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RESUMO 

 

Esse trabalho consiste no estudo de alguns mecanismos responsáveis pela 

geração das oscilações elétricas observadas no sistema olfativo de vertebrados e das 

possíveis funções que essas oscilações possam ter no processamento da informação 

olfativa. Da-se especial atenção ao papel desempenhado pelo ritmo respiratório e pelas 

sinapses químicas e elétricas nesse processo. 

Para realizar essa investigação, foram utilizados modelos computacionais que 

reproduzem aspectos da anatomia e da fisiologia do epitélio olfativo, do bulbo olfativo e 

do córtex piriforme. Os modelos foram desenvolvidos e simulados no neurossimulador 

GENESIS, funcionando no sistema operacional LINUX. A análise dos resultados foi 

feita no programa MATLAB (Mathworks™). 

Inicialmente, a tese faz uma descrição do substrato neurobiológico que compõe 

as camadas iniciais do sistema olfativo, incluindo o epitélio, bulbo e córtex olfativo, e 

de como a informação olfativa é processada por cada camada, discutindo a importância 

do sentido olfativo e a relevância da neurociência computacional no estudo da origem e 

do papel das oscilações elétricas existentes nesse sistema (Capítulo 1). O capítulo 2 

descreve os materiais e métodos utilizados para a construção dos modelos 

computacionais e para análise dos resultados. O capítulo 3 faz uma descrição detalhada 

do modelo computacional utilizado e dos experimentos realizados com o modelo. 

Finalmente, o capítulo 4 apresenta e discute os resultados das simulações realizadas e o 

capítulo 5 estende essa discussão, concluindo a tese. O capítulo 6 contém as referências 

bibliográficas utilizadas no trabalho.  

Os resultados do trabalho sugerem que as oscilações elétricas no sistema olfativo 

poderiam ser geradas em várias estruturas e níveis de organização, abrangendo os níveis 

moleculares, celulares e de sistemas neurais. E que as sinapses químicas e elétricas, 

assim como os ritmos respiratórios, podem ter um papel fundamental na geração dessas 

oscilações. Assim, o modelo construído propõe uma explicação plausível para a origem 

das oscilações elétricas no sistema olfativo de vertebrados e discute as possíveis funções 

que essas oscilações teriam no contexto do processamento da informação sensorial. 
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ABSTRACT 

 

This work is a study of some mechanisms associated with the generation of 

electric oscillations in the vertebrate olfactory system. Special attention is given for the 

role of the respiratory rhythm, chemical synapses and electrical synapses in this process. 

The possible functions of the electric oscillations in olfactory information processing 

are explored.  

A computational model that reproduces aspects of the anatomy and physiology 

of the olfactory epithelium, bulb and piriform cortex was utilized to realize this 

investigation. The models were developed and simulated in the GENESIS 

neurosimulator, running under the LINUX operational system. The analysis of the 

results was made in the software MATLAB (Mathworks™). 

In the beginning, the thesis describe the neurobiological substracts of the initial 

layers of the olfactory system, including the olfactory epithelium, bulb and piriform 

cortex, and explore how the olfactory information is processed by each layer. The 

chapter 1 presents the importance of the olfactory sense and the use of computational 

neuroscience to study the role of the electric oscillations in this system. The chapter 2 

explains the material and methods utilized to develop the computational model and to 

analyse the data generated by the model. The chapter 3 describes the used 

computational model and the experiments realized with the model. Finally, the chapter 4 

presents and discusses the results of the simulations. The chapter 5 extends the 

discussion and concludes the thesis. The chapter 6 contains the bibliographic references.  

The results of the work suggest that electric oscillations in the olfactory system 

could be generated in several structures and organizational levels, including the 

molecular level, the cellular and neural systems level. In particular, the results shown 

that chemical and electric synapses, as well as the respiratory rhythm, may have a 

fundamental role in the generation of these oscillations. Indeed, the constructed model 

proposes a plausible explanation for the origin of the electrical oscillations in the 

vertebrate olfactory system and discusses the possible function of these oscillations in 

the context of sensorial information processing. 
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1 Introdução 

 

A neurociência computacional surgiu a partir do desejo de construir modelos 

matemáticos que pudessem explicar os mecanismos biofísicos associados com o sistema 

nervoso (Hodgkin e Huxley, 1952; Rall, 1962b), e, desta maneira, integrar informações 

que vão desde o nível molecular até o nível de sistemas neurais (Bower e Beeman, 

1998; Koch e Segev, 1998).  

Os primeiros esforços concretos na busca de explicações biofísicas sobre o 

funcionamento do sistema nervoso provieram das correlações entre a intensidade do 

estímulo e as freqüências das oscilações nos potenciais de campo extracelulares, 

observadas nos registros elétricos da atividade nervosa realizados por Adrian (1928, 

1942, 1946, 1950, 1951). Utilizando esses estudos, Adrian observou várias propriedades 

comuns ao funcionamento dos sistemas sensoriais, como a relação entre estímulo, 

mensagem sensorial e intensidade da sensação, a existência de limiar de resposta, 

período refratário e adaptação aos estímulos (Adrian, 1928). No seu livro, "The Physical 

Background of Perception", esse autor mencionava a existência de alguns grupos 

pioneiros na Inglaterra que estudavam as possibilidades teóricas de se construir 

máquinas capazes de imitar as propriedades dos sistemas sensoriais (Adrian, 1946).  

A invenção do primeiro computador digital na década de 40 (ENIAC: Electronic 

Numerical Integrator and Computer) (Goldstine, 1993), juntamente com a criação de 

modelos biofísicos que tentam explicar a geração e a propagação do potencial de ação 

nos neurônios (Hodgkin e Huxley, 1952), iniciaram a concretização das possibilidades 

teóricas apontadas por Adrian (1946). 

No entanto, apenas com o estabelecimento das bases biofísicas para a construção 

de modelos compartimentais de neurônios, desenvolvidas principalmente por Rall 

(1962a, 1962b) na década de 60, e com a grande melhoria na capacidade de 

processamento dos computadores digitais pessoais (PCs) na década de 80, que foi 

possível o surgimento dos primeiros neurossimuladores, como o Neuron (Hines e 

Carnevale, 1997) e GENESIS (Bower e Beeman, 1998). A proposta desses 

neurossimuladores foi oferecer um pacote de ferramentas para que os pesquisadores 

pudessem simular diversos aspectos do sistema nervoso, sem que, para isso, houvesse a 

necessidade de um profundo conhecimento técnico sobre programação e funcionamento 

de computadores. 
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Com o surgimento desses neurossimuladores, ocorreu uma verdadeira explosão 

da neurociência computacional, através do desenvolvimento de modelos de diversas 

estruturas nervosas (Koch e Segev, 1998).  

Entre as principais estruturas simuladas, destaca-se o sistema olfativo (Davis e 

Eichenbaum, 1991). A escolha desse sistema justifica-se por vários motivos, incluindo 

sua importância filogenética, a simplicidade de sua arquitetura neural em relação a 

outras áreas do cérebro, e a relação entre suas propriedades funcionais e fenômenos 

como reconhecimento de padrões sensoriais, formação de memória associativa e 

geração de ritmos oscilatórios no potencial de campo extracelular (Haberly e Bower, 

1989).  

 

1.1 A Importância do Sentido Olfativo 

 

O olfato, assim como a gustação, distingue-se dos demais sistemas sensoriais por 

ser mediado quimicamente. Porém, o uso dos sentidos químicos como mecanismo de 

comunicação é muito anterior a existência desses sistemas sensoriais, evidenciando sua 

importância evolutiva. Esse tipo de mecanismo é utilizado tanto nas interações 

intraespecíficas de procarióticos coloniais, assim como nas interações entre 

microorganismos eucarióticos mais complexos (Bakal e Davies, 2000).  

Nos metazoários mais complexos, com tecidos diferenciados, órgãos e sistemas, 

os mecanismos de comunicação química atingem um alto grau de complexidade e 

eficiência (Gilbert, 1991). As células comunicam-se através de substâncias químicas 

especializadas, como os hormônios, fatores de crescimento e neurotransmissores, que 

agem em receptores específicos (Alberts et al., 1994). Presume-se que, devido ao limite 

de velocidade da difusão de substâncias químicas para regiões distantes do corpo, foram 

selecionados organismos que desenvolveram sistemas circulatórios mais eficientes que, 

entre outras funções, agem como transmissores de informação química.  

Alguns seres também desenvolveram sistemas nervosos especializados, com 

capacidade de transmitir informações rapidamente para as diferentes regiões do corpo 

através de sinais elétricos (potenciais de ação) propagados por feixes de axônios que 

compõem os nervos e suas respectivas sinapses (Kandel et al., 2000; Romero, 2000).  

Esses mecanismos elétricos de transmissão de informação no sistema nervoso 

estão intimamente relacionados com os químicos. Os potenciais de ação são gerados 
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pelos fluxos de íons através de canais seletivos da membrana e dependentes de 

voltagem (Hodgkin e Huxley, 1952). A ocorrência de potenciais de ação no axônio 

induz a liberação de quanta de neurotransmissores nas fendas sinápticas (Del Castilho e 

Katz, 1954) que por sua vez podem tanto ter uma ação despolarizante como 

hiperpolarizante nas células pós sinápticas, respectivamente através da produção de 

potenciais pós-sinápticos excitatórios (EPSPs, excitatory post synaptic potentials) e de 

potenciais pós-sinápticos inibitórios (IPSPs, inhibitory post synaptic potentials) (Eccles, 

1964). 

Sem ambas as formas de comunicação (química e elétrica), a organização de 

sistemas nervosos complexos, compostos por bilhões de neurônios e trilhões de sinapses 

químicas, não seria possível (Shepherd, 1990; Koch e Laurent, 1999). 

Além de seu papel importante na tarefa de organizar o funcionamento de trilhões 

de células que compõem os metazoários mais complexos, os mecanismos de 

comunicação química também são utilizados, através dos sistemas sensoriais 

especializados, como o olfativo, nas interações intra e inter específicas que mediam as 

relações sociais e ecológicas das populações de animais (Hildebrant e Shepherd, 1997). 

Com a presença do sentido olfativo em todo o reino animal, em particular nos 

vertebrados, sua importância na compreensão evolutiva do sistema nervoso tem sido um 

dos principais aspectos de seu estudo.   

A história evolutiva do telencéfalo, área do cérebro que mais cresceu durante a 

evolução dos vertebrados (Crosby e Schnitzlein, 1982; Finlay et al., 1987), praticamente 

se confunde com a história evolutiva do sistema olfativo.  

O telencéfalo é estrutura dupla em que cada metade é subdividida antero-

posteriormente em duas partes: os bulbos olfativos e os hemisférios cerebrais. Os bulbos 

olfativos são intumescências rostrais nas quais terminam as fibras do nervo olfativo, 

trazendo as informações provenientes das células receptoras olfativas. Os hemisférios 

cerebrais são estruturas formadas por duas unidades: os corpos estriados ou gânglios da 

base ou subpallium - dois núcleos maciços, e o manto ou pallium ou córtex, uma 

espécie de envoltório dos corpos estriados. O tamanho do bulbo varia muito pouco nos 

diferentes grupos animais se comparado em escala à variação no tamanho dos 

hemisférios cerebrais (Crosby e Schnitzlein, 1982; Finlay et al., 1987).  

Os hemisférios cerebrais parecem ter se iniciado nos primeiros vertebrados  

como simples focos de recepção olfativa (Crosby e Schnitzlein, 1982) e, juntamente 

com os bulbos olfativos, recebem o nome de rinencéfalo (Gastaut e Lammers, 1961).  
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Nos mamíferos, os hemisférios cerebrais possuem um volume que excede o de 

todas as outras partes do encéfalo. O corpo estriado é constituído de vários núcleos 

situados profundamente na base dos hemisférios – os núcleos basais, que estão 

envolvidos com atividade muscular e alguns aspectos do controle motor, como 

planejamento e execução de movimentos complexos (Wilson, 1990a). O córtex cerebral 

dos mamíferos diferencia-se do córtex dos demais vertebrados por ser recoberto por 

uma expansão de cinco camadas celulares (camadas II a VI) e uma camada molecular 

(camada I), denominada isocórtex ou neocórtex, distinta do antigo alocórtex1 , de 

apenas 1 ou 2 camadas celulares (Lopes da Silva et al., 1990) e que existe tanto nos 

mamíferos como nos demais vertebrados. O conjunto de todas as áreas corticais que 

recebem conexões diretamente do bulbo olfativo é denominado córtex olfativo 

(Haberly, 1990), composto, nos mamíferos, pelo córtex piriforme e por pequenas áreas 

formadas pelo pedúnculo olfativo (núcleo olfativo anterior ou córtex olfativo anterior, 

tenia tecta e córtex peduncular dorsal), pelo tubérculo olfativo, córtex entorrinal (por ser 

composto por 4 ou 5 camadas celulares é classificado como juxtoalocórtex), córtex 

insular (área neocortical), e áreas corticais associadas com a amígdala.  

Nos primatas, em particular no Homem, o neocórtex dobra-se várias vezes sobre 

os corpos estriados, criando as diversas circunvoluções cerebrais, sem as quais o cérebro 

não caberia no limitado volume da caixa craniana. Embora o olfato seja considerado um 

sentido pouco aguçado nos primatas2, ao percorrermos a escala evolutiva dos mamíferos 

primitivos até os ancestrais dos primeiros vertebrados, veremos que este sentido foi um 

dos principais canais pelo qual as informações referentes ao ambiente eram recebidas 

(Romero, 2000). Desta maneira, parece natural que os seus centros encefálicos 

constituam a base sobre a qual se construíram regiões importantes do cérebro dos 

vertebrados, como, por exemplo, o neocórtex dos mamíferos (Jones e Peters, 1990). 

Com base nessas evidências, o estudo do funcionamento do sistema olfativo pode, como 

conseqüência, revelar alguns princípios básicos do funcionamento do córtex cerebral e 

contribuir, de maneira geral, para o entendimento do sistema nervoso.  

 

 

                                                 
1 O alocórtex é formado pelo paleocórtex ou córtex olfativo (formado em sua maior parte pelo córtex 
piriforme, núcleo olfativo anterior e tubérculo olfativo) e pelo arqueocórtex ou formação hipocampal 
(giro denteado, subiculum e hipocampo).  
2 Existem controvérsias recentes levantando a possibilidade de o sentido olfativo em primatas ser tão 
eficiente quanto em roedores (Shepherd, 2004)  
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1.2 O Substrato Neurobiológico do Sentido Olfativo 

 

A principal função do sistema olfativo é receber e processar as informações 

odoríferas, o que se inicia com a chegada de moléculas odorantes em receptores 

específicos. Porém, antes de qualquer contato com o sistema nervoso, as moléculas 

odorantes interagem com diversos fatores físicos, não neurais, que podem influenciar a 

sua codificação (Christensen e White, 2000). Entre esses fatores estão o 

turbilhonamento do ar aspirado nas vias respiratórias, que faz as moléculas se 

dispersarem; o ritmo respiratório nos vertebrados e o movimento das antenas em 

diversos artrópodes, que entre outras coisas influenciam o fluxo e a freqüência de 

contato dos odorantes com o muco secretado na camada receptora (Hahn et al., 1994); 

as diferentes solubilidades e coeficientes de difusão das moléculas odorantes no ar e no 

muco (Mozell, 1966, 1971), o que pode induzir efeitos cromatográficos na distribuição 

dos odorantes na camada receptora (Mozell e Jagodowucz, 1973); a ligação das 

moléculas odorantes com as proteínas ligantes de odorantes (OBP, Odorant binding 

proteins), que podem ter um papel tanto de transportar os odorantes até os receptores 

assim como de degradar os odorantes (Christensen e White, 2000). Em conseqüência 

dessas interações, apenas uma pequena porcentagem das moléculas aspiradas acaba 

efetivamente estimulando os receptores no sistema nervoso.  

A principal via nervosa percorrida pela informação olfativa, provinda das 

moléculas odoríferas que entram pelas cavidades nasais junto com o ar aspirado inicia-

se no epitélio olfativo, passa pelos bulbos olfativos e alcança o córtex olfativo (Mac 

Leod, 1971). Essa via é denominada de sistema olfativo principal e está diretamente 

relacionada com o processo de percepção olfativa. 

Outra via informacional, paralela à via olfativa principal, é denominada de 

sistema olfativo acessório e inicia-se no órgão vomeronasal ou de Jacobson, passando 

pelo bulbo olfativo acessório e projetando-se para áreas subcorticais (Christensen e 

White, 2000). Esse sistema tem sido relacionado principalmente com a recepção da 

informação provinda de ferormônios e com a indução de comportamentos inatos 

associados como a ingestão de alimentos, reprodução e defesa. Porém, alguns trabalhos 

recentes têm demonstrado que tanto alguns odores são capazes de estimular o órgão 

vomeronasal, quanto alguns ferormônios são capazes de estimular o epitélio olfativo 

(Sam et al., 2001). Presume-se que entre as áreas subcorticais que compõem o sistema 

olfativo acessório estejam a amígdala e o hipotálamo (Keverne, 1999). 
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Essas vias neurobiológicas envolvidas com o sentido olfativo vêm sendo 

estudadas em várias espécies de vertebrados (Duchamp-Viret e Duchamp, 1997; 

Laberge e Hara, 2001; MacKeegan, 2002; Leon e Johnson, 2003). Embora existam 

diversas distinções entre o sistema olfativo nesses organismos, também existem 

características comuns. Entre essas características está a expressão de receptores de 

membrana capazes de ligar-se a moléculas odorantes no epitélio olfativo, a 

convergência dos axônios das células receptoras olfativas que expressam um mesmo 

receptor de membrana para as mesmas regiões no bulbo olfativo e a divergência dos 

axônios das células bulbares para as estruturas mais centrais do sistema olfativo (Figura 

1.1). 

 

Figura 1.1 Esquema geral do sistema olfativo principal. O epitélio olfativo está representado à 

esquerda, o bulbo olfativo está ao centro e o córtex piriforme, maior estrutura do córtex olfativo, 

está à direita. As cores representam os diferentes odorantes aos quais a células respondem. Na 

figura estão representadas as células receptoras olfativas no epitélio, as células mitrais e em tufo 

e os interneurônios granulares no bulbo e as células piramidais e os interneurônios do córtex 

piriforme. 

  

Em linhas gerais, cada célula receptora olfativa expressa apenas um receptor de 

membrana capaz de ligar-se à moléculas odoríferas. Como um mesmo receptor pode se 

ligar a vários odorantes, algumas células respondem a vários odorantes, formando assim 

um código de identidade no epitélio olfativo (Malnic et al., 1999).    

O epitélio normalmente é dividido em 4 zonas que expressam diferentes 

receptores de membrana, sendo aproximadamente 1000 tipos no total (Buck e Axel, 

1991). O epitélio olfativo dos vertebrados, ou neuroepitélio, é uma estrutura colunar 

pseudo-estratificada, que varia entre 30 µm a 200 µm de espessura e tem uma área total 

de 2 cm2 a 20 cm2, de acordo com a espécie; e é composto por uma lâmina basal de 0.1 

µm a 0.2 µm de espessura e por uma extensa lâmina própria de tecido conectivo que se 

adere diretamente ao tecido ósseo ou cartilaginoso, na qual se encontram os alvéolos das 
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glândulas de Bowman, a fila olfativa com os nervos olfativos e vasos sangüíneos 

(Graziadei, 1971).  

Essa estrutura é composta por células de suporte ou sustentaculares, células 

basais, células microvilares e pelos neurônios receptores olfativos (Morrison e 

Costanzo, 1990). Como o próprio nome sugere, as células de suporte dão sustentação 

mecânica às células receptoras (Morrison e Costanzo, 1990). As células basais, por sua 

vez, se caracterizam por serem totipotentes (Goldstain e Schwob, 1996), ou seja, 

possuem a habilidade de se transformarem em neurônios receptores imaturos e 

posteriormente em neurônios receptores maduros. Como os neurônios receptores 

olfativos vivem em média apenas entre 30 a 45 dias, novos neurônios são gerados 

durante toda a vida do indivíduo a partir das células globulares, determinando um 

processo contínuo de degeneração e regeneração3 (Graziadei e Graziadei, 1979). Já as 

células microvilares, que lembram neurônios receptores com cílios curtos, possuem 

função incerta (Morrison e Costanzo, 1990). Os neurônios olfativos possuem 

morfologia bipolar e são os principais responsáveis pela recepção e transdução da 

informação odorífera. 

 Existem aproximadamente 50 milhões de neurônios receptores bipolares no 

epitélio olfativo (Mac Leod, 1971), sendo que cada uma dessas células é composta por 

um soma e um dendrito com uma protuberância terminal de onde partem de 5 a 40 

prolongamentos ciliares, dependendo da espécie (Schild e Restrepo 1998). Todo epitélio 

é recoberto por uma camada de 10 µm a 40 µm de muco onde ficam mergulhados os 

cílios dos neurônios receptores e as microvilosidades das células de suporte (Graziadei, 

1971). 

Cada cílio é repleto de receptores de membrana ligados à proteína G, capazes de 

se ligar e reconhecer determinadas moléculas odoríferas (Ver figura 3.3). Após a ligação 

dos odorantes com o receptor, a subunidade Gα 
4 da proteína trimérica Golf, ativa a 

enzima adenilato ciclase do tipo 3 (AC3), que passa a produzir o segundo mensageiro 

adenosina monofosfato cíclico (AMPc). Em seguida, o AMPc ativa canais de cátions 

dependentes de AMPc (CNG), permeáveis principalmente aos íons cálcio e sódio, que 

contribuem assim para a despolarização da célula. O fluxo de íons cálcio por esses 
                                                 
3 O processo de degeneração e regeneração dos neurônios receptores olfativos é denominado turnover em 
inglês. Um processo semelhante ocorre no bulbo olfativo, onde as células granulares que morrem são 
constantemente repostas pela migração e diferenciação de células multipotentes provenientes da zona 
subventricular (SVZ) (Petreanu e Alvarez-Buylla, 2002). 
4 Gs (olf)  ou Golf é um subtipo de proteína G heteromérica do tipo Gs (Gold, 1999), expressada 
principalmente nos cílios das células receptoras olfativas.  



 

 

8 

  

canais leva à abertura de canais de íons cloreto dependentes de cálcio (CAC) (Menini, 

1999). Devido ao gradiente eletroquímico do íon cloreto entre o muco exterior ao cílio e 

o interior da célula, este canal apresenta um potencial de reversão acima do potencial de 

repouso da célula (Reuter et al., 1998). Essa característica faz com que os canais CAC 

amplifiquem a despolarização iniciada pelos canais CNG, contribuindo assim com cerca 

de 85 % da corrente receptora induzida por odores (Kurahashi e Yau, 1994; Menini, 

1999). 

 Os cílios também apresentam um complexo mecanismo de adaptação 

(Kurahashi e Menini, 1997; Zufall e Leinders-Zufall, 2000), no qual os íons cálcio, 

ligados a proteína calmodulina (CaM), formam complexos cálcio/calmodulina 

(Ca2+/CaM), que inibem os canais de cálcio e de sódio. A Ca2+/CaM leva também a 

ativação da fosfodiesterase (PDE), enzima responsável pela degradação de AMPc. Além 

dessas funções, o complexo Ca2+/CaM também atua ativando a proteína quinase 

dependente de Ca2+/CaM do tipo II (CaMKII), que, por sua vez, é responsável pela 

inibição da AC3 (Zufall et al., 1994; Suzuki et al., 2002). O AMPc, nesse sistema, atua 

ativando a proteína quinase dependente de AMPc (PKA), responsável pela inibição dos 

receptores odoríferos. É importante salientar que as proteínas trocadoras de íons sódio e 

cálcio restauram as concentrações intracelulares de cálcio aos níveis basais, 

restabelecendo, rapidamente, a sensibilidade da membrana aos odorantes após a 

adaptação (Reisert e Matthews, 2001a).  

Outra característica das células bipolares é a presença de vários padrões de 

potenciais de ação (Trotier e MacLeod, 1983; Ma et al., 1999; Reisert e Matthews, 

2001a, 2001b), produzidos por diversos tipos de canais de potássio, sódio e cálcio 

(Schild e Restrepo, 1998). Presume-se que as breves despolarizações de membrana 

geradas nos cílios e protuberâncias dendríticas, resultantes da ligação das moléculas 

odoríferas aos receptores, propagam-se para o soma e o cone de implantação e passam a 

produzir potenciais de ação. Alguns trabalhos têm demonstrado a existência de um 

mecanismo de adaptação também no soma, verificado através de uma acomodação da 

freqüência de disparos em resposta a breves pulsos de estímulo odorífero pareados, ou 

em resposta a breves pulsos de corrente pareados injetados em neurônios receptores 

olfativos sem cílios (Kawai, 2002; Narusuye et al., 2003). 

Como mencionado anteriormente, as células receptoras que expressam um 

mesmo receptor de membrana são distribuídas aleatoriamente dentro de quatro áreas do 

epitélio denominadas zonas de expressão (Ressler et al., 1993; Vassar et al., 1993), 
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formando um mosaico com diferentes populações de neurônios expressando diferentes 

receptores dentro de cada zona (Mombaerts, 1996; Mombaerts et al., 1996; Ma e 

Shepherd, 2000). No entanto, os mecanismos biológicos que determinam esses padrões 

de expressão e as possíveis funções que essas zonas e mosaicos possam ter ainda são 

incertas (Scott et al., 1997; Dennis, 2004).   

Os receptores olfativos contêm os sítios de ligação para as moléculas odorantes.  

As moléculas capazes de se ligar aos receptores de membrana são, em sua grande 

maioria, compostos orgânicos voláteis, tanto alifáticos como cíclicos. Embora alguns 

desses odorantes possuam fórmulas químicas muito parecidas, as sensações odoríferas 

produzidas por eles podem ser totalmente diferentes. Por outro lado, odorantes com 

fórmulas químicas totalmente diferentes, podem produzir sensações olfativas muito 

parecidas (Malnic et al., 1999). Alguns odorantes também podem ter cheiros totalmente 

diferentes quando apresentados em concentrações diferentes (Malnic et al, 1999). No 

entanto, ainda são incertas todas as regras que determinam a ligação dos diversos 

odorantes, caracterizados por suas respectivas fórmulas químicas, com os diversos 

receptores de membrana caracterizados por suas respectivas seqüências de aminoácidos 

(Shepherd, 1991a).  

Estima-se que o ser humano seja capaz de perceber mais de 400.000 

componentes odoríferos, apesar de existirem apenas cerca de 1000 tipos de receptores 

de membrana para odorantes (Morri et al., 1998). Porém, como cada neurônio receptor 

expressa, geralmente, apenas um tipo de receptor de membrana, que, por sua vez, pode 

ser ativado por mais de um tipo de molécula odorífera, um mesmo receptor pode ser 

utilizado várias vezes para codificar diferentes odores, o que possibilita a discriminação 

de um vasto número de odorantes (Malnic et al., 1999)5.  

Assim, se todas as sensações odoríferas fossem colocadas em um mapa 

euclideano e separadas em distâncias de acordo com suas similaridades e 

dissimilaridades, o espaço da percepção olfativa, esse mapa seria multidimensional e 

teria aproximadamente 32 dimensões (Hopfield, 1999; Mamlouk, 2002; Mamlouk et al., 

2003).  

Contudo, apesar de toda a complexidade do estímulo olfativo, há indícios de que 

ratos treinados sejam capazes de reconhecer e discriminar determinados odores com 

                                                 
5 Porém, existem evidências de que apenas 350 genes dos 1000 genes para codificação de receptores para 
odores sejam funcionais em humanos e que apenas 1100 de 1300 sejam funcionais em camundongos (Ver 
revisão de Shepherd, 2004).  
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apenas uma cheirada (sniffing) (Uchida e Mainen, 2003). Porém, outras evidências 

indicam que muitas cheiradas são necessárias para o reconhecimento e aprendizagem de 

odores em diferentes contextos (Freeman e Schneider, 1982).  

Após a ativação dos receptores no epitélio olfativo, a informação sensorial é 

enviada para o bulbo através dos axônios das células receptoras.  

O bulbo olfativo é uma estrutura ovóide, estratificada, dividida em camadas bem 

determinadas denominadas camada dos axônios receptores ou plexo neural periférico, 

camada glomerular, camada plexiforme externa, camada mitral, camada plexiforme 

interna e camada granular (Mac Leod, 1971). 

Aproximadamente 50 milhões de axônios sem mielina, pertencentes aos 

neurônios receptores olfativos, convergem em filetes para o bulbo olfativo. Cada axônio 

possui um diâmetro entre 0.2 µm e 0.4 µm ao longo de todo o seu comprimento e cada 

filete é composto por dezenas a centenas de axônios empacotados por células gliais 

(ensheathing cells). O conjunto de todos esses axônios provindos do epitélio compõe o 

nervo olfativo (Graziadei, 1971) e existem evidências de que podem ocorrer interações 

eletrotônicas entre os axônios de um mesmo filete (ephaptic interactions) (Lewalle et 

al., 1995; Bokil et al., 2001; Blinder et al., 2003).  

Apesar da enorme quantidade de axônios, cada axônio pertencente a um 

neurônio receptor que expressa um mesmo receptor de membrana para odorantes faz 

conexões na mesma localização do bulbo olfativo, em estruturas específicas 

denominadas glomérulos (Morri et al, 1998).  Como só existem cerca de 2000 

glomérulos em cada bulbo olfativo, há uma ampla convergência de conexões das células 

receptoras olfativas nos neurônios bulbares (aproximadamente 25000 axônios por 

glomérulo), o que proporciona uma grande concentração de informação olfativa nessas 

estruturas (Mac Leod, 1971)6.  

Cada glomérulo tem aproximadamente 100 µm a 200 µm de diâmetro e é 

composto por tufos de dendritos de dezenas de neurônios mitrais e em tufo, 

denominados neurônios principais (Graziadei, 1971; Hildebrand e Shepherd, 1997). Os 

glomérulos estão presentes tanto nos mamíferos, como nos artrópodes e outros 

vertebrados, o que evidencia a sua importância como unidades funcionais do sistema 

olfativo. É possível compará-los estruturalmente a outras unidades funcionais do 

                                                 
6 Em ratos os glomérulos são em torno de 2400 por bulbo (Meister e Bonhoeffer, 2001). Porém, existem 
evidências que mostram que pode-se destruir até 80% dos glomérulos em ratos sem grandes efeitos  na 
detecção e discriminação de odores (Bisulco e Slotnick, 2003; Shepherd, 2004).     
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sistema nervoso como as colunas corticais dos vertebrados e aos barris (barrels) do 

córtex somestésico de mamíferos (Hildebrand e Shepherd, 1997).  

A posição e o número de glomérulos é espécie-específica e determinada 

geneticamente, o que possibilita a visualização de mapas espaciais de atividade dos 

glomérulos no bulbo, através do uso de diferentes técnicas de imagem (Xu et al., 2000; 

Kauer e White, 2001; Korsching, 2002). Como existem quatro zonas de expressão de 

receptores no epitélio (Ressler et al., 1993; Vassar et al., 1993), formam-se quatro zonas 

respectivas de convergência de axônios no bulbo (Ressler et al., 1994; Vassar et al., 

1994), com seus respectivos glomérulos.  

De maneira geral, a via principal percorrida pela informação olfativa chega ao 

bulbo através dos axônios das células receptoras que respondem a determinados odores 

e que excitam os dendritos primários das células mitrais e em tufo de glomérulos 

específicos através de sinapses glutamatérgicas (Chen e Shepherd, 1997). Essa 

excitação pode gerar potenciais de ação tanto nos dendritos como no corpo celular 

dessas células (Chen et al., 1997), que se propagam através de axônios mielinizados e 

também de alguns sem mielina para as estruturas do córtex olfativo (Shepherd e Greer, 

1990). O conjunto de todos os axônios das células mitrais e em tufo que se propagam 

para o córtex olfativo compõe o trato olfativo lateral (LOT) e a relação entre o número 

de axônios que entram no bulbo olfativo através do nervo olfativo e o número de 

axônios que saem do bulbo olfativo através do LOT, em coelhos, é em torno de 240:1 

(Freeman e Schneider, 1982). 

Alguns trabalhos demonstram a existência de receptores GABAB pré-sinápticos 

nos botões terminais dos axônios do nervo olfativo de ratos, que poderiam atuar no 

controle da liberação do neurotransmissor glutamato por esses axônios (Bonino et al., 

1999), produzindo uma inibição pré-sináptica. Registros da atividade elétrica dos 

neurônios mitrais em sapos demonstram que a excitação desses receptores GABAB pré-

sinápticos diminui a freqüência de disparo espontâneo nessas células, tornando as 

respostas aos odores mais salientes (Duchamp-Viret et al, 2000). No entanto, registros 

com corantes sensíveis a voltagem e ao cálcio em tartarugas mostram que os potenciais 

de ação nos axônios não são afetados pela ativação desses receptores (Wachowiak e 

Cohen, 1999). 

Ao passar pelos neurônios principais do bulbo, a informação olfativa pode sofrer 

diversas modificações principalmente através dos interneurônios juxtaglomerulares e 

granulares (Saghatelyan et al., 2003). Os interneurônios juxtaglomerulares estão 
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presentes na camada glomerular e compõem os circuitos de interação interglomerular.  

Evidências recentes mostram que os axônios das células receptoras fazem sinapses 

excitatórias principalmente nos dendritos das células em tufo externas, que por sua vez 

fazem sinapses excitatórias com as células periglomerulares e com as células de axônio 

curto (Aungst et al., 2003; Hayar et al., 2004a,2004b). Diferentemente do que o nome 

sugere, as células de axônio curto enviam seus axônios até 1 mm de distância e fazem 

conexões excitatórias com as células periglomerulares em outros glomérulos. Como as 

células periglomerulares fazem sinapses dendrodendríticas com os dendritos das células 

mitrais e em tufo (excitatória no sentido mitral/tufo-periglomerular e inibitória no 

sentido periglomerular-mitral/tufo), o resultado funcional dos circuitos 

juxtaglomerulares é um processo de inibição lateral e auto-inibição entre os glomérulos 

(Aungst et al., 2003; Hayar et al., 2004a, 2004b).  

A informação que consegue passar por esses circuitos glomerulares e alcançar o 

corpo celular das células mitrais/tufo pode percorrer uma outra via alternativa, antes de 

fluir através dos axônios do trato olfativo lateral (LOT) para as estruturas mais centrais. 

Essa outra via é formada pelos dendritos secundários das células mitrais/tufo, 

localizados na camada plexiforme externa do bulbo e capazes de gerar potenciais de 

ação, que fazem sinapses dendrodendríticas (também chamadas de sinapses recíprocas) 

com os espinhos dos interneurônios granulares (Rall et al., 1966; Rall e Shepherd, 

1968). 7 

As células granulares não possuem axônios e sua única via de comunicação é 

através das sinapses recíprocas com as células mitrais e em tufo. As células granulares 

são as principais responsáveis pela geração dos sinais do EEG do bulbo e são em 

número aproximadamente 100 vezes maior que o número de neurônios mitrais e em 

tufo (Freeman, 1975).  

As sinapses dendrodendríticas são glutamatérgicas no sentido mitral-granular e 

gabaérgicas no sentido granular-mitral (Isaacson 2001). Como os sítios de liberação de 

GABA são adjacentes aos sítios receptores glutamatérgicos pós-sinápticos, há sugestões 

na literatura de que a liberação de GABA nos espinhos das células granulares possa ser 

guiada apenas por despolarizações locais, na ausência de potenciais de ação (Schoppa et 

                                                 
7 O soma dos interneurônios granulares forma a camada granular do bulbo. E entre as camadas mitral e 
granular fica a camada plexiforme interna, composta pelos axônios que partem através do LOT para as 
estruturas mais centrais do sistema olfativo. 
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al, 1998). A liberação de GABA é estimulada principalmente por íons cálcio que fluem 

através dos canais de NMDA (Chen et al., 2000;  Isaacson, 2001).  

Há evidências de que a função das sinapses dendrodendríticas entre as células 

mitrais/tufo e as células granulares do bulbo olfativo, seja gerar um circuito de inibição 

recíproca e de inibição lateral entre os glomérulos, melhorando a taxa sinal/ruído 

através da eliminação dos sinais mais fracos e deixando prevalecer os sinais mais fortes, 

além de aprimorar o contraste entre os odores através da inibição lateral (Yoki et al., 

1995). Essas sinapses, juntamente com as junções comunicantes entre os espinhos das 

células granulares e os dendritos das células mitrais e entre os corpos celulares das 

células granulares (Reyher et al, 1991), também têm sido relacionadas com a geração e 

sincronização das oscilações elétricas observadas no bulbo olfativo (Rall e Shepherd, 

1968; Yokoi et al, 1995; Kashiwadani et al, 1999; Desmaisons et al, 1999).  

Os circuitos glomerulares e os circuitos granulares parecem compartilhar 

funções bastante parecidas, auto-inibição e inibição lateral, o que poderia aumentar 

ainda mais a relação sinal/ruído e o contraste entre os odores (Aungst et al., 2003), 

melhorando, ainda mais, a sensibilidade e a capacidade de discriminação do sistema 

olfativo.  

Finalmente, a informação olfativa pré-processada pelo bulbo olfativo segue 

pelos axônios das células mitrais e em tufo até o córtex olfativo. 

O córtex olfativo é formado pelas áreas corticais que recebem conexões 

diretamente do bulbo olfativo. Essas áreas são o núcleo olfativo anterior, o tubérculo 

olfativo, o córtex entorrinal, o córtex insular e áreas associadas a amígdala e córtex 

piriforme (Haberly, 1990). 

O papel desempenhado por cada região que compõe o córtex olfativo não é 

bastante claro, mas discussões recentes têm sugerido que essas áreas são bastante 

interligadas (Haberly, 2001). Conseqüentemente, a informação provinda do bulbo 

olfativo seria processada de uma maneira paralelamente distribuída pelo córtex olfativo 

que funcionaria como um associador e discriminador de padrões complexos provindos 

do bulbo (Haberly, 2001). Em outras palavras, o córtex olfativo funcionaria não apenas 

como uma memória associativa (Haberly, 1985; Haberly e Bower, 1989), mas também 

como um eficiente discriminador de odores (Adrian, 1950, 1951; Hildebrant e 

Shepherd, 1997; Uchida e Mainen, 2003). 

A maior e mais conhecida das estruturas do córtex olfativo em mamíferos é o 

córtex piriforme, estrutura em forma de pêra localizada no lobo temporal medial 
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(Haberly, 1990). Usualmente, o córtex piriforme é dividido em três camadas (camadas I, 

II e III). A camada I é uma camada plexiforme superficial subdividida em uma 

subcamada Ia, que contém os axônios das células mitrais e em tufo do bulbo que fazem 

sinapses glutamatérgicas com os dendritos terminais das células piramidais e com os 

interneurônios (células horizontais) desta camada, e uma subcamada Ib que contém as 

fibras associativas (córtico-corticais) provindas do próprio córtex piriforme e áreas 

adjacentes. A camada II é uma camada compacta de corpos celulares, principalmente 

das células piramidais superficiais e também de alguns interneurônios (células 

globulares e células semilunares). Já a camada III é composta por corpos celulares das 

células piramidais profundas, além de conter os dendritos basais das células piramidais 

e corpos celulares de interneurônios (células multipolares com ou sem espinhos 

dendríticos) (Haberly e Bower, 1989; Haberly, 1990). Alguns autores consideram 

também a existência de uma camada IV, composta pelo núcleo endopiriforme 

(Eckstrand et al., 2001). 

As células piramidais do córtex piriforme fazem várias conexões intrínsecas 

excitatórias (glutamatérgicas), através dos axônios colaterais que compõem as fibras 

associativas, com os dendritos terminais na camada Ib e dendritos basais na camada III 

de outras células piramidais. Essas células também apresentam conexões excitatórias 

glutamatérgicas com os interneurônios das camadas Ia, II e III, que por sua vez possuem 

conexões inibitórias gabaérgicas com os respectivos dendritos das células piramidais, 

gerando assim circuitos de retroalimentação negativa (Haberly e Bower, 1989). 

Além disso, os interneurônios da camada Ia que recebem conexões diretas do 

bulbo também fazem conexões inibitórias gabaérgicas com os dendritos terminais das 

células piramidais, produzindo circuitos de inibição tipo feedforward.  

É importante observar que, com base em diferenças na citoarquitetura e das 

conexões, o córtex piriforme pode ser divido em uma região anterior ventral e dorsal 

(APCd, anterior piriform cortex dorsal e APCv, anterior piriform cortex ventral, 

respectivamente) e uma região posterior (PPC, posterior piriform cortex) (Haberly, 

2001).   

A maior parte das fibras do LOT converge para o APCv e apenas uma menor 

parte converge para o APCd e PPC.  

Evidências recentes mostram que essas convergências do bulbo para áreas do 

córtex olfativo podem ser estereotipadas e determinadas geneticamente (Zou et al., 

2001), o que sugere que a capacidade para reconhecer determinados odores seja 
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instintiva (Barinaga, 2001). Essas convergências seriam mais agregadas e parcialmente 

sobrepostas no APC, enquanto no PPC elas seriam mais esparramadas e distribuídas 

aleatoriamente (Zou et al., 2001).   

As células piramidais do APCv enviam fibras associativas excitatórias tanto para 

as células piramidais do APCd e do PPC. O APCd envia fibras associativas excitatórias 

para o PPC, que por sua vez envia (e recebe) conexões para diversas regiões corticais 

(córtex prefrontal, córtex perirrinal, córtex entorrinal, tubérculo olfativo ou estriado 

ventral e córtex amigdalóide) (Johnson et al., 2000; Haberly, 2001). Muitas dessas 

conexões ocorrem por intermédio do tálamo. Porém, é importante salientar que o 

sistema olfativo é o único sistema sensorial que possui conexões diretas com o sistema 

límbico, antes mesmo das informações passarem pelo tálamo e neocórtex.  

Presume-se que o PPC funcione como uma área associativa multimodal 

(Johnson et al., 2000), o que poderia dar sustentação neurobiológica aos estudos que 

mostram que existem fortes influências do contexto (estimulação de outras modalidades 

sensoriais), em particular a gustação e a visão, na sensação olfativa (Morrot et al., 2001; 

Christensen, 1983; Gilbert et al., 1996; Kemp e Gilbert, 1997).  

É importante ressaltar também a existência de conexões entre o PPC e o córtex 

orbitofrontal, já que o último responde tanto a estímulos gustativos, olfativos quanto 

visuais (Rolls e Baylis, 1994), além de estar relacionado com a percepção olfativa 

consciente (Romero, 2000). Existem também convergências em comum da retina e do 

bulbo para varias regiões do córtex olfativo primário (Cooper et al., 2000).  

 Finalmente, fortes paralelos vêm sendo sugeridos entre a organização das 

conexões intrínsecas e extrínsecas do córtex olfativo com a organização da formação 

hipocampal (córtex entorrinal, giro denteado, CA3, CA1 e subiculum) e também com a 

organização do córtex visual (V1, V2, V3, V4 e córtex infero-temporal) (Haberly, 

2001). Esses paralelos entre as arquiteturas dessas regiões levantam a possibilidade de 

uma relação evolutiva entre elas e estimulam a utilização do córtex olfativo como um 

sistema modelo para o estudo de questões gerais sobre o funcionamento do córtex 

cerebral (Haberly, 2001)8.  

                                                 
8 Especulações evolutivas realizadas no laboratório do Prof. James Bower (comunicação pessoal) 
sugerem que as semelhanças entre as conexões do córtex olfativo e as conexões da formação hipocampal 
e em particular de grandes áreas neocorticais envolvidas com a visão em mamíferos refletiriam a 
adaptação da  arquitetura básica do córtex olfativo primitivo dos peixes, anfíbios e répteis. Desta maneira, 
oscilações elétricas rápidas geradas pela arquitetura do sistema olfativo e possivelmente relacionadas com 
a forma como este sistema processa a informação sensorial também seriam encontradas em regiões não 
olfativas (como por exemplo o córtex visual). Além disso, as oscilações elétricas lentas encontradas no 
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1.3 Neurociência Computacional e Olfato 

 

Em fisiologia é comum examinar detalhadamente a forma de uma estrutura para 

inferir sua função9. Uma das maneiras de se fazer essas inferências é através do uso de 

modelos computacionais (Bower, 1995; Bower e Beeman, 1998; Kock e Segev, 1998; 

Bower e Bolouri, 2001), que consiste em representar a forma, através de equações que 

descrevem características biofísicas da estrutura estudada, para que suas funções 

apareçam como propriedades emergentes do modelo (Bower, 1995).  

Antes do surgimento da neurociência computacional, os trabalhos sobre as 

relações entre estrutura e função no sistema nervoso se limitavam a desenvolver 

esquemas anatômicos detalhados das estruturas para poder inferir suas funções (Ramón 

y Cajal, 1901, 1902).  

Um grande marco na busca por explicações mais quantitativas foi o trabalho de 

Hodgkin e Huxley (1952), no qual os autores criaram e resolveram numericamente as 

equações matemáticas que relacionam os canais iônicos da membrana neural e a origem 

e propagação dos potenciais de ação em células nervosas. O modelo de Hodgkin e 

Huxley (1952) é capaz de reproduzir propriedades como período refratário, limiar de 

resposta e diferentes freqüências de potenciais de ação na membrana em resposta a 

diferentes intensidades de corrente elétrica injetadas na célula.  

Posteriormente ao trabalho de Hodgkin e Huxley (1952), surgiram diversos 

modelos de corpo celular que acrescentaram outros tipos de canais iônicos à membrana 

neuronal (modelos ativos). Esses modelos são capazes de reproduzir uma grande 

diversidade de padrões de potencial de ação, como os disparos com adaptação, disparos 

regulares e os disparos em rajadas (bursts) (Traub et al., 1991). Simultaneamente, 

apareceram modelos mais simples, que não representam explicitamente os canais 

iônicos que produzem os potenciais de ação no neurônio (modelos passivos). Alguns 

modelos simulam as propriedades ativas do corpo celular dos neurônios através de 
                                                                                                                                               
sistema olfativo (supostamente relacionadas com o ritmo respiratório e conseqüentemente com o ritmo de 
entrada das informações sensoriais no sistema olfativo e com a forma de memorização dessas 
informações) ocorreriam nas regiões neocorticais envolvidas com outros sistemas sensoriais durante o 
sono (apesar da entrada das informações nos outros sistemas sensoriais não ser necessariamente no ritmo 
respiratório). Este estado global de oscilações lentas em todo o neocórtex durante o sono ocorreria como 
um mecanismo essencial de conversão das informações não olfativas para um estado “tipo-olfativo” para 
que os circuitos neurais evolutivamente relacionados com o funcionamento do antigo córtex olfativo 
possam memorizar as informações não olfativas adequadamente.  
9 Aristóteles (350 AC) foi um dos primeiros autores a escreverem sobre as formas das estruturas 
biológicas para inferir suas funções. Por exemplo, em sua descrição sobre o modo de andar dos animais, 
ele descreve os membros locomotores de vários animais terrestres (quadrúpedes e bípedes), aquáticos 
(peixes) e aéreos (aves), para explicar seus modos de locomoção.  
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funções de transferência (Wilson e Cowan, 1972), que estabelecem um valor contínuo 

de resposta para simbolizar a freqüência média de disparos na célula durante um curto 

intervalo de tempo e em resposta a uma intensidade de estimulação aplicada. Existem 

também alguns modelos simplificados, denominados integração-e-disparo, que simulam 

os potenciais de ação apenas de maneira fenomenológica, ou seja, sem representar 

explicitamente os canais iônicos. Ou seja, quando o potencial de membrana ultrapassa 

um determinado limiar, um potencial de ação e um período refratário são gerados de 

maneira artificial, por um comando na linguagem de programação.  

Um dos principais estudiosos de modelos passivos foi Rall (1962a, 1962b). Em 

seus trabalhos, Rall utilizou cabos elétricos passivos para representar diversos 

compartimentos da membrana dendrítica dos neurônios. Posteriormente, os cabos foram 

substituídos por circuitos elétricos equivalentes, acoplados através de resistências axiais. 

Essa abordagem recebeu o nome de teoria compartimental e foi estendida também para 

outras estruturas do neurônio, como o corpo celular, os espinhos dendríticos e os 

axônios (Shepherd, 1990).  

Atualmente, existe uma grande diversidade de tipos e abordagens de construção 

de modelos computacionais, que abrangem desde o nível molecular até o nível de 

sistemas neurais (Johnston e Wu, 1997; Bower e Beeman, 1998; Koch e Segev, 1998; 

Bower e Bolouri, 2001). Essa diversidade demonstra o grande desenvolvimento da área 

nas últimas décadas, refletido diretamente na literatura sobre os modelos 

computacionais do sistema olfativo (Davis e Eichenbaum, 1991).  

A grande maioria dos modelos computacionais do sistema olfativo de 

vertebrados tem se concentrado em questões relacionadas ao funcionamento das 

estruturas epiteliais, bulbares e corticais (Rall et al., 1966; Rall e Shepherd, 1968; 

Freeman, 1975; Shepherd e Brayton, 1979; Li e Hopfield, 1989; Ambros-Ingerson et al., 

1990; Woolf et al., 1991; Hasselmo et al., 1992; Meredith, 1992; White et al., 1992; 

Wilson e Bower, 1992; Bhalla e Bower, 1993; Barkai e Hasselmo, 1994; Barkai et al., 

1994; Hahn et al., 1994; Hasselmo e Barkai, 1995; Hopfield, 1995, 1996; Kapur et al., 

1997; Linster e Hasselmo, 1997; Hoshino et al., 1998; Li e Hertz, 1999; Patil e 

Hasselmo, 1999; Shen et al., 1999; Davison et al., 2000; Oyamada et al., 2000; Bokil et 

al., 2001; Chen et al., 2002; Suzuki et al., 2002, 2004; Brody e Hopfield, 2003; Davison 

et al., 2003; Margrie e Schaefer, 2003). Esses trabalhos geralmente representam a 

membrana dos neurônios por circuitos elétricos equivalentes, semelhantes ao modelo 

proposto inicialmente por Hodgkin e Huxley (1952), interligados por resistências axiais, 
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como proposto por Rall (1962a, 1962b). Porém, também existem trabalhos que se 

baseiam nas equações de Wilson e Cowan (1972) para representar as propriedades 

ativas da membrana com funções de transferência ou que utilizam abordagens do tipo 

integração-e-disparo.  

De maneira geral, a principal contribuição dada por esses modelos 

computacionais consiste em explicar as propriedades elétricas intra e extracelulares a 

partir da reconstrução de aspectos associados às propriedades biofísicas da membrana 

das células nervosas e à organização sináptica dos tecidos neurais. Portanto, a busca por 

essas explicações está intimamente ligada à compreensão das origens e dos papéis das 

oscilações elétricas no sistema nervoso.  

  

1.4 Estudo da Origem e do Papel das Oscilações Elétricas em um Modelo 
Computacional do Sistema Olfativo de Vertebrados  

 

Muito do que se sabe sobre o funcionamento do cérebro, e em particular sobre o 

funcionamento do sistema olfativo, provém de medidas das atividades oscilatórias 

existentes nesses sistemas (Adrian, 1928, 1941, 1942, 1946, 1955; Hodgkin e Huxley, 

1952; Ottoson, 1959, 1971; Takagi e Shibuya, 1960;  Sutterlin e Sutterlin, 1971; 

Bressler e Freeman, 1980; Hamilton e Kauer, 1989; Traub et al, 1999b; Dorries e Kauer, 

2000; Lam et al., 2000; Vanderwolf e Zibroski, 2001; Nikonov et al., 2002; Spors e 

Grinvald, 2002; Suzuki et al., 2002; Wachowiak et al., 2002; Fontanini et al., 2003; 

Margrie e Schaefer, 2003; Neville e Haberly, 2003).  

As oscilações existentes no sistema nervoso podem ser de diversas naturezas, 

por exemplo, as variações periódicas nas concentrações intracelulares de íons cálcio em 

neurônios e células gliais têm origem química. Esse processo pode ser gerado 

espontaneamente ou pode ser desencadeado por estímulos externos, que induzem a 

abertura de canais de cálcio na membrana celular e elevam as concentrações deste íon 

no citoplasma. Porém, a atividade de bombas de cálcio que lançam rapidamente o íon 

cálcio para fora do citoplasma, juntamente com a ação de moléculas seqüestradoras de 

cálcio livre do citoplasma, como a proteína calmodulina, faz os níveis intracelulares de 

íons cálcio abaixarem rapidamente, reiniciando assim o ciclo oscilatório (Meyer e 

Stryer, 1988; De Young e Keiser, 1992). 

As variações no potencial de membrana dos neurônios individuais e a variação 

periódica no potencial de campo extracelular produzido por populações de neurônios 
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que compõem as redes neurais do sistema olfativo têm origem elétrica, e são o principal 

foco de estudo do presente trabalho. Muitas vezes as oscilações de origem química e 

elétrica estão intimamente relacionadas.   

Os potenciais elétricos extracelulares produzidos por populações de neurônios 

podem ser do tipo evocado, ou seja, ocorrem em resposta a um estímulo específico, ou 

podem ser medidas da atividade elétrica intrínseca cerebral. A ocorrência de padrões 

oscilatórios, tanto evocados como espontâneos, com a presença de ondas rápidas e 

mudanças na linha de base no potencial de campo, são medidas características do 

eletroencefalograma (EEG) (Speckmann et al., 1996). Em geral, a amplitude do 

potencial de campo extracelular medido é proporcional ao número de neurônios ativos 

em um determinado intervalo de tempo. Desta maneira, o registro desses potenciais 

pode funcionar como uma medida indireta do sincronismo na atividade neural 

(Speckmann et al., 1996). Geralmente as causas desse sincronismo são associadas à 

existência de sinapses químicas e elétricas no tecido neural. 

Atividades elétricas oscilatórias vêm sendo medidas no sistema olfativo de 

várias espécies de vertebrados, incluindo tanto animais ectotérmicos (Ottoson, 1956, 

1959; Duchamp-Viret e Duchamp, 1997; Duchamp-Viret et al., 1998; Dorries e Kauer, 

2000; Laberge e Hara, 2001) e homeotérmicos (Adrian 1942, 1946; Bressler e Freeman, 

1980; MacKeegan, 2002). Normalmente, as freqüências das oscilações são mais rápidas 

nos animais homeotérmicos do que nos ectotérmicos, o que pode ser explicado pela 

diferença de temperatura (Takagi e Shibuya, 1960; Bressler e Freeman, 1980)10. 

Essas oscilações elétricas são encontradas no epitélio olfativo (Ottoson, 1956, 

1959, 1971; Trotier e MacLeod, 1983; Dorries e Kauer, 2000; Reisert e Matthews, 

2001a, 2001b; Nikonov et al., 2002; Suzuki et al., 2002), no bulbo (Adrian, 1955; 

Hamilton e Kauer, 1989; Spors e Grinvald, 2002; Margrie e Schaefer, 2003; Neville e 

Haberly, 2003) ou em estruturas mais centrais, como o córtex piriforme (Ketchum e 

Haberly, 1991; Protopapas e Bower, 2000, 2001; Vanderwolf e Zibrowski, 2001; 

Fontanini et al., 2003), o que dificulta a determinação exata de seus sítios de origem e 

de seus possíveis papéis. Sendo assim, a determinação da origem e do papel das 

oscilações no sistema olfativo é um assunto bastante controverso (Dorries e Kauer, 

2000; Suzuki et al., 2002; Fontanini et al., 2003; Neville e Haberly, 2003).  

                                                 
10 Com um fator Q10=2, ou seja, a cada aumento em 10 °C na temperatura tem-se um aumento de 2 vezes 
na freqüência das oscilações (Bressler e Freeman, 1980). 
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Porém, o fato das oscilações olfativas existirem ao longo de todo o reino animal 

sugere que elas possam ter um papel funcional importante e que merece ser investigado 

(Ketchum e Haberly, 1991; Tank et al., 1994; Dorries, 1998; Friedrich e Stopfer, 2001; 

Friedrich, 2002; Buzsáki e Draguhn, 2004). Uma evidência disso pode ser encontrada 

em diversos trabalhos que correlacionam os diferentes ritmos oscilatórios existentes na 

atividade elétrica do cérebro e do sistema olfativo com estados comportamentais dos 

animais associados à detecção e a discriminação de odores (Freeman, 1975; Freeman e 

Baird, 1987; Freeman e Grajski, 1987; Freeman e Schneider, 1982; Grajski e Freeman, 

1989; Eichenbaum et al., 1991). Mas, apesar dessas oscilações poderem ser medidas 

com uma relativa facilidade11, explicar as origens e os papéis desempenhados por elas 

no processamento das informações sensoriais não é uma tarefa fácil (Ottoson, 1971; 

Freeman, 1975; Bressler e Freeman, 1980; Bressler, 1984; Davis e Eichenbaum, 1991; 

Wilson e Bower, 1992; Tank et al., 1994; Dorries, 1998; Laurent, 1997, 1999; Traub et 

al, 1999a; Dorries e Kauer, 2000; Lewis e Rinzel, 2000; Bokil et al., 2001; Friedrich e 

Stopfer., 2001; Friedrich, 2002; Nikonov et al., 2002; Suzuki et al, 2002; Fontanini et 

al., 2003; Margrie e Schaefer, 2003; Neville e Haberly, 2003).  

Esse trabalho consiste na investigação dos mecanismos responsáveis pela 

geração das oscilações elétricas observadas no sistema olfativo de vertebrados e das 

possíveis funções que essas oscilações possam ter no processamento da informação 

olfativa, através da utilização de modelos computacionais que reproduzem aspectos da 

anatomia e da fisiologia do epitélio, do bulbo e do córtex piriforme. Particularmente, 

são explorados os papéis desempenhados pelo ritmo respiratório e pelas sinapses 

químicas e elétricas nesse processo. 

                                                 
11 Segundo as próprias palavras de Adrian: "Eu penso que esses dias de trabalho, em particular, têm todos 
os elementos que alguém poderia desejar. O novo aparato parecia estar funcionando muito mal, quando 
repentinamente eu percebi que ele estava funcionando tão bem que um novo campo inteiro de dados 
estava se abrindo. Eu estava atolado em uma série de experimentos inúteis e repentinamente surgiu a 
prospectiva de pegar evidências diretas, em vez de indiretas, sobre todos os tipos de problemas que eu 
tinha deixado de lado devido às limitações técnicas que eu tinha... isso não envolveu nenhum trabalho 
duro nem uma inteligência particular da minha parte. Isso são aquelas coisas que algumas vezes 
simplesmente acontecem no laboratório se você utiliza os aparatos para ver quais resultados obtêm” 
(Nicholls et al., 1992).  
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2 Materiais e Métodos 

2.1 Equipamentos e Ambiente Computacional 

 

Foram utilizados computadores PC com o sistema operacional LINUX ou 

UNIX. Os modelos foram construídos no neurossimulador GENESIS e no programa 

MATLAB (Mathworks™). Os dados gerados pelas simulações do GENESIS foram 

gravados em disco rígido, para serem analisados no MATLAB. Em particular, utilizou-

se um Athlon 700 Mhz com 500 Gbytes de RAM e um Pentium 4 de 1.7 Ghz com 1 

Gbyte de RAM da Universidade de Sao Paulo de Ribeirão Preto e um Notebook Dell 

3.5 Ghz com 1 Gbyte de RAM, uma workstation SUN Microsystems com o sistema 

operacional UNIX e um cluster de computadores com 20 nós e sistema operacional 

LINUX do Centro de Ciências da Saude da Universidade do Texas de San Antonio 

(University of Texas Health Science Center at San Antonio).  

2.2 Neurossimulador GENESIS 

 

O neurossimulador GENESIS (Bower e Beeman, 1998) teve sua base inicial 

construída durante a implementação de uma simulação computacional do córtex 

piriforme desenvolvida no Caltech (California Institute of Technology) durante a tese de 

doutorado de Wilson (1990b).  

Posteriormente, o projeto inicial ganhou uma interface gráfica e sofreu uma série 

de atualizações. Atualmente o programa GENESIS pode ser adquirido livremente 

através da internet (Beeman, 2005), juntamente com seu guia do usuário.  

O GENESIS possui um interpretador de linguagem orientado ao objeto que tem 

como base a linguagem C. Por adotar a filosofia de trabalho de orientação ao objeto, o 

GENESIS apresenta uma estrutura modular, contendo uma biblioteca interna com 

vários objetos que executam funções e equações determinadas e podem ser interligados.  

Esses objetos permitem a simulação de modelos biofísicos que vão desde o nível 

microscópio até o macroscópico, como reações bioquímicas, complexos modelos de 

uma única célula e sistemas de redes neurais contendo vários tipos de células e suas 

conexões sinápticas.  

 Além dos objetos internos, o GENESIS também permite que o usuário crie e 

acrescente seus novos objetos ao sistema.  
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O neurossimulador GENESIS também possui alguns utilitários com plataformas 

gráficas como o neurokit e o kinetikit. O neurokit permite ao usuário visualizar e 

modificar todos os parâmetros de uma célula além de visualizá-la em 3 dimensões. Esse 

utilitário também permite a realização de vários experimentos com a célula, como o de 

controle da corrente, por exemplo. Já o kinetikit permite ao usuário criar e testar reações 

bioquímicas complexas além visualizá-las graficamente. 

2.3 Modelagem Compartimental 

 

Um dos principais objetos da biblioteca do GENESIS é o que simula 

compartimentos neurais, utilizando para isso equações do tipo das de Hodgkin-Huxley 

(1952). Um compartimento modela as propriedades elétricas de um pedaço de 

membrana neuronal e pode ser representado por um circuito elétrico equivalente (Figura 

2.1). 

 

Figura 2.1 Circuito elétrico equivalente representando um compartimento neuronal genérico. 

Vm representa a diferença de potencial elétrico entre o interior da célula e o seu exterior, onde, 

por definição, o potencial é nulo. Cm representa a capacitância da membrana. A resistência Rm, 

representando a resistência da membrana, colocada em série com a bateria Em, representam o 

efeito combinado dos canais passivos da membrana. Os canais iônicos ativos são modelados por 

uma condutância variável Gk em série com uma bateria Ek, a qual representa o potencial de 

equilíbrio para um dado íon. Uma fonte externa de injeção de corrente é representada por 

Iexterna. Os compartimentos adjacentes são representados pelos potenciais de membrana Vm' 

and Vm'' e pelas resistências axiais Ra' e Ra''. Modificada de Beeman (2005). 
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Utilizando as leis de Kirchoff é possível estabelecer uma relação entre as 

correntes que fluem através da membrana do compartimento12:  

externammkmC IIIIII ++++= ´´´  

Equação 2.1 Correntes que fluem nas malhas do circuito elétrico equivalente. 

Onde Ik representa as correntes iônicas ativas, Im as correntes iônicas passivas, IC 

as correntes capacitivas, Im´ e Im´´ as correntes axiais provenientes dos compartimentos 

adjacentes e Iexterna as correntes provenientes de uma fonte externa de injeção de 

corrente. 
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Equação 2.2 Definição da corrente capacitiva, iônica e axial. 

As equações diferenciais para o circuito acima podem ser escritas da seguinte 

maneira (Bower e Beeman, 1998; Koch e Sevev, 1998):  
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Equação 2.3 Equação geral do circuito equivalente. 

 

Assim, um neurônio pode ser montado através da conexão entre vários 

compartimentos desse tipo (Rall, 1995) (Figura 2.2). 

                                                 
12 Quando a membrana está no estado de repouso a resultante de todas as correntes que fluem através dela 
é igual a zero. 
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Figura 2.2 Exemplo de representação compartimental de uma célula piramidal. A célula possui 

3 compartimentos representado os dendritos apicais, 1 representando o soma, e 2 representando 

os dendritos basais. O axônio é representado por uma função que ativa uma sinapse quando 

ocorre um disparo no soma. Modificado de Beeman (2005). 

2.4 Correntes Iônicas Dependentes de Íons Cálcio e/ou da Voltagem 

 

Outro tipo importante de objeto é o que simula canais iônicos que podem ser 

dependentes de outros íons, como, por exemplo, os íons cálcio e/ou dependentes da 

voltagem. Esses canais, modelados com equações do tipo das de Hodgkin e Huxley, 

podem ser anexados aos compartimentos neurais. 

A corrente que passa por um canal dependente da voltagem e/ou de íon cálcio é 

representada pela equação (Bower e Beeman, 1998; Koch e Sevev, 1998): 

)(,,),,( max
2

mrev VEgzyxtCaVI −=+ γβα  

Equação 2.4 Definição da corrente dependente da voltagem e/ou de íons cálcio. 

 

Onde I é a corrente que flui pelo canal iônico, x é a variável de estado de 

ativação dependente da voltagem, y é a variável de estado de inativação dependente da 

voltagem, z é a variável de estado dependente do íon cálcio, gmax é a condutância 

máxima do canal, Erev é o potencial de reversão do canal, Vm é o potencial de 

membrana, e α, β e γ são os expoentes de x, y e z, respectivamente. 

As variáveis de estado de ativação e inativação dependentes da voltagem são 

governadas por equações do tipo (Bower e Beeman, 1998; Koch e Sevev, 1998): 
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τ
)( xx

dt

dx −
= ∞  

Equação 2.5 Equação diferencial que define a variável de estado dependente da 

voltagem. 

Onde x∞ é a constante de equilíbrio e τ é a constante de tempo, todas 

dependentes da voltagem. 

A variável de estado dependente do íon cálcio pode ser modelada pela seguinte 

equação (Bower e Beeman, 1998; Koch e Sevev, 1998): 
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Equação 2.6 Equação diferencial que define a variável de estado dependente de íon 

cálcio. 

Onde z é a variável de estado dependente do íon cálcio, z∞ é a constante de 

equilíbrio, τz é a constante de tempo, [Ca2+] é a concentração de íon cálcio, n é o 

coeficiente de Hill e k é a constante de dissociação do íon cálcio no canal. 

2.5 Correntes Sinápticas 

 

Existem também objetos que simulam canais sinápticos dos mais variados tipos, 

utilizando para isso condutâncias variáveis G(t) (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Diagrama representando uma sinapse. Um potencial de ação propaga-se até o 

terminal pré sináptico, causando a liberação de neurotransmissores, resultando em uma 

mudança na condutância pós sináptica G(t). Modificada de Beeman (2005). 

A mudança na condutância pós-sináptica, resultante da liberação de um quantum 

de neurotransmissor, é representada no GENESIS por uma forma geral da função “alfa” 

(Bower e Beeman, 1998): 
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Equação 2.7 Forma geral da função “alfa” que descreve a condutância mascroscópica 

dos canais sinápticos. 

Onde GCANAL é a condutância mascroscópica calculada dos canais sinápticos de 

um determinado compartimento elétrico, GMAX é a condutância máxima dos canais, t é o 

tempo e τ1 e τ2 são as constantes de tempo de abertura e fechamento do canal, 

respectivamente. Para obter a corrente mascroscópica que passa nos canais basta 

multiplicar a condutância mascroscópica calculada pela diferença entre o potencial da 

membrana (Vm) e o potencial de reversão dos canais (Erev),  

( )mrevCANAL VEtGtI −= )()(  

Equação 2.8 Cálculo da corrente macroscópica dos canais sinápticos em um 

determinado compartimento.  

A corrente iônica I(t) resultante pode fluir para o interior ou para exterior da 

célula, dependendo do valor do potencial de reversão Erev em relação ao potencial de 

membrana Vm. Valores de Erev positivos produzem sinapses excitatórias e valores 

negativos inibitórias. 

Daqui pra frente serão utilizados os termos no singular: canal sináptico, canal 

iônico, condutância do canal e corrente do canal para se referir respectivamente ao 

conjunto de canais sinápticos e/ou iônicos de um determinado compartimento e a 

condutância e corrente macroscópicas desses canais. 

2.6 Métodos Numéricos 

 

Os métodos utilizados para a resolução numérica de equações diferenciais 

podem ser classificados como métodos explícitos ou implícitos.  

Os métodos explícitos são mais sensíveis ao erro de arredondamento e não são 

auto-inicializados, isto é, precisam de um conjunto de pontos para que possam ser 

aplicados. Já os métodos implícitos usam menos informações que os explícitos, 

apresentam limites de erro de truncamento menores e são menos sensíveis ao 

arredondamento. (Cláudio e Marins, 1994) 
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O GENESIS possui vários métodos numéricos, tanto explícitos como implícitos, 

para a resolução das equações diferenciais.  

Os métodos explícitos utilizados pelo GENESIS são o Forward Euler, Adams-

Bahforth e Euler Exponencial. Os métodos implícitos são o Backward Euler e o Crank-

Nicholson, que são utilizados em conjunção com o método de Hines, através do objeto 

hsolve (Bower e Beeman, 1998).  

Como nem todos os objetos do GENESIS utilizados neste trabalho são 

compatíveis com os métodos numéricos implícitos, optou-se por utilizar o método 

numérico mais adequado para cada situação. As simulações das redes epiteliais e 

bulbares utilizaram o método explícito Forward Euler. Os experimentos computacionais 

de uma única célula mitral conectada a uma célula granular e as simulações do modelo 

de córtex piriforme utilizaram o método implícito de Crank-Nicholson.  

Para a resolução numérica de equações diferenciais no ambiente MATLAB, 

utilizou-se o método numérico de Runge-Kutta de quarta ordem.  

2.7 MATLAB 

  

Além de ser uma linguagem interpretada de computador, o MATLAB possui, 

entre outras coisas, uma plataforma flexível e conveniente para leitura e análise de 

dados, para a visualização de gráficos e para a simulação de pequenos modelos. A 

grande maioria da análise e visualização dos sinais gerados nos modelos simulados foi 

feita nesse ambiente computacional.  

2.8 Reações Químicas 

 

A modelagem das reações químicas foi baseada em equações cinéticas, e na 

utilização de equações diferenciais ordinárias. Por exemplo, a simulação da variação 

temporal na concentração da espécie A na reação química abaixo:  

 

Reação 2.1 Reagentes A e B formando os produtos C e D. 

 
Na qual A e B são os reagentes, C e D são os produtos, e kf e kb são as 

constantes de velocidade, utiliza-se a seguinte equação diferencial ordinária:  
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Equação 2.9 Equação diferencial que descreve a variação na concentração do reagente 

A ao longo do tempo. 

 
Onde os termos entre colchetes são as concentrações químicas de cada molécula 

especificada. 

Para simular reações de cinética enzimática foi utilizado o modelo de Michaelis 

e Menten (1913), que postula que uma reação química enzimática acontece em duas 

etapas. Na primeira etapa o substrato e o reagente reagem para formar, de forma 

reversiva, o complexo enzima-substrato. Na segunda etapa, o complexo enzima-

substrato forma, de maneira irreversível, o produto da reação e a enzima torna-se livre 

para ligar-se novamente ao substrato. 

O esquema da reação enzimática é o seguinte: 

 

Reação 2.2 Enzima e Substrato formando o complexo Enzima-Substrato, seguido pela 

formação do Produto e a liberação da Enzima, de acordo com o modelo de Michaelis e Menten 

(1913).   

 

Onde Enz é a enzima, Sub é o substrato, Enz.Sub é o complexo enzima-

substrato, Prd é o produto, e k1, k2 e k3 são as constantes de velocidade da reação.  

Para resolver essa reação enzimática são utilizadas as seguintes equações 

diferenciais ordinárias:  

].)[(]][[
][

321 SubEnzkkSubEnzk
dt

Enzd
++−=  

Equação 2.10 Equação diferencial que descreve a variação da enzima ao longo do 

tempo. 

 

].[]][[
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21 SubEnzkSubEnzk
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Equação 2.11 Equação diferencial que descreve a variação do substrato ao longo do 

tempo. 
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Equação 2.12 Equação diferencial que descreve a variação do produto ao longo do 

tempo. 

 
Onde os termos entre colchetes são as concentrações químicas de cada molécula 

especificada. 

Essas equações diferenciais podem ser resolvidas numericamente em qualquer 

linguagem de programação, como, por exemplo, o MATLAB.  

O GENESIS possui uma grande quantidade de objetos que permitem simular 

reações químicas, enzimáticas e não enzimáticas, utilizando equações cinéticas, que 

podem ser visualizadas no kinetikit (Bhalla, 1998).  

2.9 Análise dos Resultados 

 

De maneira geral, os dados obtidos com o modelo consistem em medidas de 

alguma grandeza ao longo do tempo e/ou do espaço, que são as variáveis independentes 

do sistema. As demais variáveis podem ser dependentes tanto do tempo e/ou do espaço, 

ou de outras grandezas, como, por exemplo, da voltagem, da concentração de um odor 

ou de um íon. As medidas simuladas são calculadas com a solução numérica das 

equações que descrevem o modelo, e necessitam que tanto o tempo e/ou o espaço sejam 

discretizados em pequenos pedaços, denominados de passos da simulação. A 

determinação do tamanho dos passos esta relacionado com a precisão que se pretende 

obter, com o tipo de método numérico empregado, com a capacidade de processamento 

do computador e com o tamanho dos arquivos de dados obtidos. Por exemplo, para 

simular a voltagem da membrana de uma célula ao longo do tempo de 1s, denominada 

aqui de variação temporal da voltagem, com uma precisão de 10 µs, ou seja, utilizando 

um passo de simulação de 10 µs, serão obtidos arquivos de 100.000 posições. Porém, se 

for necessário considerar uma precisão de 1 µs, os arquivos serão 10 vezes maiores e o 

computador levará mais tempo para calcular os resultados. O tempo de processamento 

computacional varia de acordo com a capacidade do equipamento utilizado.  

Durante a execução das simulações, as variáveis de interesse foram salvas em 

disco, para serem utilizadas no cálculo de outras variáveis ou para serem analisadas 

posteriormente com técnicas matemáticas de análise de sinais. Por exemplo, o potencial 

de campo extracelular pode ser calculado a partir das correntes elétricas que fluem 
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através da membrana dos compartimentos de cada neurônio da rede neural e da 

distância dos compartimentos em relação à posição espacial do eletrodo (Nunes, 1981): 
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Equação 2.13 Cálculo do potencial de campo extracelular em função das correntes 

iônicas e das distâncias de cada compartimento em relação ao eletrodo. 

 

Onde Vf (t) é o potencial de campo extracelular calculado no eletrodo, Re é a 

resistividade do meio extracelular, j é o índice que indica cada célula na rede neural 

(cujo número máximo é ncells), k é o índice que indica cada compartimento de uma 

mesma célula (cujo número máximo é ncomparts), Iajk (t) é a corrente elétrica que flui 

pela membrana dos compartimentos e rjk é a distância entre os compartimentos e o 

eletrodo.  

As medidas simuladas de EEG podem ser obtidas com o cálculo da média do 

potencial de campo extracelular calculado de vários eletrodos distribuídos em diferentes 

posições ao longo da superfície do tecido, para o cálculo de EEG superficial, ou em 

diferentes posições ao longo de um plano paralelo à superfície, para o cálculo de EEG 

profundo. No modelo do córtex piriforme foram simuladas matrizes de 8 por 5 posições, 

com  40 eletrodos cada, posicionadas em diferentes profundidades do tecido simulado.   

As medidas das densidades das fontes e sorvedouros de corrente no tecido 

extracelular (CSD) podem ser obtidas a partir dos EEGs calculados em diferentes 

profundidades do tecido simulado (Martinez e Freeman, 1984):  
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Equação 2.14 Cálculo das fontes e sorvedouros de corrente em função da 

localização dos eletrodos extracelulares em diferentes profundidades do tecido. 

 

Onde, CSD(z,t) é a medida da densidade de corrente em uma profundidade z do 

espaço extracelular em um instante t, ρ é a resistividade do meio extracelular, V(z,t) é a 

amplitude do potencial de campo extracelular em um instante t, medida a partir de um 

eletrodo posicionado em uma profundidade z do tecido extracelular, V(z+∆z,t) e V 

(z+∆z,t) são as medidas dos potenciais de campo extracelulares nos eletrodos vizinhos 
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posicionados acima e abaixo da posição z. ∆z é a distância em µm entre um eletrodo e 

outro e determina a resolução espacial adotada.  

As medidas de EEG, obtidas com o modelo computacional, também foram 

estudadas no domínio da freqüência, através do uso da técnica de análise de wavelet. 

Esse tipo de análise espectral permite determinar as freqüências dominantes no sinal ao 

longo do tempo, e tem sido aplicada com sucesso ao estudo do sistema olfativo 

(Lewalle et al., 1995; Suzuki et al., 2002, 2004).  
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3 O Modelo Computacional Utilizado 

 

A investigação da origem e do papel das oscilações elétricas no sistema olfativo 

baseou-se em um modelo computacional do epitélio, bulbo e córtex olfativo.   

O epitélio olfativo foi construído com 2500 células receptoras olfativas. O bulbo 

olfativo foi feito com duas camadas de células, contendo 64 células mitrais e 100 

células granulares, respectivamente (Simões-de-Souza, 2002). O córtex piriforme foi 

desenvolvido com 96 células piramidais e três camadas de interneurônios com 75 

células cada (Wilson e Bower , 1992; Vanier, 2001). 

3.1 O Modelo de Epitélio 

 

O modelo do epitélio olfativo é composto por células receptoras capazes de 

responder a concentrações de odores que variam de acordo com um ritmo respiratório. 

Cada célula receptora simulada possui uma morfologia bipolar, sendo composta por 4 

compartimentos denominados de cílios, protuberância dendrítica, dendrito e soma 

(Schild e Restrepo, 1998) (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 A: Morfologia bipolar da célula receptora olfativa modelada. B: Imagem em 

contraste de fase de uma célula receptora olfativa real de salamandra. Modificada de Zufall et 

al. (2000). Cada célula possui um soma, um dendrito e uma protuberância dendrítica, de onde 

partem vários cílios.  
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As propriedades passivas e as dimensões espaciais de cada compartimento 

celular foram obtidas com base na literatura, com exceção da voltagem na malha de 

fuga e da resistência de membrana do dendrito e da protuberância dendrítica, que foram 

ajustadas com base em experimentos de controle de corrente realizados neste trabalho. 

(Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 Parâmetros das propriedades passivas das células receptoras. 

 

COMPARTIMENTO Parâmetro Valor Referência 
Todos os Compartimentos Resistência Axial 

(Ra) 
1 Ω.m Bower e Beeman (1998) 

Todos os Compartimentos Capacitância de  
Membrana (CM) 

0,01 F/m2 Lynch e Barry (1989) 

Todos os Compartimentos Potencial de 
Repouso (Erest) 

-55 mV Ma et al. (1999) 

Todos os Compartimentos Potencial de Fuga 
(Eleak) 

-60 mV *obtido com o neurokit 

Soma Resistência de  
Membrana (RM) 

11 Ω.m2 Lynch e Barry (1989) 

Soma Diâmetro (d) 10 µm  Schild e Restrepo (1998) 
Soma Comprimento (l) 13 µm Schild e Restrepo (1998) 
Dendrito Resistência de  

Membrana (RM) 
0,1 Ω.m2 *obtido com o neurokit 

Dentrito Diâmetro (d) 2 µm  Schild e Restrepo (1998) 
Dendrito Comprimento (l) 70 µm Schild e Restrepo (1998) 
Protuberância Dendrítica Resistência de  

Membrana (RM) 
0,1 Ω.m2 Lynch e Barry (1989) 

Protuberância Dendrítica Diâmetro (d) 3 µm  Schild e Restrepo (1998) 
Protuberância Dendrítica Comprimento (l) 3 µm Schild e Restrepo (1998) 

 Os compartimentos dendrito e protuberância dendrítica não possuem canais 

ativos. O soma contém canais de sódio e de potássio dependentes da voltagem, capazes 

de produzir potenciais de ação. Os modelos dos canais de sódio e potássio foram 

obtidos da biblioteca de canais do GENESIS (Tabela 3.2). 

Os modelos das células foram validados através da obtenção de curvas da 

freqüência de disparo em resposta a injeções de correntes elétricas no soma (Figura 3.2). 

Na figura 3.2 é possível observar as freqüências de resposta de uma célula 

receptora simulada e de uma célula real de camundongo e uma célula real de rato (Ma et 

al, 1999), para estímulos de corrente entre 0 e 14 pA.   

As freqüências de resposta da célula simulada para correntes entre 0 e 2 pA 

aproximam-se mais das freqüências de resposta da célula de rato. Para correntes entre 2 

e 6,5 pA a freqüência de resposta da célula simulada tende a aproximar-se mais das 
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freqüências da célula de camundongo. Para correntes acima de 6,5 pA as freqüências de 

resposta da célula simulada ficam acima das respostas das células de rato e 

camundongo, chegando a alcançar o valor de 35 Hz para a corrente de 14pA. 

Mas tanto nas situações simuladas como nas situações experimentais ocorreram 

aumentos nas freqüências de disparos da célula em resposta a aumentos na intensidade 

do estímulo de corrente. 

 

Tabela 3.2 Canais iônicos simulados e os respectivos canais presentes na célula real. 

CÉLULA REAL MODELO ESCOLHIDO  

CANAL DE POTÁSSIO CANAL DE POTÁSSIO 
Canal de potássio, com atraso, grande e 
retificador (Trombley e Westbrook, 1991). 

DR(V): Corrente de potássio retificadora 
com atraso (Traub 91). 

CANAL DE SÓDIO CANAL DE SÓDIO 
Corrente de sódio ativada por voltagem, 
ativada a –45mV (Schild e Restrepo, 
1998). 

Na(V): Corrente de sódio rápida (Traub 
91). 

 
 

 

Figura 3.2 Curvas de freqüência de disparos em função da corrente injetada (F-I) da célula 

receptora simulada (círculos), de uma célula de camundongo (triângulo) (Ma et al, 1999) e de 

uma célula de rato (quadrado) (Ma et al, 1999). 



 

 

35 

  

O compartimento ciliar foi simulado isoladamente como um compartimento 

bioquímico, no MATLAB, contendo as vias de sinalização associadas à transdução 

olfativa (Figura 3.3). Esse modelo cinético, baseado no trabalho de Suzuki et al. (2002), 

é capaz de reproduzir as correntes receptoras, nas células receptoras, e suas oscilações 

elétricas associadas, em diferentes concentrações de odores. O esquema da via 

bioquímica olfativa simulada encontra-se na figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Vias bioquímicas dos cílios das células receptoras. O espaço acima da bicamada 

lipídica da membrana representa o muco, no meio extracelular, e a parte abaixo representa o 

meio intracelular. Os pequenos círculos acima e a esquerda representam as moléculas 

odoríferas, os círculos em preto representam os íons cloreto, em brancos os íons sódio e em 

cinza estão os íons cálcio. Da esquerda para direita, a membrana celular contém receptores de 

odores ligados à proteína Golf, composta pelas subunidades α, β e γ; a Adenilato Ciclase do tipo 

3 (AC3); a proteína trocadora de íons cálcio e sódio (Trocador Cálcio/Sódio); os canais de 

cátions dependente de AMPc (CNG) e os canais de íon cloreto dependente de cálcio (CAC). No 

meio intracelular estão representadas a proteína quinase dependente de AMPc (PKA), a proteína 

fosfodiesterase (PDE), a proteína calmodulina (CAM), o complexo cálcio/calmodulina 

(Cálcio/CAM), a proteína quinase dependente de Cálcio/CAM do tipo II (CaMKII), a 

Adenosina Trifosfato (ATP) e a Adenosina Monofosfato Cíclico (AMPc). As reações inibitórias 

estão representadas por linhas na cor cinza, com uma pequena esfera na extremidade, e as 

reações excitatórias estão representadas por linhas pretas com setas na extremidade, que 

indicam o sentido da reação.  
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Os odorantes atuam como entrada do sistema. O odor conecta-se ao receptor de 

membrana ligado à proteína Golf heteromérica (Buck et al., 1994), separando a 

subunidade Gα das subunidades β e γ. A subunidade Gα livre ativa a Adenilato Ciclase 

do tipo 3, enzima responsável pela conversão de ATP em AMPc, o que faz aumentar 

rapidamente a concentração intracelular desse segundo mensageiro (Breer et al., 1990). 

O AMPc abre o canal de cátions dependente de AMPc e, ao mesmo tempo, ativa a 

proteína kinase A (Zufall e Leinders-Zufall, 2000). A proteína quinase A inativa o 

receptor ligado à proteína G, formando uma alça de retroalimentação negativa. Os 

canais de cátions abertos pelo AMPc fazem aumentar a concentração intracelular de 

íons cálcio (Leinders-Zufall et al., 1997; Leinders-Zufall et al., 1998). Esses íons cálcio 

ativam a calmodulina, que passa então a inativar o canal de cátions (Chen e Yau, 1994), 

formando uma alça de retroalimentação negativa. A calmodulina também ativa a 

fosfodiesterase, que passa a inativar o AMPc (Zufall e Leinders-Zufall, 2000). A 

calmodulina ativa também a proteína quinase II dependente de calmodulina (Wei, et al., 

1996), que passa a inativar a Adenilato Ciclase do tipo 3, formando assim outra alça de 

retroalimentação negativa.  

Desta forma, o odor leva a um aumento rápido na concentração intracelular de 

íons cálcio, o que atua nas vias bioquímicas com suas alças de retroalimentação, 

produzindo um complexo mecanismo de adaptação. Mas a proteína trocadora de íons 

cálcio e sódio restaura as concentrações intracelulares de íons cálcio aos níveis basais, 

restabelecendo rapidamente a sensibilidade da membrana aos odorantes após a 

adaptação (Reisert e Matthews, 1998).  

A resposta do modelo bioquímico a diferentes intensidades odoríferas encontra-

se na figura 3.4. 
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Figura 3.4 Resposta do modelo bioquímico a diversas intensidades de estímulo odorífero. Cada 

cubo representa a resposta de um componente da via bioquímica, onde o eixo X é o tempo, em 

segundos, o eixo Y é a intensidade do odor, em logaritmo da concentração, e o eixo Z é a 

concentração, em µM, de um componente da via. Cada curva representa a resposta do 

componente da via a uma intensidade de estímulo odorífero. Acima e a esquerda está a 

quantidade de complexos receptor-odor, ao centro está a quantidade de AC3 e a direita está a 

quantidade de AMPc. Ao meio e a esquerda está a quantidade de íons cálcio no meio 

intracelular, ao centro esta a quantidade de íons cálcio ligados a calmodulina (Ca4CAM), e a 

direita esta a quantidade de PDE ativada por Ca4CAM. Abaixo e a esquerda está a quantidade 

de canais de cátions dependentes de AMPc (CNG), ao centro está a quantidade de canais de 

cloreto dependentes de íons cálcio (CAC) e a direita está a quantidade total de canais iônicos 

ativados. A duração do estímulo odorífero utilizado foi 10 ms. 

 

 Diversos artigos experimentais, utilizando a técnica de whole cell patch clamp, 

conseguem obter funções que descrevem a curva de intensidade da corrente receptora a 

partir da concentração de odor utilizada (Firestein et al., 1990, 1993; Menini et al., 

1995; Kurahashi e Menini, 1997; Lagostena e Menini, 2003). Essas funções são 

descritas de acordo com a equação de Hill:  
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Equação 3.1 Equação de Hill que calcula a corrente receptora na célula a partir de uma 

concentração odorífera. 

 

Onde I é a corrente receptora, Imax é a corrente máxima, o é a concentração de 

odores, K1/2 é a concentração de odores que produz metade da corrente máxima e n é o 

coeficiente de Hill. Os parâmetros Imax, K1/2 e n podem variar de espécie para espécie e 

entre as células que respondem a diferentes odores em um mesmo indivíduo. Alguns 

valores típicos para esses parâmetros podem ser obtidos em algumas revisões (Zufall et 

al., 1994; Schild e Restrepo, 1998), ou diretamente dos artigos experimentais (Firestein 

et al., 1990, 1993; Menini et al., 1995; Kurahashi e Menini, 1997; Lagostena e Menini, 

2003). 

Baseado nesses trabalhos e nas curvas obtidas com o modelo bioquímico, 

alternativamente ao modelo das vias bioquímicas, também foram utilizadas equações 

que fornecem diretamente a intensidade da corrente receptora a partir de valores de 

concentração odorífera. Adotou-se um n=4.2, K1/2=53 µM e Imax=1 nA (Firestein et al., 

1993). 

A partir disso, e das medidas dos ritmos respiratórios em vertebrados (Adrian, 

1942; Macrides e Chorover, 1972; Uchida e Mainen, 2003), criou-se uma função que 

produz a corrente receptora em função de uma freqüência respiratória e de uma 

concentração de odor no epitélio. Alguns trabalhos teóricos anteriores já haviam 

modelado de maneira mais simplificada o efeito do ritmo respiratório em neurônios 

olfativos (Li e Hopfield, 1989). A função utilizada para simular o efeito da respiração 

foi: 

2)]([ txsenII input ⋅⋅=  

Equação 3.2 Equação desenvolvida para o cálculo da corrente receptora em função de 

um ritmo respiratório. 

 
Onde Iinput é a corrente receptora calculada pela equação de Hill, t é o tempo e 

x é o parâmetro que determina qual será a freqüência respiratória.  

Desta maneira, foi possível injetar essas correntes receptoras, que representam o 

estímulo de entrada do modelo, diretamente no corpo celular ou na protuberância 

dendrítica dos neurônios receptores.  Consequentemente, os padrões de disparo das 
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células receptoras puderam ficar em função do ritmo respiratório e das concentrações de 

odores (Figuras 3.5, 3.6, 3.7). 

 

Figura 3.5 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando uma célula receptora sendo 

estimulada por uma freqüência respiratória de 2 Hz e uma concentração de odor de 10 µM. Com 

esse padrão de estimulo a célula não produz disparos. 
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Figura 3.6 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando uma célula receptora sendo 

estimulada por uma freqüência respiratória de 2 Hz e uma concentração de odor de 30 µM. Com 

esse padrão de estimulo a célula produz disparos. Note que os potenciais de ação tendem a 

acontecer em pacotes que acompanham a freqüência respiratória. 
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Figura 3.7 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando uma célula receptora sendo 

estimulada por uma freqüência respiratória de 4 Hz e uma concentração de odor de 30 µM. Com 

esse padrão de estimulo a célula produz disparos. Note que os potenciais de ação tendem a 

acontecer em pacotes que acompanham a freqüência respiratória. 
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Após a caracterização das células receptoras, foi desenvolvido um modelo do 

epitélio olfativo, contendo 2500 células receptoras olfativas, distribuídas em uma matriz 

de 50 x 50 posições. A dimensão espacial da camada epitelial foi de 400 µm x 400 µm, 

com uma distância de 8 µm entre uma célula e outra.  

A determinação de qual célula na matriz responderia a qual odor baseou-se no 

trabalho experimental de Ma e Shepherd (2000). Nesse trabalho, as células receptoras 

de uma determinada área do epitélio recebiam um marcador de cálcio e depois eram 

estimuladas por diferentes odores, de forma que as células que respondiam aos odores 

mudavam de cor e podiam ser individualmente identificadas e ter sua posição mapeada. 

Como Ma e Shepherd (2000) só mapearam 3 pequenas áreas do epitélio em seu 

trabalho, o que foi insuficiente para preencher a área total do epitélio simulado 

(160.103µm2), nós tivemos que arranjá-las adequadamente para formar uma única área 

maior (200 µm x 200 µm), além de ter que dividir o epitélio simulado em duas partes 

idênticas respondentes aos mesmos odores para formar o epitélio de 400 µm x 400 µm 

(Figuras 3.8, 3.9). Desta forma, foi possível determinar dentro da matriz de células 

simulada a distribuição aproximada das células que respondiam a pelo menos 8 tipos 

diferentes de moléculas odorantes13 utilizadas por Ma e Shepherd (2000), sendo que 60 

células respondem ao n-amyl acetato, 44 a acetofenona, 22 a cineole, 26 ao 3-

heptanona, 4 ao octanol, 14 ao octanal, 12 ao ácido octanóico e 8 ao benzoldeído. 

Algumas dessas células são capazes de responder a 2 ou 3 tipos de odores diferentes, 

como foi verificado no trabalho de Ma e Shepherd (2000).  

Simulou-se também a possível existência de junções comunicantes no epitélio 

olfativo (Zhang et al, 2000), conectando-se por resistências axiais o soma de cada célula 

receptora com o soma de suas 8 células vizinhas. A intensidade desses acoplamentos 

elétricos foi variada sistematicamente dentro de uma faixa de valores fisiológicos no 

modelo (Traub et al, 1999b). 

 

                                                 
13 n-amyl acetato, 3-heptanona, octanol, octanal, ácido octanóico  são odorantes alifáticos; acetofenona e 
benzoldeído são odorantes cíclicos e cineole é um odorante bicíclico. 
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Figura 3.8 As três pequenas áreas do epitélio real mapeadas por Ma e Shepherd (2000) foram 

arranjadas adequadamente para formar uma única área maior (200 µm x 200 µm). O epitélio 

simulado foi dividido ao meio para formar duas grandes áreas respondentes a odores (400 µm x 

400 µm) idênticas a esse arranjo. A, B, C correspondem respectivamente às figuras 4B, 5B e 6 

do artigo de Ma e Shepherd (2000). Cada círculo corresponde a uma célula receptora e as 

diferentes cores representam os diferentes tipos de odores para os quais essas células são 

capazes de responder. As setas em A são para destacar a presença de cluster de células 

respondentes a um mesmo odor, como foi observado por Ma e Shepherd (2000). 

 

Figura 3.9 Matriz de células receptoras olfativas. Cada quadradinho representa uma célula 

receptora na matriz e as cores representam a qual odores as células são sensíveis: n-amyl cetato 

(vermelho), acetofenona (amarelo), cineole (verde), 3-heptanona (azul), octanol (rosa), octanal 

(marrom), acido octanóico (cinza) e benzaldeído (laranja). Os quadrados sem cor representam as 

células que não respondem diretamente aos odores, mas apenas indiretamente através das 

junções comunicantes.   
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3.2 O Modelo de Bulbo 

 

O modelo do bulbo olfativo contém duas camadas de células, distribuídas em 

duas matrizes. Uma matriz de 8 x 8 posições, com 64 células mitrais, e outra de 10 x 10 

posições, com 100 células granulares, respectivamente (Figura 3.10). Algumas 

simulações utilizaram um número maior de células granulares para a obtenção de 

melhores sinais de EEG. A distância entre as células mitrais e entre as células 

granulares é de 50 µm. Cada dendrito secundário da célula mitral faz uma sinapse 

dendrodendrítica com o espinho de uma célula granular adjacente, formando um 

circuito de auto-inibição e de inibição lateral. Os espinhos das células granulares e os 

dendritos secundários das células mitrais também estão conectados através de junções 

comunicantes (Reyher et al, 1991), que foram simuladas através de resistências axiais 

(Traub et al, 1999b). O soma de cada célula granular e mitral também foi conectado 

com o soma de suas 8 vizinhas através de junções comunicantes (Reyher et al, 1991). 

 

 

Figura 3.10 Esquema do bulbo olfativo, com suas células granulares em preto e abaixo, e as 

mitrais acima e em cores. As células granulares fazem sinapses dendrodendríticas com os 

dendritos secundários das células mitrais vizinhas. As células receptoras olfativas que 

respondem a um mesmo odorante convergem seus axônios para o mesmo glomérulo no bulbo 

olfativo, representados por células mitrais da mesma cor. 
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Como o epitélio simulado é capaz de responder a 8 tipos diferentes de odores, 

dividiu-se o bulbo olfativo em 8 glomérulos compostos de 8 células mitrais cada (Figura 

3.10). Todas as células do epitélio que respondem ao mesmo tipo de odor convergem 

para o mesmo glomérulo no bulbo olfativo. Assim, cada odor possui seu próprio 

glomérulo característico no bulbo. Porém, como algumas células receptoras no epitélio 

respondem a mais de um tipo de odor, alguns glomérulos do bulbo também responderão 

a mais de um tipo de odor.  

Trabalhos experimentais (Belluscio e Katz, 2001; Meister e Bonhoeffer, 2001) 

mostram que existe uma distribuição topográfica antero-posterior dos glomérulos no 

bulbo que respondem a odores alifáticos, formando um mapa odotópico. Quanto maior a 

cadeia de carbonos da molécula odorífera alifática à qual o glomérulo responde, mais 

anterior é a sua posição no bulbo. 

Para simular esta situação (Figura 3.10), convergiram-se os axônios das células 

receptoras respondentes aos odores não alifáticos para os glomérulos isolados em uma 

região mais anterior do bulbo. Os axônios das células receptoras respondentes aos 

odores alifáticos foram convergidos para os demais glomérulos, de maneira a respeitar 

uma posição topográfica dependente do número de cadeias de carbono na molécula 

odorífera à qual eles respondem, seguindo um sentido antero (mais carbonos) - posterior 

(menos carbonos). 

As células mitrais do bulbo foram construídas com 7 compartimentos: 1 soma, 4 

dendritos secundários, 1 dendrito primário e 1 tufo (Figura 3.11). 

As propriedades passivas e as dimensões espaciais de cada compartimento foram 

obtidas com base nos trabalhos de Bhalla e Bower (1993) e Shen et al. (1999) (Tabela 

3.3). Todos os parâmetros referentes aos tipos de canais iônicos da célula foram obtidos 

do trabalho de Bhalla e Bower (1993) (Tabela 3.4). O soma e o dendrito primário 

contém apenas canais de sódio e de potássio. Os compartimentos do tufo e os dendritos 

secundários contêm canais de sódio e potássio, além de canais sinápticos 

glutamatérgicos e gabaérgicos, respectivamente. 
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Figura 3.11 A: Modelo de célula mitral com 7 compartimentos. B: Morfologia de uma célula 

mitral real de rato marcada com biocitina. Modificada de Chen et. al. (1997). Cada célula mitral  

possui um soma, um tufo, dendritos secundários e um dendrito primário. 

 

Tabela 3.3 Propriedades passivas da célula mitral. 

 

COMPARTIMENTO Parâmetro Valor Referência 
Todos Compartimentos Resistência de 

Membrana (RM) 
10 Ω.m2 Bhalla e Bower (1993) 

Todos Compartimentos Resistência Axial (Ra) 2 Ω.m Bhalla e Bower (1993) 
Todos Compartimentos Capacitância de 

Membrana (CM) 
0,01 
F/m2 

Bhalla e Bower (1993) 

Todos Compartimentos Potencial de Repouso 
(Erest) 

-65 mV Bhalla e Bower (1993) 

Soma Diâmetro (d) 32 µm Bhalla e Bower (1993) 
Soma Comprimento (l) 32  µm Bhalla e Bower (1993) 
Dendrito Primário Diâmetro (d) 7,9  µm Bhalla e Bower (1993) 

 
Dendrito Primário Comprimento (l) 370  µm Shen et al (1999) 
Dendritos Secundários Diâmetro (d) 5,8  µm Bhalla e Bower (1993) 
Dendritos Secundários Comprimento (l) 500  µm Shen et al (1999) 
Tufo Diâmetro (d) 3,5  µm Bhalla e Bower (1993) 
Tufo Comprimento (l) 180  µm Shen et al (1999) 

 

 

 

 



 

 

47 

  

 

Tabela 3.4 Tipos e densidades de canais iônicos na célula mitral em S/m2, retirados de 

Bhalla e Bower (1993). Na: canal de sódio; Kfast: corrente rápida de potássio, retificadora com 

atraso; LCa: corrente de cálcio tipo-L; K: corrente de potássio lenta e com atraso; KA: corrente 

retificadora anômala; KCa: canal de potássio dependente do cálcio. 

 

COMPARTIMENTO Na Kfast LCA K KA KCa 

Soma 1532 1956 40 28 58,7 142 
Dendrito Primário 13,4 12,3 22 17,4 0 0 
Dendritos 
Secundários 

330 226 4 8,5 0 0 

Tufo 0 0 95 28 0 0 

 Essas células foram validadas através da obtenção de curvas da freqüência de 

disparos em resposta a injeções de corrente elétrica no soma (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Freqüência de disparos de células mitrais simuladas em função de diferentes valores 

de corrente injetada. Com os pontos marcados com círculos está a curva referente ao modelo 

simulado com 7 compartimentos. Com os pontos marcados com triângulos está a curva referente 

ao modelo simulado por Bhalla e Bower (1993) com 286 compartimentos. Marcada com 

quadrados está a curva referente a uma simplificação do modelo de Bhalla e Bower (1993), com 

4 compartimentos, simulado por Davison et al. (2000). As curvas marcadas com quadrados e 

triângulos foram geradas a partir de pontos retirados do trabalho de Davison et al. (2000). 
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A curva de freqüência de disparos da célula modelada com 7 compartimentos 

(Figura 3.12 - círculos) apresentou respostas próximas às dos modelos com 286 

compartimentos (Figura 3.12 - triângulos) e com 4 compartimentos (Figura 3.12 – 

quadrado) entre os estímulos de 0,2 e 0,8 nA, distanciando-se dessas curvas entre os 

estímulos de 1 e 1,6 nA. Para o estímulo de 1,6 nA a freqüência de disparos da célula 

modelada com 7 compartimentos (Figura 3.12 - círculos) foi 50 Hz maior que as 

freqüências apresentadas pelos outros modelos (Figura 3.12 – quadrado e triângulo). 

Os parâmetros para os canais sinápticos glutamatérgicos, utilizados nos tufos das 

células mitrais, e gabaérgicos, utilizados nos dendritos secundários, foram obtidos da 

biblioteca de canais do GENESIS (Tabela 3.5) e simulados por funções do tipo alfa.  

 

Tabela 3.5 Gmax, condutância máxima do canal; Erev, potencial de reversão do canal; τ1, 

constante temporal de abertura; τ2, constante temporal de fechamento. 

 PARÂMETRO Gabaérgico Glutamatérgico 
Gmax 50 nS 50 nS 
Erev -90 mV 0 mV 
τ1 2 ms 20 ms 
τ2 2 ms 20 ms  

 
 

É através desses canais sinápticos glutamatérgicos, que as informações 

provenientes do epitélio olfativo são transmitidas para as células mitrais do bulbo 

olfativo. Posteriormente, as células mitrais transmitem essas informações para canais 

sinápticos excitatórios nos espinhos das células granulares, que reciprocamente passam 

a ativar as sinapses gabaérgicas dos dendritos secundários das células mitrais. 

As células granulares do bulbo foram simuladas com 12 compartimentos: 1 

soma, 1 tronco, 1 dendrito profundo e 1 dendrito periférico contendo 4 espinhos. Cada 

espinho é formado por 2 compartimentos chamados de pescoço e cabeça (Figura 3.13). 
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Figura 3.13 A: Modelo de célula granular com 12 compartimentos. B: Morfologia de uma célula 

granular real de camundongo obtida através da técnica de impregnação de Golgi e desenhada 

em câmara lúcida. Modificada de Woolf et al. (1991). Cada célula granular possui um soma, um 

tronco, dendritos profundos e periféricos com espinhos. 

 

As propriedades passivas e as dimensões espaciais de cada compartimento 

foram obtidas com base no trabalho de Bhalla e Bower (1993) (Tabela 3.6). 

A célula granular foi modelada a partir de uma redução no número de 

compartimentos que compõem a célula do modelo de Bhalla e Bower (1993), 

procedimento semelhante ao adotado em outros trabalhos (Davison et al., 2000). 

Todos os parâmetros referentes aos tipos de canais iônicos da célula foram 

obtidos do trabalho de Bhalla e Bower (1993) (Tabela 3.7). 

As células foram validadas através da obtenção de curvas das freqüências de 

disparos em resposta a injeções de corrente elétrica no soma (Figura 3.14). A curva de 

freqüência de disparos da célula modelada com 12 compartimentos (Figura 3.14 - 

círculos) apresentou respostas mais próximas às dos modelos com 530 compartimentos 

(Figura 3.14 – triângulo) entre os estímulos de 0 e 0,1 nA, distanciando-se gradualmente 

dessas curvas entre os estímulos de 0,1 e 1 nA. Para o estímulo de 1 nA a freqüência de 

disparos da célula modelada com 12 compartimentos (Figura 3.14 - círculos) foi 15 Hz 

menor que as freqüências apresentadas pelo outro modelo (Figura 3.14 – triângulo). 
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Tabela 3.6 Propriedades passivas da célula granular. 

 

COMPARTIMENTO Parâmetro Valor Referência 
Todos 
compartimentos 

Resistência de 
Membrana (RM) 

12 Ω.m2 Bhalla e Bower (1993) 

Todos 
compartimentos 

Resistência Axial 
(Ra) 

0,5 Ω.m Bhalla e Bower (1993) 

Todos 
compartimentos 

Capacitância de 
Membrana (CM) 

0,01 F/m2 Bhalla e Bower (1993) 

Todos 
compartimentos 

Potencial de 
Repouso (Erest) 

-65 mV Bhalla e Bower (1993) 

Soma Diâmetro (d) 6 µm Bhalla e Bower (1993) 
Soma Comprimento (l) 8 µm Bhalla e Bower (1993) 
Dendrito Periférico Diâmetro (d) 1,25 µm Bhalla e Bower (1993) 

 
Dendrito Periférico Comprimento (l) 200 µm Shen et al (1999) 
Dendrito Profundo Diâmetro (d) 1 µm Bhalla e Bower (1993) 
Dendrito Profundo Comprimento (l) 100 µm Shen et al (1999) 
Tronco Diâmetro (d) 2 µm Bhalla e Bower (1993) 
Tronco Comprimento (l) 200 µm Shen et al (1999) 
Cabeça dos Espinhos Diâmetro (d) 1 µm Bhalla e Bower (1993) 
Cabeça dos Espinhos Comprimento (l) 3 µm Bhalla e Bower (1993) 
Pescoço dos 
Espinhos 

Diâmetro (d) 0,2 µm Bhalla e Bower (1993) 

Pescoço dos 
Espinhos 

Comprimento (l) 1 µm Bhalla e Bower (1993) 

 

Tabela 3.7 Tipos e densidades de canais iônicos na célula granular em S/m2, retirados de 

Bhalla e Bower (1993). Na: canal de sódio do cérebro de rato; KM: canal de potássio 

muscarínico não inativante; K: corrente de potássio lenta e com atraso; KA: corrente 

retificadora anômala. 

 COMPARTIMENTO Na K KM KA 

Soma 1611 1313 1334 88 

Dendrito Profundo 0 0 0 0 

Tronco 0 71 0 0 

Dendrito Periférico 1355 243 0 0 
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Figura 3.14 Freqüência de disparos de células granulares simuladas em função de diferentes 

valores de corrente injetada. Com os pontos marcados com círculos está a curva referente ao 

modelo simulado com 12 compartimentos. Com os pontos marcados com triângulos estão as 

curvas referentes ao modelo simulado por Bhalla e Bower (1993) com 530 compartimentos. 

 

O modelo dos espinhos da célula granular contém canais glutamatérgicos do tipo 

NMDA e AMPA. O glutamato que se difunde pela fenda sináptica liga-se aos 

receptores de tipo AMPA e NMDA. A ligação com os receptores de tipo AMPA causa 

uma abertura dos respectivos canais, provocando uma despolarização da membrana. 

Essa despolarização leva à liberação do magnésio que bloqueava os canais NMDA14, 

provocando um influxo de cátions e despolarizando ainda mais a célula.  

As equações utilizadas para simular os canais sinápticos do tipo AMPA e 

NMDA foram baseadas no trabalho de Zador et al. (1990). A equação para a 

condutância do canal AMPA é: 

1

1
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τ
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tG  

Equação 3.3 Cálculo da condutância do canal sináptico do tipo AMPA de acordo 

com Zador et al. (1990). 

  

                                                 
14 De acordo com o modelo proposto por Zador e colaboradores (1990) os canais sinápticos do tipo 
NMDA são obstruídos por cátions de magnésio [Mg2+] quando a membrana esta no estado de repouso. 
Porém, quando a membrana é despolarizada, principalmente pela ativação dos canais do tipo AMPA pelo 
glutamato, o magnésio se desliga do canal NMDA, desobstruindo-o .    



 

 

52 

  

Onde GAMPA é a variação da condutância do canal AMPA, gAMPA é a 

condutância máxima e τ1 é a constante de tempo. Já a equação para a condutância do 

canal NMDA é: 
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Equação 3.4 Cálculo da condutância do canal sináptico do tipo NMDA de acordo com 

Zador et al. (1990). 

 

Onde GNMDA é a variação da condutância do canal NMDA, gNMDA é a 

condutância máxima, τ1 e τ2 são constantes de tempo, [Mg2+] é a concentração de 

magnésio e η e γ são constantes (Tabela 3.8).  

 

Tabela 3.8 Parâmetros dos canais glutamatérgicos dos espinhos retirados do trabalho de 

De Schutter e Smolen (1998), que está atualmente disponível na forma de um tutorial para o 

GENESIS  (Beeman, 2005). 

 
 PARÂMETRO AMPA NMDA 

Gmax 5 pS 50 pS 

Erev 0 mV 0 mV 

τ1 2ms 20 ms 

τ2 9 ms 40 ms 

[Mg2+] 0 1.2 mM 

η 0 0.2801 mM-1 

γ 0 62 V-1 

 

O cálcio que entra pelos canais NMDA desobstruídos flui para os 

compartimentos internos da célula. Esses compartimentos internos foram representados 

no modelo através de volumes cilíndricos denominados conchas. Nas conchas existem 

concentrações de tampão calmodulina que fixam uma parte do cálcio. Outra parte 

difunde-se para regiões exteriores à concha, e ainda outra parte é lançada para fora da 

célula por bombas de cálcio. 
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A concentração de cálcio na concha (Bower e Beeman, 1998) é regida por uma 

equação do tipo: 

τ
][][ 22 ++

−=
Ca

BI
dt

Cad
Ca  

Equação 3.5 Equação diferencial que calcula a variação da concentração de íons cálcio 

em um volume (concha), em função da corrente através de um canal de cálcio e de um fluxo 

difusivo. 

 
 Onde [Ca2+] é a concentração de cálcio na concha, ICa é o fluxo de cálcio que 

entra pelo canal NMDA, τ é uma constante de tempo e B é uma constante dada por 

B=5,2.10-6/(a.L), sendo a a área da superfície da concha e L a sua espessura. 

A difusão do cálcio para fora da concha é regida por uma equação de difusão 

unidimensional (Yamada et al, 1998): 

2

222 ][][

dr

Card
D

dt

Cadr
Ca

++

=  

Equação 3.6 Equação diferencial que calcula a difusão de cálcio ao longo de um espaço 

unidimensional.  

 
Onde [Ca2+] é a concentração de cálcio na concha, r é o raio da concha e DCa é a 

constante de difusão do cálcio. 

O cálcio que é fixado pelo tampão calmodulina (Yamada et al, 1998) tem a sua 

concentração regida pela seguinte reação química: 

 

Reação 3.1 Complexação entre a calmodulina e íons de cálcio. 

   

Onde [FB] é a concentração do tampão calmodulina livre do cálcio, [Ca2+] é a 

concentração de cálcio livre da calmodulina, [Ca2+FB] é a concentração de cálcio ligado 

a calmodulina e kf e kb são as constantes de velocidade da reação. 

O cálcio que é lançado para fora da célula pelas bombas de cálcio possui uma 

dinâmica de Michaelis-Menten (1913) regida por uma equação do tipo (Zador et al, 

1990; De Schutter e Smolen, 1998): 
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Equação 3.7 Equação diferencial que calcula o fluxo de íons na bomba de cálcio.  

 

Onde Kmax é a taxa máxima de bombeamento, Ps é a densidade superficial de 

bombas, a é a área da superfície da concha, V é o volume da concha, [Ca2+]bomba é a 

variação de cálcio na bomba, [Ca2+] é a concentração de cálcio na concha e Kd é a 

constante de dissociação. 

Os parâmetros (Tabela 3.9) e os objetos que simularam as equações da dinâmica 

de cálcio no espinho foram tirados do modelo de De Schutter e Smolen (1998), que 

atualmente estão disponíveis na forma de um tutorial para o GENESIS (Beeman, 2005).  

Além do modelo simplificado, desenvolvido para o uso na rede neural, também 

se realizou um experimento computacional com versões detalhadas das células 

desenvolvidas por Bhalla e Bower (1993), com o propósito de estudar mais a fundo as 

interações sinápticas entre as células mitrais e granulares do tipo I, II, e III (Figuras 3.15 

e 3.16). As distribuições dos espinhos dendríticos nas células granulares de Bhalla e 

Bower (1993) foram melhoradas de acordo com o trabalho de Woolf et al. (1991), que 

reconstruiu em câmara lúcida uma célula granular representativa de cada classe e 

determinou a localização exata de cada espinho nessas células. Porém, a morfologia dos 

dendritos e a distribuição de canais iônicos ativos foram mantidas como no trabalho 

original (Bhalla e Bower , 1993) (Figura 3.16).  

O modelo da célula granular do tipo I foi construído com 944 compartimentos, 

já incluindo os 112 espinhos, e 162 canais iônicos, entre os quais estão os canais de 

sódio do cérebro de rato (Na), de potássio anômalo (Ka), de potássio retificador (K) e 

canais de potássio muscarínicos e não inativantes  (KM). Utilizou-se a mesma estratégia 

adotada por Bhalla e Bower (1993) para construir os modelos das células do tipo II e 

III, que consistiu em adaptar a distribuição dos canais iônicos na célula do tipo I para a 

morfologia dendrítica dessas células. A célula do tipo II apresenta 530 compartimentos, 

incluindo os 114 espinhos, e 182 canais iônicos. A célula do tipo III possui 587 

compartimentos, incluindo os 61 espinhos, e 134 canais iônicos. Os parâmetros 

passivos para todas as células granulares foram: resistividade axial, Ra=50 Ωm, 

resistividade da membrana, Rm=120,000 Ωcm2  e capacitância da membrana, Cm=1 

µF/cm2  (Bhalla e Bower, 1993).  
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No modelo foram representados apenas os espinhos de morfologia pedunculada, 

que são a grande maioria dos espinhos dessas células. Os espinhos pedunculados foram 

simulados com dois compartimentos cilíndricos, um representando o pescoço, com 

diâmetro 0.23 µm e comprimento 1.9 µm, e outro a cabeça, com diâmetro 0.8 µm e 

comprimento 0.8 µm. Os demais espinhos foram simulados apenas implicitamente, 

através de um aumento de 3.37 µm2 na área da membrana da célula para cada espinho 

faltando.  

Cada espinho pedunculado simulado contém tanto canais sinápticos do tipo 

AMPA e NMDA, e um pequeno volume sob a membrana, que recebe o fluxo de íons 

cálcio proveniente dos canais NMDA ativados. Esse volume serve para simular a 

concentração intracelular de íons cálcio. 

 

Tabela 3.9 Parâmetros da dinâmica de cálcio nos espinhos, retirados do trabalho de De 

Schutter e Smolen (1998): D_cabeça e L_cabeça são, respectivamente, o diâmetro e o 

comprimento da concha em relação à cabeça do espinho; D_pescoço e L_pescoço são, 

respectivamente, o diâmetro e o comprimento da concha em relação ao pescoço do espinho; X é 

a espessura de cada concha; [Ca2+] é a concentração de cálcio basal; DCa é a constante de 

difusão de cálcio; [FB] é a concentração de tampão; kf e kb são as constantes de velocidade do 

tampão; kp é a constante da bomba de cálcio. 

 PARÂMETRO Valor 

D_cabeça 0,5 µm 

L_cabeça 0.5 µm 

D_pecoço 0,1 µm 

L_pescoço 0,7 µm 

X 0,1 µm 

[Ca2+] 0,02 µM 

DCa 6*10-10 m2/s 

[FB] 0.2 mM 

KF 5.10+5 (mM.s)-1 

Kb 500 sec-1 

Kp 1.4.10-5 
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Figura 3.15 Modelo de célula mitral desenvolvido por Bhalla e Bower (1993). 

 

 

Figura 3.16 Morfologia dos modelos de células granulares com seus respectivos espinhos 

dendríticos. À esquerda esta a célula granular do tipo I, no meio esta a célula do tipo II e à 

direita a célula do tipo III. Cada célula possui um soma, um tronco, um dendrito profundo e um 

dendrito terminal.  
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O canal receptor do tipo AMPA foi simulado pela função: 
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Equação 3.8 Cálculo da condutância do canal sináptico do tipo AMPA. 

 

Onde GAMPA é a condutância calculada do canal, gAMPA,=1 nS é a condutância 

máxima, τ1=2 ms e τ2=5.5 ms são as constantes de tempo de abertura e fechamento. 

 O modelo do NMDA foi baseado na equação desenvolvida por Zador et al. 

(1990) (Equação 3.4), que considera o bloqueio do canal pelo íon magnésio. Utilizou-se 

os seguintes parâmetros: gNMDA,=0.593 nS, para a condutância máxima do canal, τ1=52 

ms e τ2=343 ms, para as constantes de tempo de abertura e fechamento, [Mg2+]=1.2 

mM, para a concentração de íons magnésio e η=0.2801 e γ=62 para os demais 

parâmetros da equação.  

A corrente através dos canais é dada pela equação 2.8, onde I é a corrente 

calculada, GCANAL é a condutância do canal (GNMDA ou GAMPA), Vm é o potencial de 

membrana e Erev é o potencial de reversão do canal, considerado igual a zero para os 

canais do tipo NMDA e AMPA. 

Os parâmetros utilizados nessas sinapses foram baseados no modelo de bulbo 

olfativo desenvolvido por Davison et al. (2003), que estimaram os parâmetros do 

trabalho experimental de Schoppa et al. (1998).  

Como existem dezenas de espinhos dendríticos em cada célula granular 

modelada, o que acarreta em um alto custo de processamento computacional, as conchas 

abaixo da membrana de cada espinho foram simuladas por uma única equação, que 

simula todos os processos que retiram o íon cálcio do meio intracelular, no caso a 

difusão, os quelantes e as bombas de cálcio, como um único decaimento exponencial na 

concentração deste íon (Equação 3.5), onde [Ca2+] é a concentração intracelular de íons 

cálcio na concha, ICa é a corrente iônica de íons cálcio nos canais NMDA, τ é a taxa de 

decaimento dos íons cálcio e B é a taxa difusiva dos íons cálcio na concha, e que 

depende das dimensões espaciais da concha. De acordo com Bower and Beeman (1998), 

B=5,2.10-6/(100.a.L), onde a é a área da superfície da concha, que aqui foi considerada 

como a área da cabeça=2 µm2 e L é a espessura da concha=0.1 µm. O modelo utilizou 
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um B=26.1010 , um τ=13.33 ms e uma concentração intracelular basal se íons cálcio de 

0.02 µM.  

 

Figura 3.17 À esquerda esta o gráfico da condutância do NMDA, em resposta a um pulso de 

glutamato no espinho, para diferentes concentrações de magnésio. No centro, esta a medida do 

EPSP no soma da célula granular para a mesma  situação da esquerda. À direita esta a medida 

da concentração intracelular de íons cálcio na concha, na mesma situação descrita 

anteriormente. Quanto menor a concentração de magnésio, maior é o desbloqueio do NMDA 

em resposta ao pulso de glutamato, e maior é o EPSP no soma e o influxo de cálcio no espinho. 

Note que em zero de magnésio ocorreu um potencial de ação no soma. A concentração de íon 

magnésio possui sinal positivo, mas foi representada com um sinal negativo nos gráficos para a 

obtenção de uma melhor visualização das curvas.  

 

Um exemplo das variações nas condutâncias dos canais do tipo AMPA e 

NMDA, nas concentrações intracelulares de íon cálcio e na amplitude do EPSP 

somático, no modelo de célula granular do tipo I, em diferentes concentrações de 

magnésio extracelular e em resposta a um pulso de glutamato, esta mostrado na figura 

3.17.  

A figura 3.18 demonstra a diferença entre as condutâncias do AMPA e NMDA, 

em resposta a um pulso de glutamato, em uma concentração fisiológica de magnésio de 

1.2 mM. 
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Figura 3.18 Condutância dos canais do tipo AMPA (linha sólida) e NMDA (linha pontilhada) 

durante a ativação dos receptores por glutamato. A concentração de magnésio utilizada foi 1.2 

mM.  O NMDA possui um maior tempo de ativação que o AMPA, apesar de apresentar uma 

baixa amplitude, devido ao bloquei pelo magnésio.  

 

A condutância máxima do AMPA foi de 1 nS, mas, devido às rápidas constantes 

temporais de crescimento e decaimento do canal, o aumento na condutância ocorreu 

como um disparo (Figura 3.18, linha sólida), quando comparado a condutância do 

NMDA, que possui uma constante temporal de ativação e inativação bastante lentas 

(Figura 3.18, linha pontilhada). Devido ao bloqueio do NMDA por 1,2 mM de íons 

magnésio, a condutância máxima de 0,593 nS do canal não foi alcançada.  

Esta mostrado nas figuras 3.19 e 3.20 a resposta de uma célula mitral,  

estimulada por um pulso de glutamato no tufo e conectada a uma célula granular por 

sinapses dendrodendríticas.  

É possível verificar que a despolarização inicia no tufo da célula mitral e se 

propaga pelos dendritos e corpo celular, na forma de potenciais de ação. Após a 

despolarização dos dendritos secundários (Figura 3.19), ocorre a ativação das sinapses 

glutamatérgicas nos espinhos da célula granular, que também passa a se despolarizar 

(Figura 3.20). Posteriormente à despolarização das células granulares, ocorre uma 

ativação das sinapses glutamatérgicas nos dendritos secundários das células mitrais, que 

começam a se hiperpolarizar.  
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Figura 3.19 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando o instante em que uma célula 

mitral esta sendo ativada por um pulso de glutamato na região do tufo. O gráfico acima e à 

esquerda mostra a voltagem em diferentes regiões da célula mitral e o gráfico abaixo à esquerda 

mostra a voltagem no tronco e no soma da célula granular. A figura à direita representa, através 

de um código de cores, as regiões das células que se encontram despolarizadas (cores mais 

próximas ao vermelho) e hiperpolarizadas (cores mais próximas ao azul). 

 
Figura 3.20 Exemplo da tela do simulador GENESIS. A legenda esta descrita na figura 3.19.  
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3.3 O Modelo de Córtex Piriforme 

 

O modelo do córtex piriforme foi baseado no trabalho de Vanier (2001), que 

desenvolveu uma versão aprimorada do modelo construído anteriormente por Wilson e 

Bower (1992), possuindo 96 células piramidais, distribuídas em uma matriz de 16 X 6 

posições, e três matrizes de 15 x 5 posições, com 75 interneurônios cada. Essas matrizes 

foram subdivididas em três regiões, denominadas anterior ventral (APCv), anterior 

dorsal (APCd) e posterior (PPC) (Figura 3.21). A dimensão espacial do modelo é 8 x 2 

mm, e a intensidade das conexões aferentes provenientes do bulbo olfativo decai 

exponencialmente da região anterior ventral para as regiões dorsais e posteriores (Figura 

3.21). 

 

Figura 3.21 No painel A, acima, está representada a disposição das células piramidais e dos 

interneurônios no modelo. As células piramidais estão distribuídas em uma matriz de 16 x 6 

posições e os interneurônios estão distribuídos em uma matriz de 15 x  5 posições. No painel B, 

abaixo, está representada a intensidade das conexões aferentes ao longo das diferentes regiões 

que compõem o modelo. A intensidade das conexões aferentes é muito mais alta no córtex 

piriforme anterior ventral, e decai exponencialmente dessa região para as regiões dorsais e 

posteriores. Adaptada de Vanier (2001). 

 

Os interneurônios do córtex piriforme, denominados neurônios multipolares, 

neurônios horizontais e neurônios globulares, foram construídos com um único 

compartimento elétrico, o que pode ser justificado pelo seu pequeno tamanho. No 
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modelo, esses interneurônios foram classificados como FF (feedforward), FB 

(feedback) e FF/FB (feedforward/feedback), de acordo com os seus padrões de 

conectividade (Figura 3.23). Todos os interneurônios fazem conexões inibitórias com as 

células piramidais, porém, as células FF recebem aferentes excitatórios diretamente do 

bulbo, as FB recebem conexões excitatórias das células piramidais, formando um 

circuito de retroalimentação negativa, e as células FF/FB recebem tanto aferentes 

excitatórios do bulbo como sinapses excitatórias das células piramidais.  

Os interneurônios FF e FF/FB possuem canais de sódio rápidos (Na) e canais de 

retificadores com atraso (Kdr). O interneurônios FB possuem canais de sódio rápidos 

(Na), canais de potássio retificadores com atraso (Kdr) e também canais de potássio 

com inativação (Ka), que reduzem a excitabilidade dessas células para níveis mais 

fisiológicos.  

Os parâmetros utilizados nos interneurônios permitem ao modelo reproduzir 

características importantes observadas nas células reais, como padrões de disparos 

rápidos, alta excitabilidade e pouca ou nenhuma adaptação (Tabelas 3.10 e 3.11). 

 

Tabela 3.10 Propriedades passivas dos interneurônios. 

 

COMPARTIMENTO Parâmetro Valor Referência 
Soma Resistência de Membrana (RM) 0,08 Ω.m2 Vanier (2001) 
Soma Capacitância de Membrana 

(CM) 
0,1 F/m2 Vanier (2001) 

Soma Comprimento (l) 15 µm Vanier (2001) 
Soma Diâmetro (d) 15 µm Vanier (2001) 
Soma das células FB e 
FF/FB 

Potencial de Repouso (Erest) -70 mV Vanier (2001) 

Soma das células FF Potencial de Repouso (Erest) -73 mV Vanier (2001) 

 

Tabela 3.11 Tipos e densidades de canais iônicos nos interneurônios em S/m2, retirados 

de Vanier (2001). Na: canal de sódio rápido; KDR: canal de potássio retificador com atraso; 

KA: canal de potássio com inativação. 

 COMPARTIMENTO Na KDR KA 

Soma 1700 700 20 
 

O modelo das células piramidais foi desenvolvido com 15 compartimentos, que 

são cilindros equivalentes aos ramos dendríticos de uma célula piramidal real (Figura 

3.22). Cada célula piramidal foi subdividida em diferentes regiões, que representam 

diferentes profundidades, ou camadas, do córtex piriforme. Cada região apresenta 
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diferentes canais sinápticos, em particular, foram simulados canais sinápticos 

excitatórios do tipo AMPA e NMDA, e inibitórios do tipo GABAA rápido, GABAA 

lento e GABAB  (Figura 3.22).  

 

 

Figura 3.22 O modelo simplificado com 15 compartimentos da célula piramidal utilizada na 

rede neural, à esquerda, foi construído com base em um modelo complexo de célula piramidal, 

com 2670 compartimentos e todos os detalhes da arborização dendrítica, ao centro. Os 

compartimentos de cada camada da célula simplificada à esquerda são cilindros equivalentes 

aos ramos dendríticos da célula complexa ao centro. À direita estão os tipos de canais sinápticos 

simulados ao longo das diversas camadas do modelo. Os interneurônios do córtex piriforme 

foram construídos como um único compartimento e não estão representados nessa figura.  

 

O modelo de célula piramidal contém canais de sódio rápidos (Na, rápido) e 

canais de sódio persistentes (Na, persistente), canais de potássio retificadores com 

atraso (KDR), canais de cálcio ativados em alta voltagem (Ca), canais de potássio 

dependentes de cálcio e ativados após hiperpolarização (KAHP).   

Os parâmetros utilizados nas células piramidais, obtidos com métodos 

automatizados de procura de parâmetros, permitem ao modelo reproduzir com exatidão 

as curvas experimentais dos padrões de disparo em resposta a diferentes valores de 

injeção de corrente elétrica no soma e nos dendritos (Tabelas 3.12 e 3.13). Essas células 

apresentam disparos regulares e alta adaptação a estímulos contínuos de corrente 

elétrica.  
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Tabela 3.12 Propriedades passivas da célula piramidal. 

 

COMPARTIMENTO Parâmetro Valor Referência 
Todos Compartimentos Resistência de Membrana 

(RM) 
0,503 Ω.m2 Vanier (2001) 

Todos Compartimentos Resistência Axial (Ra) 0,583 Ω.m Vanier (2001) 
Todos Compartimentos Capacitância de Membrana 

(CM) 
0,0436 F/m2 Vanier (2001) 

Todos Compartimentos Potencial de Repouso 
(Erest) 

-74,7 mV Vanier (2001) 

Soma Diâmetro (d) 10,4 µm Vanier (2001) 
Soma Comprimento (l) 21,3 µm Vanier (2001) 
Dendritos Basais Diâmetro (d) 3,2 µm Vanier (2001) 
Dendritos Basais Comprimento (l) 79,7  µm Vanier (2001) 
Dendritos Apicais I Diâmetro (d) 1,6  µm Vanier (2001) 
Dendritos Apicais Comprimento (l) 57,9  µm Vanier (2001) 

 

Tabela 3.13 Tipos e densidades de canais iônicos no soma das células piramidais em 

S/m2, retirados de Vanier (2001). Na, rápido: canal de sódio rápido; Na, persistente: canal de 

sódio persistente; KDR: canal de potássio retificador com atraso; KAHP: canais de potássio 

dependentes de cálcio e ativados após hiperpolarização; KA: canais de potássio com inativação; 

KM: canal de potássio muscarínico não inativante; Ca: canais de cálcio ativados em alta 

voltagem.    

 

COMPARTIMENTO Na, 

rápido 

Na, 

persistente 

KDR KAHP KA KM Ca 

Soma 2006,63 64,86 251,79 15,40 440,68 57,15 11,18 

Demais 

compartimentos 

0 0 10 0 0 0 0 

 Os canais sinápticos, excitatórios e inibitórios, simulados ao longo das diferentes 

regiões do modelo foram construídos com equações similares as utilizadas 

anteriormente (Equações 2.7, 3.8 e 3.9), com os parâmetros descritos na tabela 3.14. 

A camada Ia recebe as conexões excitatórias aferentes provenientes das células mitrais 

do bulbo olfativo e conexões inibitórias dos interneurônios FF (Figura 3.23). A camada 

Ib superficial recebe conexões intrínsecas excitatórias de células piramidais distantes, 

localizadas principalmente nas regiões anteriores, e conexões inibitórias dos 

interneurônios FF/FB. As camadas Ib profunda e III recebem conexões intrínsecas 

excitatórias dos axônios provenientes de células piramidais mais próximas, e as 

camadas II e III recebem conexões inibitórias dos interneurônios FB (Figuras 3.23).  
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Tabela 3.14 Parâmetros dos canais sinápticos presentes no modelo de córtex piriforme.  

 

PARÂMETRO AMPA, 

conexões 

aferentes. 

AMPA, 

conexões 

intrínsecas. 

NMDA GABAA, 

rápido 

GABAA, 

lento 

GABAB 

Gmax 0,5 nS 0,5 pS 0,05 pS 1,15 nS 1,15 nS 1,15 nS 

Erev 0 mV 0 mV 0 mV -70 mV -70 mV -90 mV 

τ1 1 ms 0,8 ms 60 ms 1,24 ms 0,74 ms 70 ms 

τ2 1,6 ms 2,8 ms 66 ms 7,25 ms 37 ms 70 ms 

[Mg2+] 0 0 1 mM 0 0 0 

η 0 0 0,33 mM-1 0 0 0 

γ 0 0 80 V-1 0 0 0 

 O modelo de córtex piriforme foi validado com base na reprodução de medidas 

experimentais do potencial de campo extracelular e das fontes e sorvedouros de corrente 

no tecido extracelular (CSD), em resposta a choques elétricos fortes e fracos no trato 

olfativo lateral (Ketchum e Haberly, 1993a, 1993c). Essas respostas mostram que existe 

uma relação direta entre a estrutura sináptica do modelo e a origem dos potenciais de 

campo extracelulares, incluindo o EEG (Figura 3.24 e 3.25). Na figura 3.24 é possível 

verificar que logo após a apresentação de um choque elétrico forte no trato olfativo 

lateral, a amplitude do potencial de campo extracelular é levada para valores mais 

negativos. Essa mudança esta associada ao surgimento de um sorvedor de corrente 

próximo à superfície do tecido, onde o eletrodo superficial esta registrando o potencial 

de campo extracelular, e a existência de uma fonte de corrente nas regiões mais 

profundas do tecido. Esse sorvedor de corrente ocorre devido à ativação das sinapses 

excitatórias da região Ia, pelo choque no trato olfativo lateral, o que leva à saída de íons 

do meio extracelular para o interior da célula. A fonte de corrente esta associada à saída 

de íons de outras regiões da célula, que passa a se comportar como um dipolo elétrico. 

Logo em seguida, o sorvedouro migra para regiões mais profundas do tecido, devido à 

ativação das sinapses da região Ib, principalmente das conexões intrínsecas excitatórias 

existentes entre as células piramidais. Essa inversão na posição do sorvedor leva ao 

surgimento de uma fonte de corrente próxima à superfície do tecido, o que faz o 

potencial de campo extracelular retornar para valores mais positivos. Assim que esse 

sorvedouro se extingue, o potencial de campo retorna para seu estado inicial. Logo em 
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seguida, a atividade elétrica do tecido praticamente se extingue devido à ativação de 

uma grande quantidade de interneurônios em resposta ao choque forte no trato olfativo 

lateral. 

 

Figura 3.23 Esquema da conectividade do modelo do córtex piriforme. Os conectores em preto 

representam sinapses inibitórias e os conectores em branco representam sinapses excitatórias. 

As células piramidais estão conectadas com três classes de interneurônios, denominados FF 

(feedforward), FB (feedback) e FF/FB (feedforward/feedback). As células FF recebem aferentes 

excitatórios do bulbo e fazem sinapses inibitórias nos ramos dendríticos das células piramidais 

da camada 1a, as FB recebem conexões excitatórias das células piramidais locais e fazem 

conexões inibitórias nos corpos celulares, na camada II, e nos dendritos basais, na camada III, 

das células piramidais, formando circuitos de retroalimentação negativa. As células FF/FB 

recebem tanto aferentes excitatórios do bulbo como sinapses excitatórias das células piramidais, 

e fazem sinapses inibitórias nos ramos dendríticos das células piramidais na camada  1b 

superior.  Adaptada de Vanier (2001). 
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A ativação do sistema por choques elétricos fracos (Figura 3.25), não ativa 

tantos interneurônios, o que não leva à extinção da atividade das células piramidais no 

tecido após o choque elétrico. Consequentemente, a estimulação do modelo com 

diversos choques fracos leva a uma variação periódica na ativação das sinapses 

aferentes e intrínsecas, gerando uma variação periódica no dipolo formado pelas fontes 

e sorvedouros de correntes no tecido extracelular. A repetição contínua desse processo 

gera padrões elétricos oscilatórios no potencial de campo extracelular, semelhantes às 

medidas de EEG nessa estrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Resposta do modelo de córtex piriforme a um breve choque elétrico de alta 

intensidade, representado por uma seta, no trato olfativo lateral. Acima, esta o gráfico da 

variação da voltagem do potencial de campo extracelular, em µV, ao longo do tempo, em ms. 

Abaixo, esta o gráfico que mostra a localização das fontes e sorvedouros de correntes elétricas 

em diferentes profundidades do tecido extracelular, em µm, ao longo do tempo, em ms. Os 

círculos concêntricos representam sorvedouros de correntes, as demais regiões representam 

fontes de correntes.  

 

Adicionalmente ao modelo construído por Vanier (2001), também foram 

realizados estudos computacionais com uma versão mais simples de córtex piriforme, 

desenvolvida anteriormente por Wilson e Bower (1992). Os canais iônicos das células 

piramidais e interneurônios do modelo original de Wilson e Bower (1992) foram 

substituídos por uma versão dos canais de sódio e potássio de Hodgkin-Huxley adaptada 

para os mamíferos (Mainen et al., 1995). Isso foi feito para se obter um baixo custo 
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computacional, o que permitiu que diversos parâmetros pudessem ser variados para 

estudar o papel das sinapses químicas na geração das oscilações elétricas. Em linhas 

gerais, esse modelo simplificado é composto por uma região anterior e uma posterior, 

com células piramidais contendo apenas 5 compartimentos elétricos, que representam as 

camadas Ia, Ib superior, Ib profunda, II e III (Figura 3.27). Os interneurônios foram 

simulados com um único compartimento (Wilson e Bower, 1992). As curvas de 

validação dos neurônios contendo canais de Hodgkin-Huxley adaptados para os 

mamíferos estão na figura 3.26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.25 Resposta do modelo de córtex piriforme a 6 breves choques elétricos de baixa 

intensidade, representados pela setas, no trato olfativo lateral. Acima, esta o gráfico da variação 

da voltagem do potencial de campo extracelular, em µV, ao longo do tempo, em ms. Abaixo, 

esta o gráfico que mostra a localização das fontes e sorvedouros de correntes elétricas em 

diferentes profundidades do tecido extracelular, em µm, ao longo do tempo, em ms. Os círculos 

concêntricos representam sorvedouros de correntes, as demais regiões representam fontes de 

correntes.  
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Figura 3.26  Curva de freqüência de disparo do modelo simplificado de célula piramidal e de 

interneurônio, em resposta a diferentes intensidades de correntes injetadas no corpo células. 

 
A atividade do modelo simplificado de córtex piriforme em resposta a um 

estímulo aleatório no trato olfativo lateral esta mostrada na figura 3.27. Nesse exemplo, 

é possível verificar que existe uma relação entre os picos de voltagem nas oscilações 

observadas no EEG e os picos nos histogramas de variação temporal da quantidade de 

disparos média por célula piramidal, que são uma medida do nível de sincronismo entre 

as células. Além disso, os picos de sincronismo nos interneurônios FB estão fora de fase 

com os picos de sincronismo observados nas células piramidais, o que pode ser 

explicado pelo circuito de retroalimentação existente entre essas células. Os 

interneurônios FF quase não possuem sincronismo, o que pode ser explicado pelo fato 

desses neurônios receberem uma grande quantidade de sinapses aferentes aleatórias 

provenientes do padrão de estimulação. 
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Figura 3.27 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando a atividade do modelo 

simplificado de córtex piriforme em resposta a um estímulo aleatório no trato olfativo lateral. À 

esquerda, estão representadas as várias regiões de uma célula piramidal e suas conexões com os 

interneurônios FF e FB. As sinapses excitatórias estão representadas em cinza e as inibitórias 

em preto. À direita, de cima para baixo, estão representados respectivamente o EEG do córtex 

piriforme e os histogramas de variação temporal da quantidade de disparos média por célula 

piramidal, interneurônios FB e FF na rede neural.  

 

3.4 Experimentos Realizados com o Modelo 

 

Para investigar a origem e o papel das oscilações elétricas no sistema olfativo de 

vertebrados, foram realizados diversos experimentos computacionais. Particularmente, 

estudou-se a hipótese das oscilações serem geradas no epitélio, bulbo e córtex piriforme 

e o papel do ritmo respiratório e das sinapses químicas e elétricas na geração dessas 

oscilações elétricas. 

No estudo da origem das oscilações no epitélio olfativo, foi utilizada uma versão 

do modelo dessa estrutura com e outro sem junções comunicantes (Simões-de-Souza, 
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2002). A distribuição das junções comunicantes no modelo foi baseada em medidas 

experimentais dos níveis de expressão de proteínas conexina nessa estrutura (Zhang et 

al., 2000; Zhang e Restrepo, 2002, 2003), porém, a intensidade dos acoplamentos foi 

variada sistematicamente, para estudar o papel da intensidade das sinapses elétricas na 

geração das oscilações elétricas. Além disso, também foram estudados os papéis de 

diferentes freqüências respiratórias na geração das oscilações elétricas no epitélio. Esses 

estudos foram feitos em um modelo bioquímico das vias de sinalização associadas a 

transdução olfativa, em células receptoras unitárias e na rede neural.  

Para estudar a geração das oscilações no bulbo, foi utilizado o modelo 

computacional do bulbo olfativo (Simões-de-Souza, 2002), construído com versões 

simplificadas das células mitrais e granulares desenvolvidas por Bhalla e Bower (1993). 

Como foi explicado anteriormente, nesse modelo, cada glomérulo foi construído com 8 

células mitrais acopladas às suas respectivas células granulares através de sinapses 

dendrodendríticas e junções comunicantes, formando um circuito de inibição lateral e 

auto-inibição. Foi utilizada uma versão do bulbo com e outra sem sinapses 

dendrodendríticas e/ou junções comunicantes. As células de um mesmo glomérulo 

recebiam convergências parcialmente sobrepostas dos mesmos grupos de células 

receptoras do epitélio, que representavam as células que expressavam os mesmos 

receptores de membrana e, portanto respondiam aos mesmos tipos de odores. Isso 

permitiu estudar também a influência das oscilações do epitélio nas estruturas bulbares.  

Adicionalmente, foi utilizado um modelo detalhado de uma célula mitral com 

toda a arborização dendrítica, desenvolvido por Bhalla e Bower (1993), acoplada por 

sinapses dendrodendríticas com uma versão aprimorada da célula granular construída 

anteriormente por Bhalla e Bower (1993) (Figuras 3.19 e 3.20). A célula mitral foi 

acoplada a uma única célula receptora, estimulada com diferentes freqüências 

respiratórias, para estudar como a atividade das células do bulbo pode ser influenciada 

pela atividade das células receptoras.    

Finalmente, foram reproduzidos os padrões oscilatórios gerados pelas células do 

bulbo olfativo, em diferentes freqüências respiratórias, para servirem como entrada no 

modelo do córtex piriforme baseado em Vanier (2001).  

Nesse estudo, foram obtidas as medidas das fontes e sorvedouros de corrente 

extracelulares em diferentes profundidades do córtex piriforme simulado, para 

determinar o papel das sinapses químicas na geração das oscilações elétricas 

extracelulares nessa estrutura. Além disso, foi utilizado o modelo de córtex piriforme, 
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baseado em Wilson e Bower (1992), para variar sistematicamente os valores das 

sinapses químicas excitatórias e inibitórias, o que permitiu estudar o papel do valor 

dessas sinapses na geração dos potenciais de campo extracelulares. Como não existem 

evidências de junções comunicantes nessa estrutura, essas não foram simuladas.  

Os dados obtidos foram analisados tanto no domínio do tempo, com a obtenção 

de mapas espaço-temporais de atividade das células e medidas dos potenciais de campo 

extracelulares, assim como no domínio da freqüência, através do uso da transformada 

wavelet dos potenciais de campo extracelulares.  
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4 Resultados 

 

No estudo da origem das oscilações no epitélio olfativo, foram utilizadas versões 

do modelo sem junções comunicantes e com junções comunicantes, simuladas como 

resistências constantes entre o soma das células vizinhas (Simões-de-Souza, 2002), cuja 

distribuição foi baseada em medidas experimentais dos níveis de expressão de proteínas 

conexina nessa estrutura (Zhang et al., 2000; Zhang e Restrepo, 2002, 2003). As 

resistências elétricas (Rgap) utilizadas para simular as junções comunicantes foram 

variadas em uma faixa grande de valores fisiologicamente relevantes, que vai desde a 

situação sem nenhum acoplamento elétrico (resistência infinita), passando por valores 

baixos (Rgap=1200 MΩ), intermediários (Rgap=600 MΩ, 300 MΩ) e altos de 

acoplamento elétrico (Rgap=75 MΩ) (Figura 4.1). Nessas simulações não foi simulado 

o ritmo respiratório, mas apenas a resposta do sistema a um estímulo odorífero 

prolongado. 

Foi possível observar na figura 4.1 que, na situação sem junções comunicantes, 

foram ativadas apenas as células que expressavam os receptores para o odor simulado, 

no caso acetofenona, e não ocorreram ondas de voltagem no epitélio. Na situação com 

valores baixos de junção comunicantes, 1200 MΩ, é possível observar o surgimento de 

áreas de maior atividade elétrica e algumas ondas de voltagem ao redor de clusters de 

células que respondem ao mesmo odor. Na situação com valores intermediários de 

junção comunicante, de 300 MΩ e 600 MΩ, surgiram diversas ondas de voltagem ao 

longo de todo o epitélio olfativo, principalmente após 5s de simulação. Finalmente, para 

valores altos de junção comunicantes, 75 MΩ, as ondas de voltagem desaparecem e 

observa-se apenas uma ativação sublimiar nas regiões das células que expressam os 

receptores de membrana para o odor simulado.  

Esses resultados sugerem que a possível existência de junções comunicantes 

entre as células receptoras olfativas, dentro de uma faixa de valores, poderia gerar um 

sincronismo elétrico no epitélio olfativo, e, portanto, de acordo com o que vem sendo 

sugerido em alguns trabalhos experimentais (Dorries e Kauer, 2000), ser responsável 

pela geração das oscilações elétricas observadas no potencial de campo extracelular 

medidos nessa estrutura. Além disso, a atividade elétrica intensa observada ao redor dos 

clusters de células receptoras que respondem a um mesmo odor, na situação com 

valores baixos de junção comunicante, Rgap=1200 MΩ, sugerem que esses clusters 
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poderiam ter um papel funcional (Ma e Shepherd, 2000), como, por exemplo, 

sincronizar apenas as células que respondem a um mesmo odor. O desaparecimento das 

ondas de voltagem para acoplamentos elétricos intensos, Rgap=75 MΩ, sugere que 

valores altos de junção comunicante seriam capazes de aumentar o limiar de disparo das 

células receptoras, o que poderia alterar o limiar de  percepção odorífera. Isso pode ser 

explicado pela fuga intensa de corrente das células receptoras para suas vizinhas, 

aumentando assim o seu limiar de disparo.  

 

Figura 4.1 Instantes 3s, 5s e 7s da resposta do epitélio simulado com diversos valores de junção 

comunicante durante uma estimulação odorífera por 300 µM de acetofenona. 

 

Para estudar a influência das oscilações elétricas do epitélio nas estruturas 

bulbares e a geração intrínseca de oscilações no bulbo, foi medida a atividade elétrica 

das células mitrais e granulares do bulbo, com ou sem acoplamentos por sinapses 

dendrodendríticas, para os mesmos odores e valores de junções comunicantes utilizados 

no estudo mostrado na Figura 4.1 (Figuras 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6).  
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A figura 4.2 demonstra que, na situação sem junções comunicantes no epitélio e 

no bulbo, e com sinapses dendrodendríticas no bulbo, apenas três glomérulos são 

ativados mais intensamente ao longo do tempo. Isso pode ser explicado porque algumas 

células do epitélio que expressam diferentes receptores de membrana, e, portanto 

convergem para diferentes glomérulos, podem responder ao mesmo odor. Desta 

maneira, durante a estimulação pelo odor acetofenona, três glomérulos do modelo 

respondem mais intensamente a esse odor. Porém, existe um número maior de 

receptores no epitélio que respondem mais intensamente ao odor utilizado, fazendo um 

glomérulo responder mais intensamente que os demais.  

Na situação com valores baixos de junção comunicante no epitélio e no bulbo, 

Rgap=1200 MΩ, foi possível observar apenas um glomérulo respondendo mais ao odor, 

principalmente no instante de 3s, o que sugere a existência de um mecanismo de 

aumento da relação sinal/ruído. Ou seja, nessa situação, os clusters de células sensíveis 

a um mesmo odor no epitélio respondem mais intensamente ao estímulo (Figura 4.1), o 

que funcionaria como um mecanismo de amplificação da sensibilidade ao odor, porém, 

ao mesmo tempo, o glomérulo que recebe convergência de um número maior de 

receptores responde intensamente ao estímulo odorífero, enquanto os demais 

glomérulos, que recebem pouca ou nenhuma convergência do epitélio, praticamente não 

respondem mais ao estímulo (Figura 4.2). Isso sugere que valores baixos de 

acoplamento por junções comunicantes no epitélio e no bulbo poderiam aumentar a 

sensibilidade a um mesmo odor no epitélio, enquanto as atividades menos intensas 

seriam filtradas como um ruído no bulbo.  

Nas situações com valores intermediários de junção comunicantes, 300 MΩ e 

600 MΩ, foi possível observar uma atividade esparsa  nas células mitrais do bulbo 

apenas após 5s de simulação (Figura 4.2), o que pode ser explicado pela ocorrência de 

ondas que se propagam e se aniquilam no epitélio durante esses instantes nessas 

condições (Figura 4.1). No instante de 3s é possível observar uma atividade 

praticamente estática nas células do bulbo, o que pode ser justificado pelo fato das 

células no epitélio não terem alcançado o limiar de disparo nessas condições (Figura 

4.1).  
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Figura 4.2 Instantes 3s, 5s e 7s da resposta a um odor da camada de células mitrais do bulbo 

com conexões dendrodendríticas e simulada com diversos valores de junção comunicante.   

 
 

Figura 4.3 Instantes 3s, 5s e 7s da resposta a um odor da camada de células granulares do bulbo 

com conexões dendrodendríticas e simulada com diversos valores de junção comunicante.   
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Na situação com valores altos de junção comunicante, Rgap=75 MΩ, como o 

limiar de disparo não foi alcançado no epitélio olfativo (Figura 4.1), também não foi 

observada variação na atividade das células do bulbo olfativo (Figura 4.2), uma vez que 

não existem sinapses aferentes sendo ativadas nesse caso. É interessante notar que 

existe um gradiente na intensidade da voltagem das células mitrais no bulbo, das bordas 

para o centro da matriz de células, o que é chamado de efeito de borda, ou seja, as 

células da borda têm menos células vizinhas do que as células do centro, e, portanto, 

existem menos correntes de fuga nas células da borda do que nas células do centro da 

matriz, fazendo as primeiras terem um menor limiar de disparo do que as segundas.  

A figura 4.3 mostra a atividade nas células granulares do bulbo, nas mesmas 

simulações descritas na figura 4.2. É possível notar, em todos os casos, que as regiões 

de maior atividade de células granulares são as mesmas regiões de maior atividade 

glomerular, nas mesmas condições observadas na figura 4.2. Nos instantes onde não há 

atividade glomerular na figura 4.2, também não ocorre atividade nas células granulares 

na figura 4.3, o que é coerente com a conectividade sináptica utilizada no modelo.  

A figura 4.4 demonstra as mesmas condições simuladas anteriormente, porém 

sem acoplamentos por sinapses dendrodendríticas no bulbo. Na situação sem conexões 

por junções comunicantes no epitélio e bulbo e sem sinapses dendrodendríticas no 

bulbo, é possível observar um padrão de atividade semelhante ao descrito na figura 

(4.2), porém, no instante de 7s, um glomérulo a mais passa a ser ativado, o que poderia 

ser explicado pela ausência do mecanismo de inibição lateral em função da falta de 

sinapses dendrodendríticas. O mesmo ocorre na situação com poucas junções 

comunicantes, Rgap=1200 MΩ, o que sugere que o mecanismo de aumento na relação 

sinal/ruído, observado na figura 4.2, dependeria tanto da presença de junções 

comunicantes como das sinapses dendrodendríticas. 

A resposta das células mitrais na situação com valores intermediários de junções 

comunicantes e sem sinapses dendrodendríticas (Figura 4.4) é muito parecida à 

observada na figura 4.2, com exceção da existência de um maior número de células 

mitrais ativadas nos instantes posteriores a 5s (observe o número de células em 

vermelho na figuras 4.2 e 4.4, para Rgap=300 MΩ e 600 MΩ,), o que também pode ser 

explicado pela ausência do mecanismo de inibição lateral. Na situação com valores altos 

de junção comunicantes, 75 MΩ, a atividade das células mitrais do bulbo também não 
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se alterou, o que pode ser explicado pelo fato do limiar de disparo nas células epitelias 

não ter sido alcançado (Figura 4.1).  

A figura 4.5 demonstra a atividade nas células granulares do bulbo nas mesmas 

condições da figura 4.4. Na situação sem junções comunicantes e também sem sinapses 

dendrodendríticas, não existe nenhuma forma de comunicação entre as células 

granulares e as células mitrais, e, portanto, as primeiras não apresentaram alteração em 

sua atividade elétrica no modelo (Figura 4.5). Nas demais situações, com valores baixos 

e intermediários de junção comunicante, a atividade das células granulares pode ser 

observada nas regiões de maior atividade das células mitrais (Figura 4.5), o que pode ser 

justificado pela existência de comunicação pelas junções comunicantes entre as células 

mitrais e granulares, apesar da ausência de comunicação por sinapses dendrodendríticas 

nesse caso. Na situação com valores altos de junção comunicantes, 75 MΩ, como não 

houve alteração na atividade das células mitrais do bulbo também não ocorreu alteração 

na atividade das células granulares (Figura 4.4 e 4.5).  

A figura 4.6 mostra a atividade das células mitrais do bulbo em situações não 

simuladas nas figuras anteriores. Na figura 4.6, painel A, está  simulada a situação com 

um valor intermediário de junção comunicante (300 MΩ) no epitélio e as junções 

comunicantes e sinapses dendrodendríticas ausentes no bulbo. Nesse caso, foi possível 

observar a ativação de um grande número de glomérulos no bulbo durante os instantes 

posteriores a 5s, quando diversas ondas passam a se propagar e se aniquilar no epitélio 

olfativo (Figura 4.1). Como não existem nem junções comunicantes nem sinapses 

dendrodendríticas no bulbo, essa intensa atividade é proveniente exclusivamente dos 

aferentes epiteliais. É interessante notar que todas as células de um mesmo glomérulo 

são ativadas de maneira síncrona, o que pode ser explicado pelo fato de cada célula 

epitelial que expressa um mesmo receptor no modelo convergir para todas as células 

que compõem um mesmo glomérulo.  

Na figura 4.6, painel B, existem junções comunicantes de 300 MΩ somente no 

epitélio e apenas sinapses dendrodendríticas no bulbo. Nessa situação, existe uma 

atividade esparsa nos instantes que ocorrem ondas de voltagem no epitélio, posteriores a 

5s, (Figura 4.1), porém a atividade das células de um mesmo glomérulo não é mais 

síncrona, o que sugere que o bulbo olfativo apenas com sinapses dendrodendríticas e 

sem junções comunicantes não seria capaz de sincronizar completamente as células que 
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compõem um mesmo glomérulo. Sugerindo um papel importante das junções 

comunicantes bulbares na sincronização dos glomérulos.  

 

Figura 4.4 Instantes 3s, 5s e 7s da resposta a um odor da camada de células mitrais do bulbo 

sem conexões dendrodendríticas e simulada com diversos valores de junção comunicante.  

 
 

Figura 4.5 Instantes 3s, 5s e 7s da resposta a um odor da camada de células granulares do bulbo 

sem conexões dendrodendríticas e simulada com diversos valores de junção comunicante.  
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Figura 4.6 Atividade das células mitrais do bulbo na situação com um valor intermediário de 

junção comunicante (300 MΩ) no epitélio e as junções comunicantes e sinapses 

dendrodendríticas ausentes no bulbo (A); junções comunicantes de 300 MΩ somente no epitélio 

e apenas sinapses dendrodendríticas no bulbo (B); sem junções comunicantes no epitélio e sem 

sinapses dendrodendríticas no bulbo, mas com junções comunicantes de 300 MΩ no bulbo (C); 

junções comunicantes ausentes no epitélio e com a presença de junções comunicantes de 300 

MΩ e de sinapses dendrodendríticas no bulbo (D). 

 

Na figura 4.6, painel C, esta representada a situação sem junções comunicantes 

no epitélio e sem sinapses dendrodendríticas no bulbo, mas com junções comunicantes 

de 300 MΩ no bulbo. Nesse caso, dois glomérulos apresentaram maior atividade ao 

longo do tempo, com um grau de sincronismo intermediário entre as células de um 

mesmo glomérulo. Isso sugere que apenas a presença de junções comunicantes no bulbo 
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seria capaz se sincronizar as células mitrais de um mesmo glomérulo, mas a ausência de 

inibição lateral devido ao bloqueio das sinapses dendrodendríticas não induz um efeito 

de aumento na relação sinal/ruído.  

Finalmente, na figura 4.6, painel D, está simulada a situação com junções 

comunicantes ausentes no epitélio e com a presença de junções comunicantes de 300 

MΩ e de sinapses dendrodendríticas no bulbo (D). Nesse caso é possível observar a 

ativação de vários glomérulos, com um nível de sincronismo intraglomerular 

relativamente alto. Porém, não é possível saber se os níveis de junções comunicantes 

utilizados no modelo, 300 MΩ, correspondem aos que ocorrem no sistema olfativo real.    

Um resultado interessante observado nas simulações é a indicação que, para 

valores intermediários de junções comunicantes no epitélio, a atividade do bulbo pode 

ser pelo menos em parte um reflexo das ondas elétricas geradas no epitélio. O que 

poderia ter implicações interessantes na forma como o sistema olfativo processa as 

informações sensoriais. Nesse caso, o reconhecimento de um odor deveria estar 

vinculado a toda a matriz de células (Situações com Rgap=300 MΩ e 600 MΩ nas 

Figuras 4.2 e 4.4 e no painel B da figura 4.6), e não apenas a uma seqüência de ativação 

de glomérulos. O que, de certa forma, vai contra o dogma de que os glomérulos 

funcionam como verdadeiras unidades funcionais do sistema olfativo e que o 

reconhecimento odorífero seria uma conseqüência da ocorrência de um padrão de 

ativação de determinados glomérulos no bulbo, evidenciado através da observação de 

mapas espaciais, ou seja, estáticos, de atividade glomerular nessa estrutura (Xu et al., 

2000). Porém, existem trabalhos experimentais, com corantes sensíveis a voltagem, que 

demonstram mapas espaço-temporais de ativação dos glomérulos no bulbo. Ou seja, os 

glomérulos funcionariam como unidades funcionais, mas diferentes glomérulos seriam 

ativados em diferentes instantes de tempo, como ocorreu em algumas simulações 

demonstradas (Situações sem junção comunicante e com Rgap=1200 MΩ nas figuras 

4.2, 4.4 e nos painéis A e C e D da figura 4.6). Mas é importante lembrar que, em 

algumas dessas simulações, alguns glomérulos ficaram ativos por mais tempo do que 

outros, o que, de alguma maneira, seria compatível com a idéia da existência de algum 

tipo de mapa espacial no bulbo.  

Nos resultados apresentados até agora, foram mostrados registros da voltagem 

no corpo celular das células epiteliais e bulbares, incluindo os valores sublimiares. 

Alguns padrões espaço-temporais de ondas de voltagem podem ocorrer no epitélio com 
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junções comunicantes, com a participação das células que disparam potenciais de ação e 

das células que não disparam, mas possuem variações sublimiares no potencial de 

membrana. Mas, para fazer uma análise mais aprofundada das células que realmente 

estão produzindo potenciais de ação na rede, foram construídos gráficos contendo os 

momentos de ocorrência dos disparos das células das camadas epitelial e mitral do 

modelo, para as situações sem junção comunicantes e com junções comunicantes de 300 

MΩ. Esses gráficos, denominados raster plots, possibilitam a observação dos níveis de 

sincronismo nessas camadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Resposta do epitélio sem junções comunicantes a uma estimulação com 20 µM de 

odor acetofenona. Acima estão mostrados os instantes em que os potenciais de ação ocorrem, 

representados por pontos no raster plot, em cada célula da rede epitelial. A abscissa mostra o 

tempo, em ms, e a ordenada mostra índices de 1 a 2500, que identificam cada célula da rede 

neural. Ao meio, a linha pontilhada mostra o ritmo respiratório que determina o padrão de odor 

que a rede recebe, e a linha contínua representa o potencial de campo extracelular medido no 

epitélio olfativo (EOG), durante o estímulo odorífero. Abaixo temos a análise de wavelet, onde 

a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada representa as diferentes componentes de 

freqüência presentes no EOG ao longo do tempo. Cores mais próximas ao vermelho identificam 

as componentes de freqüência presentes em maior intensidade e as cores mais próximas ao azul 

representam as componentes de menor intensidade.   

 

As próximas simulações mostram a resposta da rede, sem junções comunicantes 

no bulbo, com junções comunicantes de 300 MΩ ou sem junções comunicantes no 

 

BAIXA POTENCIA ALTA POTENCIA 



 

 

83 

  

epitélio, em duas concentrações do odor acetofenona. Foram utilizadas concentrações de 

20 µM e 50 µM de odor nesse caso (Figuras 4.7 a 4.24).  

As figuras 4.7 e 4.8 representam a resposta do epitélio olfativo sem junções 

comunicantes a um estímulo de acetofenona de 20 µM, e as figuras 4.9 e 4.10 

representam a resposta do bulbo. 

Na figura 4.7, é possível notar que o limiar de disparo das células do epitélio 

sensíveis ao odor foi alcançado e essas células passaram a disparar potenciais de ação 

sincronamente, representados por pontos no painel superior. Esses pacotes de potenciais 

de ação formam verdadeiras bandas de disparos na figura, como se fossem barras 

verticais. Os pacotes de disparos ocorrem em fase com o ritmo respiratório, 

representado pela linha pontilhada no painel do meio, e é possível notar que existe 

alguma relação entre o EOG calculado, linha contínua no painel do meio, e a ocorrência 

dos potenciais de ação no epitélio. O painel abaixo mostra as componentes de 

freqüência do EOG calculado ao longo do tempo, e demonstra que, além das 

componentes lentas relacionadas com o ritmo respiratório, existem componentes de 

mais alta freqüência associadas aos pacotes de disparos no epitélio. A figura 4.8 mostra 

o espectro de potência médio obtido da análise de wavelet do EOG epitelial durante 

todo o tempo da simulação mostrado na figura 4.7. Nessa figura é possível notar a 

existência de um pico em 2 Hz, determinado principalmente pela freqüência 

respiratória, e um pico menor entre 40 e 60 Hz e outro entre 80 e 100 Hz, 

provavelmente determinados pelas freqüências de disparo das células. 

 

 

Figura 4.8 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da analise de wavelet do EOG 

epitelial durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.7. 
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Na figura 4.9, é possível notar que as células mitrais do bulbo também disparam 

potenciais de ação sincronamente, em resposta a chegada dos potenciais de ação 

provindos das células epiteliais. Os pacotes de potenciais de ação também formam 

bandas de disparos na figura 4.9, que ocorrem em fase com o ritmo respiratório. O 

painel abaixo mostra as componentes de freqüência do EEG calculado ao longo do 

tempo, e demonstra que também existem componentes lentas no bulbo, relacionadas 

com o ritmo respiratório, e componentes de mais alta freqüência, associadas aos pacotes 

de disparos no epitélio. A figura 4.10 sintetiza essas informações no espectro de 

potência médio obtido da análise de wavelet, onde é possível visualizar um grande pico 

por volta de 2 Hz  e dois picos menores por volta de 50 e 90 Hz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Resposta do bulbo sem junções comunicantes a uma estimulação com 20 µM de odor 

acetofenona. Acima, a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada representa índices de 1 

a 64, que identificam cada célula da camada mitral. Ao meio, a linha pontilhada mostra o ritmo 

respiratório e a linha contínua representa o potencial de campo extracelular medido no bulbo 

olfativo (EEG), durante o estímulo odorífero. Abaixo temos a análise de wavelet.   

 
As figuras 4.11 e 4.12 representam a resposta do epitélio olfativo sem junções 

comunicantes a um estímulo de acetofenona de 50 µM, e as figuras 4.13 e 4.14 

representam a resposta do bulbo. 
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Figura 4.10 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da análise de wavelet do EEG 

bulbar durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11 Resposta do epitélio sem junções comunicantes a uma estimulação com 50 µM de 

odor acetofenona. Acima estão mostrados os instantes em que os potenciais de ação ocorrem. 

Ao meio, a linha pontilha mostra o ritmo respiratório, e a linha contínua representa o potencial 

de campo extracelular medido no epitélio olfativo (EOG), durante o estímulo odorífero. Abaixo 

temos a análise de wavelet.  
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Na figura 4.11, é possível notar que o limiar de disparo foi alcançado e os 

pacotes de disparos das células do epitélio sensíveis ao odor ocorrem em maior número 

e em maior freqüência, devido a alta concentração de odor utilizada, 50 µM. Porém, o 

EOG calculado não apresenta oscilações de alta freqüência, uma vez que o potencial de 

campo extracelular nem sempre é um reflexo da ocorrência dos potenciais de ações nas 

células. Em geral o potencial de campo extracelular reflete a atividade sináptica da rede 

neural, como foi mostrado no exemplo das fontes e sorvedouros de corrente no modelo 

do córtex piriforme (Figuras 3.24 e 3.25). O fato do potencial de campo extracelular 

medido estar com a fase invertida com relação ao ritmo respiratório pode ser esclarecido 

devido a posição do eletrodo em relação aos pólos do dipolo formado pelas correntes 

que fluem no meio extracelular da camada de células.  

O espectro de potência na figura 4.12 mostra apenas um grande pico em 2 Hz, 

devido ao padrão de EEG obtido com a simulação.  

 

Figura 4.12 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da análise de wavelet do EOG 

epitelial durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.11. 

 

Na figura 4.13, é possível notar que as células mitrais do bulbo disparam 

potenciais de ação sincronamente, em resposta a chegada dos potenciais de ação 

provindos das células receptoras. Observe que existe uma maior quantidade de bandas 

formadas pelos pacotes de potenciais de ação, devido a estimulação com uma 

concentração mais alta de 50 µM de odor. Tanto os pacotes de potenciais de ação como 

as oscilações no EEG, no painel do meio, ocorrem em fase com o ritmo respiratório. O 

painel abaixo mostra as componentes de freqüência do EEG calculado ao longo do 

tempo, e demonstra que também existem componentes lentas no bulbo, relacionadas 
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com o ritmo respiratório, e componentes de mais alta freqüência, associadas a alguns 

pacotes de disparos no epitélio. A figura 4.14 sintetiza essas informações no espectro de 

potência médio obtido da analise de wavelet, onde é possível visualizar dois picos 

maiores por volta de 2 Hz e 8 Hz,  e outros dois picos mais suaves entre 20 e 30 Hz e 

por volta de 70 a 90 Hz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Resposta do bulbo sem junções comunicantes a uma estimulação com 50 µM de 

odor acetofenona. Acima, a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada representa índices 

de 1 a 64, que identificam cada célula da camada mitral. Ao meio, a linha pontilhada mostra o 

ritmo respiratório e a linha contínua representa o potencial de campo extracelular medido no 

bulbo olfativo (EEG), durante o estímulo odorífero. Abaixo temos a análise de wavelet.   

 

Figura 4.14 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da análise de wavelet do EEG 

bulbar durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.13. 
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As figuras 4.15 e 4.16 representam a resposta do epitélio olfativo, com junções 

comunicantes de 300 MΩ, a um estímulo de acetofenona de 20 µM, e as figuras 4.17 e 

4.18 representam a resposta do bulbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Resposta do epitélio, com junções comunicantes de 300 MΩ, a uma estimulação 

com 20 µM de odor acetofenona. Acima estão mostrados os instantes em que os potenciais de 

ação ocorrem. Ao meio, a linha pontilha mostra o ritmo respiratório, e a linha contínua 

representa o potencial de campo extracelular medido no epitélio olfativo (EOG), durante o 

estímulo odorífero. Abaixo temos a análise de wavelet.  

 

Figura 4.16 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da análise de wavelet do EOG 

epitelial durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.15.  
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Na figura 4.15, é possível notar que o limiar de disparo não foi alcançado e, 

portanto, não existem pontos no raster plot. Apesar disso, é possível observar uma 

componente de freqüência próxima a 2 Hz no gráfico de wavelet e no espectro de 

potência (figura 4.16), provavelmente devido a uma variação sublimiar no potencial de 

membrana das células ao longo do ciclo respiratório. Interessantemente, com a mesma 

concentração de odor utilizada aqui, 20 µM, foi possível para gerar potenciais de ação 

no epitélio sem junções comunicantes (Figura 4.7), sugerindo fortemente o papel das 

junções comunicantes no aumento do limiar de disparo das células receptoras, como já 

havia sido observado anteriormente nos estudos de variação sistemática no valor dos 

acoplamentos elétricos epiteliais (Figura 4.1), onde as células não haviam disparado 

quando foram utilizados valores altos de acoplamento, Rgap=75 MΩ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Resposta do bulbo a uma estimulação com 20 µM de odor acetofenona, com 

junções comunicantes de 300 MΩ no epitélio. Acima, a abscissa representa o tempo, em ms, e a 

ordenada representa índices de 1 a 64, que identificam cada célula da camada mitral. Ao meio, a 

linha pontilhada mostra o ritmo respiratório e a linha contínua representa o potencial de campo 

extracelular medido no bulbo olfativo (EEG), durante o estímulo odorífero. Abaixo temos a 

análise de wavelet.   
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Figura 4.18 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da análise de wavelet do EEG 

bulbar durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.17. 

 

A figura 4.17 mostrou que também não ocorreram disparos nas células mitrais, o 

que pode ser explicado pelo fato das células receptoras aferentes não terem alcançado o 

limiar de disparo e produzido potenciais de ação. O potencial de campo extracelular não 

se alterou, uma vez que também não foram simulados disparos espontâneos nas células 

bulbares. As componentes de freqüência observadas na wavelet e na figura 4.18 são 

artefatos que ocorreram durante os primeiros passos da simulação e não devem ser 

levadas em consideração.  

As figuras 4.19 e 4.20 representam a resposta do epitélio olfativo, com junções 

comunicantes de 300 MΩ, a um estímulo de acetofenona de 50 µM, e as figuras 4.21 e 

4.22 representam a resposta do bulbo. Nesse caso, o limiar de disparo foi alcançado na 

rede com junções comunicantes (Figura 4.19). Diferentemente das simulações 

anteriores sem junções comunicantes (Figura 4.11), quase todas as células do epitélio 

passaram a disparar em pacotes relativamente síncronos. Isso pode ser explicado pela 

ocorrência de ondas de voltagem que se propagam através das junções comunicantes e 

fazem as células que não são diretamente sensíveis ao odor utilizado dispararem, como 

foi mostrado na figura 4.1. É possível notar também a ocorrência de um atraso maior 

entre um pacote de disparo e outro nos intervalos entre uma respirada e outra, por volta 

de 0 e de 500 ms. Semelhantemente a figura 4.11, o EEG obtido ficou com a fase 

invertida com relação ao ritmo respiratório e ocorreu apenas um pico no espectro de 

freqüência, próximo ao ritmo respiratório de 2 Hz (Figura 4.20).  
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Figura 4.19 Resposta do epitélio, com junções comunicantes de 300 MΩ, a uma estimulação 

com 50 µM de odor acetofenona. Acima estão mostrados os instantes em que os potenciais de 

ação ocorrem. Ao meio, a linha pontilhada mostra o ritmo respiratório, e a linha contínua 

representa o potencial de campo extracelular medido no epitélio olfativo (EOG), durante o 

estímulo odorífero. Abaixo temos a análise de wavelet.  

   

 

Figura 4.20 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da análise de wavelet do EOG 

epitelial durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.19. 
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Figura 4.21 Resposta do bulbo a uma estimulação com 50 µM de odor acetofenona, com 

junções comunicantes de 300 MΩ no epitélio. Acima, a abscissa representa o tempo, em ms, e a 

ordenada representa índices de 1 a 64, que identificam cada célula da camada mitral. Ao meio, a 

linha pontilha mostra o ritmo respiratório e a linha contínua representa o potencial de campo 

extracelular medido no bulbo olfativo (EEG), durante o estímulo odorífero. Abaixo temos a 

análise de wavelet.   

 

 

Figura 4.22 Espectro de potência médio, normalizado, obtido da análise de wavelet do EEG 

bulbar durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.21. 
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A figura 4.21 apresenta a resposta do bulbo, sem junções comunicantes, a 

estimulação do epitélio, com junções comunicantes de 300 MΩ, com 50 µM de odor 

acetofenona. É possível observar a ocorrência de bandas no raster plot (Figura 4.21), 

devido ao disparo síncrono das células mitrais, em resposta ao disparo síncrono das 

células receptoras no epitélio (Figura 4.19). A freqüência de ocorrência dos pacotes de 

disparos varia ao longo do ritmo respiratório, e é possível notar momentos em que as 

bandas ocorrem de maneira mais concentrada, ou seja, as freqüências de disparo das 

células mitrais estão maiores (instantes ao redor de 300ms, 600ms e 900ms na  Figura 

4.21). O EEG do bulbo apresentou componentes lentas de freqüência, próximas ao 

ritmo respiratório, e componentes rápidas, ao redor de 20 a 30 Hz e 50 a 100 Hz (Figura 

4.22). 

As figuras 4.23 e 4.24 mostram um exemplo do potencial de membrana das 

células receptoras e mitrais do bulbo durante o primeiro período de inspiração, nas 

situações com e sem junção comunicante no epitélio em resposta à estimulação com 50 

µM de odor acetofenona.  

Na figura 4.23, no modelo com junções comunicantes de 300 MΩ apenas no 

epitélio (ver também as figuras 4.19 e 4.21), as células do epitélio e do bulbo 

apresentam diversos potenciais de ação em sincronia (painel A), o que pode ser 

verificado também no raster plot (painel B). Na figura 4.24, o modelo, sem junções 

comunicantes (ver também as figuras 4.11 e 4.13), possui sincronismo entre as células 

do epitélio e do bulbo, porém, o número de células que produz potenciais de ação em 

cada camada é bastante reduzido (painel B). Note que o painel A dessa figura mostra 

apenas o potencial de membrana de uma célula receptora que não está produzindo 

potenciais de ação e de uma célula mitral que esta produzindo potenciais de ação.  

Esses exemplos (figuras 4.23 e 4.24) mostram, de maneira muito clara, a íntima 

relação entre as células do epitélio e do bulbo, assim como a influência que a presença 

das junções comunicantes pode produzir nos padrões de disparo das células dessas redes 

neurais. Além disso, as simulações mostradas anteriormente (Figuras 4.7 a 4.22) 

demonstraram o papel importante da freqüência respiratória no padrão de disparos 

dessas células. 
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Figura 4.23 Estimulação com 50 µM de odor e com junções comunicantes de 300 MΩ apenas 

no epitélio, durante o primeiro período de inspiração (0 a 0,25 s). Acima temos o registro da 

voltagem no soma de uma célula receptora e de uma célula mitral representativas durante este 

período de tempo e é possível observar os disparos dessas células. Abaixo temos o raster plot de 

64 células receptoras e das 64 células mitrais mostrando uma ocorrência bastante sincronizada 

dos disparos dessas células. 
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Figura 4.24 Estimulação com 50 µM de odor e sem junções comunicantes no sistema, durante o 

primeiro período de inspiração (0 a 0,25 s). Acima temos o registro da voltagem no soma de 

uma célula receptora e de uma célula mitral representativas durante este período de tempo e é 

possível observar os disparos da célula mitral e não da célula receptora. Isso porque a célula 

representada é não responsiva ao odor e como não há junções comunicantes ela não foi ativada. 

Abaixo temos o raster plot de todas as células receptoras e das 64 células mitrais mostrando uma 

ocorrência bastante sincronizada dos disparos dessas células. Note que na camada receptora 

apenas as células sensíveis ao odor que disparam e, conseqüentemente, um número menor de 

células mitrais dispara no bulbo. 
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Além dos estudos já apresentados nas redes neurais, também foram realizadas 

simulações com o objetivo de entender melhor o efeito da respiração em células 

isoladas do sistema. Para isso, foi utilizado um modelo de uma célula receptora 

conectada a apenas uma célula mitral, com toda a sua arborização dendrítica, e acoplada 

por sinapses dendrodendríticas a uma célula granular. Também foi feito um estudo no 

modelo bioquímico das vias de transdução olfativa, para entender como a apresentação 

síncrona de odores ao sistema, determinada principalmente pelo ritmo respiratório, pode 

influenciar as correntes receptoras do sistema.  

Foram apresentados dois pulsos odoríferos de 10 ms de duração cada, nas 

freqüências de 0,5 Hz e 0,25 Hz, ao modelo das vias bioquímicas associadas à 

transdução olfativa. As concentrações utilizadas nos pulsos odoríferos foram variadas 

de valores sublimiares até valores supralimiares, como mostrado anteriormente na 

figura 3.4.  

A resposta do modelo aos pulsos apresentados a 0,5 Hz esta mostrada na figura 

4.25. Foi possível notar nessa simulação que o complexo odorante receptor não mostra 

adaptação ao segundo pulso de odor, porém, os componentes da via apresentam 

adaptação e atenuam a resposta ao segundo pulso, o que caracteriza um período 

refratário relativo. Consequentemente, a resposta da corrente receptora ao segundo 

pulso também esta atenuada (CNG+CAC). É possível observar também que a 

concentração de vários componentes da via (AC3, AMPc, íons cálcio e a corrente 

receptora (CNG+CAC) apresentam oscilações entre um pulso e outro, o que já havia 

sido mostrado anteriormente por Suzuki et al. (2002). De acordo com as análises de 

wavelet de Suzuki et al. (2002) essas oscilações ficam em torno de 2 Hz, e são 

propriedades intrínsecas da via bioquímica. Como esse modelo da via bioquímica foi 

baseado em peixes, e muitos dos parâmetros utilizados não eram conhecidos (Suzuki et 

al. (2002), é possível que o nível de adaptação obtido a baixas freqüências seja uma 

limitação do modelo construído ou esteja associado apenas ao ritmo de abertura 

opércular em peixes, uma vez que as freqüências respiratórias e de farejamento em 

mamíferos podem alcançar facilmente valores em torno de 10 Hz (Adrian, 1942; 

Macrides e Chorover, 1972; Uchida e Mainen, 2003), o que seria incompatível com 

esses níveis de adaptação. Mesmo com a utilização de pulsos odoríferos de 0,25 Hz, o 

modelo ainda apresenta adaptação nos componentes da via e na corrente receptora, 

apesar do nível da adaptação ser menor nesse caso (figura 4.26). Mesmo com os níveis 

de adaptação observados no modelo bioquímico, as correntes receptoras obtidas 
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(CNG+CAC nas figuras 4.25 e 4.26) estão de acordo com aquelas calculadas com as 

equações 3.1 e 3.2, que simulam os efeitos da respiração e da concentração de odor nas 

correntes receptoras (Figuras 3.5, 3.6 e 3.7).  

 

Figura 4.25 Resposta do modelo bioquímico a dois pulsos de estímulo odorífero apresentados a 

0,5 Hz e com diferentes concentrações. Cada cubo representa a resposta de um componente da 

via, onde o eixo X é o tempo, em segundos, o eixo Y é a intensidade do odor, em logaritmo da 

concentração, e o eixo Z é a concentração, em µM, de um componente da via. Cada curva 

representa a resposta do componente da via a uma intensidade de estímulo odorífero. Acima e a 

esquerda esta a quantidade de complexos receptor-odor, ao centro esta a quantidade de AC3 e a 

direita esta a quantidade de AMPc. Ao meio e a esquerda esta a quantidade de íons cálcio no 

meio intracelular, ao centro esta a quantidade de íons cálcio ligados a calmodulina (Ca4CAM), e 

a direita esta a quantidade de PDE ativada por Ca4CAM. Abaixo e a esquerda esta a quantidade 

de canais de cátions dependentes de AMPc (CNG), ao centro esta a quantidade de canais de 

cloreto dependentes de íons cálcio (CAC), e a direita esta a quantidade total de canais iônicos 

ativados. A duração de cada pulso odorífero utilizado foi 10 ms. 



 

 

98 

  

 

Figura 4.26 Resposta do modelo bioquímico a dois pulsos de estímulo odorífero apresentados a 

0,25 Hz e com diferentes concentrações. A legenda esta descrita na figura 4.25.  

 

Para estudar o efeito da respiração em células isoladas do sistema olfativo, foi 

utilizado um modelo de uma célula receptora conectada a uma célula mitral e acoplada 

por sinapses dendrodendríticas a uma célula granular. As células receptoras foram 

estimuladas com uma concentração de 20 µM e diferentes freqüências respiratórias. As 

figuras 4.27 a 4.31 mostram a voltagem no soma da célula receptora, da célula mitral e  

granular, assim como as condutâncias do AMPA e NMDA na sinapse dendrodendrítica, 

para as freqüências de 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 6 Hz e 8Hz.  

Na figura 4.27, a estimulação odorífera com uma freqüência de 0,5 Hz produz 

disparos na célula receptora, que tendem a acontecer em pacotes que acompanham a 

freqüência respiratória. Os disparos na célula receptora induzem a ocorrência de 

disparos na célula mitral, que por sua vez induz a ocorrência de potenciais de ação na 

célula granular. É interessante notar que a 0,5 Hz os disparos da célula mitral também 

ocorrem em pacotes que acompanham o ritmo respiratório e consequentemente 

produzem oscilações cíclicas na condutância do canal tipo NMDA e AMPA nos 

espinhos da célula granular. Particularmente, a variação na condutância do canal tipo 

AMPA, que possui um tempo de ativação e desativação muito menor que do NMDA, 

ocorre em pacotes semelhantes aos descritos anteriormente.  
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Figura 4.27 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando a voltagem no soma de uma 

célula receptora sendo estimulada por uma freqüência de 0,5 Hz e uma concentração de odor de 

20 µM, acima e a esquerda. Acima e ao centro esta mostrada a voltagem na célula mitral que 

recebe aferências excitatórias da célula receptora. Acima e a direita esta mostrada a voltagem na 

célula granular acoplada a célula mitral. Abaixo e ao centro esta o esquema da célula mitral 

acoplada a célula granular, mostrando a intensidade das despolarizações ao longo da árvore 

dendrítica com um código de cores, onde as cores mais claras representam maiores 

despolarizações e as mais escuras representam menores despolarizações. O painel abaixo e a 

esquerda mostra a condutância nos canais receptores do tipo NMDA, em branco, e a dos canais 

receptores do tipo AMPA, em cinza. Abaixo e a direita esta o painel de controle da simulação. 

 

Na figura 4.28, a estimulação odorífera com uma freqüência de 1 Hz produz 

disparos na célula receptora, que tendem a acontecer em pacotes que acompanham a 

freqüência respiratória. Nessa simulação os pacotes foram menores do que aqueles 

obtidos a um ritmo respiratório de 0,5 Hz (Figura 4.27). Os disparos na célula receptora 

produzem disparos na célula mitral, que induz a ocorrência de potenciais de ação na 

célula granular. Os disparos da célula mitral também ocorrem em pacotes que 

acompanham o ritmo respiratório e produzem oscilações cíclicas na condutância do 

canal tipo NMDA e AMPA nos espinhos da célula granular. Nessa simulação, a 

variação na condutância do NMDA sobe e passa a oscilar ao redor desse valor, no 

mesmo ritmo imposto pela respiração.  
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Figura 4.28 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando a voltagem no soma de uma 

célula receptora sendo estimulada por uma freqüência de 1 Hz e uma concentração de odor de 

20 µM, acima e a esquerda. Acima e ao centro esta mostrada a voltagem na célula mitral que 

recebe aferências excitatórias da célula receptora. Acima e a direita esta mostrada a voltagem na 

célula granular acoplada a célula mitral. Abaixo e ao centro esta o esquema da célula mitral 

acoplada a célula granular, mostrando a intensidade das despolarizações ao longo da árvore 

dendrítica com um código de cores, onde as cores mais claras representam maiores 

despolarizações e as cores mais escuras representam menores despolarizações. O painel abaixo 

e a esquerda mostra a condutância nos canais receptores do tipo NMDA, em branco, e a dos 

canais receptores do tipo AMPA, em cinza. Abaixo e a direita esta o painel de controle da 

simulação. 

 

Na figura 4.29, a estimulação odorífera com uma freqüência de 2 Hz produz 

disparos na célula receptora, que tendem a acontecer em pacotes que acompanham a 

respiração, porém com uma duração menor do que os pacotes que ocorrem a 

freqüências respiratórias menores (Figuras 4.27 e 4.28). Os disparos na célula receptora 

produzem disparos na célula mitral, que induz a ocorrência de potenciais de ação na 

célula granular. Os disparos da célula mitral também ocorrem em pacotes que 

acompanham o ritmo respiratório, apesar do intervalo entre um pacote de disparos e 

outro ser bem reduzido, e produzem oscilações cíclicas na condutância do canal tipo 

NMDA e AMPA nos espinhos da célula granular. É possível notar que ocorre somação 

temporal na condutância do NMDA nesse caso, que sobe gradativamente a cada ciclo 

respiratório.  
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Figura 4.29 Exemplo da tela do simulador GENESIS, mostrando a voltagem no soma de uma 

célula receptora sendo estimulada por uma freqüência de 2 Hz e uma concentração de odor de 

20 µM, acima e a esquerda. Acima e ao centro esta mostrada a voltagem na célula mitral que 

recebe aferências excitatórias da célula receptora. Acima e a direita esta mostrada a voltagem na 

célula granular acoplada a célula mitral. Abaixo e ao centro esta o esquema da célula mitral 

acoplada a célula granular, mostrando a intensidade das despolarizações ao longo da árvore 

dendrítica com um código de cores, onde as cores mais claras representam maiores 

despolarizações e as cores mais escuras representam menores despolarizações. O painel abaixo 

e a esquerda mostra a condutância nos canais receptores do tipo NMDA, em branco, e a dos 

canais receptores do tipo AMPA, em cinza. Abaixo e a direita esta o painel de controle da 

simulação. 

 

 A resposta das células a todas as simulações com ritmos respiratórios 

acima de 2 HZ foram muito semelhantes (Figuras 4.30 a 4.32). De maneira geral, a 

duração dos pacotes de disparo da célula receptora diminui proporcionalmente ao 

aumento no ritmo respiratório, e os potenciais de ação nas células mitrais e granulares já 

não apresentam mais pacotes de disparo, mas apenas um padrão de disparo que começa 

com uma freqüência menor que depois passa a aumentar até alcançar um determinado 

valor e estabilizar (Figuras 4.30 a 4.32). A condutância do AMPA segue o mesmo 
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padrão e a condutância do NMDA sofre uma somação temporal contínua em resposta a 

cada disparado da célula mitral.  

 Apesar das células mitrais unitárias pararem de acompanhar o ritmo 

respiratório a freqüências maiores que 2 Hz nas simulações, isso não quer dizer que as 

células mitrais na rede neural param de acompanhar o ritmo respiratório. Isso pode ser 

explicado porque diferentes células mitrais da rede podem disparar em diferentes ciclos 

respiratórios em resposta ao odor, evitando que o processo de saturação na freqüência 

de disparos ocorra. Além disso, durante o mesmo ciclo respiratório as células da região 

anterior do epitélio são estimuladas antes das células da região posterior, podendo fazer 

as células mitrais que recebem aferências da região anterior dispararem antes das células 

que recebem aferências da região posterior.     

   

 

Figura 4.30 Resposta de uma célula receptora, de uma célula mitral e de uma célula granular a 

um estímulo respiratório de 4 Hz e uma concentração de odor de 20 µM. A legenda esta descrita 

na figura 4.27.  
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Figura 4.31 Resposta de uma célula receptora, de uma célula mitral e de uma célula granular a 

um estímulo respiratório de 6 Hz e uma concentração de odor de 20 µM. A legenda esta descrita 

na figura 4.27.  

 

 

Figura 4.32 Resposta de uma célula receptora, de uma célula mitral e de uma célula granular a 

um estímulo respiratório de 8 Hz e uma concentração de odor de 20 µM. A legenda esta descrita 

na figura 4.27.  
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Finalmente, os padrões de disparo das células mitrais na rede do bulbo olfativo, 

em diferentes freqüências respiratórias, foram utilizados como base para criar a 

estimulação do modelo do córtex piriforme modificado de Vanier (2001).  Nesse estudo, 

foram obtidas as medidas das fontes e sorvedouros de corrente extracelular em 

diferentes profundidades do córtex piriforme simulado, para observar a relação entre a 

localização das sinapses químicas no tecido e a geração das oscilações elétricas 

extracelulares no córtex piriforme.  

Como não foram simulados disparos espontâneos no modelo do bulbo olfativo, a 

atividade espontânea das células mitrais que enviam aferências para o modelo do córtex 

piriforme foi simulada com base nos dados experimentais de Bhalla e Bower (1997). 

Um exemplo da resposta do córtex piriforme ao disparo espontâneo das células mitrais 

esta mostrado nas figuras (4.33, 4.34 e 4.35).   

 

Figura 4.33 Resposta do córtex piriforme aos disparos espontâneos das células mitrais. Acima 

estão mostrados os instantes em que os potenciais de ação ocorrem, representados por pontos no 

raster plot, em cada célula mitral do bulbo. A abscissa mostra o tempo, em ms, e a ordenada 

mostra índices de 1 a 1000, que identificam cada célula da rede neural. Ao meio, a linha 

contínua representa o EEG medido no córtex piriforme. Abaixo temos a análise de wavelet, 

onde a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada representa as diferentes componentes 

de freqüência presentes no EEG ao longo do tempo. Cores próximas ao vermelho identificam as 

componentes de freqüência presentes em maior intensidade e as cores próximas ao azul 

representam as componentes de menor intensidade.   
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Figura 4.34 Espectro de potência médio obtido da análise de wavelet do EEG do córtex 

piriforme durante todo o tempo da simulação mostrada na figura 4.33. 

 

Figura 4.35 Resposta do modelo de córtex piriforme a estimulação com disparos espontâneos 

das células mitrais. Acima, esta o gráfico da variação da voltagem do potencial de campo 

extracelular, em µV, ao longo do tempo, em ms. Abaixo, esta o gráfico que mostra a localização 

das fontes e sorvedouros de correntes elétricas em diferentes profundidades do tecido 

extracelular, em µm, ao longo do tempo, em ms. Os círculos concêntricos representam 

sorvedouros de correntes, as demais regiões representam fontes de correntes.  
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Foi possível notar nas figuras 4.33, 4.34 e 4.35 que apenas a atividade basal das 

células mitrais é capaz de gerar oscilações no potencial de campo extracelular do córtex 

piriforme, e que essas  oscilações ocorrem em várias freqüências ao longo do espectro 

de potência. Além disso, é possível verificar que a ocorrências dessas oscilações esta 

intimamente ligada com a localização das sinapses químicas no córtex piriforme, que 

determinam  a posição das fontes e sorvedouros de corrente no tecido simulado. 

Adicionalmente, sobreposta a atividade basal das células mitrais, foram 

simulados vários pacotes de disparos síncronos das células mitrais, semelhantes aos 

obtidos nas simulações do bulbo olfativo durante um ciclo respiratório (Figuras 4.36 a 

4.66). Desta maneira, o modelo do córtex piriforme recebeu aferências de pelo menos 

1000 células mitrais com atividade basal, sobreposta a diversos pacotes síncronos de 

disparos em determinados grupos de células mitrais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos sobrepostos aos 

disparos espontâneos das células mitrais. Acima estão mostrados os instantes em que os 

potenciais de ação ocorrem, representados por pontos no raster plot, em cada célula mitral do 

bulbo. Ao meio, a linha contínua representa o EEG medido no córtex piriforme. Abaixo temos a 

análise de wavelet, onde a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada representa as 

diferentes componentes de freqüência presentes no EEG ao longo do tempo.  
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As figuras 4.36, 4.37 e 4.38 mostram a resposta do córtex piriforme a um 

estímulo com pacotes de disparos das células mitrais, durante um ciclo respiratório. 

Nesse caso o número de células disparando sincronamente foi de aproximadamente 250 

células em cada pacote, para simular as situações sem junções comunicantes no epitélio, 

onde o número de células mitrais disparando é menor (Figuras 4.9, 4.13 e 4.24).  

 

Figura 4.37 Acima esta mostrado o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma 

simulação com o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.36.  

 

Figura 4.38 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.36 e 4.37.  
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As figuras 4.39, 4.40 e 4.41 mostram a resposta do córtex piriforme, durante 

dois ciclos respiratórios, em uma situação em que todas as 1000 células mitrais estão 

disparando sincronamente, para simular a situação com junções comunicantes no 

epitélio, onde o número de células disparando é maior (Figuras 4.21 e 4.23). Na figura 

4.39, os pacotes de sincronismo foram separados por intervalos maiores, para simular as 

situações de ocorrências concentradas de pacotes de disparo em determinados instantes, 

como foi demonstrado no modelo do bulbo na figura 4.21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos sobrepostos aos 

disparos espontâneos das células mitrais. Acima estão mostrados os instantes em que os 

potenciais de ação ocorrem, representados por pontos no raster plot, em cada célula mitral do 

bulbo. Ao meio, a linha contínua representa o EEG medido no córtex piriforme. Abaixo temos a 

análise de wavelet, onde a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada representa as 

diferentes componentes de freqüência presentes no EEG ao longo do tempo.  

Foi possível observar nas simulações anteriores (Figuras 4.36 a 4.41), que as 

freqüências obtidas nos EEGs ficaram muito distribuídas ao longo do espectro de 

freqüência (Figuras 4.38 e 4.41). A figura 4.37 mostrou um padrão oscilatório 

extremamente irregular do EEG e de CSD, enquanto a figura 4.40 apresentou um 

padrão oscilatório excessivamente regular, distanciando os resultados obtidos daqueles 

normalmente observados nas medidas experimentais do córtex piriforme (Freeman, 
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1975; Ketchum e Haberly, 1991; Vanderwolf e Zibrowski, 2001; Neville e Haberly, 

2003). 

 

Figura 4.40 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.39.  

 

 

Figura 4.41 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.39 e 4.40.  
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Devido aos padrões de EEG e de CSD obtidos com o modelo do córtex 

piriforme estarem em desacordo com as evidências experimentais nas simulações com 

junções comunicantes no epitélio, onde ocorreu um sincronismo exagerado das células 

mitrais (Figura 4.39), e nas simulações sem junções comunicantes com os disparos 

síncronos sempre nos mesmos grupos de células mitrais (Figura 4.36), outras 

simulações foram feiras apenas em situações sem junções comunicantes no epitélio e 

com a estimulação de diferentes células mitrais em cada pacote de disparo. Desta 

maneira, esses pacotes de disparo mudam de um grupo de células mitrais para  outro, ao 

longo de um ciclo respiratório, para simular o efeito do trajeto realizado pelos odores 

respirados, das regiões anteriores para as regiões posteriores da mucosa olfativa. As 

figuras 4.42, 4.43 e 4.44 mostram a resposta do modelo durante um ciclo respiratório, 

com a estimulação de diferentes células mitrais em cada pacote de disparos, indicados 

por setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, indicados por setas, 

sobrepostos aos disparos espontâneos das células mitrais. Acima estão mostrados os instantes 

em que os potenciais de ação ocorrem, representados por pontos no raster plot, em cada célula 

mitral do bulbo. Ao meio, a linha contínua representa o EEG medido no córtex piriforme. 

Abaixo temos a análise de wavelet, onde a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada 

representa as diferentes componentes de freqüência presentes no EEG ao longo do tempo.  
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Figura 4.43 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.42. As setas indicam os momentos em que 

os pacotes de disparo ocorrem nas células mitrais do bulbo. 

 

 

Figura 4.44 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.42 e 4.43. 
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O padrão oscilatório obtido no EEG do córtex piriforme observado nas figuras 

4.42 e 4.43 é próximo àqueles normalmente medidos experimentalmente, com um pico 

no ritmo gama, entre 40 e 70 Hz, e um pico no ritmo teta, entre 1 e 10 Hz (Figura 4.44). 

Com base nessa evidência, foram feitas mais simulações com a estimulação de 

diferentes células mitrais em cada pacote de disparos. 

As figuras 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48 mostram a resposta do córtex piriforme 

durante dois ciclos respiratórios, com a estimulação de diferentes células mitrais em 

cada pacote de disparos, indicados por setas. 

Para verificar a importância do ciclo respiratório, foi feita uma simulação com 

diversos pacotes de sincronismo no bulbo a uma freqüência de 50 Hz, sem os intervalos 

entre uma respiração e outra (Figuras 4.49 a 4.51). Esses resultados mostraram que o 

pico no espectro de potência, entre 1 e 10 Hz, torna-se muito baixo, enquanto o pico ao 

redor de 50 Hz torna-se muito maior, demonstrando que a intensidade da componente 

lenta do espectro de potência esta associada ao ritmo respiratório (Figura 4.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, indicados por setas, 

sobrepostos aos disparos espontâneos das células mitrais. Acima estão mostrados os instantes 

em que os potenciais de ação ocorrem, representados por pontos no raster plot, em cada célula 

mitral do bulbo. Ao meio, a linha contínua representa o EEG medido no córtex piriforme. 

Abaixo temos a análise de wavelet, onde a abscissa representa o tempo, em ms, e a ordenada 

representa as diferentes componentes de freqüência presentes no EEG ao longo do tempo.  
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Figura 4.46 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.45. As setas indicam os momentos em que 

os pacotes de disparo ocorrem nas células mitrais do bulbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47 Gráfico que mostra em perspectiva as fontes e sorvedouros de corrente no córtex 

piriforme. Os picos representam sorvedouros e os vales representam fontes. O eixo X mostra o 

Tempo, em ms. O eixo Y mostra a profundidade do tecido extracelular, em um, onde as fontes e 

sorvedouros estão localizados. Zero representa a superfície do tecido, e os demais valores 

representam diferentes profundidades, sendo que quanto mais negativos mais profunda a e a 

localização indicada. O eixo Z representa a intensidade das fontes (vales) e dos sorvedouros de 

corrente (picos).  
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Figura 4.48 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.45, 4.46 e 4.47. 

  

Depois, gradativamente foi aumentado o intervalo entre uma respiração e outra 

em várias simulações (Figuras 4.52 a 4.66). Porém, o tempo total de simulação foi 

fixado em 1s.   

As figuras 4.52 a 4.54 representam a resposta do modelo com um intervalo de 50 

ms entre uma respiração e outra. As figuras 4.55 a 4.57 correspondem as simulações 

com um intervalo de 100 ms entre as respirações, as figuras 4.58 a 4.60 a um intervalo 

de 200 ms, as figuras 4.61 a 4.63 a um intervalo de 300ms e as figuras 4.64 a 4.66 a um 

intervalo de 400 ms.   

As figuras 4.55 a 4.66 mostram a ocorrência de pacotes oscilatórios no EEG, que 

acompanham os pacotes de disparos utilizados nas células mitrais durante um ciclo 

respiratório. O aumento no intervalo entre os ciclos respiratórios aumenta o intervalo 

entre os pacotes de oscilações no EEG. Em todos os casos, os padrões oscilatórios 

observados no EEG também foram acompanhados por padrões oscilatórios nas medidas 

das fontes e sorvedouros de corrente (4.56, 4.59. 4.62 e 4.65). As simulações 

apresentaram um padrão no espectro de potência caracterizado por um grande pico ao 

redor de 1 a 10 Hz e um pico menos ao redor de 40 a 60 Hz (Figuras 4.57, 4.60, 4.63 e 

4.66). Isso pode ser explicado pela utilização de um ritmo de 50 Hz para a ocorrência 

dos pacotes de disparos síncronos das células mitrais do bulbo e pelos intervalos entre 

uma respiração outra.  
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Figura 4.49 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, sobrepostos aos 

disparos espontâneos das células mitrais. Nesse caso não foram simulados intervalos entre as 

respirações. Acima esta o raster plot das células mitrais, ao meio esta o EEG no córtex 

piriforme e abaixo temos a análise de wavelet. 

 

Figura 4.50 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.49.  
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Figura 4.51 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.49 e 4.50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.52 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, indicados por setas, 

sobrepostos aos disparos espontâneos das células mitrais. O intervalo utilizado entre uma 

respiração e outra foi de 50 ms. Acima esta o raster plot das células mitrais, ao meio esta o EEG 

no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet. 
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Figura 4.53 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.52. 

 

Figura 4.54 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.52 e 4.53.  
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Figura 4.55  Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, indicados por setas, 

sobrepostos aos disparos espontâneos das células mitrais. O intervalo utilizado entre uma 

respiração e outra foi de 100 ms. Acima esta o raster plot das células mitrais, ao meio esta o 

EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet. 

 

Figura 4.56 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.55.  
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Figura 4.57 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.55 e 4.56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.58 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, indicados por setas, 

sobrepostos aos disparos espontâneos das células mitrais. O intervalo utilizado entre uma 

respiração e outra foi de 200 ms. Acima esta o raster plot das células mitrais, ao meio esta o 

EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet. 
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Figura 4.59 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.58. 

 

 

Figura 4.60 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.58 e 4.59.  
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Figura 4.61 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, indicados por setas, 

sobrepostos aos disparos espontâneos das células mitrais. O intervalo utilizado entre uma 

respiração e outra foi de 300 ms. Acima esta o raster plot das células mitrais, ao meio esta o 

EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet. 

 
Figura 4.62 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.61. 
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Figura 4.63 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.61 e 4.62. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.64 Resposta do córtex piriforme a pacotes de disparos síncronos, indicados por setas, 

sobrepostos aos disparos espontâneos das células mitrais. O intervalo utilizado entre uma 

respiração e outra foi de 400 ms. Acima esta o raster plot das células mitrais, ao meio esta o 

EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet. 
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Figura 4.65 Acima esta o EEG e abaixo o CSD do córtex piriforme, durante uma simulação com 

o mesmo padrão de estimulação utilizado na figura 4.64. 

 

 

Figura 4.66 Espectro de potência do EEG do córtex piriforme, durante a mesmo simulação 

descrita nas figuras 4.64 e 4.65. 
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O fato dos picos no espectro de potência não terem subido gradualmente com o 

aumento gradativo no intervalo entre as respirações (Figuras 4.57, 4.60, 4.63 e 4.66) e 

de existir um pico ao redor de 1 e 10 Hz no espectro da simulação apenas com atividade 

espontânea das células mitrais (Figura 4.34), juntamente com o fato de existir um 

pequeno pico nas baixas freqüências, mesmo na simulação sem intervalo entre as 

respirações (Figura 4.51), sugere que pelo menos uma parte das freqüências baixas do 

espectro de potência poderia ser gerada intrinsecamente no córtex piriforme. Para testar 

essa hipótese, foi utilizado o modelo de córtex piriforme, modificado de Wilson e 

Bower (1992), para variar sistematicamente os valores das sinapses químicas do córtex 

piriforme, o que permitiu estudar o papel dessas sinapses na geração dos potenciais de 

campo extracelulares. Wilson e Bower (1992) haviam mostrado que apenas um estímulo 

randômico no trato olfativo lateral, semelhante ao disparo espontâneo das células 

mitrais utilizado na figura 4.33, produzia oscilações em freqüências altas e baixas no 

EEG simulado. E que as freqüências dessas oscilações eram dependentes dos valores de 

acoplamento sináptico entre as células piramidais e os interneurônios do córtex 

piriforme, que formavam circuitos de retroalimentação. Em particular, as sinapses do 

tipo GABAB seriam responsáveis pela produção principalmente das freqüências baixas e 

as sinapses do tipo GABAA pelas freqüências rápidas.   

As figuras 4.67 a 4.71 mostram a resposta do modelo a um estímulo randômico, 

para diversos valores de sinapses inibitórias utilizados. Foi possível observar que quanto 

maior a intensidade das sinapses inibitórias, mais evidente é a ocorrência de pacotes de 

oscilações no EEG simulado, semelhantes àqueles produzidos nas simulações utilizando 

diversos ritmos respiratórios (Figuras 4.52 a 4.66). Isso sugere que, dependendo do 

valor dos acoplamentos sinápticos entre as células piramidais e interneurônios, esse tipo 

de padrão oscilatório também poderia ser gerado intrinsecamente pela circuitaria do 

córtex piriforme, sem a necessidade de um ritmo respiratório. É interessante notar que, 

para os valores normais de acoplamento inibitório utilizados por Wilson e Bower 

(1992), o modelo não apresenta pacotes de oscilações no EEG e é possível observar 

apenas uma banda quase contínua em 50 Hz na wavelet  (Figura 4.68). Porém, tanto na 

situação sem sinapses inibitórias (Figura 4.67), como nas situações com valores maiores 

de inibição (Figuras 4. 69 a 4.71), é possível observar o surgimento de pacotes de 

oscilações no EEG e descontinuidades nas bandas de 50 Hz das wavelets. Na situação 

com cinco vezes o valor normal das sinapses inibitórias (figura 4.17), essas 

descontinuidades são muito claras no EEG e nas bandas de 50 Hz da wavelet.  
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Figura 4.67 Resposta do córtex piriforme, baseado em Wilson e Bower (1992), a um estímulo 

randômico no trato olfativo lateral, para uma situação sem nenhuma sinapse inibitória entre as 

células piramidais e os interneurônios. Acima esta o EEG no córtex piriforme e abaixo temos a 

análise de wavelet. O código de cores utilizado na análise de wavelet é o mesmo utilizado em 

figuras anteriores.  

 

Figura 4.68 Resposta do córtex piriforme baseado em Wilson e Bower (1992), a um estímulo 

randômico no trato olfativo lateral, para uma situação utilizando os valores normais de sinapses 

inibitórias entre as células piramidais e os interneurônios, definidos por Wilson e Bower (1992). 

Acima esta o EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet.  
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Figura 4.69 Resposta do córtex piriforme, baseado em Wilson e Bower (1992), a um estímulo 

randômico no trato olfativo lateral, para uma situação utilizando duas vezes os valores normais 

de sinapses inibitórias entre as células piramidais e os interneurônios, definidos por Wilson e 

Bower (1992). Acima esta o EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet.  

 

Figura 4.70 Resposta do córtex piriforme, baseado em Wilson e Bower (1992), a um estímulo 

randômico no trato olfativo lateral, para uma situação utilizando três vezes os valores normais 

de sinapses inibitórias entre as células piramidais e os interneurônios, definidos por Wilson e 

Bower (1992). Acima esta o EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet.  
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Figura 4.71 Resposta do córtex piriforme, baseado em Wilson e Bower (1992), a um estímulo 

randômico no trato olfativo lateral, para uma situação utilizando quatro vezes os valores 

normais de sinapses inibitórias entre as células piramidais e os interneurônios, definidos por 

Wilson e Bower (1992). Acima esta o EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de 

wavelet.  

 

Figura 4.72 Resposta do córtex piriforme, baseado em Wilson e Bower (1992), a um estímulo 

randômico no trato olfativo lateral, para uma situação utilizando cinco vezes os valores normais 

de sinapses inibitórias entre as células piramidais e os interneurônios, definidos por Wilson e 

Bower (1992). Acima esta o EEG no córtex piriforme e abaixo temos a análise de wavelet.  
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A figura 4.73 mostra de maneira sintética o resultado de experimentos 

computacionais onde tanto as sinapses inibitórias como as sinapses excitatórias 

intrínsecas do circuito do córtex piriforme foram bloqueadas sistematicamente. Foram 

registrados os picos no espectro de potência dos EEGs, nas faixas que vão de 4 a 10 Hz 

(ritmo  teta) e 40 a 70 Hz (ritmo gama), para diversos valores de sinapses excitatórias e 

inibitórias utilizados (0 a 100%).  

Com esse estudo, foi possível observar que tanto as baixas freqüências (teta) e as 

altas freqüências (gama) têm sua potência reduzida pelo menos pela metade para quase 

todos os valores de bloqueamento das sinapses químicas excitatórias e inibitórias 

utilizadas. Uma exceção foi a resposta das altas freqüências (gama) para o bloqueio das 

sinapses excitatórias, que demonstram um valor máximo na situação com 75 % das 

sinapses excitatórias intactas e não em 100 %. Esses resultados demonstram que o 

sistema é bastante sensível a qualquer alteração dos valores das sinapses excitatórias 

como inibitórias. Porém, apesar do pico das freqüências lentas e rápidas caírem pelo 

menos pela metade ao alterarem-se os valores de acoplamento inibitórios e excitatórios 

entre as células piramidais e interneurônios, oscilações atenuadas persistem mesmo nos 

casos em que todas as sinapses excitatórias ou inibitórias estão bloqueadas (ver barras 

de 0 % na figura 4.73), mostrando uma robustez do sistema para apresentar oscilações 

intrínsecas. O fato de o modelo apresentar altos valores de oscilações lentas e rápidas 

apenas com os níveis de acoplamento utilizados por Wilson e Bower (1992), se 

comparados aos outros valores simulados, sugere que o valor adotado por esses autores 

pode corresponder ao caso particular da freqüência de ressonância do sistema.  

Os resultados do trabalho sugerem que as oscilações elétricas no sistema olfativo 

podem ser geradas em várias estruturas e níveis de organização, abrangendo os níveis 

moleculares, celulares e de sistemas neurais. Em particular, as sinapses químicas e 

elétricas, assim como os ritmos respiratórios, parecem ter um papel fundamental na 

geração dessas oscilações, o que será discutido em maior detalhamento, juntamente com 

aspectos relacionados aos possíveis papéis funcionais atribuídos as oscilações elétricas 

olfativas.  
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Figura 4.73 Picos de freqüência dos EEGs no ritmo teta, considerado entre 4 e 10 Hz, e gama, 

considerado entre 40 e 70 Hz, para diferentes valores de excitação e inibição. 100 % 

corresponde ao valor normal de acoplamento sináptico utilizado por Wilson e Bower (1992) e 

0% corresponde a situação em que todas as sinapses inibitórias ou excitatórias estão bloqueadas.  
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5 Discussão  

 

As oscilações elétricas olfativas são classificadas de maneira artificial de acordo 

com determinadas faixas de freqüência, denominadas ritmo teta, beta e gama. Porém, 

diferentes autores usam faixas de valores diferentes de freqüência para classificar esses 

ritmos (Freeman, 1991; Ketchum e Haberly, 1991; Protopapas e Bower, 2001; 

Vanderwolf e Zibrowski, 2001; Neville e Haberly, 2003)15. Alguns autores levantam 

inclusive a dificuldade de se definir com exatidão o que seria uma oscilação nervosa16 

(Traub et al., 1999c). 

Ritmos oscilatórios abaixo de 2 Hz, classificados como ritmos lentos, são 

relacionados com o ritmo respiratório basal em mamíferos (“ritmo de cheirar passivo”) 

(Spors e Grinvald, 2002; Fontanini et al., 2003) e com oscilações instrínsecas das 

células receptoras associadas as vias bioquímicas da transdução olfativa em peixes 

(Suzuki et al., 2002), anfíbios (Reisert e Matthews, 2001b) e mamíferos (Reisert e 

Matthews, 2001a ). 

Ritmos oscilatórios lentos acima de 2 Hz são denominados teta 

(aproximadamente entre 2 Hz e 15 Hz)17 e podem ser correlacionados com estados de 

atenção e processos de aprendizagem e memória (Landfield et al., 1972; Eichenbaum et 

al., 1991), assim como ao processo de detecção e discriminação de odores (Margrie e 

Schaefer, 2003).  

Eichenbaum et al. (1991) classificam o ritmo teta, tanto do EEG como dos 

registros unitários no sistema límbico, entre 5 e 12 Hz e associam esses ritmos ao 

comportamento olfativo exploratório em ratos18. Eles subdividem o ritmo teta em um 

“ritmo teta de baixa freqüência”, associado com comportamentos exploratórios de 

pouco movimento (movimentos menos vigorosos, alerta e atenção à um estímulo 

                                                 
15 O uso de diferentes espécies animais e diferentes tipos de preparação experimental, por exemplo 
animais com e sem anestesia, dificultam ainda mais a classificação das oscilações (Neville e Haberly, 
2003). 
16 "Na física matemática, pode ser dada uma definição precisa de oscilações, por exemplo, uma solução  
periódica de algumas equações diferenciais, como por exemplo as equações que decrevem a propagação 
dos campos eletromagnéticos. Mas como definir com precisão as oscilações biológicas quando os 
fenômenos fisiológicos chamados oscilatórios não são precisamente periódicos em sua própria natureza?" 
(Traub et al., 1999c). 
17 Alguns autores consideram freqüências entre 1 e 3 Hz como componentes do ritmo teta e relacionam 
essas freqüências no bulbo a bursts espontâneos das células em tufo externas (Hayar et al., 2004b). 
18 Registros unitários nas células piramidais CA3 e CA1 mostram que elas disparam tanto bursts e 
disparos regulares em fase com o ritmo teta (Eichenbaum et al., 1991). 
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esperado) e um “ritmo teta de alta freqüência”, associado com comportamentos 

exploratórios de muito movimento (atividade locomotora com movimentos da cabeça e 

do corpo). 

 Vários autores têm correlacionado o ritmo teta com o ritmo respiratório rápido 

(“cheirar ativo” ou farejamento) em mamíferos (Adrian, 1942; Macrides e Chorover, 

1972; Margrie e Schaefer, 2003; Uchida e Mainen, 2003) e também com oscilações 

elétricas neurais induzidas por odores em peixes (Nikonov et al., 2002; Suzuki et al., 

2004), anfíbios (Ottoson, 1956, 1971; Trotier e MacLeod, 1983; Dorries e Kauer, 2000) 

e répteis (Lam et al., 2000).  

O ritmo beta, aproximadamente entre 15 Hz e 40 Hz em mamíferos acordados e 

12 Hz e 30 Hz em mamíferos anestesiados, é encontrado no epitélio, bulbo e córtex 

olfativo (Vanderwolf e Zibrowski, 2001; Neville e Haberly, 2003), o que torna bastante 

controvertida a determinação da origem dessas oscilações. 

Vanderwolf e Zibrowski (2001) associam o ritmo beta com ondas de alta 

amplitude de aproximadamente 20Hz relacionadas com o processo de sensibilização a 

várias apresentações de um mesmo odor e que podem ocorrer tanto no epitélio, no bulbo 

e córtex piriforme em mamíferos.  

Ritmos dentro da faixa de 12 Hz a 40 Hz também são observados nas oscilações 

elétricas neurais induzidas por odores no epitélio e bulbo olfativos de peixes (Nikonov 

et al., 2002; Suzuki et al., 2004), anfíbios (Ottoson, 1956, 1971; Dorries e Kauer, 2000) 

e répteis (Lam et al., 2000). Sugere-se que essas oscilações poderiam estar relacionadas 

com a codificação de diferentes classes de odorantes em peixes (Suzuki et al., 2004) ou 

com o fortalecimento do peso sináptico entre os receptores olfativos e os glomérulos no 

bulbo (Nikonov et al., 2002).  

O ritmo gama, aproximadamente entre 45 Hz e 70 Hz em mamíferos 

anestesiados e entre 50 Hz e 100 Hz em mamíferos acordados (Neville e Haberly, 2003) 

é encontrado tanto no bulbo como no córtex olfativo (Bressler e Freeman, 1980; 

Freeman, 1991; Ketchum e Haberly, 1991; Wilson e Bower, 1992). Alguns autores 

consideram freqüências acima de 30Hz como ritmo gama ou como oscilações rápidas 

(Bressler e Freeman, 1980; Freeman, 1991; Ketchum e Haberly, 1991; Wilson e Bower, 

1992; Protopapas e Bower, 2001).  

Ketchum e Haberly (1991) classificam como oscilações rápidas no córtex 

olfativo as freqüências entre 50 e 60 Hz em "mamíferos pequenos " (Ratos, Hedgehogs 

e coelhos) e as freqüências próximas a 40 Hz em “mamíferos grandes" (Gatos, 
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cachorros, macacos e o Homem), e associam essas freqüências ao processo de 

fortalecimento do peso sináptico e a memorização de odores no córtex piriforme.  

Freeman (1991) demonstrou a existência de um ritmo comum a todo o bulbo 

olfativo com freqüências entre 35 e 45 Hz no EEG de animais com "bulbo grande", 

como o gato; e entre 75 e 90 Hz no EEG de animais com “bulbo pequeno”, como os 

ratos e camundongos. Com base nesses resultados, Freeman (1991) sugere a existência 

de um código distribuído no bulbo, em que todos os neurônios bulbares que não 

respondem a  determinados odores teriam a mesma importância na codificação da 

informação sensorial que os neurônios que respondem. Além disso, é possível 

correlacionar a modulação na amplitude (AM) desses ritmos globais com processos de 

aprendizagem e memorização de novos odores e estados comportamentais em 

mamíferos (Freeman, 1975; Freeman e Baird, 1987; Freeman e Grajski, 1987; Freeman 

e Schneider, 1982; Grajski e Freeman, 1989). 

Wilson e Bower (1992) sugerem que o ritmo gama no EEG do córtex piriforme 

não representa um código de informação em si mesmo, mas é apenas um reflexo da 

comunicação interneural nessa estrutura (um epifenômeno). Evidências recentes 

mostrando que células piramidais do córtex piriforme respondem melhor as baixas 

freqüências (3 Hz a 12 Hz) do que as altas freqüências (30 a 100 Hz), de certa maneira 

favorecem esta hipótese (Protopapas e Bower, 2001). 

Até o momento, a maior parte da literatura envolvendo possíveis explicações 

sobre as origens e funções das oscilações no sistema olfativo, tem medido a atividade 

elétrica em diversas estruturas (isoladas ou não) e tentando classificar essas oscilações 

em faixas “funcionais” de freqüências para tentar correlaciona-las com processos 

funcionais como aprendizagem, memória, detecção e discriminação de odores e estados 

de atenção. Além disso, na tentativa de determinar os focos de origem das oscilações no 

sistema olfativo, tem-se realizado experimentos que desconectam determinadas 

estruturas do sistema para verificar qual estrutura permanece oscilando (supostamente o 

sítio de origem da oscilação) e qual estrutura para de oscilar (supostamente uma 

estrutura que apenas propaga a oscilação). Mas até o momento não existe um consenso 

(Adrian, 1942, 1955; Ottoson, 1956, 1959, 1971; Mozell, 1971; Freeman, 1975; 

Bressler e Freeman, 1980; Ketchum e Haberly, 1991; Wilson e Bower, 1992; Dorries e 

Kauer, 2000; Vanderwolf e Zibrowski, 2001; Nikonov et al., 2002; Suzuki et al., 2002; 

Fontanini et al., 2003; Neville e Haberly, 2003), alguns autores apontam uma ou outra 

estrutura como a origem das oscilações, enquanto outros sugerem que as oscilações são 
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geradas ao longo de todas as estruturas do sistema, que funcionaria como uma série de 

osciladores acoplados (Freeman, 1975; Davis e Eichenbaum, 1991). 

 Tanto a exata origem das oscilações olfativas, assim como se essas oscilações 

têm ou não tem uma função no processamento da informação olfativa ainda permanece 

um enigma. Apesar dessas incertezas, vários estudos destacam a importância das 

sinapses químicas na geração dessas oscilações elétricas olfativas, o que sera discutido a 

seguir. 

5.1 O Papel das Sinapses Químicas nas Oscilações Olfativas  

 

Estudos de análise de densidade das fontes de corrente (CSD) no bulbo e córtex 

piriforme têm demonstrado que as origens das correntes elétricas que determinam os 

potenciais de campo extracelulares estão diretamente associadas com a localização das 

sinapses que são ativadas em cada intervalo de tempo (Freeman, 1975; Martinez e 

Freeman, 1984; Ketchum e Haberly, 1993a, 1993b, 1993c). Esses estudos consistem em 

inserir eletrodos extracelulares localizados em diferentes profundidades no tecido 

estudado para determinar como as fontes e sorvedouros de correntes variam no tempo e 

no espaço. Dependendo da profundidade em que as correntes são geradas ou absorvidas 

no tecido neural é possível determinar a intensidade das correntes que fluem através de 

um eletrodo superficial. Como o eletrodo possui uma resistência constante, as correntes 

que fluem através dele produzem diferenças de potencial (lei de Ohm), que são as 

próprias medidas do potencial de campo extracelular. As medidas de EEG consistem em 

distribuir diversos eletrodos extracelulares ao longo da superfície de uma área cerebral, 

para registrar sua atividade elétrica. 

De acordo com a lei de Kirchhoff, toda corrente que flui para dentro dos 

neurônios (sorvedouros de corrente) é igual a toda corrente que flui para fora (fontes de 

corrente). Se as fontes e sorvedouros estiverem distribuídos igualmente ao longo do 

tecido, os potenciais de campo medidos serão muito pequenos. Portanto, é necessário 

que exista uma separação espacial entre as fontes e sorvedouros, formando um dipolo, 

para que as medidas de potencial de campo sejam efetivas. 

Como não existem sinapses químicas no epitélio olfativo, as medidas de 

potencial de campo nessa estrutura (EOG, eletro-olfatograma) são associadas ao fluxo 

de correntes gerados pela abertura de canais de cátions dependentes de AMPc nos cílios 
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e canais de sódio, potássio e cálcio no soma das células receptoras (Ottoson, 1956, 

1971).  

Medidas de oscilações no potencial de campo no bulbo olfativo são associadas 

principalmente às sinapses dendrodendríticas entre as células mitrais ou em tufo e as 

células granulares (Rall et al., 1966, 1968; Neville e Haberly, 2003) e também entre as 

células mitrais ou em tufo e as células periglomerulares (Freeman, 1975; Martinez e 

Freeman, 1984). 

No córtex piriforme, as oscilações medidas no potencial de campo e EEG são 

associadas a ativação das sinapses excitatórias provindas do bulbo olfativo, nos 

dendritos terminais das células piramidais (camada Ia), sucedidas pela ativação das 

sinapses excitatórias associativas entre as células piramidais (camadas Ib e III) e 

inibitórias entre os interneurônios e as células piramidais (camadas Ib, II e III). (Haberly 

e Bower, 1989; Ketchum e Haberly, 1993a, 1993b, 1993c). 

Mas, além das sinapses que participam diretamente na geração das correntes 

extracelulares relacionadas com as medidas dos potenciais de campo extracelulares, 

alguns tipos de sinapses químicas (noradrenérgicas ou colinérgicas) estão envolvidas em 

processos modulatórios desses circuitos neurais (Hasselmo e Bower, 1992; Hasselmo et 

al., 1992, 1997; Barkai e Hasselmo, 1994; Liljenström e Hasselmo, 1995; Jiang et al., 

1996; Linster e Hasselmo, 1997). Várias funções vêm sendo sugeridas para essas 

sinapses modulatórias no bulbo e córtex piriforme, como o aumento da taxa sinal/ruído 

(Jiang et al., 1996; Hasselmo et al., 1997), alteração de estados oscilatórios e aumento 

na eficiência do reconhecimento e memorização de odores (Liljenström e Hasselmo, 

1995; Linster e Hasselmo, 1997; Barkai e Hasselmo, 1994; Hasselmo e Bower, 1990, 

1992; Hasselmo et al., 1992; Brennan e Keverne, 1997).  

Apesar do grande número de trabalhos associando as oscilações elétricas 

olfativas à organização sináptica do sistema olfativo, ainda são poucos os trabalhos que 

relacionam a presença dessas oscilações às evidências de que existem junções 

comunicantes nesse sistema.    

5.2 O Papel das Sinapses Elétricas nas Oscilações Olfativas 

 

As sinapses elétricas ou junções comunicantes (gap junctions) são formadas por 

conjuntos de poros que acoplam as células através de suas membranas. Cada poro é 

composto por dois hemicanais (hemichannels ou connexons), um na membrana pré e 
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outro na membrana pós sináptica, acoplados entre si19. Cada hemicanal é composto por 

seis unidades proteicas denominadas conexinas (CX) (Rozental et al., 2000).  

Vários trabalhos, utilizando diferentes técnicas experimentais, vêm apontando a 

existência de conexinas (Miragall et al, 1992, 1996; Zhang et al., 2000; Zhang and 

Restrepo, 2002, 2003) e/ou de junções comunicantes no sistema olfativo (Pinching e 

Powell, 1971a,1971b; Landis et al., 1974; Menco, 1988;  Reyher, et al., 1991; 

Palernostro et al., 1995; Miragall et al., 1992, 1996; Schwartz Levey et al., 1992; 

Trotier, 1998; Du et al., 2002; Friedman e Strowbridge, 2003; Kosaka e Kosaka, 2003, 

2004; Delay e Dionne, 2003; Weber e Ross, 2003; Schoppa e Westbrook, 2002).  

Estudos de microscopia eletrônica no bulbo de ratos e camundongos mostram 

evidências de junções comunicantes entre os dendritos das células mitrais ou em tufo e 

as células periglomerulares na camada glomerular (Pinching e Powell, 1971a, 1971b), 

entre as células mitrais ou em tufo e as células granulares na camada plexiforme externa 

(Landis et al., 1974). Existem também evidências de junções comunicantes e sinapses 

mistas20 entre os corpos celulares, dendritos e cones axonais das células mitrais ou em 

tufo e interneurônios periglomerulares e outros neurônios ainda não caracterizados 

(Kosaka e Kosaka, 2003), entre os corpos celulares de aglomerados de células 

granulares (Reyher et al., 1991)21 e entre os tufos dendriticos das células mitrais e/ou em 

tufo (Kosaka e Kosaka, 2004). 

Existem poucas evidências com microscopia eletrônica da ocorrência de junções 

comunicantes no epitélio olfativo (Graziadei, 1971; Menco, 1988). 

Estudos da transferência de corantes (lucifer yellow) que se difundem de uma 

célula para outra através das junções comunicantes, demonstram a presença dessas 

junções no epitélio olfativo (Schwatz Levey et al., 1992; Delay e Dionne, 2003; Weber 

et al., 2003) e na camada mitral e granular do bulbo (Paternostro et al., 1995; Du et al., 

2002). 

Estudos da expressão de conexinas revelam a existência dos tipos 36, 43 e 45 no 

epitélio e bulbo olfativos (Zhang et al., 2000; Zhang e Restrepo, 2002, 2003; Miragall et 

al., 1992, 1996; Paternostro et al., 1995; Reyher et al., 1991). 

                                                 
19 Como o fluxo de moléculas através das junções comunicantes pode ser bidirecional, a definição de pré 
e pós sináptico aqui é puramente didática, apesar de existirem situações em que o fluxo na junção 
comunicante torna-se unidirecional (Johnston e Wu, 1997).  
20 A sinapse mista é composta por uma sinapse elétrica muito próxima (ao lado) de uma sinapse química. 
21 Kosaka e Kosaka (2003) contestam o experimento de Reyher et al. (1991), devido ao fato de não terem 
conseguido reproduzir seus resultados. 
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Existem poucos estudos eletrofisiológicos mostrando o acoplamento elétrico 

entre células com junções comunicantes no epitélio (Trotier, 1998; Delay e Dionne, 

2003) e no bulbo (Friedman e Strowbridge, 2003).  

Não existem evidências de junções comunicantes no córtex olfativo até o 

momento. 

Apesar de vários trabalhos apontarem a existência de junções comunicantes no 

sistema olfativo, a determinação exata de suas localizações (quais camadas, quais 

células, qual localização nas células, quantas são funcionais) e da intensidade das 

conexões (a quantidade de cada tipo de junção em cada localização e suas respectivas 

condutâncias) não são claras. Desta maneira fica difícil inferir com exatidão a função 

das junções comunicantes no sistema olfativo.  

Por exemplo, os estudos com microscopia eletrônica não permitem determinar 

com precisão a quantidade de junções comunicantes (Ryerse et al., 1990), além de não 

permitirem distinguir as células mitrais das células granulares (Kosaka e Kosaka, 2004). 

Os estudos com lucider yellow permitem estimar a quantidade de células acopladas mas 

não possibilitam localizar com exatidão onde as junções comunicantes estão nas células 

(Schwatz Levey et al., 1992; Paternostro et al., 1995; Du et al., 2002; Delay e Dionne, 

2003; Weber e Ross, 2003). Medidas de expressão das conexinas não permitem 

determinar se as proteínas expressadas estão formando ou não junções comunicantes 

funcionais (Zhang et al., 2000; Zhang e Restrepo, 2002, 2003; Miragall et al., 1992, 

1996; Paternostro et al., 1995; Reyher et al., 1991). 

Estudos eletrofisiológicos recentes em fatias do bulbo olfativo de ratos sugerem 

que as junções comunicantes, juntamente com as sinapses glutamatérgicas, teriam um 

papel importante na geração de oscilações rápidas nesta estrutura (Friedman e 

Strowbridge, 2003), uma vez que o bloqueio dessas sinapses também bloqueia as 

oscilações. Além disso, sugere-se que as junções comunicantes, juntamente com as 

sinapses glutamatérgicas, sincronizam as células mitrais e em tufo de um mesmo 

glomérulo (Schoppa e Westbrook, 2001, 2002), o que os mantém funcionando como 

unidades funcionais. 

Dorries e Kauer (2000) sugerem que as oscilações elétricas observadas no 

epitélio olfativo poderiam estar relacionadas com a presença de sinapses elétricas ou de 

interações não sinápticas entre as células receptoras olfativas, como a liberação dos 

gases óxido nítrico (Breer e Shepherd, 1993) e monóxio de carbono (Leinders-Zufall et 
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al., 1995), e/ou a existência de interações efáticas (ephaptic interactions) entre os 

axônios não mielinizados dessas células (Bokil et al., 2000). 

Alguns autores sugerem que as junções comunicantes não teriam nenhum papel 

no epitélio olfativo de animais adultos (Delay e Dionne, 2003). Outros trabalhos 

associam a existência de junções comunicantes com o desenvolvimento embrionário 

(Miragall et al., 1992; Palernostro et al., 1995; Lo et al., 1997; Weber e Ross, 2003). 

Como existem evidências da presença de junções comunicantes nas células 

sustentaculares do epitélio olfativo (Miragall et al, 1992; Trotier, 1998; Zhang et al., 

2000; Zhang and Restrepo, 2002; Delay e Dionne, 2003), essas junções comunicantes 

poderiam funcionar como uma via de passagem de pequenas moléculas nutrientes 

(ATP, por exemplo) ou de segundos mensageiros (AMPc, Ca2+, IP3) para suas vizinhas, 

neurônios receptores olfativos e outras células sustentaculares, em analogia ao que 

parece ocorrer entre as células sustentaculares do epitélio respiratório (Woodruff et al., 

1999; Sneyd et al., 1995). A possibilidade da existência de junções comunicantes na 

camada de células basais e dos neurônios receptores imaturos (Zhang et al., 2000; 

Zhang and Restrepo, 2002) também sugere que essas junções comunicantes poderiam 

ter um papel no processo de regeneração dos neurônios receptores olfativos.  

Apesar das sinapses elétricas não terem um papel direto na geração das correntes 

extracelulares que determinam as medidas dos potenciais de campo extracelulares e 

suas oscilações, elas podem ter um papel importante na sincronização dos potenciais de 

ação em populações de neurônios (Bennett e Zukin, 2004). E é possível que a 

sincronização dos disparos nas populações neurais possa induzir uma sincronização de 

suas respectivas sinapses químicas, gerando uma alteração indireta nas medidas dos 

potenciais de campo extracelulares em estruturas pós-sinápticas.  

5.3 O que o Modelo do Sistema Olfativo nos diz sobre a Origem e o Papel das 
Oscilações Elétricas Olfativas 

 

 O modelo do epitélio olfativo mostrou uma íntima relação entre as oscilações 

elétricas olfativas e o ritmo respiratório e a quantidade de junções comunicantes 

simuladas. Essa relação foi obtida tanto ao nível celular (Figuras 3.5 a 3.7 e 4.27 a 4.32) 

como de redes neurais (Figuras 4.1 e 4.24, 4.33 a 4.66). Particularmente, as 

componentes lentas das oscilações elétricas estariam associadas ao ritmo respiratório, o 

que poderia ter o papel de organizar de maneira síncrona a forma como o sistema 

olfativo obtém a informação sensorial. Dessa maneira, a informação química 
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proveniente das moléculas odoríferas, convertida em potenciais de ação nas células 

receptoras, seria empacotada em pulsos elétricos que acompanham o ritmo respiratório, 

de acordo com as bandas de disparos obtidos nos raster plots do epitélio olfativo 

(Figuras 4.7, 4.11, 4.15, 4.19, 4.23 e 4.24). Já a presença de junções comunicantes no 

epitélio, ao mesmo tempo que poderia aumentar o limiar de disparo das células 

receptoras, também poderia fazer outras células, que não expressam receptores para um 

determinado odor, dispararem potenciais de ação em resposta a estimulação, devido a 

propagação de ondas de potenciais de ação pelas junções comunicantes, o que 

caracterizaria um mecanismo de aumento na taxa sinal/ruído (Figuras 4.1, 4.7, 4.11, 

4.15, 4.19, 4.23 e 4.24). Ou seja, estímulos muito fracos, seriam atenuados pela rede 

como se fossem ruídos, enquanto os estímulos supralimiares seriam amplificados pela 

ativação de mais células na camada receptora. Obviamente, a forma como o epitélio 

recebe, processa e transmite a informação olfativa tem uma influência direta em suas 

estruturas pós-sinápticas, como foi demonstrado nas figuras 4.2 a 4.6, 4.9, 4.13, 4.17, 

4.21, 4.23, 4.24 e 4.27 a 4.32. Caso ocorra um mecanismo de amplificação apenas nos 

clusters de células que expressam um mesmo receptor de membrana no epitélio (Figuras 

3.8, 3.9 e 4.1), isso permitiria a ativação mais intensa de determinados glomérulos no 

bulbo e favoreceria as evidências de que a informação olfativa é codificada por mapas 

espaciais odotópicos no bulbo (Cinelli et al., 1995; Friedrich e Korsching, 1998; Rubin 

e Katz, 1999; Johnson e Leon, 2000; Uchida et al., 2000; Xu et al., 2000, 2003; 

Belluscio e Katz, 2001; Kauer e White, 2001; Schaefer et al., 2001; Wachowiak e 

Cohen, 2001; Fried et al., 2002; Korsching, 2002). Porém, se as ondas de voltagem no 

epitélio se propagarem ao longo de toda a estrutura, como na figura 4.1, com Rgap=300 

e 600 MΩ, então ficará favorecida a hipótese da existência de um código distribuído nas 

células epiteliais e bulbares, ou seja, toda a população de células participará da 

codificação do odor, e não apenas alguns grupos restritos de células. Porém, a atividade 

dessa população terá que ser consistente sempre que um mesmo odor estiver presente, 

para que o mesmo possa ser reconhecido, o que nem sempre acontece durante a 

ocorrência das ondas de voltagem no epitélio olfativo com junções comunicantes. Além 

disso, a morte e reposição contínua das células receptoras olfativas poderiam induzir 

alterações nos padrões espaçotemporais gerados pelas ondas de voltagem, dificultando o 

reconhecimento dos odores (Graziadei, 1971; Graziadei e Graziadei, 1979). 

A atividade elétrica do modelo do bulbo reflete diretamente o que esta 

acontecendo no epitélio. É possível observar a ocorrência de pacotes de disparos nas 
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células mitrais, que acompanham o ritmo respiratório imposto às células receptoras 

(Figuras 4.2 a 4.6, 4.9, 4.13, 4.17, 4.21, 4.23, 4.24 e 4.27 a 4.32). Na verdade, foi 

através da observação de pacotes de ondas no EEG do bulbo olfativo (Figura 5.1), que 

Freeman (1975) desenvolveu o conceito de um padrão coerente de atividade neural 

nessa estrutura. Esse conceito pressupõe a existência de um código distribuído de 

informação (Freeman, 1991), uma vez que os registros de EEG apresentam um ritmo 

comum a todo o bulbo olfativo. Porém, os resultados de um modelo computacional 

desenvolvido recentemente por Migliore et al. (2005) apontam em outra direção, 

propondo que a existência das junções comunicantes estariam restritas aos tufos das 

células mitrais, o que induziria um sincronismo intraglomerular, favorecendo assim a 

hipótese de que os glomérulos sejam unidades funcionais e que o bulbo codificaria a 

informação olfativa por mapas espaciais de atividade glomerular (Cinelli et al., 1995; 

Friedrich e Korsching, 1998; Rubin e Katz, 1999; Johnson e Leon, 2000; Uchida et al., 

2000; Xu et al., 2000, 2003; Belluscio e Katz, 2001; Kauer e White, 2001; Schaefer et 

al., 2001; Wachowiak e Cohen, 2001; Fried et al., 2002; Korsching, 2002), e não por um 

código distribuído de informação.  

 A transmissão dos pacotes de oscilações produzidas no modelo do bulbo 

olfativo induziu padrões similares no modelo do córtex piriforme (Figuras 4.36, 4.39, 

4.42, 4.45, 4.49, 4.52, 4.55, 4.58, 4.61 e 4.64), fenômeno que também pode ser 

observado nos registros experimentais de EEG simultaneamente no bulbo e no córtex 

piriforme (Bressler, 1984) (Figura 5.1). A relação entre o ritmo respiratório e a atividade 

elétrica no modelo do epitélio, do bulbo e do córtex piriforme favorecem as evidências  

de que as oscilações corticais estão associadas à oscilações epiteliais induzidas pelo 

ritmo respitatório (Figura 5.2 ) (Vanderwolf, 2000).    

É importante salientar que os resultados do  modelo de córtex piriforme, baseado 

em Vanier (2001), foram capazes de reproduzir com exatidão os resultados 

experimentais de medidas de EEG e CSD no córtex piriforme, obtidos por Ketchum e 

Haberly (1993a, 1993b, 1993c) (Figura 5.3), durante  os experimentos de injeção de 

choques elétricos fortes e fracos no trato olfativo lateral, conforme mostrado na figuras 

(3.24 e 3.25). 
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Figura 5.1 Registros simultâneos de EEG em dois eletrodos superfíciais posicionados em 

diferentes regiões do bulbo e em dois eletrodos no córtex piriforme (PPC). É possível notar 

pacotes oscilatórios na freqüência gama modulados por ondas lentas na freqüência teta. Existe 

um alto grau de coerência entre os registros realizados em diferentes posições no bulbo e no 

córtex, assim como entre o bulbo e o córtex. Adaptada de Bressler (1984). 

 

 

Figura 5.2 Registro simultâneo do EOG do epitélio olfativo (MUC) e do EEG do córtex 

piriforme do hemisfério direito do cérebro (R.PYR). O lado positivo do sinal esta para o lado de 

baixo. Os registros foram realizados em ratos e um microfone foi utilizado para registrar a 

vocalização. Abaixo de cada figura esta mostrado o sinal do córtex piriforme filtrado entre 30 e 

80 Hz para mostrar a relação entre as componentes lentas do EEG do córtex piriforme e os 

ciclos respiratórios. Os registros foram realizados em ratos acordados e cheirando livremente 

após um estímulo motivador, que consistiu em colocar uma luva suavemente sobre as costas do 

rato para induzir farejamento. Durante o registro realizado o rato estava imóvel, respirando 

profundamente e vocalizando. Adaptada de Vanderwolf (2000).  
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Figura 5.3 CSD experimental do córtex piriforme, obtido em resposta a choques elétricos fortes 

(A) e fracos (B) no trato olfativo lateral. Sorvedouros de correntes estão representados por 

linhas sólidas e fontes de corrente por linhas pontilhadas. O eixo X mostra o tempo, em ms, e o 

eixo Y mostra a profundidade, em mm, juntamente com a localização das camadas Ia, Ib, II e III 

do córtex piriforme. Adaptada de Ketchum e Haberly (1993c). 

 

Porém, a versão do modelo do córtex piriforme, baseada em Wilson e Bower 

(1992), assim como o modelo baseado em Vanier (2001), mostraram que pelo menos 

uma parte dessas oscilações elétricas poderia ser gerada intrínsecamente nessa estrutura 

(Figuras 4.33, 4.34 e 4.67 a 4.72). Além disso, uma parte das oscilações elétricas do 

bulbo pode ser gerada intrínsecamente pelas sinapses dendrodendríticas (Figuras 4.2 a 

4.6), como foi sugerido anteriormente por um modelo pioneiro dessa estrutura 

desenvolvido por Rall e Shepherd (1968). Uma parte das oscilações epiteliais também 

poderia ser gerada intrínsecamente, como mostram os resultados das vias bioquímicas, 

baseada em Suzuki et al. (2002), associadas à transdução olfativa (Figuras 3.4, 4.25 e 

4.26).  

Ou seja, os resultados do trabalho sugerem que as oscilações elétricas no sistema 

olfativo poderiam ser geradas em várias estruturas e níveis de organização, abrangendo 

os níveis moleculares, celulares e de sistemas neurais. E que as sinapses químicas e 

elétricas, assim como os ritmos respiratórios, parecem ter um papel fundamental na 

geração dessas oscilações, e, portanto, nos papéis funcionais que essas oscilações 

possam ter. Essas evidências, obtidas com o modelo computacional, podem servir como 

mais um passo na direção do entendimento da origem e do papel das oscilações elétricas 

no sistema olfativo de vertebrados.  
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