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RESUMO 

Frazão, R. Análise Citoarquitetônica e imunoistoquímica de estruturas do sistema visual de 

macacos- prego (Cebus apella). [Tese de Doutorado]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2008. 

 

O estudo do sistema visual de macacos-prego, através da caracterização química da retina, e 

demonstração de suas vias eferentes pela injeção do traçador toxina colérica subunidade B 

(CTb) representa importante questão devido as possiveís diferenças interespecíficas deste 

sistema principalmente quanto ao aspecto evolutivo. Foram utilizados cinco macacos-prego 

adultos, com peso médio de 2 kg, provenientes do Núcleo de Procriação de Macacos-prego da 

Faculdade de Odontolgia do Campus de Araçatuba – UNESP. Foi efetuada a injeção intra-

ocular de 100 µl de solução aquosa de CTb a 1%, contendo 10% de dimetil-sulfóxido. A 

perfusão dos animais foi realizada 15 dias após a injeção. Os olhos foram removidos, sendo o 

olho contralateral utilizado para análise da retina. Os encéfalos foram seccionados em secções 

frontais submetidas à imunoistoquímica com o uso do anticorpo contra a CTb para 

identificação das projeções retinianas. A caracterização imunoistoquímica da retina foi 

realizada com uso de diversos marcadores, dentre estes o resultado mais signficativo foi o 

reconhecimento nesta espécie de dois tipos distintos de células bipolares, além disto, 

subunidades de receptores gabaérgicos podem co-localizar em retinas de macacos-prego, 

diferente dos resultados apresentados em todas as espécies de mamíferos já analisadas. As 

projeções da retina foram observadas em todas as estruturas do sistema visual primário, óptico 

acessório além de projeções para áreas adicionais, não relacionadas a formação da imagem 

como o sistema de temporização circadiana. Os resultados evidenciam diferenças 

interespecíficas sugerindo cautela na extrapolação dos resultados adquiridos em diferentes 

espécies. 

 

Palavras-chave: Sistema visual, macacos-prego, toxina colérica subunidade B, sistema de 

temporização circadiana, projeção retiniana. 



ABSTRACT 

Frazão, R. Cytoarchitectural and immunohistochemical analysis of the visual system of tufted 

capuchin (Cebus apella). [Ph.D. thesis]. São Paulo: Biomedical Sciences Institute of 

University of São Paulo, 2008. 

 

The present study aims to characterize cytochemically the retina of the tufted capuchin 

monkey, as well as analyze the pattern of retinal projections to structures of the CNS. Were 

used five tufted capuchin monkeys (average weight of 2 kg) from the Center of Tufted 

Capuchin Reproduction of UNESP’s School of Odontology, Araçatuba Campus. The 

monkeys received a single intraocular injection (in the volume of 100µl) of the neuronal 

tracer cholera toxin subunit B CTb (1:100, diluted in distilled water containing 10% dimethyl-

sulfoxide). The animals were perfused 15 days after the injection. The retina from the contra-

lateral eyeball was removed to immunohistochemical analysis. The brain was removed from 

the skull, sectioned into frontal sections and processed with immunohistochemical techniques 

against CTb to identify the projections from the retina to the CNS. Several cell markers were 

used to characterize cytochemically different cell types in the retina. The most striking result 

was the identification of two unique types of bipolar cells. In addition, the tufted capuchin 

retina, unlike other mammals species analyzed in the literature, shows co-localization with 

gabaergic receptors. As expected, projections from the retina were observed in all structures 

of the primary visual system and optic accessory. As a complementary data, retinal 

projections were also observed in areas not related to the image processing, such as the 

circadian control system.  Overall our results showed several interspecies differences and 

suggests that comparison of the visual system between species must be undertaken with great 

caution. 

 

Keywords: Visual system, tufted capuchin, cholera toxin subunit B, circadian system, retinal 

projections. 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

1.1 Retina 

A retina é uma fina lâmina de tecido nervoso (cerca de 200 µm de espessura) que se 

deslocou do encéfalo para o fundo do olho durante o desenvolvimento. Sua função é converter 

a informação óptica em imagem neural que será transmitida via nervo óptico à diversos 

núcleos para análise e composição da imagem. Assim, sua função é associar aspectos 

temporais, espaciais e cromáticos da informação visual, sendo os sinais resultantes 

transmitidos para áreas visuais centrais (Kalloniatis, Fletcher, 2004; Sterling, Demb, 2004).  

A retina apresenta três camadas celulares bem organizadas, cada qual representada por 

tipos celulares específicos, que se distinguem por suas características morfológicas, 

conectivas, neuroquímicas, e funcionais (Rodieck, Brening, 1983; Sterling, 1983). 

Em adição aos fotorreceptores, sensíveis à luz, há ainda cinco classes celulares de 

neurônios e um tipo principal de célula da glia, as células de Müller. A camada nuclear 

externa (ONL) contém os corpos celulares de fotorreceptores (cones e bastonetes) e processos 

das células de Müller. As células de Müller se estendem por todas as camadas da retina e são 

responsáveis pela formação da membrana limitante externa, em conjunto com os segmentos 

externos dos fotorreceptores, e da membrana limitante interna, que forma uma barreira entre a 

retina e o humor vítreo (Dowling, 2002).  

 

1.1.1 Fotorreceptores  

Os fotorreceptores, cones e bastonetes, são células alongadas que apresentam os 

segmentos externos direcionados para a região posterior do globo ocular, onde estão 

envolvidos por epitélio pigmentar. O segmento externo de cada fotorreceptor contém cerca de 

900 discos membranosos, posicionados perpendicularmente em relação ao longo eixo da 

célula. A superfície do disco é preenchida por cerca de 60.000 moléculas do fotopigmento 

rodopsina (Pugh, Lamb, 1993). Os axônios dos fotorreceptores normalmente são curtos, cerca 

de 50 µm ou menos, com exceção daqueles na fóvea que podem ter 500 µm de comprimento. 

Ambos terminam, sem se ramificar na camada plexiforme externa (OPL), em sinapse única 

altamente especializada (Polyak, 1941; Schein, 1988; Hsu et al., 1998). Em retinas de 



macacos-prego estima-se que existam aproximadamente 48 milhões de bastonetes e 3.8 

milhões de cones (Andrade da Costa, Hokoc, 2000).  

Em condição de baixa intensidade de luz apenas bastonetes tem sensibilidade 

suficiente para capturar os poucos fótons de luz disponíveis. A visão colorida não é possível 

esta condição, pois os sinais de um simples detector, os bastonetes, não são capazes de 

diferenciar entre modulações espectrais. Já em condição de alta intensidade de luz, muitos 

cones (cerca de 90%) estão relacionados à comprimentos de ondas intermediários, com pico 

de sensibilidade de 550nm, denominados de M ou verde e, poucos estão relacionados à 

comprimentos de ondas curtos, denominados de S ou azul (Jacobs, 1993; Nathans, 1999).  

Primatas do Velho Mundo (incluindo humanos) e alguns primatas do Novo Mundo,  

tradicionalmente divididos em duas famílias principais: Callithricidae, que incluem: macaco 

coruja, macaco esquilo, sagüis e micos e, Cebidae, que incluem várias subfamílias como 

cebus, macaco parauacu e macaco aranha, são especiais por serem tricromáticos, o que 

significa que estes apresentam um tipo adicional de cone relacionado à comprimentos de 

ondas longos, com pico de sensibilidade de aproximadamente 570 nm (denominados de L ou 

vermelho) (Neitz, Neitz e Jacobs, 1991).  

Os cones respondem aos estímulos luminosos com hiperpolarização graduada e 

liberam o glutamato no seu terminal sináptico especializado denominado de pedículo (Figura 

1b). A liberação do glutamato é alta em condições de escuro é reduzida pela luminosidade 

(Haverkamp, Grunert e Wassle, 2000).  

Os pedículos contêm três tipos de especializações sinápticas: pedículos de cones L e 

M realizam contatos com seu vizinho imediato e com as esférulas dos bastonetes (o terminal 

sináptico dos bastonetes) através de sinapses elétricas (gap junctions), nas quais a conexina 36 

é expressa (Cohen, 1965; Baylor, Fuortes e O'Bryan, 1971; Raviola, Gilula, 1973; Tsukamoto 

et al., 1992; Feigenspan et al., 2004; Hornstein, Verweij e Schnapf, 2004; Li, DeVries, 2004); 

realizam sinapses do tipo flat com as células bipolares OFF em sua base (Dowling, Boycott, 

1966); e os pedículos apresentam ainda invaginações, cada qual contendo normalmente uma 

sinapse em fita, pré sináptica, e três ou quatro processos que a ocupam, dois elementos 

laterais, dendritos de células horizontais, um de uma célula com campo de ação amplo e outro 

de uma célula com campo de ação restrito (Stell, 1965), e um ou dois dendritos de células 

bipolares do tipo ON. Os processos das células horizontais penetram profundamente na 



invaginação terminando perto do terminal sináptico, enquanto que, os processos das células 

bipolares ficam mais distantes (Figura 1b) (Dowling, Boycott, 1966; Chun et al., 1996). 

Muitos dendritos de células bipolares ON também realizam sinapses do tipo flat, 

evidenciando que a chave da diferença funcional entre dendritos de células ON e OFF não 

depende da morfologia da sinapse envolvida, mas sim do tipo de receptor glutamatérgico 

expresso pelos respectivos dendritos. As células bipolares OFF expressam receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos, AMPA (do inglês alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazolepropionic acid) e kainato, assim como os dendritos de células horizontais, enquanto 

que, as células bipolares ON expressam o receptor glutamatérgico metabotrópico do tipo seis 

(mGluR6) (Masu et al., 1995; DeVries, Schwartz, 1999; Vardi et al., 2000; Haverkamp, 

Grunert e Wassle, 2001b). As células horizontais e as células bipolares OFF associadas à 

cones são hiperpolarizadas pela luz, e as células bipolares ON associadas à cones são 

despolarizadas (Wassle, 2004). 

As esférulas dos bastonetes contêm apenas uma zona ativa com uma sinapse em fita e 

uma invaginacão. A invaginacão apresenta dois tipos de processos pós sinápticos: dendritos 

de células horizontais e dendritos de células bipolares. As espículas dendríticas das células 

horizontais penetram profundamente na invaginacão dos bastonetes para aproximar seus 

receptores glutamatérgicos do local de liberação das vesículas sinápticas. Os dendritos de 

duas ou mais células bipolares penetram na invaginacão, mas estão localizados longe do local 

de liberação das vesículas sinápticas (Figura 1c) (Rao-Mirotznik et al., 1995).  

Dos terminais sinápticos de cones e bastonetes, os sinais são transferidos para as 

células bipolares e células horizontais. As células horizontais providenciam interações laterais 

na OPL. Um tipo de célula bipolar associada à bastonetes e pelo menos nove tipos de células 

bipolares associadas à cones, transferem os sinais luminosos para a camada plexiforme interna 

(IPL), na qual estes sinais podem interagir com dendritos de células amácrinas e células 

ganglionares.  

 

1.1.2 Células horizontais 

Os corpos das células horizontais estão localizados na porção superior da camada 

nuclear interna (INL), e seus processos realizam sinapses exclusivamente na OPL (Figura 1a). 



As células horizontais se comunicam uma com as outras eletricamente. A força desta 

comunicação varia em estados adaptativos e é modulada pela dopamina secretada por células 

amácrinas (Weiler et al., 2000). 

Estudos com diversas espécies de animais concluem que a maioria dos mamíferos 

placentários contêm dois tipos de células horizontais, com morfologia distinta, denominadas 

como células de tipo A e tipo B (Boycott, 1988) com exceção de ratos, camundongos e gerbils 

que apresentam somente células do tipo B (Peichl, Gonzalez-Soriano, 1994). 

As células do tipo B apresentam dendritos que contactam cones e axônios que 

contactam bastonetes, enquanto que, as células do tipo A não apresentam axônios, porém 

apresentam maior arborização dendrítica e contactam apenas cones. Ambas as células não são 

seletivas para os tipos espectrais dos cones (Boycott, 1988).  

Em primatas os dois tipos de células horizontais denominadas de células horizontais 

HI (HI) e células horizontais HII (HII), apresentam axônios. As células HI, correspondem ao 

tipo B, têm corpos grandes, dendritos radiados, e um longo axônio que termina arborizando e 

se conectando com as esférulas dos bastonetes (Boycott, Kolb, 1973; Kolb, Mariani e 

Gallego, 1980; Mariani, 1984b; Boycott, Hopkins e Sperling, 1987; Boycott, 1988; Dacheux, 

Raviola, 1990). Em contrapartida, as células HII, correspondentes ao tipo A, têm corpos 

pequenos, dendritos ondulados, e axônios que contactam apenas cones (Kolb, Mariani e 

Gallego, 1980; Mariani, 1984b; Boycott, Hopkins e Sperling, 1987). Existem evidências de 

que as células HII realizam sinapses com todos os cones L, M e S, com importância maior no 

contato com os cones S, enquanto que, as células HI contactam cones L e M, realizando 

conexões esparsas ou não realizando conexões com os cones S (Ahnelt, Kolb, 1994a; Dacey 

et al., 1996; Chan, Grunert, 1998). 

Um terceiro tipo de célula horizontal, célula HIII, foi demonstrada em retinas de 

diversos mamíferos, inclusive humanos. As células HIII são morfologicamente semelhantes 

às células HI, seus dendritos são grandes e assimétricos, e algumas têm processos que 

terminam na camada mais externa da IPL (Famiglietti, 1990; Kolb, Linberg e Fisher, 1992; 

Ahnelt, Kolb, 1994a; b; Kolb et al., 1994). Entretanto, outros pesquisadores classificaram 

células com as mesmas características morfológicas em retinas de primatas como sendo 

células HI (Boycott, Kolb, 1973; Boycott, Hopkins e Sperling, 1987; Boycott, 1988; Wassle, 

Boycott e Rohrenbeck, 1989; Dacey et al., 1996; Chan, Goodchild e Martin, 1997).  



Tradicionalmente assume-se que as células horizontais liberam o neurotransmissor 

inibitório ácido gama aminobutírico (GABA) e provocam retroalimentação negativa nos 

terminais sinápticos dos fotorreceptores. Duas hipóteses propõem funções para as células 

horizontais, uma delas assume que estas células expressam conexina em seus prolongamentos, 

que estão inseridos nos pedículos e nas esférulas. As correntes que fluem através de canais 

formados por conexinas mudam o potencial extracelular nas invaginações e altera as curvas 

de ativação nos canais de Ca2+. Através deste mecanismo elétrico de retroalimentação, as 

células horizontais poderiam modular a liberação de glutamato dos cones e dos bastonetes 

(Kamermans et al., 2001). A segunda hipótese também postula a modulação de canais de Ca2+ 

que regulam a liberação de glutamato de cones, entretanto, o mecanismo responsável seria a 

mudança do pH na invaginação, provocado por um íon transportador voltagem dependente 

através da membrana das células horizontais (Hirasawa, Kaneko, 2003). Existem ainda 

evidências de que a liberação de GABA pelas células horizontais, dependente de luz, seja 

capaz de inibir dendritos de células bipolares (Hombach et al., 2004). 

 

1.1.3 Células bipolares 

Atualmente são conhecidos em retinas de primatas onze tipos de células bipolares 

associadas à cones, e um tipo de célula bipolar associada à bastonetes (Figura 2) (Mariani, 

1984b; Boycott, Wassle, 1991; Kolb, Linberg e Fisher, 1992; Wassle, 2004). 

Os axônios das células bipolares ON e OFF terminam em diferentes níveis na IPL, que 

pode ser dividida em 5 substratos, sendo que, os terminais das células bipolares OFF 

terminam na porção externa da IPL denominada OFF, e os terminais das células bipolares ON 

terminam na porção interna da IPL denominada ON (Figura 2) (Cohen, Sterling, 1990b; 

Boycott, Wassle, 1991; Euler, Schneider e Wassle, 1996; Wassle, 2004). 

Uma célula bipolar OFF pode conter receptores ionotrópicos AMPA, resultando em 

transferência sináptica fásica e, portanto, respostas transientes à luz. Outros tipos de células 

bipolares OFF podem conter receptores kainato, resultando em transferência sináptica tônica e 

resposta sustentada à luz (DeVries, 2000). Os axônios destas células bipolares que 

transportam impulsos fásicos terminam na porção média da IPL, enquanto aqueles que 

transportam impulsos tônicos à luz terminam na porção externa da IPL (Awatramani, 



Slaughter, 2000; Wu, Gao e Maple, 2000). O mesmo parece ocorrer em relaçãos aos impulsos 

transportados pelas células bipolares ON, sendo respostas transientes transferidas para a 

porção média da IPL, no substrato ON, e respostas tônicas transferidas para a porção interna 

da IPL (Pan, Hu, 2000). 



 

Figura 1. Representação esquemática da retina de mamíferos.  
Existem seis tipos de neurônios distribuídos em camadas na retina de mamíferos: Bastonetes (1), 
cones (2), células horizontais (3), células bipolares (4), células amácrinas (5) e células ganglionares 
(6). Em “b”, visualiza-se esquema representando os pedículos, o terminal sináptico dos cones, nos 
quais as sinapses em fitas estão em contraposição aos dendritos de células horizontais (laranja) e aos 
dendritos de células bipolares ON (azul), este arranjo sináptico é denominado de tríade. Os dendritos 
das células bipolares OFF realizam sinapses com a base dos pedículos (roxo). Em “c” representação 
esquemática de uma esférula, o terminal sináptico dos bastonetes, na qual a sinapse em fita está em 
contraposição aos dendritos de células horizontais (laranja) e ao dendrito de uma célula bipolar (azul). 
O dendrito de uma célula bipolar OFF realiza sinapse com a base da esférula (roxo). Em “d” visualiza-
se o terminal sináptico de uma célula bipolar associada à cones (azul) que contém cerca de 50 sinapses 
em fita e realiza sinapses com processos de células amácrinas pós sinápticas (laranja) e dendritos de 
células ganglionares (roxo). Em “e” uma aproximação da sinapse entre a célula bipolar (azul), 
processo da célula amácrina (laranja) e dendrito da célula ganglionar (roxo). As células amácrinas 
realizam sinapses em retroalimentação com as células bipolares. Este arranjo sináptico é denominado 
de díade. As células amácrinas também realizam numerosas sinapses convencionais com outras 
células amácrinas e células ganglionares na camada plexiforme interna (IPL). Os processos de 
algumas células amácrinas também alcançam a camada plexiforme externa (OPL) na qual podem 
realizar sinapses. (OS\IS: segmentos externos e internos de cones e bastonetes; ONL: camada nuclear 
externa; OPL: camada plexiforme externa; INL: camada nuclear interna; IPL: camada plexiforme 
interna; GCL: camada de células ganglionares; NFL: camada de fibras do nervo óptico) (Wassle, 
2004).  



Além da divisão em ON e OFF, os tipos celulares também podem ser classificados 

como células bipolares difusas (DB), que realizam sinapses com vários cones (entre 5 e 10), 

contêm ampla árvore dendrítica e axonal e representam a maioria das células bipolares. As 

células DB1, DB2 e DB3 são células bipolares OFF, enquanto que as células DB4, DB5 e 

DB6 são células bipolares ON (Figura 2) (Cohen, Sterling, 1990a; b; Boycott, Hopkins, 1991; 

Boycott, Wassle, 1991; Calkins et al., 1994; Calkins, Sterling, 1996).  

Na retina de primatas além das células classificadas como difusas, foram descritas 

também células bipolares que realizam sinapses apenas com um pedículo, e células bipolares 

que realizam sinapses exclusivamente com pedículos de cones S. A árvore dendrítica das 

células bipolares associadas à cones S contorna os pedículos dos cones M e L para realizar 

sinapse exclusivamente com cones do tipo S, sendo que, seus axônios realizam sinapses na 

porção mais interna da IPL, portanto, estas células são caracterizadas como células bipolares 

ON (Figura 2) (Mariani, 1984a; Kouyama, Marshak, 1992).  

Poliack (1941) foi o primeiro a descrever células bipolares conhecidas do inglês como 

“midget” em retinas de primatas do Novo Mundo. As células midget contêm árvore dendritíca 

e axonal pequena, que na retina central contacta apenas um único cone e uma única célula 

ganglionar “midget”. As células midget podem ser subdivididas em dois grupos: células 

conhecidas do inglês como flat midget bipolar cells (FMB) (células anãs não invaginadas) ou 

células conhecidas do inglês como invaginating midget bipolar cells (IMB) (células anãs 

invaginadas) (Figura 2). Os dendritos das células FMB realizam sinapses na base dos 

pedículos, enquanto que, os dendritos das células IMB podem invaginar nos pedículos de um 

cone (Boycott, Hopkins, 1991; Calkins et al., 1994).  

Na retina central as células midget transportam sinais cromáticos de cones M e L, na 

retina periférica as células midget realizam sinapses com mais de cinco cones e 

provavelmente agrupam os diversos sinais (Wassle et al., 1994). Existem sugestões de que as 

células midget estejam envolvidas no aumento da resolução espacial e não especificamente no 

processamento de sinais de cor (Wassle, Boycott, 1991), esta idéia é suportada pela 

demonstração de que uma célula midget pode realizar sinapse com apenas um cone na retina 

de primatas monocromáticos, dicromáticos e tricromáticos (Silveira et al., 1998; Chan et al., 

2001). 



Apenas em retinas de roedores há descrição de que uma mesma célula bipolar pode 

receber impulsos diretamente de ambos os tipos de fotorreceptores (Soucy et al., 1998; Hack, 

Peichl e Brandstatter, 1999; Tsukamoto et al., 2001). 

Os axônios das células bipolares associadas à cones se direcionam para a IPL, onde 

cada tipo seleciona uma camada particular, na qual realizam sinapses com células amácrinas e 

células ganglionares. Os terminais das células bipolares não apresentam invaginações, 

portanto não podem realizar contatos com muitos processos pós sinápticos; assim dois 

processos pós sinápticos alinham-se em ambos os lados da zona ativa nos terminais das 

células bipolares, formando uma díade (Figura 1d, e) (Dowling, Boycott, 1966). As células 

bipolares associadas à cones podem ainda realizar sinapses elétricas com outras células 

bipolares (Cohen, Sterling, 1990b) ou com células amácrinas AII (Kolb, Famiglietti, 1974; 

Sterling, Freed e Smith, 1988; Strettoi, Dacheux e Raviola, 1990). 

Como todos os tipos de células bipolares associadas à cones (exceto aquelas 

associadas a cones do tipo S) recebem informações dos mesmos cones, seus impulsos 

espectrais e espaciais são idênticos, uma hipótese sugere que ambos os tipos de células 

bipolares transmitam diferentes componentes temporais dos sinais provenientes dos cones. Na 

verdade, dois tipos de células bipolares diferem temporalmente, uma despolarizando 

sustentadamente para manter a iluminação, e outras despolarizando transitoriamente (Saito et 

al., 1985; Dacey et al., 2000; Euler, Masland, 2000). 

Os axônios das células bipolares associadas à bastonetes se direcionam, sem se 

ramificar, para a camada mais profunda da IPL onde não realizam sinapse com células 

ganglionares, mas sim com um terceiro tipo de neurônio denominado de célula amácrina II 

(AII) (Figura 3, via ON1) (Kolb, Famiglietti, 1974; Famiglietti, Kolb, 1975; McGuire, Stevens 

e Sterling, 1984; Raviola, Dacheux, 1987; Strettoi, Dacheux e Raviola, 1990; Wassle et al., 

1991). As díades das células bipolares associadas à bastonetes, incluem, portanto um processo 

de uma célula AII e outro de um outro tipo de célula amácrina. A célula AII nunca realiza 

sinapse recíproca na díade com a célula bipolar, mas os outros tipos de células amácrinas 

podem realizar. Entretanto, dendritos das células ganglionares do tipo α também podem ser 

encontrados nas díades de células bipolares associadas à bastonetes (McGuire, Stevens e 

Sterling, 1984; Freed, Smith e Sterling, 1987; Freed, Sterling, 1988). 

 



 

Figura 2. Células bipolares em retinas de primatas.  
As células foram analisadas pelo método de Golgi e são demonstradas aqui esquematicamente em 
secção vertical. Os axônios terminam em diferentes níveis na camada plexiforme interna (IPL); 
aqueles axônios que se ramificam na porção mais externa da IPL são os de células bipolares OFF 
associadas à cones; aqueles axônios que se ramificam na porção mais interna da IPL são de células 
bipolares ON. As células bipolares difusas (DB1-DB6) realizam sinapses de forma não seletiva com 
cerca de 5 a 10 pedículos de cones L e cones M. Algumas células difusas também realizam sinapses 
com o pedículo de cones S. As células bipolares midget (FMB) realizam sinapses com apenas um 
cone L ou M e transportam um sinal cromático OFF. Um tipo de célula FMB realiza sinapse com o 
cone S, mas não se sabe se está contribui com vias cromáticas. As células bipolares invaginating 
midget (IMB) realizam sinapses com apenas um cone L ou M e transpotam sinais cromáticos ON. As 
células bipolares associadas à cones S realizam sinapses seletivamente com cerca de 1 a 5 pedículos 
de cones S e transportam sinais ON. As células bipolares associadas à bastonetes realizam sinapses 
com cerca de 6 esférulas de bastonetes na fóvea e cerca de 40 sinapses na periferia e transportam 
sinais ON (Wassle, 2004). 



1.1.4 Células amácrinas 

As células AII foram descritas pela primeira vez por Kolb e Famiglietti (1974). Estes 

autores relataram ainda um outro tipo de célula amácrina pós sinápticas nas díades das células 

bipolares associadas à bastonetes denominada de célula amácrina I (AI) (Famiglietti, Kolb, 

1975). As células AI são células gabaérgicas que possuem amplo campo de ação e realizam 

sinapses recíprocas com os terminais das células bipolares associadas à bastonetes, 

modulando, provavelmente, o sinal de transferência do impulso (Wassle et al., 1995).  

As células AII são consideradas células glicinérgicas, pois acumulam glicina e são 

imunorreativas ao anticorpo que caracteriza esta substância, além de possuírem receptores 

glicinérgicos pré sinápticos (Pourcho, Goebel, 1985; 1987; Sassoe-Pognetto, Wassle e 

Grunert, 1994). São células pequenas, ramificadas com muitas varicosidades denominadas de 

apêndices. Em retinas de gatos, coelhos e ratos, estas células representam 10% da população 

de células amácrinas, sendo, provavelmente, o tipo celular mais comum nestas espécies 

(Vaney, 1985; Vaney, Gynther e Young, 1991; Wassle, Grunert e Rohrenbeck, 1993). 

As células AII também realizam sinapses elétricas com terminais de células bipolares 

ON associadas à cones (Figura 3, via ON1) e sinapses químicas inibitórias com células 

bipolares OFF associadas à cones, sendo que, as células bipolares transmitem os impulsos 

para as células ganglionares. Esta é a via clássica pela qual transita a informação a partir dos 

bastonetes em retina de mamíferos (DeVries, Baylor, 1995). O desvio através das células AII 

para as células bipolares provavelmente permite que a via dos bastonetes ganhe vantagens em 

relação a circuitaria que envolve as células bipolares associadas à cones. Estudos recentes 

demonstraram que o sinal dos bastonetes também podem ser transmitidos por vias 

alternativas. Umas das vias seria por sinapses elétricas entre as esférulas dos bastonetes e os 

pedículos dos cones (Figura 3, vias ON2 e OFF2) (DeVries, Baylor, 1995), além disto, células 

bipolares OFF associadas à cones podem contactar diretamente as esférulas dos bastonetes 

(Figura 3, via OFF3) (Soucy et al., 1998; Hack, Peichl e Brandstatter, 1999; Tsukamoto et al., 

2001). Portanto, existem pelo menos 3 circuitos pelos quais transitam os sinais provenientes 

dos bastonetes, sendo que, como demonstrado em retinas de camundongos, diferentes células 

ganglionares estão associadas preferencialmente com cada um destes circuitos (Deans et al., 

2002). 



 

Figura 3. Vias de transmissão na retina de mamíferos.  
Na via esquematizada como ON1 os bastonetes (Rod) são hiperpolarizados pela luz e transferem seus 
sinais para os dendritos de células bipolares associadas à bastonetes (RB) presentes na invaginação das 
esférulas. Os dendritos das RB contêm o subunidade 6 do receptor ionotrópico para glutamato 
(mGluR6), causando uma inversão do sinal na sinapse (seta vermelha), sendo, portanto, 
despolarizadas pela luz (Raviola, Dacheux, 1987). As células RB realizam sinapses com células 
amácrinas do tipo II (AII) (seta verde) que apresentam receptores glutamatérgicos (AMPA) em seus 
dendritos. As células AII realizam sinapses elétricas com axônios de células bipolares ON, que por sua 
vez realizam sinapses com células ganglionares ON (seta verde). Na via esquematizada como OFF1, a 
via é idêntica à via ON1, mas os impulsos a partir das células AII diferem. Estas células realizam 
sinapses com os axônios das células bipolares OFF associadas à cones (seta vermelha), que por sua 
vez realizam sinapses com as células ganglionares OFF (seta verde). Na via descrita como ON2 os 
impulsos são transmitidos dos bastonetes para os pedículos (por meio de conexina 36 em junções 
elétricas) e destes os impulsos seguem a via ON até as células ganlionares ON. A via denominada 
OFF2 é comparável com a via ON2, entretanto, os impulsos são direcionados à células ganglionares 
OFF. Na via OFF3, as células bipolares OFF associadas à cones realizam sinapses diretamente com a 
base das esférulas dos bastonetes e transferem os impulsos para células ganglionares OFF (Deans et 
al., 2002; Demb, Pugh, 2002; Wassle, 2004). OS\IS: segmentos externos e internos de cones e 
bastonetes; ONL: camada nuclear externa; OPL: camada plexiforme externa; INL: camada nuclear 
interna; IPL: camada plexiforme interna; GCL: camada de células ganglionares; NFL: camada de 
fibras do nervo óptico). 



As células amácrinas variam em termos de extensão e distribuição de seus 

processos, e é possível encontrar diferentes referências em relação ao número de subtipos de 

células amácrinas nas diversas espécies já estudadas (entre 30 e 40). De forma geral estas 

células podem ser divididas em dois grandes grupos: células amácrinas difusas e células 

amácrinas estratificadas. As células difusas extendem seus processos por todos os substratos 

da IPL, enquanto que, as células estratificadas extendem seus processos de forma mais restrita 

na IPL. Esta simples classificação pode ser expandida para incluir células amácrinas difusas e 

estratificadas com campo de ação restrito ou com campo de ação amplo, dependendo do quão 

longe seus processos possam se extender, estando confinados a um, dois, ou vários substratos 

na IPL (Dowling, 2002). 

Algumas células amácrinas com campo de ação restrito recebem impulsos somente de 

terminais de células bipolares associadas à cones. Estas células realizam retroalimentação 

recíproca entre os terminais das células bipolares e ganglionares e também podem ser células 

ON ou OFF (Polyak, 1941; Kolb, Nelson e Mariani, 1981). 

Células amácrinas denominadas de “starbust” (estreladas) foram descritas em diversas 

espécies, inclusive primatas. Estas células podem se associar com outras de seu próprio tipo e 

realizar sinapses com células ganglionares que apresentam direção seletiva. Em primatas as 

células “starbust” realizam sinapses com as células ganglionares denominadas “parasol” 

(Tauchi, Masland, 1984; Rodieck, 1989; Vaney, Whitington e Young, 1989; Jacoby et al., 

1996). Existem diferentes populações de células “starbust” para os níveis ON e OFF da IPL, 

estas células respondem fasicamente ao impulso glutamatérgico bipolar, pois possuem 

receptores do tipo kainato (Linn et al., 1991) e liberam impulsos de acetilcolina para as 

células ganglionares (Masland, Mills e Hayden, 1984; Massey, Redburn, 1985). A acetilcolina 

se une à receptores nicotínicos e excita as células ganglionares (Schmidt, Humphrey e Wassle, 

1987; Kaneda, Hashimoto e Kaneko, 1995). Alguns estudos sugerem que estas células 

disparam potenciais de ação (Bloomfield, 1992; Jensen, 1995; Cohen, 2001), enquanto outros 

relatam que estas apenas respondem passivamente ao impulso glutamatérgico (Taylor, 

Wassle, 1995; Zhou, Fain, 1995; Peters, Masland, 1996). 

Uma célula denominada de interplexiforme merece menção especial. Alguns 

pesquisadores classificaram estas células como uma classe adicional de neurônios da retina, 

mas outros acreditam que esta represente apenas um outro subtipo de célula amácrina. Seus 



corpos celulares localizam-se na INL, recebem impulsos apenas nos seus processos na IPL, 

mas liberam a maioria de seus impulsos sinápticos na OPL, portanto, parecem atuar 

centrifugamente transportando impulsos da IPL para a OPL. Em gatos, estas células realizam 

sinapses químicas com dendritos de células bipolares associadas à cones e células bipolares 

associadas à bastonetes (Kolb, West, 1977; Nakamura, McGuire e Sterling, 1980; McGuire, 

Stevens e Sterling, 1984; Cohen, Sterling, 1990b). Em macacos do Novo Mundo e em peixes, 

as células interplexiformes contêm dopamina, enquanto que, em gatos e coelhos contêm o 

GABA como neurotransmissor, apresentando provavelmente diferentes funções em diferentes 

espécies (Sterling, Demb, 2004). 

 

1.1.5 Células ganglionares 

Em retinas de mamíferos existem  entre 10 a 15 tipos morfológicos diferentes de 

células ganglionares. As principais características que as distinguem são tamanho e padrão de 

ramificação de sua árvore dendrítica (Masland, 2001b; Rockhill et al., 2002). 

Em primatas algumas células com campo de ação amplo são denominadas de 

“parasol” por causa de sua extensa árvore dendrítica ou células “M” por que se projetam para 

a camada magnocelular do núcleo geniculado lateral (NGL) (Perry, Oehler e Cowey, 1984; 

Watanabe, Rodieck, 1989). Entretanto, outros tipos de células ganglionares com campo de 

ação amplo também se projetam para a camada magnocelular do NGL, portanto, o termo “M” 

poderia incluir diversos tipos celulares (Kaplan, Shapley, 1982). 

Em macacos-prego as células ganglionares M apresentam dendritos que se ramificam 

na porção mais interna da IPL e possuem corpos celulares significantemente maiores que às 

células ganglionares cujos dendritos se ramificam na porção mais externa da IPL, no 

meridiano temporal e para excentricidades 3 mm a partir da fóvea (Lima, Silveira e Perry, 

1996). Neste primata, assim como primatas do Velho Mundo, estima-se que as células 

ganglionares M constituam 10% da população total de células ganglionares (1 mm em relação 

à fóvea), entretanto, a proporção aumenta na retina periférica para cerca de 17% (Silveira et 

al., 1989; Lima, Silveira e Perry, 1993; Silveira, Perry e Yamada, 1993; Lima, Silveira e 

Perry, 1996). 



Em retina de primatas as células parasol ou células ganglionares M são homólogas as 

células α de gatos (Dacey et al., 2003). As células α possuem corpo celular grande e árvore 

dendrítica esparsamente ramificada. Em retinas de gatos este tipo de célula ganglionar 

corresponde a cerca de 3% da população de células ganglionares. Os corpos das células 

ganglionares α formam um mosaico regular e sua árvore dendrítica forra toda a retina sem 

deixar intervalos. O tamanho da árvore dendritíca e a densidade das células α mostram uma 

relação inversa ao longo da retina: na periferia a densidade é baixa, com árvores dendríticas 

grandes, enquanto que, na retina central a densidade das células é alta mas as árvores 

dendríticas são pequenas (Peichl, 1991).  

Em retinas de primatas as células também são classificadas em ON e OFF, sendo 

células com campo de ação amplo (células fásicas) ou células com campo de ação restrito 

(células tônicas). As células com campo de ação restrito são denominadas células 

ganglionares midget (do inglês ou anãs). Na região central da retina a árvore dendrítica das 

células ganglionares midget recebe informações das células bipolares midget que por sua vez 

recebem impulsos de um único cone (Kolb, Dekorver, 1991; Calkins et al., 1994), já, na 

região periférica da retina esta arborização recebe impulsos de muitas células midget 

bipolares. As células ganglionares midget também são chamadas de células “P” pois se 

projetam para a camada parvocelular do NGL (Watanabe, Rodieck, 1989; Dacey, 1993).  

As células ganglionares midget ou células P são as mais freqüentes em retina de 

primatas do velho mundo (70-80%) (Perry, Oehler e Cowey, 1984), sendo homólogas as 

células β de gatos. Na retina central sua árvore dendrítica é extremamente pequena, portanto, 

estas células realizam sinapses apenas com uma única célula bipolar midget (Kolb, Marshak, 

2003). Estas células representam a acuidade do sistema visual de primatas sendo previamente 

mencionadas como células ganglionares seletivas à cones M e L (Dacey, 1993). Em relação à 

primatas do Novo Mundo (Cebus apella e Aotus azarae) um estudo realizado com marcador 

retrógrado inserido no nervo óptico, a biocitina, indica que as células P são as mais 

numerosas, representando uma população da mesma ordem encontrada em primatas de Velho 

Mundo (Silveira et al., 1994). 

Em retinas de primatas existem ainda outras classes de células ganglionares, tais 

como, as células biestratificadas, que possuem campo de ação pequeno e dendritos que se 

ramificam em dois níveis diferentes da IPL. Existem evidências de que estas células enviam 



projeções para as camadas intercaladas do NGL, cuja função é associada ao canal de 

oponência de cor azul-amarelo (Dacey, 1993; Dacey, Lee, 1994; Lee et al., 1996). Ou ainda, 

uma classe de células, com campo de ação muito amplo, que se projeta para o colículo 

superior (CS) e complexo pré-tetal assim como também para o NGL (Perry, Cowey, 1984).  

Diferentes técnicas são utilizadas para se demonstrar os mosaicos retinianos formados 

pelos diversos tipos de células ganglionares. As células biestratificadas foram demonstradas 

por injeções intracelulares (Vaney, 1994), as células delta foram demonstradas por injeções 

intracelulares e pela captação de serotonina (5-HT) (Dacey, 1989), células ganglionares que 

se projetam para o trato óptico acessório foram demonstradas por marcação retrógrada (Buhl, 

Peichl, 1986). 

Além disto, existem células ganglionares que contêm melanopsina e se projetam para 

o núcleo supraquiasmático (NSQ) e para centros subcorticais como o complexo pré tetal 

(Berson, 2003). Estas células representam uma população esparsa, que corresponde a cerca de 

1 a 3% da população de células ganglionares. Estudos eletrofisiológicos revelaram que estas 

células além de receberem impulsos de cones e bastonetes por meio das células bipolares, 

também são sensíveis a luz, respondendo à sinais luminosos mesmo quando a transmissão 

sináptica na retina é bloqueada, sendo portanto relacionadas à modulação de ritmos 

circadianos e ao reflexo pupilar (Berson, Dunn e Takao, 2002; Berson, 2003; Hattar et al., 

2006). 

Cada um dos tipos de células ganglionares forma uma lâmina que cobre toda a retina 

com suas respectivas árvores dendríticas. Tal fato tem conseqüências importantes para o 

processamento visual. Após a transdução pelos fotorreceptores e transferência dos impulsos 

para IPL por células bipolares, pode-se estimular pelo menos uma célula ganglionar de 

qualquer um dos tipos existentes, sendo que, cada qual é responsável por um aspecto da 

informação contida no sinal luminoso (contraste, tamanho, movimento, comprimento e etc...) 

(Wassle, 2004). 

Em adição as características sinápticas, todos os primatas antropóides, com exceção de 

macacos-coruja, possuem uma fóvea. A fóvea é caracterizada pelo deslocamento de corpos 

celulares em relação aos fotorreceptores e máxima acuidade em condições de alta 

luminosidade. O deslocamento de corpos celulares dos segmentos internos e externos dos 



fotorreceptores para margens da fóvea é possível pela presença das fibras de Henle, que 

conectam os elementos fotorreceptivos à corpos celulares (Hsu et al., 1998). 

A fóvea também apresenta especializações anatômicas relevantes para a maximização 

da acuidade visual diurna, incluindo alta densidade de cones e praticamente ausência de 

vascularização. Em primatas do Novo mundo, incluindo macacos-prego, o comprimento da 

zona livre de bastonetes (considerada a área que apresenta menos do que 5 bastonetes por 

mm2) no meridiano naso temporal é de 0.5 mm (Franco et al., 2000). 

Estas características potencializam a densidade dos elementos de transdução, portanto 

estão relacionadas à acuidade, e minimizam a dispersão e absorção indesejada de fótons 

(Barlow, 1981; Snodderly, Weinhaus, 1990). 



1.2 Caracteristícas de vias sinápticas na retina 

A retina, como outras áreas encefálicas, contém um grande número de substâncias 

neuroativas, porém pouco se sabe sobre a ação da maioria destas substâncias, especialmente 

sobre os peptídeos, entretanto, é fato que o glutamato e a acetilcolina modulam vias 

excitatórias, enquanto que, o GABA e a glicina modulam vias inibitórias.  

Vários estudos, demonstraram a distribuição de diversos receptores, por meio dos 

quais as substâncias neuroativas como, por exemplo, GABA e glicina, atuam na retina de 

mamíferos. 

Os receptores ionotrópicos sensíveis ao GABA, assim como os receptores de glicina, 

são membros de uma super família de receptores que se unem à canais iônicos, sendo 

compostos por 5 subunidades estruturais que formam um poro condutor de CL-. O N-terminal 

dos canais ligantes tem um longo domínio extracelular contendo locais de ligação (ligand-

binding sites). Acredita-se que o C-terminal atravesse a membrana celular e forme quatro 

segmentos transmembrânicos com um larga alça intracelular entre o terceiro e o quarto 

segmento transmembrânico (Seeburg et al., 1990; Sieghart, 1995; De Blas, 1996; McKernan, 

Whiting, 1996).  

Existem 16 tipos diferentes de subunidades que formam a família dos receptores 

GABAA: α 1-6,  β 1-3, γ 1-3, δ, ε,  π e θ, com muitas variações das combinações destas 

subunidades. Pelas regras de combinação vários tipos diferentes de receptores podem ser 

formados, entretanto, algumas combinações prevalecem, enquanto, outras não existem. As 

combinações α1/β2,3/γ2, α2/β3/γ2; α3/β3/γ2 são as mais comumente encontradas, sendo a 

expressão destas subunidades regionalmente específica (Fritschy, Mohler, 1995; Pirker et al., 

2000; Mohler, Fritschy e Rudolph, 2002; Fritschy, Brunig, 2003; Mohler, 2006). A 

subunidade δ, restrita aos processos das células amácrinas colinérgicas, é a subunidade menos 

comum na retina e também em outras áreas encefálicas (Fritschy, Mohler, 1995). A ativação 

dos receptores GABAA pelo GABA pode ocorrer por moduladores, como barbitúricos e 

benzodiazepínicos ou, ser antagonizada pela bicuculina (Sieghart, 1995).  

Os Receptores GABAC são compostos pelas subunidades ρ 1-3, são insensíveis aos 

moduladores dos receptores GABAA, como barbitúricos e benzodiazepínicos, além disto, são 

insensíveis ao antagonista bicuculina e não são ativados pelo baclofeno, agonista do receptor 



GABAB e, apresentam maior sensibilidade ao GABA (Bormann, Feigenspan, 1995; Johnston, 

1996; Bormann, 2000). Entretanto, alguns autores definem estes receptores como uma classe 

de receptores GABAA homoligoméricos (Barnard et al., 1998).  

Os Receptores glicinérgicos são compostos por 2 subunidades α e 3 subunidades 

β (Grudzinska et al., 2005). Atualmente, quatro genes diferentes que codificam as 

subunidades dos receptores para glicina (α1-α4), e um gene que codifica a subunidade β 

foram identificados em vertebrados. Arranjos alternativos também contribuem com a 

heterogeneidade das subunidades dos receptores glicinérgicos que se agrupam para formar um 

poro condutor de Cl- (Legendre, 2001; Lynch, 2004; Betz, Laube, 2006).  

Os receptores glicinérgicos, via subunidade β, e isoformas dos receptores GABAA são 

agregados em terminais pós sinápticos sendo ancorados pela proteína citoplasmática gefirina 

(Sassoe-Pognetto et al., 1995; Kneussel et al., 1999; Kneussel, Engelkamp e Betz, 2001; 

Lynch, 2004). 

Os receptores GABAC foram descritos pela primeira vez na retina por Polenzani et al. 

(1991), quando estes autores demonstraram a expressão do RNA mensageiro destes 

receptores em retinas de Xenopus oocytes (Polenzani, Woodward e Miledi, 1991). Existem 

evidências de que estes receptores são compostos por subunidades ρ originalmente clonadas 

da biblioteca de cDNA de humanos (Cutting et al., 1991; Cutting et al., 1992). As 

subunidades ρ1 e ρ2, homólogas as subunidades ρ de humanos, foram clonadas de aves 

(Albrecht, Darlison, 1995) e as subunidades ρ1, ρ2 e ρ3 foram clonadas de ratos, mostrando 

alto grau de similaridade com a seqüência humana correspondente (Enz et al., 1995; Zhang et 

al., 1995). 

Os receptores GABAC são encontrados predominantemente nos terminais axonais das 

células bipolares e em uma pequena população de células amácrinas (Greferath et al., 1994; 

Wassle et al., 1998; Vitanova et al., 2001). Em roedores, existem evidências de que estes 

receptores em células bipolares sejam formados por subunidades ρ1 e ρ2 (Enz et al., 1995; 

Zhang et al., 1995; Yeh, Grigorenko e Veruki, 1996).  

Os receptores GABAA estão localizados nos dendritos de células amácrinas e células 

ganglionares e em terminais axonais das células bipolares, porém, em sinapses distintas 

daquelas onde se localizam os receptores GABAC (Koulen et al., 1997; Koulen et al., 1998). 



Assim, estes dois receptores estariam estrategicamente posicionados para regular a liberação 

de transmissores pelas células bipolares (Lukasiewicz et al., 2004).  

As propriedades funcionais dos receptores, incluindo a sensibilidade ao GABA e o 

limiar de dessensibilização, variam de acordo com as combinações das subunidades que 

compõem os receptores gabaérgicos. Estas subunidades podem ser identificadas 

preferencialmente em alguns tipos celulares, por exemplo, células amácrinas colinérgicas 

contêm a subunidade α2 do receptor GABAA (Wassle et al., 1998), enquanto que, a 

subunidade α4 é encontrada em células ganglionares (Khan et al., 1996) e a subunidade α6 

em ambos os tipos celulares, células amácrinas e células ganglionares (Gutierrez, Khan e De 

Blas, 1996). 

Normalmente os receptores gabaérgicos e glicinérgicos são expressos em diferentes 

sinapses, entretanto, em algumas regiões do SNC, como na medula espinal, podem ocorrer co-

localizações das subunidades de diferentes receptores no mesmo poro condutor de Cl-. Na 

medula espinal os receptores GABAA e os receptores de glicina podem ser agregados em 

sinapses entre interneurônios inibitórios e motoneurônios (Todd, 1996; Todd et al., 1996; 

Alvarez et al., 1997; Dumoulin et al., 2000; Geiman, Knox e Alvarez, 2000; Geiman et al., 

2002) e o GABA e a glicina podem ser liberados pela mesma vesícula no terminal pré 

sináptico (Jonas, Bischofberger e Sandkuhler, 1998; Keller et al., 2001). 

Na retina de mamíferos o GABA e a glicina são liberados por diferentes tipos de 

células amácrinas, e a distribuição celular dos receptores GABAA, GABAC e receptores de 

glicina são distintos (Koulen et al., 1996; Wassle et al., 1998; Grunert, 1999; Marc, Jones, 

2002). Estudos in vitro sugerem a existência de receptores heteroméricos funcionais 

compostos por diferentes subunidades dos receptores GABAA, GABAC e de receptores de 

glicina (Pan et al., 2000; Ekema, Zheng e Lu, 2002; Pan, Qian, 2005).  

A habilidade das subunidades dos receptores GABAA, GABAC e de glicina se 

agruparem in vitro levanta a possibilidade de que certos receptores heteroméricos também 

possam existir in vivo em diversas regiões do SNC, inclusive na retina.  



1.3 Projeções retinianas 

As principais vias retinianas até o córtex em primatas, e outras espécies, originam-se 

de classes específicas de células ganglionares na retina (Yamada, Silveira e Perry, 1996). A 

via retiniana passa pelo núcleo talâmico NGL e segue para o córtex visual primário, também 

denominado de V1 ou córtex estriado. Esta via é particularmente bem desenvolvida nos 

primatas, em comparação com as demais ordens de mamíferos, e está relacionada com a 

habilidade visual de discriminar e reconhecer objetos (Yamada, 1995).  

O NGL é constituído de múltiplas camadas, das quais as maiores subdivisões podem 

ser distinguidas por suas características anatômicas e fisiológicas. As células ganglionares M 

enviam impulsos para as camadas magnocelulares do NGL conduzindo sinais luminosos, 

enquanto que, as células ganglionares P enviam impulsos para as camadas parvocelulares, e 

estão relacionadas a informações sobre oponência de cor vermelho-verde e sinais luminosos 

com contraste alto (Wiesel, Hubel, 1966; De Monasterio, Gouras, 1975; de Monasterio, 

1978a; b; Leventhal, Rodieck e Dreher, 1981; Perry, Oehler e Cowey, 1984; Lee, Martin e 

Valberg, 1988; Lee et al., 1990). 

Em primatas do novo mundo, o NGL é formado por uma camada superficial “S” 

(ventral), compreendendo células pequenas; duas camadas magnocelulares, compreendendo 

células grandes e as mais dorsais denominadas parvocelulares, compreendendo células de 

tamanho médio, arranjadas em quatro camadas. Além disto, zonas intralaminares, compostas 

por células pequenas separam a maioria destas camadas, com exceção das camadas 

superficiais e da parte rostral das camadas parvocelulares. As camadas magnocelulares e 

parvocelulares internas recebem projeções de células da retina ipsilateral, enquanto que, as 

camadas externas recebem projeções contralaterais; sendo que, quando o padrão de 

distribuição de projeções retinianas é aparente nas camadas S, as projeções contralaterais são 

internas em relação as projeções ipsilaterais (Kaas, Huerta, 1988).  

Em mamíferos não primatas, usa-se a nomenclatura “núcleo geniculado lateral dorsal” 

e “núcleo geniculado lateral ventral” para distinguir duas porções do núcleo, que são 

separadas por um grupamento celular denominado folheto intergeniculado (FIG). Em 

primatas, entretanto, há controvérsias sobre a existência desta divisão, o homólogo ao núcleo 

geniculado lateral ventral seria o chamado núcleo pré geniculado (PGN) o qual se situa 

dorsalmente ao NGL e pode ser dividido em duas camadas, uma interna contendo células 



pequenas, que recebe impulsos do olho contralateral, além de uma porção restrita que também 

recebe impulsos do olho ipsilateral, e outra camada externa contendo células maiores, que 

recebe projeções corticais (Kaas, Huerta, 1988; Yamada, 1995). A parte interna deste núcleo 

compreende uma população de células caracterizadas pela imunorreatividade ao NPY (NPY-

IR) que se projetam para o NSQ (Moore, 1989), sendo estas células separadas da camada 

parvocelular do NGL por uma densa cápsula de fibras, portanto, existe a sugestão de que o 

PGN represente em primatas o homólogo ao FIG de roedores, mas ainda há discussões sobre 

a existência do trato geniculohipotâlamico (TGH) em primatas (Moore, 1993).  

Em primatas alguns neurônios do PGN respondem a estímulos luminosos, e a maioria 

exibe mudanças na atividade em relação ao movimento dos olhos (Buttner, Fuchs, 1973). As 

diversas conexões deste núcleo sugerem que possa estar envolvido em uma série de funções, 

por exemplo, participação no controle de ritmos circadianos devido suas projeções para o 

NSQ, e funções oculomotoras devido suas conexões com o CS e ponte (Brauer et al., 1984). 

Estima-se que cerca de 10% das células ganglionares projetam-se com distribuição 

caracteristíca para as camadas superficiais do CS em primatas (Perry, Cowey, 1984). Este 

núcleo recebe impulsos de ambos os olhos, sendo a distribuição das projeções ipsi e 

contralaterais similar, entretanto, a projeção ipsilateral tende a ser um pouco mais difusa e 

terminar em níveis adjacentes porém inferiores as projeções contralaterais. Além disto, a 

região rostrolateral do CS, na qual a visão central é representada, apresenta terminações 

retinianas esparsas (Kaas, Huerta, 1988).   

O CS, localizado no teto do mesencéfalo, se apresenta como estrutura laminada, 

contendo em geral sete camadas e constitui importante estação visual subcortical. Este núcleo 

desempenha dupla função na visão, participando da transmissão da informação visual para 

estruturas talâmicas associadas com a percepção visual e da transformação da informações 

visuais, em sinais de controle dos movimentos da cabeça e dos olhos (Kaas, Huerta, 1988). 

As camadas do CS são arranjadas concentricamente no aspecto dorsolateral da 

substância cinzenta, sendo numeradas consecutivamente da camada mais superficial à camada 

mais profunda (camada I a VII). As camadas I (stratum zonale), III (stratum opticum), V 

(stratum album intermediale) e VII (stratum album profundum) são compostas por fibras, e as 

camadas II (stratum griseum superficiale), IV (stratum griseum intermediale) e VI (stratum 



griseum profundum) são celulares. Estas camadas podem ainda ser subdivididas em relação à 

citoarquitetura, características histoquímicas, e suas conexões (Kaas, Huerta, 1988). 

Outras áreas encefálicas que recebem projeções retinianas estão envolvidas com 

aspectos regulatórios e autonômicos do comportamento visual. Dentre estas estruturas estão o 

complexo pré-tetal, formado por um conjunto de núcleos situados no tronco encefálico, 

relacionados à via do reflexo pupilar à luz e ao nistagmo optocinético (Hutchins, Weber, 

1985). 

O complexo pré-tetal foi estudado anatomicamente no macaco de cheiro (Saimiri 

sciureus) no qual foram identificados cinco núcleos: pré-tetal anterior (APN), núcleo pré-tetal 

posterior (PPT), núcleo pré-tetal medial (MPN), núcleo do trato óptico (NOT) e núcleo olivar 

pré-tetal (OPN) (Hutchins, Weber, 1985; Weber, 1985). O NOT e o OPN recebem densa 

projeção bilateral, sendo a projeção para os demais núcleos principalmente contralateral e 

consideravelmente menor em relação as projeções para os núcleos do trato óptico e olivar pré-

tetal. 

Assim como o complexo pré-tetal, o sistema óptico acessório abrange núcleos 

retinocipientes pequenos (Simpson, 1984; Weber, 1985), relacionados à atividade 

visuomotora. Sendo estes: núcleo terminal dorsal (DTN), que em primatas está localizado na 

região lateral do teto do mesencéfalo caudal ao núcleo geniculado medial e ventrolateralmente 

ao braço do CS; núcleo terminal medial (MTN), localizado no tegumento mesencefálico 

medialmente ao pedúnculo cerebral, rostral à saída do nervo oculomotor e núcleo terminal 

lateral (LTN), localizado entre o braço do colículo inferior e o aspecto ventromedial do núcleo 

geniculado medial e núcleo intersticial do fascículo superior posterior (Lin, Giolli, 1979; 

Blanks et al., 1995).  

Embora existam poucos dados sobre as conexões aferentes e as funções do sistema 

óptico acessório, este parece modular atividades visuomotoras. Em coelhos o sistema óptico 

acessório inerva a região do núcleo olivar inferior que, por sua vez, inerva o lobo flóculo 

nodular do cerebelo (Maekawa, Takeda, 1979), além de enviar projeções para os núcleos do 

trato óptico e vestibulares. Estudos fisiológicos sugerem que os núcleos do sistema óptico 

acessório atuem na estabilização da imagem na retina (Simpson, 1984). 



As projeções retinianas também são importantes por enviarem informações para 

estruturas do sistema de temporização circadiana, responsável pela geração e modulação dos 

ritmos circadianos. Este sistema é composto por osciladores, vias de entrada sincornizadoras e 

vias para efetores comportamentais (Rusak, Zucker, 1979; Meijer, Rietveld, 1989; Morin, 

1994; Turek, 1994). 

A existência da principal via sincronizadora deste sistema, o trato retinohipotalâmico 

(TRH), foi confirmada em estudos realizados em várias espécies de mamíferos, incluindo 

primatas do Velho e do Novo mundo (Hendrickson, Wagoner e Cowan, 1972; Moore, Lenn, 

1972; Moore, 1973; 1993; Costa et al., 1999; Cavalcante, 2000).  

As descrições originais do TRH, baseadas em técnicas de auto-radiografia, descrevem 

projeções da retina, no hipotálamo, exclusivamente para o NSQ (Hendrickson, Wagoner e 

Cowan, 1972; Moore, 1973), entretanto, a utilização de traçadores neurais mais sensíveis, tais 

como toxina colérica, tornou evidente a existência de projeções para outras regiões do 

hipotálamo como, por exemplo, para área pré-óptica medial, área pré-óptica lateral, núcleo 

pré-óptico mediano, núcleo paraventricular, área hipotalâmica anterior, área hipotalâmica 

lateral, núcleo supra-óptico, área retroquiasmática e zona subparaventricular (Levine et al., 

1991; Youngstrom, Weiss e Nunez, 1991; Moore, 1993; Costa et al., 1999; Cavalcante, 

2000). 

Projeções ópticas adicionais para estruturas usualmente não consideradas como parte 

do sistema visual também foram descritas em várias espécies de mamíferos, tais como, o 

núcleo pericentral do colículo inferior em gatos, ratos e macaco Rhesus (Itaya, Van Hoesen, 

1982; Paloff et al., 1985), núcleo ântero dorsal do tálamo no musaranho das árvores (Conrad, 

Stumpf, 1975), núcleos da rafe em gatos e ratos (Foote, Taber-Pierce e Edwards, 1978; Shen, 

Semba, 1994) e até mesmo estruturas telencefálicas, tais como o tubérculo olfatório e núcleo 

da banda diagonal de Broca, em hamster, ratos, coelhos, ouriços, preguiças, morcegos, 

tamanduás, Spalax ehrenberghi e Macaca fascicularis (Cooper, Mick e Magnin, 1989; Levine 

et al., 1991; Youngstrom, Weiss e Nunez, 1991).  
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1.4 Macacos-prego 

Macacos-prego, cujo nome científico é Cebus apella, da família Cebidae, são primatas 

do Novo Mundo de tamanho médio comparados em muitos aspectos com o menor primata de 

Velho Mundo Macaca fascicularis. Baseado no tamanho de seu encéfalo, no padrão de 

distribuição dos sulcos encefálicos e hábitos diurnos os macacos-prego apresentam maior 

similiaridade com primatas do Velho Mundo do que macacos-coruja (Aotus trivirgatus) outro 

primata do Novo Mundo que apresenta hábitos noturnos, encéfalo menor e menor número de 

giros encefálicos (Allman, Kaas, 1971; Gattass, Gross, 1981; Gattass, Gross e Sandell, 1981; 

Gattass, Sousa e Rosa, 1987; Gattass, Sousa e Gross, 1988; Rosa, Sousa e Gattass, 1988; 

Fiorani et al., 1989).   

É o mais comum dos macacos sul-americanos, sendo, provavelmente um dos mais 

resistentes. Muito ativo, sua distribuição geográfica abrange o leste da Colômbia, leste do 

Peru, todo o Brasil e também Bolívia. Seu tamanho, da cabeça ao final da corpo, varia de 30 a 

56cm; sua cauda mede entre 30 a 55cm. Vivem em diferentes tipos de matas desde o nível do 

mar até 2700 metros de altitude, sempre em grupos. Possuem cauda prêensil, utilizando-a 

como um membro auxiliar na locomoção. Em geral é um macho adulto que comanda o bando, 

sendo que, as vezes o grupo tem mais fêmeas que machos. Comunicam-se com uma variedade 

muito grande de sons. As fêmeas têm normalmente um filhote pôr vez, depois de uma 

gestação de aproximadamente 6 meses, este fica preso no peito da mãe depois de nascer, 

passando depois de algum tempo para as costas.  

Para a compreensão de aspectos referentes ao sistema visual, vários estudos são 

realizados em primatas. Características da retina, de núcleos do sistema visual primário e 

córtex visual são amplamente pesquisados principalmente no que se refere à primatas do 

Velho Mundo. Macacos-prego por se adaptarem bem em cativeiro, reproduzindo com certa 

facilidade, constituem um modelo experimental muito utilizado, vários trabalhos reportam 

dados relativos a morfologia de fotorreceptores (Andrade da Costa, Hokoc, 2000; Franco et 

al., 2000), células horizontais (dos Reis et al., 2002; Dos Santos et al., 2005) e caracteristícas 

fisiológicas e morfológicas de células ganglionares nesta espécie (Silveira, Picanco-Diniz e 

Oswaldo-Cruz, 1989; Lima, Silveira e Perry, 1993; Silveira, Perry e Yamada, 1993; Lima, 

Silveira e Perry, 1996; Yamada et al., 1996; Yamada, Silveira e Perry, 1996; Lee et al., 2000; 

Yamada et al., 2001).  
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Uma das características marcantes que excita a curiosidade em relação a diversas 

características do sistema nervoso de macacos-prego, quer no que se refere ao sistema visual 

ou no que se refere a outros sistemas neurais, trata do fato de que os encéfalos de macacos-

prego apresentam giros encefálicos, além de se tratar de um animal de hábitos diurnos, o que 

permite a comparação evolutiva destes sistemas com os sistemas dos modelos mais 

comumente utilizados, roedores de hábitos noturnos.  

Quando comaparados os estudos existentes na literatura entre as diversas espécies já 

analisadas, são observados dados contorversos no que se refere ao padrão de distribuição de 

terminais retinianos. 

Portanto, o presente estudo utiliza como modelo experimental macacos-prego, para 

descrição de características gerais do sistema visual, tais como: a busca de marcadores para a 

identificação dos grupamentos celulares da retina, a análise da distribuição de receptores da 

via inibitória na retina, classicamente já descrita em espécies não primatas, e ainda a análise 

das áreas retinorecipientes no encéfalo desta espécie. Esses estudos poderão contribuir para 

correlação funcional de tipos e grupamentos celulares específicos, questionando a 

participação dos mesmos na modulação de sinais luminosos em primata de hábitos diurno.  
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4 CONCLUSÕES 

Embora similaridades tenham sido encontradas no mapeamento dos diferentes tipos 

celulares e de receptores na retina de macacos-prego com outras espécies já descritas, os 

dados obtidos sugerem que algumas caracteristicas químicas podem variar principalmente 

quando comparamos primatas e roedores, assim generalizações de resultados em espécies 

diferentes devem ser evitados.  

Diversos marcadores foram definidos para o reconhecimento de células da retina de 

macacos-prego permitindo que futuros estudos fisiológicos sejam realizados.  

Receptores heteroméricos compostos por subunidades dos receptores GABAC e 

subunidade GABAA γ2 podem representar uma especialização sináptica em retinas de 

primatas do Novo Mundo. 

As projeções retinianas para os núcleos do sistema visual primário e sistema óptico 

acessório estão distribuídas de forma semelhante ao descrito na literatura para outras espécies. 

As projeções para o sistema de temporização circadiana reinforçam a existência de 

diferenças no mecanismo envolvido na regulação de ritmos circadianos entre diferentes 

espécies de mamíferos, Além disto, projeções ópticas adicionais sugerem modulação indireta 

de estruturas do sistema visual. 

Projeções recíprocas entre a retina e o núcleo DR possivelmente formam uma 

importante via pela qual a luz ambiental pode influenciar a atividade de neurônios deste 

núcleo, com efeitos potenciais em uma grande gama de circuitos neurais e comportamentais. 

Tais circuitos podem em primatas, assim como em roedores, estarem relacionados ao sistema 

de temporização circadiana e relacionar o sistema serotonérgico a informações fóticas diretas. 
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ANEXO A.  

Evidence of reciprocal connections between the dorsal raphe nucleus and the retina in the 

monkey Cebus apella. 




