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Resumo 

 
Duque-Chica, G. L. Estudo  da  resposta da  melanopsina na neuropatia  óptica e 
no distúrbio de sono através do reflexo pupilar à luz. 2015. Tese de doutorado. 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.                    

Dentre as células ganglionares da retina existe uma pequena população de células que 
contem melanopsina e respondem diretamente à luz. Estas são as células ganglionares 
intrinsecamente fotossensíveis (ipRGCs), cujas funções são principalmente não visuais.    
Dentre as funções não visuais das ipRGCs sua influência na resposta pupilar 
dependente da luz foi o objeto central desta tese. Tanto a retina interna, através das 
ipRGCs, quanto a retina externa, através dos bastonetes e cones, fornecem uma 
informação neural que regula a resposta pupilar à luz (RPL). Este estudo avaliou a 
integridade das ipRGCs através do RPL em pacientes com glaucoma primário de 
ângulo aberto (GPAA), leve, moderado e avançado, e em pacientes com síndrome da 
apnéia obstrutiva do sono (SAOS), moderada e grave. Também foi avaliada a 
discriminação cromática e a sensibilidade ao contraste espacial de luminância (SC), a 
perimetria visual e a espessura da retina avaliada por tomografia de coerência óptica 
(OCT). Foram avaliados 98 participantes: 45 pacientes com GPAA (♀ 27, ♂ 18; idade 
média = 65,84 + 10,20), 28 pacientes com SAOS (♀ 14, ♂ 14; idade média = 52,93 + 
7,13), e 25 controles (♀ 17, ♂ 8; idade média = 54,27 + 8,88). Após o exame 
oftalmológico foram avaliadas a SC de grades e a discriminação de cores através do 
Cambridge Colour Test (CCT). A avaliação do RPL foi feita apresentando-se flashes de 
470 e 640 nm, de 1s de duração, em 7 luminâncias desde -3 até 2.4 log cd/m2 em um 
Ganzfeld Q450 SC (Roland Consult). O RPL foi registrado pelo sistema de eye tracker 
View Point System (Arrington Research Inc.). Os testes foram realizados em ambos os 
olhos, de forma monocular e no escuro. Para a comparação dos dados  entre os grupos, 
utilizou-se um modelo de equações de estimação generalizada (GEE), para correção da 
dependência entre os dois olhos. O RPL dos pacientes com GPAA moderado e 
avançado apresentou redução significativa na amplitude do pico, dependente da 
severidade do glaucoma, nas diferentes luminâncias tanto para 470 nm quanto para 640 
nm, evidenciando redução das contribuições dos cones e bastonetes ao RPL. As 
contribuições das ipRGCs ao RPL (avaliadas pela amplitude da resposta sustentada 
entre 6-8 s) foram também significativamente menores em GPAA moderado e 
avançado. No estado inicial do GPAA as contribuições das ipRGCs para o RPL 
encontram-se preservadas. No entanto, o GPAA parece afetar o processamento espacial 
desde o inicio da doença. Nos pacientes com GPAA leve foi observada uma perda 
acentuada nas faixas baixas de frequência espacial, compatível com prejuízo seletivo 
das células ganglionares do tipo M. A SC de pacientes com GPAA moderado e 



avançado mostrou perdas nas faixas baixas e altas de frequência espacial, apontando um 
prejuízo nas vias parvo- e margnocelulares. Uma perda significativa da discriminação 
de cores no eixo azul-amarelo foi observada em todos os estágios do GPAA. O RPL 
nos pacientes com SAOS está parcialmente preservado, não obstante, as respostas da 
amplitude do pico para o flash de 470 nm diminuem conforme aumenta a severidade da 
SAOS. As contribuições dos fotorreceptores da retina externa ao RPL, foram 
significativamente menores em algumas das luminâncias. Não foram observadas 
diferenças significativas de SC ou discriminação de cores nos pacientes com SAOS. Em 
conclusão, no estágio moderado e avançado do glaucoma tanto as contribuições das 
ipRGCs ao RPL quanto as vias M e P, se encontram mais afetadas do que no inicio do 
GPAA, quando a via parvocelular e as contribuições das ipRGCs ao RPL parecem estar 
mais preservadas.  

Palavras-chave: Células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis (ipRGCs), 
melanopsina, reflexo pupilar à luz (RPL), neuropatia óptica glaucomatosa, apnéia 
obstrutiva do sono, sensibilidade ao contraste espacial de luminância, visão de cores. 

  



Abstract  

Duque-Chica, G. L. Study of melanopsin responses in optic neuropathy and sleep 
disturbance by means of the pupillary light reflex. 2015. Thesis doctoral. Instituto 
de Psicologia. Universidade de São Paulo.  

Among the retina ganglion cells there are a small population of cells containing 
melanopsin and which respond directly to light. They are the intrinsically 
photosensitive ganglion cells (ipRGCs), whose functions are mainly non-visual. Among 
these non-visual functions of the ipRGCs, their influence on the pupillary response as a 
function of light was the central subject of this thesis. Both the inner retina through the 
ipRGCs and the outer retina through the rods and cones, provide neural information that 
regulates the pupillary light response (PLR) to light. This study evaluated the integrity 
of ipRGCs through PLR in patients with Primary Open Angle Glaucoma (POAG), 
mild, moderate and advanced, and in patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome 
(OSAS), moderate and severe. We evaluated also the color discrimination and 
achromatic spatial contrast sensitivity (CS), visual perimetry and retinal thickness 
evaluated by Optical Coherence Tomography (OCT). 98 participants were evaluated, 
45 patients with POAG (♀ 27 ♂ 18; mean age = 65.84 + 10.20), 28 with OSAS (♀ 14 
♂ 14; mean age = 52.93 + 7.13) and 25 controls (♀ 17 ♂ 8; mean age = 54.27 + 
8.88). After the ophthalmological exam it was evaluated the contrast sensitivity and 
color discrimination measures using the Cambridge Colour Test (CCT). Pupil responses 
were elicited by Ganzfeld (Q450 SC, Roland Consult) presentation of 1-sec flashes of 
470- and 640-nm at 7 luminance from -3 to 2.4 log cd/m2.  PLR was measured with the 
eye tracker system View Point (Arrington Research Inc.). The tests were performed 
monocularly, on both eyes, in a darkened room. In order to compare data across groups, 
we used a General Estimating Equations (GEE) to adjust for within subject inter-eye 
correlations. Patients with moderate and advanced POAG had a significantly decreased 
PLR that depends on the severity of the glaucoma, for both the 470- and 640-nm 
stimuli, making evident the reduction of the contributions of the cones and rods to the 
PLR. The contributions of ipRGCs to PLR (assessed by the amplitude of the sustained 
response between 6 – 8 sec) were also significantly lower in patients with moderate and 
advanced POAG. In the initial and mild stages of POAG the contribution of ipRGCs to 
the PLR is preserved. However, POAG appears to affect spatial processing from the 
early stages of the disease. Mild-POAG patients showed a marked loss in the low 
spatial frequency bands, compatible with selective loss of magnocellular ganglion cells. 
The CS of patients with moderate and advanced POAG showed losses at both low and 
high spatial frequencies, suggesting a loss in both parvo- and margnocellular channels. 
A significant loss of color discrimination along the blue-yellow axis was observed in all 



stages of POAG. The PLR in patients with OSAS is partially preserved, however the 
peak amplitude responses for the 470-nm flash decreased with increased severity of 
OSAS. The contributions of the photoreceptors of the outer retina to the PLR were 
significantly lower at some of the luminance. Significant differences in CS or color 
discrimination were not observed in patients with OSAS. In conclusion, in moderate 
and advanced stages of glaucoma, both the contributions of ipRGCs to PLR as well as 
the M- and P channels, were found more affected than at the beginning of POAG, in 
contrast the parvocellular channel and the contributions of ipRGCs on the PLR would 
be more preserved. 

Keywords: Intrinsically photosensitive ganglion cells (ipRGCs), melanopsina, 
pupillary light reflex (PLR), glaucomatous optic neuropathy, obstructive sleep apnea, 
spatial luminance contrast sensitivity, color vision. 
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1. Introdução 
 

 
 Desde os invertebrados até os primatas, o sistema visual desempenha um papel 

fundamental na interação dos animais com o ambiente e na sua sobrevivência. Sua função 

é transmitir informações sobre o ambiente, absorvendo a energia luminosa na retina, 

transformando-a em energia química e elétrica, e assim ativando diferentes vias paralelas 

que processam as informações desde a retina até o o sistema nervoso central (SNC). 

 O olho humano é um órgão visual extremadamente complexo e refinado. Nos 

vertebrados é formado por três camadas dispostas concentricamente: a camada externa é 

constituída pela córnea e a esclera que dão suporte e proteção ao olho. A camada média ou 

vascular, a úvea, formada pela íris, a coróide e o corpo ciliar, provê nutrientes para a 

camada mais interna, a retina, o tecido neural que contém as células receptoras 

fotossensíveis. Esta estrutura altamente organizada é constituída morfologicamente por dez 

camadas e seis tipos diferentes de neurônios.   

 Da retina partem duas vias: a via visual clássica formadora de imagem e, mais 

recentemente descrita, uma via “não formadora de imagem”.   

 A via visual clássica “formadora de imagem" (FI) fornece uma alta resolução 

espacial e temporal, permite detectar e rastrear objetos no mundo visual, tem início com a 

absorção de fótons pelas opsinas, que são moléculas existentes nos segmentos externos dos 

fotorreceptores clássicos: cones e bastonetes (Ramón y Cajal, 1893). Ao absorver fótons, 

essas moléculas iniciam uma cascata de eventos que levam à comunicação eletroquímica 

do fotorreceptor na Camada Plexiforme Externa (CPE) para as células bipolares, cujos 

corpos celulares se encontram na Camada Nuclear Interna (CNI). Essas sinapses são 

moduladas pelas células horizontais. Na próxima estação sináptica, a transferência de 

informação entre as células bipolares e as células ganglionares, cujos corpos celulares se 



 
 
 

22 

       a. Bastonete 
   1. CF   
  b. Cone  
        

   3. CNE 

   5. CNI 

   i. j. Células Ganglionares 
   7. CCG 
  
    

   f. g. Célula Bipolar 

   4. CPE 

   h. Célula Amácrina 

    6. CPI 

   e. Célula Horizontal 

   8. CFNO 
   9. MLI 

   2. MLE 

encontram na Camada das Células Ganglionares (CCG), é modulada pelas células 

amácrinas na Camada Plexiforme Interna (CPI). Os axônios das células ganglionares 

formam a camada de fibras do nervo óptico e são responsáveis por enviar a informação 

neural para vários núcleos visuais no cérebro (Ramón y Cajal, 1893; Wässle, 2004) (figura 1). 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Estrutura da retina de mamíferos (Santiago Ramón y Cajal, 1900). A. Camada do Epitélio 

Pigmentar, 1. Camada dos Fotorreceptores (CF), 2. Membrana Limitante Externa (MLE), 3. Camada 

Nuclear Externa (CNE), 4. Camada Plexiforme Externa (CPE), 5. Camada Nuclear Interna (CNI),                 

6. Camada Plexiforme Interna (CPI), 7. Camada das Células Ganglionares (CCG), 8. Camada das fibras do 

nervo óptico (CFNO), 9. Membrana Limitante Interna (MLI). a. Bastonetes, b. Cones, e. Célula horizontal, 

f.-g. Célula Bipolar, h. Célula Amácrina, i.-j. Células Ganglionares.  

 
 
 Até há cerca de duas décadas acreditava-se que os efeitos visuais e biológicos 

induzidos pela luz seriam dependentes apenas desses dois tipos de fotorreceptores. No 

entanto, em 1998, Provencio e colaboradores descreveram uma nova opsina denominada 

melanopsina, identificada inicialmente em melanóforos dérmicos fotossensíveis do 

  A. Epitélio pigmentar 
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anfíbio Xenopus laevis (Provencio, Jiang, De Grip, Hayes & Rollag, 1998). Dois anos mais 

tarde, a nova opsina foi encontrada nas células ganglionares de roedores e primatas 

(Provencio, Rodriguez, Jiang, Hayes, Moreira, & Rollag, 2000), o que confirmou a existência 

de uma terceira classe de fotorreceptores na retina: as “células ganglionares 

intrinsecamente fotossensíveis" ou ipRGCs do inglês (do inglês, Intrinsically 

Photosensitive Retinal Ganglion Cells) (Berson, Dunn, & Takao, 2002). Contudo, as 

contribuições na busca pelo fotorreceptor responsável pela captação luminosa e 

consequentemente pela sincronização dos ritmos biológicos aos ciclos diários começaram 

desde a década de 1920. Trabalhos do Keeler e colaboradores mostravam, que ratos 

mutantes, na ausência de cones e bastonetes, continuavam apresentando um reflexo pupilar 

à luz (RPL), devido talvez, a um canal fotorreceptor desconhecido (Keeler, 1927). 

Posteriormente, vários grupos de pesquisa descobriram em modelos de ratos com 

degeneração da retina externa (rd/rd e rd/rd cl) que esses animais, apesar de estar 

desprovidos de cones e bastonetes, ainda eram capazes de se sincronizar aos ciclos de 

claro e escuro (Ebihara & Tsuji, 1980; Foster et al., 1991;  Freedman et al., 1999; Lucas et al., 

2001).  

 A segunda via aferente, atualmente conhecida como a via “não-formadora de 

imagem" (NFI), fornece uma medida da luminância ambiental. Nos mamíferos a via NFI 

é mediada por cones, bastonetes e ipRGCs. As ipRGCs além de ser diretamente 

fotossensíveis, também recebem entradas de cones e bastonetes (Provencio et al., 1998; 

Berson et al., 2002; Hattar, Liao, Takao, Berson, & Yau, 2002); essas células desempenham 

vários papéis, que poderiam até mesmo incluir envolvimento na formação de imagens 

(Dacey, et al., 2005; Zaidi, et al., 2007; Brown et al., 2010; Ecker, et al., 2010; Schmidt et al., 

2014).   

 Entre as funções não-visuais das ipRGCs, demonstrou-se uma participação 
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fundamental na sincronização dos ritmos circadianos, com os ciclos de claro-escuro 

através das projeções das ipRGCs para o núcleo supraquiasmático (NSQ) (Berson et al., 

2002; Hattar et al., 2002), uma estrutura que regula a síntese de melatonina a partir da 

glândula pineal e influencia subsequentemente a regulação do ciclo de sono-vigília 

(Czeisler, 1999; Wright, Hughes, Kronauer, Dijk, & Czeisler, 2001; Panda et al., 2003; Claustrat, 

Brun, & Chazot, 2005; Markwell, Feigl, & Zele, 2010).  Assim também, através das projeções 

das ipRGCs para o núcleo pré-tectal olivar (OPN) contribuem na regulação do diâmetro 

pupilar dependente da luz (Hattar et al., 2002; Dacey et al., 2005; Gamlin, McDougal, 

Pokorny, Smith, Yau, & Dacey, 2007) 

 

1.1.  Anatomia e fisiologia das ipRGCs 

 Segundo as estimativas, as ipRGCs compõem aproximadamente entre 0.2% e 1% do 

total de células ganglionares da retina humana (Hannibal et al., 2004; Dacey et al., 2005). Sua 

atuação como fotorreceptores é devida à atividade da melanopsina (Opn4), um 

fotopigmento com sete domínios transmembrânicos, acoplado à proteína G homóloga das 

opsinas de bastonetes e cones (rodopsina e conopsinas), que se liga covalentemente ao 

cromóforo 11-cis-retinal pela base de Schiff (figura 2), e cujo pico de sensibilidade 

espectral de λmax ≈ 480 nm parece não variar entre espécies (Dacey et al., 2005; Gamlin et al., 

2007).  

 As ipRGCs são morfologicamente semelhantes a outras classes de células 

ganglionares da retina (do inglês, RGCs). Além de serem ativadas diretamente pela luz, as 

ipRGCs recebem informação dos cones e bastonetes, através das células bipolares e 

amácrinas, transmitindo esta informação para o cérebro (Provencio & Warthen, 2012). 

Possuem o fotopigmento melanopsina distribuído ao longo da membrana plasmática em 

toda a extensão da  célula,  e  não  apenas  em  uma  região  especializada como ocorre em 
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Figura 2: Caracterização molecular da melanopsina em humanos. A variante 1, NP150598, 

mostra que esta proteína pertence ao grupo dos receptores com sete domínios transmembrânicos 

(TM) (TMI-VII) acoplados à proteína G, especificamente da família de proteínas fotorreceptoras, 

conhecidas como opsinas. Figura de (Davies, Russell & Hankins; 2010). 

  

cones e bastonetes. A sequência predita para este peptídeo revela grande homologia 

estrutural e filogenética com opsinas de invertebrados. A melanopsina possui uma maior 

semelhança com opsinas rabdoméricas do que com opsinas ciliares de cones e bastonetes 

(Provencio et al., 1998; Terakita, 2005; Isoldi, Rollag, Castrucci, & Provencio, 2005). Os 

fotorreceptores ciliares produzem potenciais de membrana hiperpolarizantes através de 

uma cascata que se inicia com uma fosfodiesterase de GMPc (monofosfato cíclico de 

guanosina); enquanto os fotorreceptores rabdoméricos são despolarizantes e utilizam uma 

cascata que se inicia com a fosfolipase C (Gärtner & Towner, 1995). Portanto, a resposta 

elétrica das ipRGCs à luz é despolarizante, diferindo da de cones e bastonetes, que é 

hiperpolarizante (Provencio et al., 1998). Outra diferença achada em relação aos 

fotopigmentos tradicionais, é a hipótese da biestabilidade da melanopsina (Melyan, 

Tarttelin, Bellingham, Lucas, & Hankins, 2005). Enquanto a rodopsina e a conopsina 

requerem de uma maquinaria complexa no epitélio pigmentado da retina para regenerar o 
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11-cis retinal a partir de all-trans; o cromóforo da melanopsina é capaz de recuperar a 

conformação ativa in situ, simplesmente através da absorção de um segundo fóton a partir 

de um comprimento de onda mais longo; ou seja, enquanto a luz de comprimento de onda 

curto provoca isomerização, a luz de comprimento de onda longo, (~ 620 nm) pode 

regenerar o cromóforo (Mure, Rieux, Hattar & Cooper, 2007; Mure et al, 2009). No entanto, 

experimentos recentes do Emanuel e Do (2015) mostram que a melanopsina ativa mais de 

um estado, dois estados em silêncio e um de sinalização, sendo portanto, triestável. Esse 

mecanismo permite às ipRGCs integrar tanto tempo quanto longitude de onda.  

 As ipRGCs têm sido classificadas em cinco subtipos M1-M5 (figura 3), com base 

nas características morfológicas, nos níveis de expressão de melanopsina, arborização dos 

campos dendríticos, fisiologia e projeções centrais (Baver, Pickard, Sollars, & Pickard, 2008; 

Ecker, et al., 2010; Schmit, Do, Dacey, Lucas, Hattar, & Matynia 2011). Recentemente foi 

identificado mais um possível subtipo (M6) (Quattrochi et al., 2013).  

 
Figura 3: Diferentes subtipos de ipRGCs. Figura modificada de - The New Visual Neurosciences 

em (Cui, Ren, Sollars, Pickard & So, 2015). O subtipo ipRGCs M1, estratifica na sublâmina Off; 

M2, M4 e M5, na sublâmina On; e M3 e M6, bi-estratifica tanto na sublâmina On quanto na 

sublâmina Off da camada plexiforme interna (IPL) da  retina. As células M4 possuem um soma e 

campos dendríticos maiores, enquanto M1 apresenta um tamanho do corpo menor do que as 

células M2-M4. Se sabe que M4, M5, e M6 expressam níveis muito baixos de melanopsina e 

produzem pequenas respostas intrínsecas à luz. 
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 Portanto, cinco fotorreceptores estão presentes na retina de humanos: cones sensíveis 

a comprimentos de onda longos (L), cones sensíveis a comprimentos de onda médios (M), 

cones sensíveis a comprimentos de onda curtos (S), bastonetes e as ipRGCs (Figura 4). 

 Na tabela 1 é feita uma comparação das características básicas entre os 

fotorreceptores clássicos e as ipRGCs em primatas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Figura 4: Sensibilidade espectral de bastonetes, cones S, L, M e ipRGCs. Figura modificada de 

(Hatori & Panda; 2010). 

 
 

1.2.  ipRGCs e os ritmos circadianos. 

A rotação da Terra sobre seu próprio eixo dá origem ao fenômeno geofísico e rítmico 

mais previsível, o dia e a noite. Todos os organismos vivos neste planeta evoluíram para 

maximizar suas chances de sobrevivência através da integração de ritmos em vários 

processos de organização biológica. Estes ritmos são chamados ritmos biológicos.  
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Tabela 1: Características dos fotorreceptores de primatas. Modificado de Markwell et al. 

(2010). 

 

Fotorreceptor 

Via visual  
Bastonetes                            
FI  

Cones L, M e S   
FI  

ipRGCs               
NFI - FI  

Localização Retina externa -                      
Camada nuclear externa (CNE) 

Retina externa -       
CNE 

Retina interna –               
40% (CNI) e              
60% (CCG) a 

Número retina 92 milhõesb 4.6 milhõesb ∼ 3000a 
 
Fotopigmento 

 
Rodopsinae Cianolabioh, clorolabio          

e eritrolabiof                         
Melanopsinag 

λ sensibilidade 507 nmc 440, 543, 566 nmd 482 nma 

Pico de densidade 
celular 

176,200 cels.mm-2 em 21° de 
excentricidade 

199,000 cels mm-2 na     
fóveab (Cones L e M)        
2600 cels.mm−2 em 0.6◦ 
excentricidadei (Cones S) 

20-25 cels.mm-2 em 2° 
de excentricidade a 

Entrada Intrinsecamente fotossensível  Intrinsecamente          
fotossensível  

Intrinsecamente 
fotossensívela input de 
cones e bastonetesa 

 
Campo receptivo 

  
Pequeno Pequeno Grande 

                          
Potencial de membrana

 
 

 
Hiperpolarizante

 g
 Hiperpolarizante

 g
 Despolarizante

 g
 

 

a Dacey et al. (2005)                   d Smith & Pokorny (1975)                  
g
Provencio et al. (2000)    

b Curcio et al. (1990)      e Boll (1877)                   
h
Mark et al. (1964)                                                

c Crawford (1949)      f Rushton (1959)                   
i
Calkins (2001) 

 

 

Os ritmos circadianos são ritmos biológicos, apresentam uma oscilação (τ = 24 h 

4 h) e são gerados por um sistema de controle endógeno. Nos mamíferos, esse sistema é 

organizado hierarquicamente por osciladores, neurônios marca-passo do núcleo 

supraquiasmático (NSQ), no hipotálamo anterior (Klein, Moore, & Reeper, 1991; Cassone, 

Speh, Card, & Moore, 1988; Hofstra & de Weerd, 2008). A fim de adaptar o corpo para o 

ambiente, o sistema visual detecta as variações do ciclo claro/escuro ambiental -o Zeitgeber 

principal para a maioria dos organismos vivos- através da resposta intrínseca à luz das 

ipRGCs e das entradas que recebe de cones e bastonetes, e envia estas informações através 
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do trato retino-hipotalâmico para o sítio do marca-passo central, os núcleos 

supraquiasmáticos (Moore & Lenn, 1972; Berson et al., 2002; Hattar et al., 2002), o qual gera a 

expressão rítmica de vários processos fisiológicos e psicológicos, incluindo o ciclo de 

sono-vigília, temperatura corporal, pressão arterial, síntese e secreção de vários hormônios 

como a melatonina e o cortisol, atividade locomotora, humor e funções cognitivas 

superiores. (Moore, 1992; Hastings, O’Neill, & Maywood, 2007). Foi demonstrado que o ciclo 

de claro/escuro é uma condição necessária e suficiente para a sincronização circadiana, 

não entanto, outros sincronizadores como os ciclos de alimentação (FEO – food 

entrainable oscillator), o exercício físico programado e atividades sociais, também estão 

ligados ao marcapasso central e osciladores periféricos, contribuindo para a sua 

sincronização (Van Someren & Riemersma-van Der Lek, 2007; Blum, Lamont, & Abizaid, 

2012)  . Assim, os ritmos biológicos não são acionados por sinais ambientais, mas são 

sincronizadas através  delas. 

Disfunções do ritmo circadiano em humanos têm sido associadas a distúrbios 

fisiológicos do ciclo sono-vigília. Além disso, várias alterações oftalmológicas, tais como 

miose senil, catarata, retinopatia diabética, degeneração macular, retinite pigmentosa, atrofia 

do nervo óptico, glaucoma, etc., poderiam ter uma relação causa-efeito com distúrbios do 

sono, como resultado de uma redução na entrada de luz pelo sistema visual (Jean-Louis, Zizi, 

Lazzaro, & Wolintz, 2008). 

 

1.3.  ipRGCs e o reflexo pupilar à luz.  

Dentre as funções não visuais das ipRGCs e de maior interesse nesta tese é a 

influência deste fotorreceptor na resposta pupilar dependente da luz. Estudos recentes 

(Schmidt et al., 2013; Semo, Gias, Ahmado & Vugler, 2014) descreveram uma maior 
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contribuição da ipRGC tipo M1 na resposta pupilar à luz através de sinais de axônios que 

se ramificam na íris via corpo ciliar. 

O reflexo pupilar à luz (RPL) é um reflexo que controla o diâmetro da pupila em 

resposta a variações de intensidades de luz que chegam à retina. Embora a resposta pupilar 

à luz difira entre indivíduos normais, devido aos efeitos da influência supra nuclear 

separada do nervo óptico e da retina, o RPL é muito simétrico quando a comparação é feita 

de forma interocular (Smith, Ellis, & Smith, 1979), permitindo uma avaliação objetiva de 

doenças da retina ou do nervo óptico (Bergamin, Zimmerman, & Kardon, 2003; McDougal & 

Gamlin, 2010). 

O RPL é modulado pelo sistema nervoso autônomo (SNA) que inervam os 

músculos circulares e radiais da íris, ao contrair ou relaxar, diminuem ou aumentam o 

tamanho da pupila, respectivamente. Os músculos circulares são inervados pelas fibras 

parassimpáticas, e os radiais pelas fibras simpáticas, de forma que o diâmetro pupilar é 

controlado pelos sistemas nervosos simpático e parassimpático (McDougal & Gamlin, 2008). 

Sabe-se que, quando a pupila contrai, o componente simpático é inibido e, a dilatação 

deve-se à inibição do componente parassimpático (McDougal & Gamlin, 2008).  

O RPL consiste apenas do componente parassimpático da via de controle do 

diâmetro pupilar, a qual pode ser separada em aferente e eferente. A via aferente é 

composta tanto das contribuições de bastonetes e cones através dos axônios das células 

ganglionares da retina que se projetam para o pretectum, quanto das células ipRGCs que 

projetam bilateralmente para o núcleo de Edinger-Westphal (EW). A via eferente consiste 

dos axônios provenientes das células do núcleo EW e do gânglio ciliar, que inervam o 

músculo do esfíncter da íris (McDougal & Gamlin, 2008).  Assim a constrição pupilar à luz 

ocorre quando a estimulação parassimpática colinérgica contrai o músculo do esfíncter da 

pupila, e após o cessar da luz, as duas vias participam na dilatação da pupila pela ativação 
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simpática da via α1 adrenérgica que provoca a dilatação do músculo dilatador da pupila e 

pela inibição da via parassimpática do EW que relaxa o esfíncter da pupila (Burnstock & 

Sillito, 1999). 

O RPL é conformado por quatro componentes principais; o diâmetro da pupila no 

estado basal ou linha de base, a constrição máxima da pupila ou pico de amplitude, fuga ou 

escape e a recuperação. Apresenta duas fases: transitória e sustentada (figura 5). No início 

de um estímulo luminoso a pupila reage rapidamente e se produz uma constrição de alta 

velocidade até atingir um tamanho pupilar mínimo, a constrição máxima da pupila varia 

em função da intensidade do estímulo e o comprimento de onda, a duração, tamanho e 

localização da retina (Alpern & Campbell, 1962; Loewenfeld, 1999); após esse pico de 

amplitude, a pupila começa a dilatar-se, ou "escapar" a um estado sustentado onde o 

tamanho da pupila permanece relativamente estável, uma vez que cessa o estímulo, o 

tamanho da pupila retorna gradualmente ao nível de base (Lowenstein & Loewenfeld, 1969).  

 

 

Figura 5: Parâmetros do reflexo pupilar à luz. Exemplo da resposta pupilar a dois estímulos de 

470nm e 640nm de 2.4 log cd/m2, com 1 segundo de duração.   
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Tanto a retina interna, através das ipRGCs, quanto a retina externa, através dos 

bastonetes e cones, fornecem uma informação fótica que regula a resposta pupilar à luz 

(Lucas et al., 2003); a ativação de um único fotorreceptor no isolamento dos outros dois é 

capaz de mediar uma resposta pupilar à luz (Zaidi, et al., 2007). Sabe-se que os 

fotorreceptores tradicionais mediam cerca do 80% da resposta pupilar (Do & Yau, 2010), 

mas acredita-se que apenas as ipRGCs controlem o componente pós-iluminação do RPL, 

ou seja, a constrição parcial e contínua por mais de 30 segundos após o término do 

estímulo luminoso, representada pela resposta pupilar sustentada (SR) (Gamlin et al., 2007; 

McDougal & Gamlin, 2010; Kankipati, Girkin, & Gamlin, 2010; Markwell et al., 2010).  

Vários estudos têm mostrado que uma seleção específica da intensidade do 

estímulo luminoso, o comprimento de onda e a duração influem diretamente nas 

contribuições de bastonetes, cones e das ipRGCs no RPL (Gamlin et al., 2007; Kardon et al., 

2009; Kardon et al., 2011; Park et al., 2011). As contribuições dos bastonetes são altamente 

sensíveis a comprimentos de onda mais curtos e em condições de adaptação ao escuro 

dominam à atividade das células ganglionares nas baixas intensidades de luz (Kardon et al., 

2009). A ativação dos cones ocorre com o aumento da intensidade luminosa dos estímulos, 

e as ipRGCs respondem melhor a irradiância incidente na córnea acima de 1.011 

fótons/cm2/s e a intensidade da luz num comprimento de onda de 480 nm, em consonância 

com a sensibilidade espectral da melanopsina (Lucas et al., 2003; Dacey, et al., 2005; Gamlin 

et al., 2007; Kardon et al., 2009; Lall et al., 2010; Kardon et al., 2011). Nesse sentido McDougal 

e Gamlin, (2010) descreveram pela primeira vez o efeito do “vencedor leva tudo" (winner 

takes all - WTA) sobre o RPL. Eles propõem que se um estímulo é inferior ao limiar de 

ativação das ipRGCs, cones e bastonetes determinarão a sensibilidade espectral do RPL, e, 

em contrapartida, se for superior ao limiar de ativação das ipRGCs, a sensibilidade 

espectral é determinado pela melanopsina. Isto significa que, acima desse limite, a resposta 
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da melanopsina desvia os sinais dos fotorreceptores da retina externa, e as ipRGCs são as 

responsáveis por dirigir o RPL. 

Baseados nesses estudos, Park e colaboradores (Park et al., 2011), desenvolveram 

um protocolo clínico, o qual permite avaliar e caracterizar as contribuições de bastonetes, 

cones e ipRGCs ao RPL de acordo com a faixa de sensibilidade espectral e de luminância 

de cada grupo celular fotossensível, utilizando estímulos luminosos de 470 e 640 nm, de 

um segundo de duração e com intensidades que variaram de 0.001 a 250 cd/m2.  

Recentemente, Kankipati e colegas mostraram que a amplitude da resposta pupilar 

à luz se correlaciona com a magnitude da perda do campo visual e sugeriram que esta 

correlação indiretamente pode representar uma redução das ipRGCs (Kankipati, Girkin, & 

Gamlin, 2011); razão pela qual, cada vez há maior interesse na ligação entre as ipRGCs e a 

função pupilar nas doenças do nervo óptico.  

 

 

1.4. Neuropatia óptica 

 As neuropatias ópticas caracterizam-se por alterações visuais funcionais, como por 

exemplo perdas de sensibilidade no campo visual, alterações na percepção de cores e 

redução da acuidade visual. Além das perdas funcionais, podem ser identificadas 

alterações anatômicas caraterizadas por redução na espessura da camada de fibras nervosas 

da retina e atrofia de nervo óptico. 

 Outro sinal sugestivo de uma neuropatia óptica pode ser identificado através do 

exame cuidadoso da resposta pupilar à luz. O RPL está diretamente relacionado à 

integridade do nervo óptico e representa uma ferramenta importante na propedêutica 

oftalmológica. Suas propriedades, como velocidade e amplitude de contração, podem ser 

relacionadas às perdas funcionais e anatômicas presentes nas neuropatias ópticas, e por 
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conseguinte, prover informações objetivas valiosas sobre a funcionalidade do nervo óptico 

(Bergamin & Kardon, 2002; Bremmer, 2004)  

 

 1.4.1 Glaucoma  

 Dentre as muitas neuropatias ópticas, o glaucoma é a mais comum (Quigley & 

Addicks, 1981; Shields, Ritch, & Krupin, 1996; Kielczewski, Pease, & Quigley, 2005; Paranhos et 

al., 2009; Quigley, 2011). É considerada uma neuropatia óptica degenerativa e progressiva 

que cursa com mudanças estruturais características no disco óptico e na camada de fibras 

nervosas da retina (CFNR), evoluindo frequentemente com alterações correspondentes no 

exame de campimetria visual (Weinreb, & Khaw, 2004).  É a segunda principal causa de 

cegueira no mundo e constitui um importante problema de saúde pública. Estima-se que, 

em 2020, serão 79,6 milhões os portadores da doença, dos quais 11,2 milhões estarão 

bilateralmente cegos (Quigley, & Broman, 2006). Dentre os tipos de glaucoma, o Glaucoma 

Primário de Ângulo Aberto (GPAA) é a forma mais prevalente. A prevalência do GPAA 

difere entre as raças e grupos étnicos e nas diferentes faixas etárias; o risco de 

desenvolvimento da doença aumenta consideravelmente com o avançar da idade em todas 

as raças e etnias (Tielsch et al. 1991).   

 Vários fatores de risco são atribuídos ao desenvolvimento e progressão da doença, 

dentre estes, idade avançada, história familiar positiva, grupo étnico, pressão intra-ocular 

(PIO) elevada, menor espessura central corneana, fatores vasculares e fatores genéticos 

(Boland, & Quigley, 2007). Considera-se a elevação da pressão intraocular (PIO) o principal 

fator de risco para o desenvolvimento e progressão do glaucoma (Gordon, et al; 2002). Uma 

redução da PIO pode diminuir a taxa de conversão e de progressão da doença ou até 

mesmo estabilizá-la, e constitui a única forma comprovadamente eficaz de tratamento do 

glaucoma na atualidade (Drance, Anderson, & Schulzer, 2001; Lichter et al, 2001; Heijl, Leske, 
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Bengtsson, Hyman, & Hussein, 2002; Kass et al., 2002). No entanto, existem pacientes que 

apresentam neuropatia óptica glaucomatosa mesmo com uma PIO dentro dos limites 

normais, um tipo de glaucoma conhecido como glaucoma de pressão normal (GPN) 

(Glaucoma Study Group, 1998).  

 No século passado foram apresentadas duas hipóteses relacionadas à patogênese da 

neuropatia óptica glaucomatosa: uma teoria mecânica e outra vascular (Fechtner & Weinreb, 

1994). A teoria mecânica sugere que o aumento da PIO leva à compressão e dano direto 

dos axônios do nervo óptico e indireto por deformação tecidual. A teoria vascular 

considera que a alteração vascular seria a responsável pela atrofia óptica decorrente do 

comprometimento do suprimento sanguíneo ocular devido ao aumento da PIO ou 

disfunção vascular, ocasionando dirupções no suprimento de oxigênio, que podem causar 

lesões por isquémia/reperfusão, e consequente estresse oxidativo das células ganglionares 

retinianas (Flammer et al, 2002).  

 Devido à perda de células ganglionares ocasionada pelo glaucoma, o diagnóstico e 

acompanhamento destes pacientes são realizados através da avaliação estrutural do nervo 

óptico e da quantificação da CFNR, além da avaliação funcional da visão. Em estágios 

avançados da doença, a redução da população de células ganglionares pode reduzir a 

transmissão da informação luminosa através do nervo óptico, alterando as funções do NSQ 

e interferindo no ritmo circadiano (Jean-Louis et al., 2008).  

 Modelos animais para o glaucoma têm mostrado uma considerável redução (50-

70%) em terminais de axônios de células ganglionares em todas as estruturas, incluindo o 

SCN, (Drouyer et al., 2008). Apesar de mostrar uma sincronização dos ritmos circadianos, 

foi observado em ratas glaucomatosas que o reajuste circadiano dos ritmos de atividade a 

um ciclo de luz-escuridão deslocado, leva muito mais tempo em comparação com animais 

normais (Drouyer et al., 2008); além disso, observou-se uma redução do número de 
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ipRGCs tanto em ratas glaucomatosas (Zavalia et al., 2011) quanto em ratas com 

hipertensão crônica ocular (Wang et al., 2008). Estudos da resposta pupilar em pacientes 

com glaucoma mostraram reduções significativas na resposta pupilar à pós-iluminação 

mediada pelas ipRGCs (Kankipati et al., 2010; Feigl, Mattes, Thomas, & Zele, 2011) e uma 

resposta menor na supressão de melatonina à luz brilhante noturna (Perez-Rico, de la Villa, 

Arribas-Gomez & Blanco, 2010; Kankipati et al., 2011).  

 
 

1.5  Distúrbios do sono 

 

1.5.1 Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono 

Existem vários distúrbios do sono relatados pela Academia Americana de Medicina 

do Sono (AASM, American Academy of Sleep Medicine), e entre eles os mais comuns são 

os problemas respiratórios do sono. As desordens respiratórias do sono representam 

alterações contínuas que variam do ronco à síndrome da apnéia obstrutiva do sono. 

A apnéia é caracterizada pela ausência de fluxo aéreo por pelo menos 10 segundos 

em adultos. É considerada obstrutiva quando é acompanhada por esforço respiratório 

contra uma faringe ocluída; e é central, quando não há esforço respiratório associado à 

apnéia (Duchna & Schultze-Werninghaus, 2009). 

A AASM define a síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) como 

caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias respiratórias 

aéreas superiores durante o sono. Manifesta-se como uma redução (hipopneia) ou 

cessação completa (apnéia) do fluxo aéreo, apesar da manutenção dos esforços 

inspiratórios (The International Classification of Sleep Disorders, 2005). Entre os 

pacientes com SAOS, o ronco está presente em 70 a 95% dos casos. A intensidade do 

ronco está relacionada à gravidade da SAOS (Ibrahim et al., 2007). 



 
 
 

37 

Segundo a AASM o índice de apnéia e hipopneia (IAH) é a medida mais 

frequentemente usada para caracterizar uma desordem respiratória do sono. O IAH 

descreve o número total ou parcial de eventos obstrutivos por hora de sono. A gravidade 

da SAOS é geralmente determinada como: leve, se o IAH é de 5-15 eventos 

respiratórios/hora; moderada, se o IAH ≥15 e <30 eventos/h; ou grave, se o IAH >30 

eventos/h. 

Hoje, embora subdiagnosticada, as estimativas mais recentes sugerem que a apnéia 

do sono acomete 24% dos homens e 9% das mulheres na faixa etária de 30-60 anos nos 

EUA quando considerado como diagnóstico o IAH ≥ 5 eventos respiratórios/hora (Young, 

Peppar & Gottlieb, 2002). Quando considerado IAH ≥ 15 eventos/h, 9% dos homens e 4% 

das mulheres apresentam SAOS (Young et al., 1993). Na população brasileira os dados de 

prevalência são escassos. Um estudo brasileiro envolvendo 1042 indivíduos entre 20-80 

anos na cidade de São Paulo encontrou prevalência na população geral de 32,8% (Tufik, 

Santos-Silva, Taddei, & Bittencourt, 2010). A SAOS constitui um problema de saúde pública 

relevante devido a sua alta prevalência na população geral, a várias comorbidades 

associadas e suas graves consequências caso não seja tratada.  

Os fatores de risco para SAOS incluem obesidade (Young et al., 1993), sexo 

masculino, idade avançada, presença de alterações funcionais e anatômicas da faringe, 

envolvendo as vias respiratórias aéreas, anormalidades craniofaciais (Tangugsorn, Skatvedt, 

Krogstad, & Lyberg, 1995), anormalidades endócrinas como hipotireoidismo (Kaur, Singh, & 

Singh, 1998) e acromegalia (Hochban, Ehlenz, Conradt, & Brandenburg, 1999), e história de 

doença cardiovascular. 

Durante os episódios de apnéia, se desenvolve uma pressão intratorácica muito 

negativa, um aumento da descarga simpática central e hipoxemia-hipercapnia (Somers, 

Mark, Zavala, & Abboud, 1989; Smith, Neidermaier, Hardy, Decker, & Strohl, 1996). Durante a 
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hipóxia e ao terminar a apnéia, há um aumento nos níveis de catecolaminas, causando um 

aumento agudo da pressão arterial pulmonar e sistêmica (Ziegler et al., 1997). Os 

fenômenos de desoxigenação e reoxigenação associados à apnéia estabelecem, portanto, 

um estado de estresse oxidativo que contribui para a lesão endotelial (Savransky et al., 2007 

em Calvo, Ferrnández, Ferreras, & Marn, 2012). 

Hipóxia e estresse oxidativo são considerados os principais fatores na morte 

neuronal de várias doenças retinianas: fenômenos isquêmicos retinianos, retinopatia 

diabética e glaucoma. Kargi e colaboradores (2005) mostraram que a diminuição na 

perfusão ocular secundária à hipóxia e ao vasoespasmo pode causar adelgaçamento da 

CFNR e que a desregulação da circulação no nervo óptico visto na SAOS pode causar 

alterações semelhantes ao glaucoma na CFNR. 

A SAOS tem sido associada a uma variedade de condições oftálmicas incluindo 

neuropatia óptica isquémica não arterítica (Mojon et al., 2002; Palombi, Renard et al., 2006), 

blefarites, síndrome da frouxidão pálpebral (Woog, 1990; Karger et al, 2006), oclusão venosa 

da retina (Glacet-Bernard et al., 2010), ceratocone (Carlson, 2010) e glaucoma (Mojon et al., 

1999). Embora alguns grupos de pesquisadores mostraram uma associação entre SAOS e 

glaucoma, na literatura atual esta associação ainda é controversa. Vários estudos 

demonstraram uma ligação entre apnéia do sono, glaucoma de ângulo aberto (Walsh & 

Montplaisir, 1982; Onen et al., 2000; Bendel, Kaplan, Heckman, Fredrickson, & Lin, 2008) e 

glaucoma de pressão normal (Mojon et al, 1999; Tsang, Chong, Ho, & Li, 2006; Bendel et al., 

2008; Bilgin, 2014). No entanto, outros estudos têm mostrado não haver relação entre 

glaucoma e SAOS (Geyer et al., 2003; Boonyaleephan & Neruntarat, 2009; Roberts et al., 2009; 

Stein et al., 2011). 

  



 
 
 

39 

2. Justificativa 

 

A descoberta de que as ipRGCs contribuem tanto para o RPL quanto para o ritmo 

circadiano, teria um papel importante no estudo de doenças do nervo óptico, cronobiologia 

e distúrbios do sono (Schiefer et al., 2012). Além disso, o papel chave da informação 

luminosa na geração de ritmos biológicos é de grande interesse para determinar como 

doenças oculares podem afetar o sistema circadiano.  

Por outro lado, o reflexo pupilar à luz é atualmente utilizado na prática clínica para 

testar a integridade do nervo óptico. Entretanto, para compreender as contribuições de 

cones, bastonetes e ipRGCs para o RPL, vários protocolos clínicos têm sido desenvolvidos 

(Kardon et al., 2009; Kardon et al., 2011; Park et al., 2011). Neste estudo o protocolo a ser 

utilizado é baseado no trabalho desenvolvido por Park e colaboradores (Park et al., 2011), o 

qual permitiu determinar que de acordo com a faixa de sensibilidade espectral e de 

luminância de cada grupo celular fotossensível, é possível obter respostas pupilares 

distintas, caracterizando a atividade de células diferentes.  

O fato da neuropatia glaucomatosa se caracterizar pela perda progressiva de RGGs 

(Jakobs, Libby, Ben, John, & Masland, 2005), torna a doença viável para estudos em termos 

de fisiologia circadiana (Jean-Louis et al., 2008). Alguns estudos mostraram que existe uma 

diminuição significativa das ipRGCs que participam na resposta pupilar durante o período 

de pós-iluminação, em pacientes com glaucoma (Feigl et al., 2011; Kankipati et al., 2011).  

No entanto, trabalhos de Li e colaboradores (2006) têm mostrado uma resistência das 

ipRGCs aos danos secundários à hipertensão ocular induzida; entretanto, estudos em 

modelos de roedores mostraram danos nas ipRGCs e nas RGCs que se projetam para o 
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colículo superior devido a hipertensão ocular crônica (Wang et al. 2008; Zavalia et al., 2011).  

Contudo, ainda não é clara qual é a participação das ipRGCs na história natural do 

glaucoma, como a perda de ipRGCs afeta o ritmo circadiano, o ciclo sono-vigília ou qual é 

o prejuízo funcional dependendo da severidade da doença. Além disso, pouco se sabe 

sobre a capacidade do RPL na detecção de perda visual dependendo da severidade do 

glaucoma ou se testes psicofísicos como a sensibilidade ao contraste espacial de 

luminância que avalia componentes da via magnocelular e parvocelular, e o CCT que 

permite avaliar a discriminação cromática e visão central teriam ainda um maior efeito de 

sensibilidade nas fases inicias da doença. 

Por outro lado, a retina é particularmente susceptível ao estresse oxidativo, os 

fenômenos de desoxigenação e reoxigenação associados à apnéia e o estado de estresse 

oxidativo que contribui para a lesão endotelial poderia causar alterações semelhantes ao 

glaucoma na CFNR (Kargi, Altin, Koksal, Cinar, & Ugurbas, 2005). Pacientes com SAOS 

apresentam alterações do ritmo circadiano não relacionadas à secreção de melatonina 

(Papaioannou et al., 2012). Os efeitos da SAOS sobre as ipRGCs não foram avaliados até o 

momento; caso não existir uma perda das ipRGCs, a existência de distúrbios do sono sem 

que haja relação causal com neuropatias ópticas também seria de interesse para este 

estudo, constituindo, portanto, um grupo controle positivo para avaliar a atividade deste 

grupo celular. 

 

 

 



 
 
 

41 

3. Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é avaliar o reflexo pupilar à luz em um grupo de 

pacientes com neuropatia óptica glaucomatosa e em um grupo de pacientes com distúrbio 

do sono (apnéia obstrutiva do sono) e compará-los a indivíduos saudáveis. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

• Avaliar a integridade das células ganglionares que expressam a melanopsina 

através do RPL em pacientes com GPAA leve, moderado e avançado e em 

pacientes com SAOS moderada e grave. 

• Avaliar através de testes psicofísicos, a sensibilidade ao contraste espacial de 

luminância e a discriminação de cores em pacientes com GPAA e SAOS, 

comparados a um grupo controle. 

• Correlacionar as alterações encontradas nos testes psicofísicos e de pupilometria 

com as alterações anatômicas do nervo óptico no grupo GPAA. 

• Caso sejam encontradas perdas visuais nos pacientes com SAOS, avaliar se 

existem correlações entre estas perdas e características anatômicas do nervo óptico 

neste grupo.  
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7. Conclusões 

 

Os resultados deste estudo mostraram que pacientes com GPAA moderado e avançado 

apresentaram redução significativa do RPL, dependente da severidade do glaucoma. 

Redução das contribuições ao RPL, tanto das ipRGCs quanto dos fotorreceptores da retina 

externa, foi observada em pacientes com GPAA moderado e avançado. No estágio leve do 

GPAA, as contribuições dos fotorreceptores ao RPL estavam preservadas. Por outro lado, 

nos pacientes com SAOS, o RPL está parcialmente preservado, não obstante, algumas 

contribuições dos fotorreceptores da retina externa ao RPL foram significativamente 

menores. 

Em relação à SC, perdas nas faixas baixas de frequência espacial foram observadas nos 

pacientes com GPAA desde o estado inicial da doença, apontando para um prejuízo na via 

magnocelular. Perdas na via parvocelular foram detectadas unicamente nos pacientes com 

GPAA moderado e avançado. Uma perda significativa da discriminação de cores no eixo 

azul-amarelo foi observada em todos os estágios do GPAA, além disso, uma correlação 

entre o eixo protan e tritan com as contribuições dos cones ao RPL, mostrou que uma piora 

na visão de cores se correlaciona com piora nas contribuições dos cones ao RPL 

Nos pacientes com SAOS não foram observadas diferenças significativas de SC ou 

discriminação de cores. 

Alterações nas contribuições das ipRGCs ao RPL dos pacientes com GPAA, foram 

correlacionadas com a diminuição da espessura média global do OCT e  com a medida do 

MD SAP. 
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Finalmente, os achados apresentados neste estudo contribuem para o melhor 

entendimento das contribuições das ipRGCs e dos cones e bastonetes ao RPL, em 

pacientes com GPAA e SAOS, além disso, os resultados obtidos através dos testes 

psicofísicos e da avaliação estrutural permitiram correlacionar e complementar a análise da 

função visual em ambas as doenças. Este estudo contribui em uma nova direção que pode 

e precisa ser melhor explorada para um conhecimento e entendimento mais profundo da 

função visual nestas doenças. 
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	1. Introdução
	 Desde os invertebrados até os primatas, o sistema visual desempenha um papel fundamental na interação dos animais com o ambiente e na sua sobrevivência. Sua função é transmitir informações sobre o ambiente, absorvendo a energia luminosa na retina, transformando-a em energia química e elétrica, e assim ativando diferentes vias paralelas que processam as informações desde a retina até o o sistema nervoso central (SNC).
	 O olho humano é um órgão visual extremadamente complexo e refinado. Nos vertebrados é formado por três camadas dispostas concentricamente: a camada externa é constituída pela córnea e a esclera que dão suporte e proteção ao olho. A camada média ou vascular, a úvea, formada pela íris, a coróide e o corpo ciliar, provê nutrientes para a camada mais interna, a retina, o tecido neural que contém as células receptoras fotossensíveis. Esta estrutura altamente organizada é constituída morfologicamente por dez camadas e seis tipos diferentes de neurônios.  
	 Da retina partem duas vias: a via visual clássica formadora de imagem e, mais recentemente descrita, uma via “não formadora de imagem”.  
	 A via visual clássica “formadora de imagem" (FI) fornece uma alta resolução espacial e temporal, permite detectar e rastrear objetos no mundo visual, tem início com a absorção de fótons pelas opsinas, que são moléculas existentes nos segmentos externos dos fotorreceptores clássicos: cones e bastonetes (Ramón y Cajal, 1893). Ao absorver fótons, essas moléculas iniciam uma cascata de eventos que levam à comunicação eletroquímica do fotorreceptor na Camada Plexiforme Externa (CPE) para as células bipolares, cujos corpos celulares se encontram na Camada Nuclear Interna (CNI). Essas sinapses são moduladas pelas células horizontais. Na próxima estação sináptica, a transferência de informação entre as células bipolares e as células ganglionares, cujos corpos celulares se encontram na Camada das Células Ganglionares (CCG), é modulada pelas células amácrinas na Camada Plexiforme Interna (CPI). Os axônios das células ganglionares formam a camada de fibras do nervo óptico e são responsáveis por enviar a informação neural para vários núcleos visuais no cérebro (Ramón y Cajal, 1893; Wässle, 2004) (figura 1).
	Figura 1: Estrutura da retina de mamíferos (Santiago Ramón y Cajal, 1900). A. Camada do Epitélio Pigmentar, 1. Camada dos Fotorreceptores (CF), 2. Membrana Limitante Externa (MLE), 3. Camada Nuclear Externa (CNE), 4. Camada Plexiforme Externa (CPE), 5. Camada Nuclear Interna (CNI),                 6. Camada Plexiforme Interna (CPI), 7. Camada das Células Ganglionares (CCG), 8. Camada das fibras do nervo óptico (CFNO), 9. Membrana Limitante Interna (MLI). a. Bastonetes, b. Cones, e. Célula horizontal, f.-g. Célula Bipolar, h. Célula Amácrina, i.-j. Células Ganglionares. 
	 Até há cerca de duas décadas acreditava-se que os efeitos visuais e biológicos induzidos pela luz seriam dependentes apenas desses dois tipos de fotorreceptores. No entanto, em 1998, Provencio e colaboradores descreveram uma nova opsina denominada melanopsina, identificada inicialmente em melanóforos dérmicos fotossensíveis do anfíbio Xenopus laevis (Provencio, Jiang, De Grip, Hayes & Rollag, 1998). Dois anos mais tarde, a nova opsina foi encontrada nas células ganglionares de roedores e primatas (Provencio, Rodriguez, Jiang, Hayes, Moreira, & Rollag, 2000), o que confirmou a existência de uma terceira classe de fotorreceptores na retina: as “células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis" ou ipRGCs do inglês (do inglês, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells) (Berson, Dunn, & Takao, 2002). Contudo, as contribuições na busca pelo fotorreceptor responsável pela captação luminosa e consequentemente pela sincronização dos ritmos biológicos aos ciclos diários começaram desde a década de 1920. Trabalhos do Keeler e colaboradores mostravam, que ratos mutantes, na ausência de cones e bastonetes, continuavam apresentando um reflexo pupilar à luz (RPL), devido talvez, a um canal fotorreceptor desconhecido (Keeler, 1927). Posteriormente, vários grupos de pesquisa descobriram em modelos de ratos com degeneração da retina externa (rd/rd e rd/rd cl) que esses animais, apesar de estar desprovidos de cones e bastonetes, ainda eram capazes de se sincronizar aos ciclos de claro e escuro (Ebihara & Tsuji, 1980; Foster et al., 1991;  Freedman et al., 1999; Lucas et al., 2001). 
	 A segunda via aferente, atualmente conhecida como a via “não-formadora de imagem" (NFI), fornece uma medida da luminância ambiental. Nos mamíferos a via NFI é mediada por cones, bastonetes e ipRGCs. As ipRGCs além de ser diretamente fotossensíveis, também recebem entradas de cones e bastonetes (Provencio et al., 1998; Berson et al., 2002; Hattar, Liao, Takao, Berson, & Yau, 2002); essas células desempenham vários papéis, que poderiam até mesmo incluir envolvimento na formação de imagens (Dacey, et al., 2005; Zaidi, et al., 2007; Brown et al., 2010; Ecker, et al., 2010; Schmidt et al., 2014).  
	 Entre as funções não-visuais das ipRGCs, demonstrou-se uma participação fundamental na sincronização dos ritmos circadianos, com os ciclos de claro-escuro através das projeções das ipRGCs para o núcleo supraquiasmático (NSQ) (Berson et al., 2002; Hattar et al., 2002), uma estrutura que regula a síntese de melatonina a partir da glândula pineal e influencia subsequentemente a regulação do ciclo de sono-vigília (Czeisler, 1999; Wright, Hughes, Kronauer, Dijk, & Czeisler, 2001; Panda et al., 2003; Claustrat, Brun, & Chazot, 2005; Markwell, Feigl, & Zele, 2010).  Assim também, através das projeções das ipRGCs para o núcleo pré-tectal olivar (OPN) contribuem na regulação do diâmetro pupilar dependente da luz (Hattar et al., 2002; Dacey et al., 2005; Gamlin, McDougal, Pokorny, Smith, Yau, & Dacey, 2007)
	1.1.  Anatomia e fisiologia das ipRGCs
	 Segundo as estimativas, as ipRGCs compõem aproximadamente entre 0.2% e 1% do total de células ganglionares da retina humana (Hannibal et al., 2004; Dacey et al., 2005). Sua atuação como fotorreceptores é devida à atividade da melanopsina (Opn4), um fotopigmento com sete domínios transmembrânicos, acoplado à proteína G homóloga das opsinas de bastonetes e cones (rodopsina e conopsinas), que se liga covalentemente ao cromóforo 11-cis-retinal pela base de Schiff (figura 2), e cujo pico de sensibilidade espectral de λmax ≈ 480 nm parece não variar entre espécies (Dacey et al., 2005; Gamlin et al., 2007). 
	 As ipRGCs são morfologicamente semelhantes a outras classes de células ganglionares da retina (do inglês, RGCs). Além de serem ativadas diretamente pela luz, as ipRGCs recebem informação dos cones e bastonetes, através das células bipolares e amácrinas, transmitindo esta informação para o cérebro (Provencio & Warthen, 2012). Possuem o fotopigmento melanopsina distribuído ao longo da membrana plasmática em toda a extensão da  célula,  e  não  apenas  em  uma  região  especializada como ocorre em
	Figura 2: Caracterização molecular da melanopsina em humanos. A variante 1, NP150598, mostra que esta proteína pertence ao grupo dos receptores com sete domínios transmembrânicos (TM) (TMI-VII) acoplados à proteína G, especificamente da família de proteínas fotorreceptoras, conhecidas como opsinas. Figura de (Davies, Russell & Hankins; 2010).
	cones e bastonetes. A sequência predita para este peptídeo revela grande homologia estrutural e filogenética com opsinas de invertebrados. A melanopsina possui uma maior semelhança com opsinas rabdoméricas do que com opsinas ciliares de cones e bastonetes (Provencio et al., 1998; Terakita, 2005; Isoldi, Rollag, Castrucci, & Provencio, 2005). Os fotorreceptores ciliares produzem potenciais de membrana hiperpolarizantes através de uma cascata que se inicia com uma fosfodiesterase de GMPc (monofosfato cíclico de guanosina); enquanto os fotorreceptores rabdoméricos são despolarizantes e utilizam uma cascata que se inicia com a fosfolipase C (Gärtner & Towner, 1995). Portanto, a resposta elétrica das ipRGCs à luz é despolarizante, diferindo da de cones e bastonetes, que é hiperpolarizante (Provencio et al., 1998). Outra diferença achada em relação aos fotopigmentos tradicionais, é a hipótese da biestabilidade da melanopsina (Melyan, Tarttelin, Bellingham, Lucas, & Hankins, 2005). Enquanto a rodopsina e a conopsina requerem de uma maquinaria complexa no epitélio pigmentado da retina para regenerar o 11-cis retinal a partir de all-trans; o cromóforo da melanopsina é capaz de recuperar a conformação ativa in situ, simplesmente através da absorção de um segundo fóton a partir de um comprimento de onda mais longo; ou seja, enquanto a luz de comprimento de onda curto provoca isomerização, a luz de comprimento de onda longo, (~ 620 nm) pode regenerar o cromóforo (Mure, Rieux, Hattar & Cooper, 2007; Mure et al, 2009). No entanto, experimentos recentes do Emanuel e Do (2015) mostram que a melanopsina ativa mais de um estado, dois estados em silêncio e um de sinalização, sendo portanto, triestável. Esse mecanismo permite às ipRGCs integrar tanto tempo quanto longitude de onda. 
	 As ipRGCs têm sido classificadas em cinco subtipos M1-M5 (figura 3), com base nas características morfológicas, nos níveis de expressão de melanopsina, arborização dos campos dendríticos, fisiologia e projeções centrais (Baver, Pickard, Sollars, & Pickard, 2008; Ecker, et al., 2010; Schmit, Do, Dacey, Lucas, Hattar, & Matynia 2011). Recentemente foi identificado mais um possível subtipo (M6) (Quattrochi et al., 2013). 
	Figura 3: Diferentes subtipos de ipRGCs. Figura modificada de - The New Visual Neurosciences em (Cui, Ren, Sollars, Pickard & So, 2015). O subtipo ipRGCs M1, estratifica na sublâmina Off; M2, M4 e M5, na sublâmina On; e M3 e M6, bi-estratifica tanto na sublâmina On quanto na sublâmina Off da camada plexiforme interna (IPL) da  retina. As células M4 possuem um soma e campos dendríticos maiores, enquanto M1 apresenta um tamanho do corpo menor do que as células M2-M4. Se sabe que M4, M5, e M6 expressam níveis muito baixos de melanopsina e produzem pequenas respostas intrínsecas à luz.
	 Portanto, cinco fotorreceptores estão presentes na retina de humanos: cones sensíveis a comprimentos de onda longos (L), cones sensíveis a comprimentos de onda médios (M), cones sensíveis a comprimentos de onda curtos (S), bastonetes e as ipRGCs (Figura 4).
	 Na tabela 1 é feita uma comparação das características básicas entre os fotorreceptores clássicos e as ipRGCs em primatas. 
	Figura 4: Sensibilidade espectral de bastonetes, cones S, L, M e ipRGCs. Figura modificada de (Hatori & Panda; 2010).
	1.2.  ipRGCs e os ritmos circadianos.
	A rotação da Terra sobre seu próprio eixo dá origem ao fenômeno geofísico e rítmico mais previsível, o dia e a noite. Todos os organismos vivos neste planeta evoluíram para maximizar suas chances de sobrevivência através da integração de ritmos em vários processos de organização biológica. Estes ritmos são chamados ritmos biológicos. 
	Tabela 1: Características dos fotorreceptores de primatas. Modificado de Markwell et al. (2010).
	Os ritmos circadianos são ritmos biológicos, apresentam uma oscilação (τ = 24 h /4 h) e são gerados por um sistema de controle endógeno. Nos mamíferos, esse sistema é organizado hierarquicamente por osciladores, neurônios marca-passo do núcleo supraquiasmático (NSQ), no hipotálamo anterior (Klein, Moore, & Reeper, 1991; Cassone, Speh, Card, & Moore, 1988; Hofstra & de Weerd, 2008). A fim de adaptar o corpo para o ambiente, o sistema visual detecta as variações do ciclo claro/escuro ambiental -o Zeitgeber principal para a maioria dos organismos vivos- através da resposta intrínseca à luz das ipRGCs e das entradas que recebe de cones e bastonetes, e envia estas informações através do trato retino-hipotalâmico para o sítio do marca-passo central, os núcleos supraquiasmáticos (Moore & Lenn, 1972; Berson et al., 2002; Hattar et al., 2002), o qual gera a expressão rítmica de vários processos fisiológicos e psicológicos, incluindo o ciclo de sono-vigília, temperatura corporal, pressão arterial, síntese e secreção de vários hormônios como a melatonina e o cortisol, atividade locomotora, humor e funções cognitivas superiores. (Moore, 1992; Hastings, O’Neill, & Maywood, 2007). Foi demonstrado que o ciclo de claro/escuro é uma condição necessária e suficiente para a sincronização circadiana, não entanto, outros sincronizadores como os ciclos de alimentação (FEO – food entrainable oscillator), o exercício físico programado e atividades sociais, também estão ligados ao marcapasso central e osciladores periféricos, contribuindo para a sua sincronização (Van Someren & Riemersma-van Der Lek, 2007; Blum, Lamont, & Abizaid, 2012) . Assim, os ritmos biológicos não são acionados por sinais ambientais, mas são sincronizadas através  delas.
	Disfunções do ritmo circadiano em humanos têm sido associadas a distúrbios fisiológicos do ciclo sono-vigília. Além disso, várias alterações oftalmológicas, tais como miose senil, catarata, retinopatia diabética, degeneração macular, retinite pigmentosa, atrofia do nervo óptico, glaucoma, etc., poderiam ter uma relação causa-efeito com distúrbios do sono, como resultado de uma redução na entrada de luz pelo sistema visual (Jean-Louis, Zizi, Lazzaro, & Wolintz, 2008).
	1.3.  ipRGCs e o reflexo pupilar à luz. 
	Dentre as funções não visuais das ipRGCs e de maior interesse nesta tese é a influência deste fotorreceptor na resposta pupilar dependente da luz. Estudos recentes (Schmidt et al., 2013; Semo, Gias, Ahmado & Vugler, 2014) descreveram uma maior contribuição da ipRGC tipo M1 na resposta pupilar à luz através de sinais de axônios que se ramificam na íris via corpo ciliar.
	O reflexo pupilar à luz (RPL) é um reflexo que controla o diâmetro da pupila em resposta a variações de intensidades de luz que chegam à retina. Embora a resposta pupilar à luz difira entre indivíduos normais, devido aos efeitos da influência supra nuclear separada do nervo óptico e da retina, o RPL é muito simétrico quando a comparação é feita de forma interocular (Smith, Ellis, & Smith, 1979), permitindo uma avaliação objetiva de doenças da retina ou do nervo óptico (Bergamin, Zimmerman, & Kardon, 2003; McDougal & Gamlin, 2010).
	O RPL é modulado pelo sistema nervoso autônomo (SNA) que inervam os músculos circulares e radiais da íris, ao contrair ou relaxar, diminuem ou aumentam o tamanho da pupila, respectivamente. Os músculos circulares são inervados pelas fibras parassimpáticas, e os radiais pelas fibras simpáticas, de forma que o diâmetro pupilar é controlado pelos sistemas nervosos simpático e parassimpático (McDougal & Gamlin, 2008). Sabe-se que, quando a pupila contrai, o componente simpático é inibido e, a dilatação deve-se à inibição do componente parassimpático (McDougal & Gamlin, 2008). 
	O RPL consiste apenas do componente parassimpático da via de controle do diâmetro pupilar, a qual pode ser separada em aferente e eferente. A via aferente é composta tanto das contribuições de bastonetes e cones através dos axônios das células ganglionares da retina que se projetam para o pretectum, quanto das células ipRGCs que projetam bilateralmente para o núcleo de Edinger-Westphal (EW). A via eferente consiste dos axônios provenientes das células do núcleo EW e do gânglio ciliar, que inervam o músculo do esfíncter da íris (McDougal & Gamlin, 2008).  Assim a constrição pupilar à luz ocorre quando a estimulação parassimpática colinérgica contrai o músculo do esfíncter da pupila, e após o cessar da luz, as duas vias participam na dilatação da pupila pela ativação simpática da via α1 adrenérgica que provoca a dilatação do músculo dilatador da pupila e pela inibição da via parassimpática do EW que relaxa o esfíncter da pupila (Burnstock & Sillito, 1999).
	O RPL é conformado por quatro componentes principais; o diâmetro da pupila no estado basal ou linha de base, a constrição máxima da pupila ou pico de amplitude, fuga ou escape e a recuperação. Apresenta duas fases: transitória e sustentada (figura 5). No início de um estímulo luminoso a pupila reage rapidamente e se produz uma constrição de alta velocidade até atingir um tamanho pupilar mínimo, a constrição máxima da pupila varia em função da intensidade do estímulo e o comprimento de onda, a duração, tamanho e localização da retina (Alpern & Campbell, 1962; Loewenfeld, 1999); após esse pico de amplitude, a pupila começa a dilatar-se, ou "escapar" a um estado sustentado onde o tamanho da pupila permanece relativamente estável, uma vez que cessa o estímulo, o tamanho da pupila retorna gradualmente ao nível de base (Lowenstein & Loewenfeld, 1969). 
	Figura 5: Parâmetros do reflexo pupilar à luz. Exemplo da resposta pupilar a dois estímulos de 470nm e 640nm de 2.4 log cd/m2, com 1 segundo de duração.  
	Tanto a retina interna, através das ipRGCs, quanto a retina externa, através dos bastonetes e cones, fornecem uma informação fótica que regula a resposta pupilar à luz (Lucas et al., 2003); a ativação de um único fotorreceptor no isolamento dos outros dois é capaz de mediar uma resposta pupilar à luz (Zaidi, et al., 2007). Sabe-se que os fotorreceptores tradicionais mediam cerca do 80% da resposta pupilar (Do & Yau, 2010), mas acredita-se que apenas as ipRGCs controlem o componente pós-iluminação do RPL, ou seja, a constrição parcial e contínua por mais de 30 segundos após o término do estímulo luminoso, representada pela resposta pupilar sustentada (SR) (Gamlin et al., 2007; McDougal & Gamlin, 2010; Kankipati, Girkin, & Gamlin, 2010; Markwell et al., 2010). 
	Vários estudos têm mostrado que uma seleção específica da intensidade do estímulo luminoso, o comprimento de onda e a duração influem diretamente nas contribuições de bastonetes, cones e das ipRGCs no RPL (Gamlin et al., 2007; Kardon et al., 2009; Kardon et al., 2011; Park et al., 2011). As contribuições dos bastonetes são altamente sensíveis a comprimentos de onda mais curtos e em condições de adaptação ao escuro dominam à atividade das células ganglionares nas baixas intensidades de luz (Kardon et al., 2009). A ativação dos cones ocorre com o aumento da intensidade luminosa dos estímulos, e as ipRGCs respondem melhor a irradiância incidente na córnea acima de 1.011 fótons/cm2/s e a intensidade da luz num comprimento de onda de 480 nm, em consonância com a sensibilidade espectral da melanopsina (Lucas et al., 2003; Dacey, et al., 2005; Gamlin et al., 2007; Kardon et al., 2009; Lall et al., 2010; Kardon et al., 2011). Nesse sentido McDougal e Gamlin, (2010) descreveram pela primeira vez o efeito do “vencedor leva tudo" (winner takes all - WTA) sobre o RPL. Eles propõem que se um estímulo é inferior ao limiar de ativação das ipRGCs, cones e bastonetes determinarão a sensibilidade espectral do RPL, e, em contrapartida, se for superior ao limiar de ativação das ipRGCs, a sensibilidade espectral é determinado pela melanopsina. Isto significa que, acima desse limite, a resposta da melanopsina desvia os sinais dos fotorreceptores da retina externa, e as ipRGCs são as responsáveis por dirigir o RPL.
	Baseados nesses estudos, Park e colaboradores (Park et al., 2011), desenvolveram um protocolo clínico, o qual permite avaliar e caracterizar as contribuições de bastonetes, cones e ipRGCs ao RPL de acordo com a faixa de sensibilidade espectral e de luminância de cada grupo celular fotossensível, utilizando estímulos luminosos de 470 e 640 nm, de um segundo de duração e com intensidades que variaram de 0.001 a 250 cd/m2. 
	Recentemente, Kankipati e colegas mostraram que a amplitude da resposta pupilar à luz se correlaciona com a magnitude da perda do campo visual e sugeriram que esta correlação indiretamente pode representar uma redução das ipRGCs (Kankipati, Girkin, & Gamlin, 2011); razão pela qual, cada vez há maior interesse na ligação entre as ipRGCs e a função pupilar nas doenças do nervo óptico. 
	1.4. Neuropatia óptica
	 As neuropatias ópticas caracterizam-se por alterações visuais funcionais, como por exemplo perdas de sensibilidade no campo visual, alterações na percepção de cores e redução da acuidade visual. Além das perdas funcionais, podem ser identificadas alterações anatômicas caraterizadas por redução na espessura da camada de fibras nervosas da retina e atrofia de nervo óptico.
	 Outro sinal sugestivo de uma neuropatia óptica pode ser identificado através do exame cuidadoso da resposta pupilar à luz. O RPL está diretamente relacionado à integridade do nervo óptico e representa uma ferramenta importante na propedêutica oftalmológica. Suas propriedades, como velocidade e amplitude de contração, podem ser relacionadas às perdas funcionais e anatômicas presentes nas neuropatias ópticas, e por conseguinte, prover informações objetivas valiosas sobre a funcionalidade do nervo óptico (Bergamin & Kardon, 2002; Bremmer, 2004) 
	 1.4.1 Glaucoma 
	 Dentre as muitas neuropatias ópticas, o glaucoma é a mais comum (Quigley & Addicks, 1981; Shields, Ritch, & Krupin, 1996; Kielczewski, Pease, & Quigley, 2005; Paranhos et al., 2009; Quigley, 2011). É considerada uma neuropatia óptica degenerativa e progressiva que cursa com mudanças estruturais características no disco óptico e na camada de fibras nervosas da retina (CFNR), evoluindo frequentemente com alterações correspondentes no exame de campimetria visual (Weinreb, & Khaw, 2004).  É a segunda principal causa de cegueira no mundo e constitui um importante problema de saúde pública. Estima-se que, em 2020, serão 79,6 milhões os portadores da doença, dos quais 11,2 milhões estarão bilateralmente cegos (Quigley, & Broman, 2006). Dentre os tipos de glaucoma, o Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA) é a forma mais prevalente. A prevalência do GPAA difere entre as raças e grupos étnicos e nas diferentes faixas etárias; o risco de desenvolvimento da doença aumenta consideravelmente com o avançar da idade em todas as raças e etnias (Tielsch et al. 1991).  
	 Vários fatores de risco são atribuídos ao desenvolvimento e progressão da doença, dentre estes, idade avançada, história familiar positiva, grupo étnico, pressão intra-ocular (PIO) elevada, menor espessura central corneana, fatores vasculares e fatores genéticos (Boland, & Quigley, 2007). Considera-se a elevação da pressão intraocular (PIO) o principal fator de risco para o desenvolvimento e progressão do glaucoma (Gordon, et al; 2002). Uma redução da PIO pode diminuir a taxa de conversão e de progressão da doença ou até mesmo estabilizá-la, e constitui a única forma comprovadamente eficaz de tratamento do glaucoma na atualidade (Drance, Anderson, & Schulzer, 2001; Lichter et al, 2001; Heijl, Leske, Bengtsson, Hyman, & Hussein, 2002; Kass et al., 2002). No entanto, existem pacientes que apresentam neuropatia óptica glaucomatosa mesmo com uma PIO dentro dos limites normais, um tipo de glaucoma conhecido como glaucoma de pressão normal (GPN) (Glaucoma Study Group, 1998). 
	 No século passado foram apresentadas duas hipóteses relacionadas à patogênese da neuropatia óptica glaucomatosa: uma teoria mecânica e outra vascular (Fechtner & Weinreb, 1994). A teoria mecânica sugere que o aumento da PIO leva à compressão e dano direto dos axônios do nervo óptico e indireto por deformação tecidual. A teoria vascular considera que a alteração vascular seria a responsável pela atrofia óptica decorrente do comprometimento do suprimento sanguíneo ocular devido ao aumento da PIO ou disfunção vascular, ocasionando dirupções no suprimento de oxigênio, que podem causar lesões por isquémia/reperfusão, e consequente estresse oxidativo das células ganglionares retinianas (Flammer et al, 2002). 
	 Devido à perda de células ganglionares ocasionada pelo glaucoma, o diagnóstico e acompanhamento destes pacientes são realizados através da avaliação estrutural do nervo óptico e da quantificação da CFNR, além da avaliação funcional da visão. Em estágios avançados da doença, a redução da população de células ganglionares pode reduzir a transmissão da informação luminosa através do nervo óptico, alterando as funções do NSQ e interferindo no ritmo circadiano (Jean-Louis et al., 2008). 
	 Modelos animais para o glaucoma têm mostrado uma considerável redução (50-70%) em terminais de axônios de células ganglionares em todas as estruturas, incluindo o SCN, (Drouyer et al., 2008). Apesar de mostrar uma sincronização dos ritmos circadianos, foi observado em ratas glaucomatosas que o reajuste circadiano dos ritmos de atividade a um ciclo de luz-escuridão deslocado, leva muito mais tempo em comparação com animais normais (Drouyer et al., 2008); além disso, observou-se uma redução do número de ipRGCs tanto em ratas glaucomatosas (Zavalia et al., 2011) quanto em ratas com hipertensão crônica ocular (Wang et al., 2008). Estudos da resposta pupilar em pacientes com glaucoma mostraram reduções significativas na resposta pupilar à pós-iluminação mediada pelas ipRGCs (Kankipati et al., 2010; Feigl, Mattes, Thomas, & Zele, 2011) e uma resposta menor na supressão de melatonina à luz brilhante noturna (Perez-Rico, de la Villa, Arribas-Gomez & Blanco, 2010; Kankipati et al., 2011). 
	1.5  Distúrbios do sono
	1.5.1 Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono
	Existem vários distúrbios do sono relatados pela Academia Americana de Medicina do Sono (AASM, American Academy of Sleep Medicine), e entre eles os mais comuns são os problemas respiratórios do sono. As desordens respiratórias do sono representam alterações contínuas que variam do ronco à síndrome da apnéia obstrutiva do sono.
	A apnéia é caracterizada pela ausência de fluxo aéreo por pelo menos 10 segundos em adultos. É considerada obstrutiva quando é acompanhada por esforço respiratório contra uma faringe ocluída; e é central, quando não há esforço respiratório associado à apnéia (Duchna & Schultze-Werninghaus, 2009).
	A AASM define a síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) como caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias respiratórias aéreas superiores durante o sono. Manifesta-se como uma redução (hipopneia) ou cessação completa (apnéia) do fluxo aéreo, apesar da manutenção dos esforços inspiratórios (The International Classification of Sleep Disorders, 2005). Entre os pacientes com SAOS, o ronco está presente em 70 a 95% dos casos. A intensidade do ronco está relacionada à gravidade da SAOS (Ibrahim et al., 2007).
	Segundo a AASM o índice de apnéia e hipopneia (IAH) é a medida mais frequentemente usada para caracterizar uma desordem respiratória do sono. O IAH descreve o número total ou parcial de eventos obstrutivos por hora de sono. A gravidade da SAOS é geralmente determinada como: leve, se o IAH é de 5-15 eventos respiratórios/hora; moderada, se o IAH ≥15 e <30 eventos/h; ou grave, se o IAH >30 eventos/h.
	Hoje, embora subdiagnosticada, as estimativas mais recentes sugerem que a apnéia do sono acomete 24% dos homens e 9% das mulheres na faixa etária de 30-60 anos nos EUA quando considerado como diagnóstico o IAH ≥ 5 eventos respiratórios/hora (Young, Peppar & Gottlieb, 2002). Quando considerado IAH ≥ 15 eventos/h, 9% dos homens e 4% das mulheres apresentam SAOS (Young et al., 1993). Na população brasileira os dados de prevalência são escassos. Um estudo brasileiro envolvendo 1042 indivíduos entre 20-80 anos na cidade de São Paulo encontrou prevalência na população geral de 32,8% (Tufik, Santos-Silva, Taddei, & Bittencourt, 2010). A SAOS constitui um problema de saúde pública relevante devido a sua alta prevalência na população geral, a várias comorbidades associadas e suas graves consequências caso não seja tratada. 
	Os fatores de risco para SAOS incluem obesidade (Young et al., 1993), sexo masculino, idade avançada, presença de alterações funcionais e anatômicas da faringe, envolvendo as vias respiratórias aéreas, anormalidades craniofaciais (Tangugsorn, Skatvedt, Krogstad, & Lyberg, 1995), anormalidades endócrinas como hipotireoidismo (Kaur, Singh, & Singh, 1998) e acromegalia (Hochban, Ehlenz, Conradt, & Brandenburg, 1999), e história de doença cardiovascular.
	Durante os episódios de apnéia, se desenvolve uma pressão intratorácica muito negativa, um aumento da descarga simpática central e hipoxemia-hipercapnia (Somers, Mark, Zavala, & Abboud, 1989; Smith, Neidermaier, Hardy, Decker, & Strohl, 1996). Durante a hipóxia e ao terminar a apnéia, há um aumento nos níveis de catecolaminas, causando um aumento agudo da pressão arterial pulmonar e sistêmica (Ziegler et al., 1997). Os fenômenos de desoxigenação e reoxigenação associados à apnéia estabelecem, portanto, um estado de estresse oxidativo que contribui para a lesão endotelial (Savransky et al., 2007 em Calvo, Ferrnández, Ferreras, & Marn, 2012).
	Hipóxia e estresse oxidativo são considerados os principais fatores na morte neuronal de várias doenças retinianas: fenômenos isquêmicos retinianos, retinopatia diabética e glaucoma. Kargi e colaboradores (2005) mostraram que a diminuição na perfusão ocular secundária à hipóxia e ao vasoespasmo pode causar adelgaçamento da CFNR e que a desregulação da circulação no nervo óptico visto na SAOS pode causar alterações semelhantes ao glaucoma na CFNR.
	A SAOS tem sido associada a uma variedade de condições oftálmicas incluindo neuropatia óptica isquémica não arterítica (Mojon et al., 2002; Palombi, Renard et al., 2006), blefarites, síndrome da frouxidão pálpebral (Woog, 1990; Karger et al, 2006), oclusão venosa da retina (Glacet-Bernard et al., 2010), ceratocone (Carlson, 2010) e glaucoma (Mojon et al., 1999). Embora alguns grupos de pesquisadores mostraram uma associação entre SAOS e glaucoma, na literatura atual esta associação ainda é controversa. Vários estudos demonstraram uma ligação entre apnéia do sono, glaucoma de ângulo aberto (Walsh & Montplaisir, 1982; Onen et al., 2000; Bendel, Kaplan, Heckman, Fredrickson, & Lin, 2008) e glaucoma de pressão normal (Mojon et al, 1999; Tsang, Chong, Ho, & Li, 2006; Bendel et al., 2008; Bilgin, 2014). No entanto, outros estudos têm mostrado não haver relação entre glaucoma e SAOS (Geyer et al., 2003; Boonyaleephan & Neruntarat, 2009; Roberts et al., 2009; Stein et al., 2011).
	2. Justificativa
	A descoberta de que as ipRGCs contribuem tanto para o RPL quanto para o ritmo circadiano, teria um papel importante no estudo de doenças do nervo óptico, cronobiologia e distúrbios do sono (Schiefer et al., 2012). Além disso, o papel chave da informação luminosa na geração de ritmos biológicos é de grande interesse para determinar como doenças oculares podem afetar o sistema circadiano. 
	Por outro lado, o reflexo pupilar à luz é atualmente utilizado na prática clínica para testar a integridade do nervo óptico. Entretanto, para compreender as contribuições de cones, bastonetes e ipRGCs para o RPL, vários protocolos clínicos têm sido desenvolvidos (Kardon et al., 2009; Kardon et al., 2011; Park et al., 2011). Neste estudo o protocolo a ser utilizado é baseado no trabalho desenvolvido por Park e colaboradores (Park et al., 2011), o qual permitiu determinar que de acordo com a faixa de sensibilidade espectral e de luminância de cada grupo celular fotossensível, é possível obter respostas pupilares distintas, caracterizando a atividade de células diferentes. 
	O fato da neuropatia glaucomatosa se caracterizar pela perda progressiva de RGGs (Jakobs, Libby, Ben, John, & Masland, 2005), torna a doença viável para estudos em termos de fisiologia circadiana (Jean-Louis et al., 2008). Alguns estudos mostraram que existe uma diminuição significativa das ipRGCs que participam na resposta pupilar durante o período de pós-iluminação, em pacientes com glaucoma (Feigl et al., 2011; Kankipati et al., 2011).  No entanto, trabalhos de Li e colaboradores (2006) têm mostrado uma resistência das ipRGCs aos danos secundários à hipertensão ocular induzida; entretanto, estudos em modelos de roedores mostraram danos nas ipRGCs e nas RGCs que se projetam para o colículo superior devido a hipertensão ocular crônica (Wang et al. 2008; Zavalia et al., 2011).  Contudo, ainda não é clara qual é a participação das ipRGCs na história natural do glaucoma, como a perda de ipRGCs afeta o ritmo circadiano, o ciclo sono-vigília ou qual é o prejuízo funcional dependendo da severidade da doença. Além disso, pouco se sabe sobre a capacidade do RPL na detecção de perda visual dependendo da severidade do glaucoma ou se testes psicofísicos como a sensibilidade ao contraste espacial de luminância que avalia componentes da via magnocelular e parvocelular, e o CCT que permite avaliar a discriminação cromática e visão central teriam ainda um maior efeito de sensibilidade nas fases inicias da doença.
	Por outro lado, a retina é particularmente susceptível ao estresse oxidativo, os fenômenos de desoxigenação e reoxigenação associados à apnéia e o estado de estresse oxidativo que contribui para a lesão endotelial poderia causar alterações semelhantes ao glaucoma na CFNR (Kargi, Altin, Koksal, Cinar, & Ugurbas, 2005). Pacientes com SAOS apresentam alterações do ritmo circadiano não relacionadas à secreção de melatonina (Papaioannou et al., 2012). Os efeitos da SAOS sobre as ipRGCs não foram avaliados até o momento; caso não existir uma perda das ipRGCs, a existência de distúrbios do sono sem que haja relação causal com neuropatias ópticas também seria de interesse para este estudo, constituindo, portanto, um grupo controle positivo para avaliar a atividade deste grupo celular.
	3. Objetivos
	O objetivo geral deste estudo é avaliar o reflexo pupilar à luz em um grupo de pacientes com neuropatia óptica glaucomatosa e em um grupo de pacientes com distúrbio do sono (apnéia obstrutiva do sono) e compará-los a indivíduos saudáveis.
	3.1 Objetivos Específicos
	 Avaliar a integridade das células ganglionares que expressam a melanopsina através do RPL em pacientes com GPAA leve, moderado e avançado e em pacientes com SAOS moderada e grave.
	 Avaliar através de testes psicofísicos, a sensibilidade ao contraste espacial de luminância e a discriminação de cores em pacientes com GPAA e SAOS, comparados a um grupo controle.
	 Correlacionar as alterações encontradas nos testes psicofísicos e de pupilometria com as alterações anatômicas do nervo óptico no grupo GPAA.
	 Caso sejam encontradas perdas visuais nos pacientes com SAOS, avaliar se existem correlações entre estas perdas e características anatômicas do nervo óptico neste grupo. 
	7. Conclusões
	Os resultados deste estudo mostraram que pacientes com GPAA moderado e avançado apresentaram redução significativa do RPL, dependente da severidade do glaucoma. Redução das contribuições ao RPL, tanto das ipRGCs quanto dos fotorreceptores da retina externa, foi observada em pacientes com GPAA moderado e avançado. No estágio leve do GPAA, as contribuições dos fotorreceptores ao RPL estavam preservadas. Por outro lado, nos pacientes com SAOS, o RPL está parcialmente preservado, não obstante, algumas contribuições dos fotorreceptores da retina externa ao RPL foram significativamente menores.
	Em relação à SC, perdas nas faixas baixas de frequência espacial foram observadas nos pacientes com GPAA desde o estado inicial da doença, apontando para um prejuízo na via magnocelular. Perdas na via parvocelular foram detectadas unicamente nos pacientes com GPAA moderado e avançado. Uma perda significativa da discriminação de cores no eixo azul-amarelo foi observada em todos os estágios do GPAA, além disso, uma correlação entre o eixo protan e tritan com as contribuições dos cones ao RPL, mostrou que uma piora na visão de cores se correlaciona com piora nas contribuições dos cones ao RPL
	Nos pacientes com SAOS não foram observadas diferenças significativas de SC ou discriminação de cores.
	Alterações nas contribuições das ipRGCs ao RPL dos pacientes com GPAA, foram correlacionadas com a diminuição da espessura média global do OCT e  com a medida do MD SAP.
	Finalmente, os achados apresentados neste estudo contribuem para o melhor entendimento das contribuições das ipRGCs e dos cones e bastonetes ao RPL, em pacientes com GPAA e SAOS, além disso, os resultados obtidos através dos testes psicofísicos e da avaliação estrutural permitiram correlacionar e complementar a análise da função visual em ambas as doenças. Este estudo contribui em uma nova direção que pode e precisa ser melhor explorada para um conhecimento e entendimento mais profundo da função visual nestas doenças.
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