densidade e topografia de neurônios da retina
podem variar de acordo com a demanda dos animais pelo sistema visual, da mesma
forma que o comportamento de uma espécie pode ser moldado de acordo com as
estruturas do sistema visual. Estas características trazem informações valiosas sobre a
história natural das espécies. Na literatura alguns estudos descrevem a morfologia dos
fotorreceptores de retinas de serpentes (Walls, 1942; Underwood, 1967, 1970, 1971;
Sillman et al., 1997, 1999, 2001; Caprette et al., 2004; Yang, 2010; Hart et al., 2012;
Hauzman et al., 2014). Trabalhos utilizando técnicas de microespectrofotometria
avaliaram o espectro de absorbância de luz dos fotorreceptores de serpentes das famílias
Boidae, Colubridae, Viperidae e Hydrophiidae (Govardovskii & Chkheidze, 1989;
Sillman et al., 1997, 1999, 2001; Hart et al., 2012). Sillman et al. (1997) forneceram as
primeiras evidências de sensibilidade à luz ultravioleta em serpentes da família Boidae.
Wong (1989) correlaciona as distribuições de células ganglionares e de fotorreceptores
em retinas da serpente colubrídea Thamnophis sirtalis e apenas dois trabalhos
correlacionam as áreas de maior densidade de neurônios com adaptações ao uso de
substrato, em serpentes do gênero Philodryas (Hauzman et al., 2014) e em serpentes
marinhas (Hart et al., 2012). A acuidade visual foi descrita com base em registros de
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respostas telencefálicas provocadas (Baker et al., 2007) e estimada a partir da densidade
de células da CCG (Hart et al., 2012; Hauzman et al., 2014). Em estudo com genética de
opsinas, Davies et al. (2009) determinaram os diferentes grupos de pigmentos visuais de
serpentes Henophidia.
Com base na sua diversidade ecológica, serpentes Caenophidia representam um
bom modelo para testar hipóteses de correlação entre especializações da retina e
ecologia comportamental. Estudos morfológicos de retinas de 20 diferentes espécies de
serpentes (Tabelas 1 e 2, em Material e Métodos) foram realizados para comparação dos
tipos, densidade e distribuição dos fotorreceptores e de células da CCG e os resultados
obtidos foram correlacionados com aspectos ecológicos, comportamentais e
filogenéticos das espécies. O estudo de densidade e topografia de neurônios tem como
base trabalhos anteriores realizados no Laboratório de Psicofisiologia Sensorial do
Instituto de Psicologia, USP, onde foram quantificados os diferentes tipos de
fotorreceptores em retinas de tartarugas (Grötzner et al., 2004, 2005; Grötzner, 2005) e
os fotorreceptores e células da CCG de retinas de serpentes (Hauzman et al., 2014).
Para determinar as bases moleculares da sensibilidade espectral dos
fotorreceptores de serpentes Caenophidia, os genes das três classes de pigmentos visuais
expressas em retinas de serpentes Henophidia, RH1, SWS1 e LWS, foram amplificados
e sequenciados em 17 espécies de serpentes Caenophidia e duas espécies de serpentes
Henophidia (Tabela 2, em Material e Métodos).
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CONCLUSÕES


Neste estudo comparativo foram amplificados e sequenciados os genes de três
classes de pigmentos visuais expressos em retinas de serpentes diurnas e
noturnas das famílias Colubridae e Dipsadidae: o gene Rh1 (de bastonetes), o
SWS1 (de opsinas sensíveis a comprimentos de onda curtos) e o LWS (de
opsinas sensíveis a comprimentos de onda longos). As análises filogenéticas
mostraram que os genes sequenciados são ortólogos aos genes dos pigmentos
visuais dos demais vertebrados.



Os picos de sensibilidade espectral dos fotopigmentos Rh1, SWS1 e LWS de
serpentes Caenophidia foram estimados a partir das sequências de aminoácidos
presentes nos sítios específicos envolvidos no deslocamento espectral.
 O pigmento Rh1 de serpentes noturnas apresentou λmax de 494 ou 500
nm; em todas as espécies diurnas as mutações D83N e A292S podem
gerar um deslocamento para o azul de 16 nm e um λmax de 484 nm. O
gene Rh1 expresso em cones nas retinas de serpentes diurnas deve
contribuir para o aumento da capacidade de resolução espacial e/ou da
discriminação de diferentes comprimentos de onda, e a possibilidade de
visão de cores tricromata nestas espécies.
 O aminoácido F89 do pigmento SWS1 indica a sensibilidade à luz ultravioleta, e foi observado em todas as espécies sequenciadas, com exceção
de Chironius bicarinatus, que apresentou V89, e Helicops modestus que
foi heterozigota, com os dois aminoácidos V e F, neste sítio. A mutação
F89V por si só não é suficiente para alterar o comprimento de onda do
pigmento SWS1 do UV para o VS e, portanto, foi considerado que todas
as espécies são sensíveis na faixa do UV, em 360 nm.
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 De acordo com a regra dos “cinco sítios” o pigmento LWS apresentou 4
diferentes combinações de aminoácidos nas espécies estudadas, gerando
os picos de sensibilidade λmax de 560, 553, 543 e 537 nm. Em serpentes
noturnas da Subfamília Dipsadinae (Atractus, Dipsas e Sibynomorphus)
o maior deslocamento para o azul (λmax 537 nm) pode estar associado a
uma compensação do sinal de ruído noturno ocasionado pela
isomerização térmica, que ocorre com maior frequência em pigmentos
com picos de sensibilidade em comprimentos de onda mais longos.


Serpentes diurnas e noturnas diferiram quanto aos tipos de fotorreceptores
presentes na retina. Espécies noturnas apresentaram grande quantidade de
bastonetes e dois grupos de cones: cones grandes marcados pelo anticorpo antiopsinas L/M, e cones pequenos marcados pelo anticorpo anti-opsinas S.
Serpentes diurnas apresentaram baixa densidade de fotorreceptores e ausência de
bastonetes. Três tipos morfológicos de cones puderam ser distinguidos: cones
grandes e cones duplos, marcados pelo anticorpo anti-opsinas L/M, e cones
simples pequenos marcados pelo anticorpo anti-opsinas S. Um quarto grupo de
cones simples pequenos não foi marcado por nenhum anticorpo e pode contar o
pigmento Rh1 de rodopsina.



A densidade média de fotorreceptores foi significativamente maior nas retinas de
serpentes noturnas; a densidade média de células da CCG foi maior nas retinas
de serpentes de hábitos diurnos, assim como os valores estimados do poder de
resolução espacial. Estas variações apontam para a importante adaptação do
sistema visual ao ritmo circadiano das espécies; serpentes diurnas têm retinas
com baixa sensibilidade à luz, porém com maior resolução espacial, enquanto
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espécies noturnas têm alta sensibilidade, porém baixa resolução espacial, devido
à alta convergência de fotorreceptores para células ganglionares.


A densidade de cones L/M foi semelhante nos dois grupos de serpentes, porém a
densidade de cones UV foi mais alta em serpentes noturnas. Variações de
densidade de cones UV podem estar relacionadas com tipos de presa e
estratégias reprodutivas nas diferentes espécies.



A distribuição de neurônios nas retinas parece estar relacionada às variações do
padrão de atividade de serpentes. De maneira geral, serpentes diurnas
apresentaram faixa horizontal, enquanto espécies noturnas apresentaram area
centralis em diferentes regiões da retina, dependendo da espécie. Estas variações
podem refletir as estratégias de forrageamento das diferentes espécies; a
presença de uma faixa horizontal possibilita melhor visualização do ambiente,
sem a necessidade de movimentação da cabeça, comportamento este que
acusaria a posição do animal para as presas, ou para predadores visualmente
orientados. Serpentes ativas durante período noturno permanecem a maior parte
do dia em repouso em abrigos, e não devem ter a necessidade de monitorar o
ambiente a sua volta de maneira ampla. Uma area centralis que proporciona
maior capacidade de resolução espacial de uma área mais restrita da retina pode
ser mais vantajosa para as atividades em períodos de baixa iluminação.



Os resultados obtidos neste abrangente estudo apontam para a complexidade das
adaptações do sistema visual de serpentes. As variações do padrão de atividade
(diurna ou noturna) e uso de hábitat parecem ser fatores de forte influência sobre
as características do sistema visual, como a sensibilidade espectral dos
pigmentos visuais, a densidade e distribuição de neurônios nas retinas e o poder
de resolução espacial do olho.
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