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Resumo

ARRUDA FACCHINI, Denise O papel dos Interneurônios Inibitórios

do Bulbo Olfatório no Processamento de Odores: Um Estudo

Computacional. 2015. 101 f. Tese (Doutorado - Programa de Pós-graduação em

Física aplicada à Medicina e Biologia) - Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras de

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2015.

O entendimento dos mecanismos de representação e processamento de odores

pelo sistema olfatório é uma das questões centrais da neurociência moderna. Os

odores são codi�cados pela circuitaria interna do bulbo olfatório em padrões

espaço-temporais re�etidos pela atividade de suas células de saída, as células mitrais

e tufosas, que transmitem os resultados das computações dessa estrutura inicial de

processamento a regiões corticais superiores.

A arquitetura das conexões existentes no bulbo olfatório apresenta inibição

lateral em duas camadas diferentes de sua estrutura laminar, intermediadas por

dois tipos distintos de interneurônios. Na camada glomerular, mais externa, a

inibição lateral é mediada pelas células periglomerulares e na camada plexiforme

externa, mais interna, a inibição lateral é mediada pelas células granulares. O papel

desses dois níveis distintos de inibição lateral e os mecanismos segundo os quais

eles atuam moldando os padrões espaço-temporais de resposta do bulbo olfatório

a odores diferentes são ainda pouco conhecidos. O objetivo deste trabalho foi

construir um modelo de rede neural biologicamente plausível do bulbo olfatório

para investigar como dois tipos diferentes de interneurônios, atuando em estágios

distintos de processamento, podem contribuir para a discriminação de odores e a

coordenação dos padrões de disparo das células mitrais.
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O modelo de rede construído, com representação de odores pela atividade

das células mitrais e baseado nas interações recíprocas entre essas células

e os interneurônios inibitórios, mostrou que a inibição gerada pelas células

periglomerulares pode melhorar o contraste entre odores similares, facilitando a

discriminação de odores, enquanto que a inibição das células granulares atua no

re�namento da resposta de saída da informação olfatória.

Palavras-chave: 1. Neurociência computacional. 2. Modelos baseados em

condutância. 3. Bulbo olfatório. 4. Inibição lateral.



Abstract

ARRUDA FACCHINI, Denise The role of inhibitory interneurons of the

Olfactory Bulb on Odor Processing: A Computational Study. 2015. 101 f.

Thesis (Ph.D. - Postgraduate program in Physics applied to Medicine and Biology)

- Faculty of Philosophy, Sciences and Literature, University of São Paulo, Ribeirão

Preto - SP, 2015.

The understanding of odor representation and processing mechanisms by the

olfactory system is one of the central questions of modern neuroscience. Odors are

encoded by the olfactory bulb circuitry in terms of spatiotemporal spiking patterns.

These are re�ected in the activity of the mitral cells, which are the output cells of

the olfactory bulb that transmit the information processed in this early structure to

higher cortical regions.

The architecture of the olfactory bulb connections presents lateral inhibition

at two di�erent layers of its laminar structure, mediated by two distinct types

of interneurons. In the glomerular layer, lateral inhibition is mediated by

periglomerular cells. In the external plexiform layer, lateral inhibition is mediated

by granule cells. The role of these two di�erent lateral inhibition levels and the

mechanisms whereby they shape the spatial and temporal patterns of the olfactory

bulb response to di�erent odors is not well known. The aim of this work was to build

a biologically plausible neural network model of the olfactory bulb to investigate

how two di�erent types of interneurons, acting at di�erent processing stages, could

contribute to odor discrimination and the coordination of the mitral cells spiking

patterns.

The results of simulations of the network model shown that the inhibition
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generated by periglomerular cells can provide contrast enhancement and odors

discrimination, while the granule cell inhibition can re�ne the output response of

the olfactory information.

Key-words: 1. Computational Neuroscience. 2. Conductance based model.

3. Olfactory bulb. 4. Lateral inhibition.
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Capítulo 1

Introdução

Em ambientes naturais, moléculas odorantes se encontram distribuídas de

forma imprevisível no espaço e no tempo como resultado da livre mistura e de

�uxos turbulentos de odorantes provenientes de inúmeras fontes. O sistema olfatório

detecta sinais de interesse dentro desses ambientes quimicamente ruidosos para

formar representações de estímulos odorantes, diferenciar estímulos relevantes de

irrelevantes e conduzir a uma resposta apropriada por parte do organismo. O

bulbo olfatório é o primeiro estágio de processamento de odorantes em vertebrados

[Shepherd 2004]. Sua principal função é receber e processar sinais moleculares e

produzir representações desses sinais que levem, de alguma forma, ao sentido do

cheiro. O bulbo olfatório recebe entrada sensorial direta proveniente dos neurônios

receptores do epitélio olfatório e envia informação para o córtex olfatório, sistema

límbico e outras regiões do cérebro.

Com uma estrutura bem de�nida, dividida em módulos funcionalmente e

anatomicamente distintos, o bulbo olfatório (BO) é basicamente uma rede neural de

alimentação direta com interações laterais, poucas conexões recorrentes e entrada

bem caracterizada. Isso contrasta com outras áreas do cérebro como o hipocampo

e o córtex, por exemplo, cujas estruturas são mais complexas [Shepherd 2004]. Por

características como esta, o BO é considerado um sistema modelo para o estudo de

mecanismos neurais e sinápticos responsáveis pelo processamento de informação no

cérebro.

As características dos estímulos olfatórios também dão ao estudo do

processamento olfatório pelo BO vantagens em comparação com outros sistemas

1
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sensoriais. Primeiro, porque a dinâmica do sinal de odor é mais lenta em

relação a outros estímulos, visuais e auditivos por exemplo. Segundo, porque

as propriedades que devem ser identi�cadas são a identidade e a intensidade

(concentração) do odor. Cada substância odorante produz um padrão espacial

de ativação especí�co � um mapa do odorante �, na primeira camada do BO, a

camada glomerular [Uchida et al. 2000, Xu, Greer e Shepherd 2000]. Esse padrão

espacial é transformado pelo BO, devido à sua conectividade interna, em um

padrão espaço-temporal de atividade [Laurent et al. 2001, Spors e Grinvald 2002,

Schoppa e Urban 2003, Stopfer, Jayaraman e Laurent 2003, Rubin e Cleland 2006]

re�etido nos padrões de disparo das suas células de saída, as células mitrais

e tufosas (m/t), que transmitem os resultados das computações feitas pelo

BO aos centros olfatórios superiores. O entendimento dos mecanismos pelos

quais a circuitaria interna do BO produz e mantém esses padrões de atividade,

promovendo o reconhecimento e a discriminação de odores, bem como o papel

que tais padrões espaço-temporais teriam no processamento da informação

olfatória, é uma das questões centrais da neurociência moderna [Haberly 2001,

Friedrich e Korsching 1997, Kay e Stopfer 2006].

De acordo com a organização anatômica do BO, as células mitrais e tufosas

(m/t) recebem a informação dos neurônios receptores sensoriais e a enviam através

de seus axônios a outras regiões cerebrais. Durante este processo, as células

m/t interagem com interneurônios (isto é, células que não recebem diretamente

informação de entrada e não enviam diretamente informação de saída). Os mais

bem conhecidos interneurônios do BO são neurônios inibitórios. Acredita-se que

interneurônios inibitórios são elementos chave para o processamento de odores pelo

BO [Bardoni, Magherini e Belluzzi 1996]. Os interneurônios do BO mais conhecidos

são as chamadas células periglomerulares e células granulares [Shepherd 2004].

Eles medeiam �uxos horizontais de informação em dois níveis distintos dentro

do BO: células periglomerulares na entrada do BO e células granulares na saída

do BO. Esses dois tipos de interneurônios formam sinapses dendrodendríticas

recíprocas com as células m/t: os dendritos das células periglomerulares fazem

sinapses inibitórias nos dendritos primários das células m/t e estes dendritos

primários, por sua vez, fazem sinapses excitatórias nos dendritos das células
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periglomerulares. De forma similar, os dendritos das células granulares fazem

sinapses inibitórias nos dendritos secundários das células m/t e estes dendritos

fazem sinapses excitatórias nos dendritos das células granulares. A circuitaria

recíproca formada por esses dois interneurônios foi proposta como responsável

por fenômenos como melhoramento de contraste e sincronizaçãoo da atividade de

células m/t [Yokoi, Mori e Nakanishi 1995, Laurent 1999, Schoppa e Urban 2003,

Cleland e Sethupathy 2006, Fantana, Soucy e Meister 2008].

Alguns fenômenos que ocorrem no BO ocorrem também em outras regiões

cerebrais e são de grande interesse para o entendimento do processamento neural.

Um exemplo são as oscilações elétricas, que no BO exibem uma fascinante

regularidade temporal e comportamental [Kay e Stopfer 2006]. Circuitos neurais

possuem a habilidade de orquestrar atividades em diferentes escalas de tempo. O

bulbo olfatório, em particular, é um exemplo clássico de uma região na qual rítmos

lentos e rápidos coexistem, supostamente controlados por interneurônios inibitórios

segregados em camadas distintas, nitidamente separando inibições locais e globais

[Fukunaga et al. 2014]. No entanto a maneira pela qual circuitos distintos interagem

para esculpir diversos rítmos ainda permanece não resolvida. A investigação

experimental in vivo dessas hipóteses enfrenta desa�os particulares porque os

interneurônios especí�cos envolvidos na geração e coordenação dos diferentes rítmos

estão localizados em regiões anatomicamente sobrepostas, inviabilizando seu acesso.

Diante da importância dos circuitos inibitórios para a computação neural,

visto que eles desempenham papel crucial na formação de estruturas temporais

e na ampla faixa de ritmos oscilatórios observada, neste trabalho propõe-se a

construção de um modelo biologicamente plausível do BO para investigar por meio

de simulações computacionais o efeito das interações recíprocas entre neurônios

inibitórios e excitatórios do BO. O modelo proposto é constituído por células

mitrais e interneurônios dos dois tipos mencionados acima: células periglomerulares

e células granulares. Como é importante estudar as interações entre esses neurônios

em termos de seus contatos sinápticos recíprocos, os quais ocorrem em dendritos

diferentes da célula mitral, os neurônios são aqui modelados de maneira biofísica e

morfologicamente detalhada usando o formalismo de Hodgkin-Huxley e a técnica

de compartimentalização de Rall [Koch e Segev 1998, Koch 1999]. O modelo
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inclui também uma camada de neurônios receptores, igualmente modelados de

forma bio�sicamente detalhada, para fornecer entradas representando estímulos

odorantes distintos ao BO. A maioria dos estudos computacionais existentes sobre o

processamento de odores pelo BO considera apenas as células mitrais, as granulares

e neurônios sensoriais. Poucos trabalhos, no contexto da modelagem computacional,

incorporam a célula periglomerular em seus modelos. Portanto, este trabalho oferece

uma contribuição original ao estudo do processamento de odorantes pelo BO, pois

considera o papel integrado dos dois principais interneurônios inibitórios do BO

neste processamento. Aproveitando as facilidades de se manipular a "anatomia"de

um modelo computacional, o trabalho também estudo o efeito de cada interneurônio

isoladamente (eliminando o outro tipo de interneurônio do circuito) para melhor

entender o papel de cada um sobre o processamento.

Compreender a maneira pela qual a informação olfatória é gerenciada e

processada pela circuitaria do BO requer uma integração de dados em vários níveis

(sub-celular, neurônio isolado, circuito local, sistema) e modalidades de investigação

(biologia molecular, neuro�siologia, imageamento, psicologia). A modelagem

computacional biologicamente plausível constitui uma importante ferramenta para

promover um avanço no entendimento do efeito integrado dos fenômenos acima

sobre o processamento de informação pelo BO [Davison, Feng e Brown 2003,

Souza e Roque 2004, Rubin e Cleland 2006, Migliore, Hines e Shepherd 2005]. A

construção de uma rede inspirada nas conexões existentes no BO, levando em

conta dados anatômicos e biofísicos e observando a atividade e sua dinâmica

é um importante meio de melhorar a compreensão sobre o processamento de

informação olfatória e a natureza de seus mecanismos, seja no sentido de completar

hipóteses já estabalecidas como no de prever resultados que poderão ser testados

experimentalmente.

A seguir, apresenta-se uma revisão teórica sobre os principais conceitos

abordados nesta tese. Inicialmente, é feita uma breve revisão sobre a modelagem

biologicamente plausível baseada no formalismo de Hodgkin-Huxley para modelar

neurônios e sinapses. Em seguida, descreve-se a circuitaria interna do BO e as

principais características das células que irão compor o modelo de rede. O capítulo

seguinte apresenta a construção do modelo compartimental do neurônio receptor
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e a construção da camada de entrada com representação sensorial. Os modelos

das células periglomerular, mitral e granular são descritos posteriormente. A

incorporação dessas células num modelo de rede é detalhada através de regras

de conexão sinápticas estabelecidas. O estudo dos modelos individuais e da

rede são apresentados no Capítulo 4, onde o efeito de cada interneurônio é

analisado individualmente e em seguida, de forma combinada. Com base nos

resultados apresentados, faz-se uma discussão detalhada sobre os efeitos mais

relevantes observados conduzindo para a conclusão de que cada tipo de interneurônio

desempenha um papel especí�co, tanto no melhoramento de contraste como na

coordenação da atividade das células mitrais, e que a atuação inibitória de forma

integrada esculpe os diferentes ritmos observados durante a apresentação de odores.



Capítulo 2

Revisão Teórica

Este capítulo abrage uma revisão dos principais conceitos necessários para o

desenvolvimento deste trabalho. Primeiramente apresentamos conceitos biofísicos

fundamentais para a modelagem computacional de neurônios biologicamente

plausíveis e, em seguida, passamos para uma revisão do processamento olfatório

e das características gerais do bulbo olfatório.

2.1 Propriedades dos Neurônios

O neurônio é a célula do sistema nervoso especializada em propagar sinais

elétricos característicos, chamados potenciais de ação, ou simplesmente disparos

(do inglês spikes). Os neurônios têm capacidade de representar e transmitir

informações emitindo sequências de disparos com vários padrões temporais

[Dayan e Abbott 2002]. Em geral, a morfologia neuronal consiste em três partes

principais: soma, dendrito e axônio. Os dendritos recebem sinais de entrada de

outros neurônios e o axônio propaga o sinal integrado pelo soma para outras células

[Purves et al. 2004].

A �gura 2.1 ilustra a diversidade de formas de neurônios encontrada no

cérebro. Essa diversidade é devida principalmente à estrutura da árvore dendrítica

dos neurônios. A rami�cação elaborada dessas árvores permite a um neurônio

receber sinais de muitos outros neurônios através de conexões sinápticas. O neurônio

piramidal cortical da �gura 2.1A e o interneurônio cortical da �gura 2.1C recebem

milhares de entradas sinápticas. Para a célula de Purkinje do cerebelo da �gura

2.1B o número de entradas sinápticas é superior a 100.000. A Figura 2.1 não mostra

6
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A B
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axônio
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dendrito

Figura 2.1: Diversidade morfológica dos neurônios. A- Célula piramidal do córtex
cerebral. B- Célula de Purkinje do cerebelo. C- Célula estrelada do córtex cerebral.
(Figuras adaptadas a partir de desenhos originais de Ramón y Cajal disponíveis na
internet em http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/default.htm)

toda a extensão dos dendritos e axônios desses neurônios. Axônios de determinados

neurônios podem extender-se por grandes regiões do cérebro ou, em alguns casos,

por todo o corpo.

Além das características morfológicas, os neurônios têm especializações

�siológicas com destaque para a grande variedade de canais iônicos na membrana

neuronal, a qual é formada por uma dupla camada lipídica [Purves et al. 2004].

Os canais iônicos são formados por proteínas que atravessam a membrana celular

permitindo que íons, predominantemente de sódio (Na+), potássio (K+), cálcio

(Ca+2 ) e cloreto (Cl−), �uam para dentro e para fora da célula. Esse �uxo de

íons forma correntes iônicas através da membrana neuronal gerando alterações no



2.2 - Equação da membrana 8

potencial elétrico. O efeito combinado das correntes iônicas (entrando ou saindo da

célula) dos diversos tipos de íons da membrana de um neurônio determina o seu

potencial de membrana.

De maneira geral, o mecanismo de geração e propagação de potenciais de ação

em um neurônio depende das características elétricas e químicas da sua membrana.

Em condições de repouso, o potencial do interior da membrana celular (chamado

de potencial de repouso) é de aproximadamente -70 mV em relação ao potencial do

meio extracelular (convencionalmente de�nido como 0 mV), e a membrana é dita

polarizada. Bombas iônicas localizadas na membrana celular mantêm gradientes

de concentração iônica que mantêm a membrana polarizada. Quando o neurônio

é estimulado de maneira a aumentar o seu potencial de membrana em relação ao

potencial de repouso. dizemos que o neurônio está despolarizado. Por outro lado, se

o estímulo aplicado ao neurônio faz o seu potencial de membrana diminuir em relação

ao potencial de repouso, dizemos que o neurônio está hiperpolarizado. O valor do

potencial de membrana também afeta as condutâncias iônicas. Se um neurônio é

su�cientemente despolarizado para que seu potencial de membrana �que acima de

um nível limiar, um processo de realimentação positiva é iniciado e o neurônio gera

um potencial de ação com duração de aproximadamente 1ms.

2.2 Equação da membrana

A construção de modelos de neurônios é baseada nos mecanismos biofísicos

associados à atividade elétrica do neurônio [Dayan e Abbott 2002]. Esses

mecanismos decorrem das propriedades da membrana neuronal, que age como

uma �na camada isolante, mas que, por causa das proteínas que cruzam a

membrana, possui condutâncias variáveis às diferentes espécies iônicas presentes.

No meio intracelular há elevada concentração de íons K+ e moléculas carregadas

negativamente e no meio extracelular há elevada concentração de íons Na+, Cl−

e Ca2+. Esses íons �uem entre os meios intra e extracelular de acordo com seus

gradientes eletroquímicos. Quando o equilíbrio eletroquímico entre os �uxos de um

íon para dentro e para fora de uma célula é alcançado, o valor do potencial de
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equilíbrio é dado pela equação de Nernst,

Eion =
RT

zF
ln

[ion]fora
[ion]dentro

, (2.1)

onde Eion é o potencial de Nernst ou potencial de reversão do íon, [ion]dentro e [ion]fora

são as concentrações do íon dentro e fora da célula, respectivamente, R é a constante

universal dos gases (8, 315 J/K.mol), T é a temperatura absoluta (K), z é a valência

do íon e F é a constante de Faraday (9, 648 × 104 C/mol). Para mamíferos, as

concentrações típicas dos íons mais comuns e seus respectivos potenciais de Nernst

são apresentados na tabela 2.1.

Tabela 2.1: Concentrações iônicas típicas e potenciais de Nernst correspondentes para
um neurônio de mamíferos.

Concentração

Íon Dentro Fora Potencial de equilíbrio

Na+ 5-15 mM 145 mM 61-90 mV

K+ 140 mM 5 mM -90 mV

Cl− 4 mM 110 mM -89 mV

Ca2+ 0,1 µM 2,5-5 mM 136-146 mV

Figura 2.2: Circuito elétrico equivalente para uma membrana neuronal com condutância
passiva.

Em analogia a um circuito elétrico, conforme ilustra a �gura 2.2, a membrana

neuronal atua como um capacitor, por separar dois meios condutores, e seus canais
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iônicos são representados por resistências por onde pode passar corrente elétrica. O

valor da resistência (ou da condutância, que é o inverso da resistência) pode ser �xo,

como no caso da �gura 2.2, e neste caso a condutância é dita passiva, ou pode variar

no tempo em função da voltagem da membrana e neste caso a condutância é dita

ativa. Para uma condutância passiva, a corrente de membrana da célula pode ser

calculada de acordo com a lei de Kircho� para correntes como a soma das correntes

capacitiva e resistiva [Koch 1999]:

Im = IC + IR = C
dVm(t)

dt
+
Vm(t)− E

R
(2.2)

onde C e R representam a capacitância e a resistência da membrana,

respectivamente, Vm(t) é o potencial de membrana em um dado instante de tempo

t e E é o potencial de Nernst do íon.

Para descrever a dinâmica do potencial de membrana Vm(t) em resposta a

uma corrente injetada Iinj, a corrente injetada é igualada à corrente de membrana

(conservação de corrente), Im = Iinj, de maneira que a equação 2.2 pode ser reescrita

como:

C
dVm(t)

dt
+
Vm(t)− E

R
= Iinj(t) (2.3)

Multiplicando ambos os lados da equação acima por R e de�nindo a constante

de tempo τ = RC, temos a seguinte equação:

τ
dVm(t)

dt
= −Vm(t) + E +RIinj(t), (2.4)

que é chamada de equação da membrana [Koch 1999].

2.3 Formalismo de Hodgkin-Huxley

Um modelo fenomenológico foi postulado por Hodgkin e Huxley para

explicar os eventos observados durante a ocorrência de um potencial de ação

no axônio gigante de lula. Hodgkin e Huxley (parcialmente em colaboração

com Katz) foram os primeiros a descrever quantitativamente os mecanismos

ativos qua levam a geração e propagação de um sinal elétrico em neurônios

[Hodgkin, Huxley e Katz 1952, Hodgkin e Huxley 1952, Hodgkin e Huxley 1952,

Hodgkin e Huxley 1952, Hodgkin e Huxley 1952].
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Para a realização de seus experimentos, Hodgkin e Huxley utilizaram duas

técnicas experimentais conhecidas como grampeamento espacial e grampeamento de

voltagem. Estas técnicas permitem tratar uma célula espacialmente extensa como

efetivamente pontual e realizar registros intracelulares na célula para determinar

como a corrente depende da voltagem para diferentes concentrações iônicas. Os

resultados obtidos permitiram o ajuste de equações matemáticas capazes de

reproduzir as variações temporais das condutâncias dos íons Na+ e K+ para

diferentes valores de voltagem.

O modelo de Hodgkin-Huxley assume um circuito elétrico equivalente para a

membrana do axônio gigante de lula como o mostrado na �gura 2.3, onde a corrente

iônica total é dada pela soma de três correntes: de sódio, potássio e vazamento.

Esta última não corresponde a um íon em particular, mas foi introduzida para dar

conta das correntes que "vazavam"pelos eletrodos inseridos na célula. A corrente de

um dado íon é considerada independente das correntes iônicas dos demais íons.

Figura 2.3: Circuito elétrico equivalente do modelo de Hodgkin-Huxley.

Conforme descrito na seção 2.2, uma corrente injetada na célula é dada pela

soma de um termo relativo às correntes iônicas e outro relativo à corrente capacitiva

:

Iinj(t) = Iion(t) + Cm
dVm(t)

dt
, (2.5)

onde a corrente iônica é dada por:

Iion(t) = INa + IK + Ivaz. (2.6)
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A condutância associada à corrente de vazamente é tomada como constante

(passiva), mas as condutâncias de sódio e potássio são ativas e suas correntes iônicas

obedecem a equações do tipo:

Iion = gion(V (t))(V (t)− Eion) (2.7)

onde gion é a densidade de condutância iônica (condutância por unidade de área da

membrana neuronal ao íon) e Eion é o potencial de Nernst ou o potencial de reversão

do íon.

Segundo o formalismo proposto por Hodgkin e Huxley para modelar correntes

iônicas, a densidade de condutância iônica é dada por:

gion = gion m
a(V, t)hb(V, t), (2.8)

onde gion é a densidade de condutância máxima da membrana ao íon e m e h

são, respectivamente, variáveis de ativação e inativação com valores entre 0 e 1.

A probabilidade de que o portão de ativação do íon esteja aberto é ma, onde a é o

número de partículas de ativação independentes associadas ao íon, e a probabilidade

de que o portão de inativação do íon esteja aberto é hb, onde b é o número de

partículas de inativação independentes associadas ao íon. Segundo esse formalismo,

a condutância de um canal iônico passivo não possui partículas de ativação ou

inativação e sua corrente é persistente. Já as condutâncias ativas, como as de sódio

e potássio, podem ser ativadas e inativadas de maneira que as correntes iônicas

associadas são transientes.

A dinâmica das variáveis de ativação e inativação m e h é descrita pelas

seguintes equações diferenciais de primeira ordem:

dm

dt
= (m∞(V )−m)/τm(V ) e

dh

dt
= (h∞(V )− h)/τh(V ) (2.9)

onde τ(V ) é a constante de tempo relativa à variável m ou h e m∞ e h∞ representam

os valores assintóticos dessas variáveis para um determinado valor de potencial de

membrana.

Os ajustes numéricos que Hodgkin e Huxley �zeram aos seus dados

experimentais levaram ao seguinte modelo para a densidade de condutância de
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potássio,

gK = gK n4(V, t), (2.10)

onde gK representa o valor máximo da densidade de condutância do potássio e

n(V, t) = n∞(V )
(
1− e−t/τn(V )

)
. (2.11)

A constante de tempo τn varia com a voltagem V da seguinte maneira

τn(V )
dn

dt
= n∞(V )− n. (2.12)

Para o comportamento da densidade de condutância de sódio, Hodgkin e

Huxley propuseram a seguinte equação:

gNa = gNa m
3(V, t)h(V, t) (2.13)

com

m(V, t) = m∞(V )
(
1− e−t/τm(V )

)
(2.14)

h(V, t) = h∞(V )
(
1− e−t/τh(V )

)
. (2.15)

Analogamente à descrição da densidade de condutância de potássio, gNa

representa o valor máximo que a densidade de condutância de sódio pode atingir e

τm e τh são as constantes de tempo relativas às variáveis m e h respectivamente, as

quais obedecem as seguintes equações diferenciais:

τm(V )
dn

dt
= m∞(V )−m (2.16)

τh(V )
dn

dt
= h∞(V )− h. (2.17)

Usualmente, as equações acima para n, m e h são apresentadas em termos

de funções de taxa de transição denotadas por α e β:

dn

dt
= αn(V )(1− n)− βn(V )n, (2.18)

dm

dt
= αm(V )(1−m)− βm(V )m, (2.19)



2.3 - Formalismo de Hodgkin-Huxley 14

dh

dt
= αh(V )(1− h)− βh(V )h, (2.20)

onde as funções de taxa αi e βi (i = n,m, h) são dadas por,

αn(V ) =
n∞(V )

τn(V )
; αm(V ) =

m∞(V )

τm(V )
; αh(V ) =

h∞(V )

τh(V )

βn(V ) =
1− n∞(V )

τn(V )
; βm(V ) =

1−m∞(V )

τm(V )
; βh(V ) =

1− h∞(V )

τh(V )
.

As dependências das funções de taxa αi e βi com o potencial de membrana

V foram determinadas empiricamente por Hodgkin e Huxley, resultando nas

expressões:

αn(V ) = 0, 01
10− V

exp

(
10− V

10

)
− 1

e βn(V ) = 0, 125 exp

(
−V
80

)
(Potássio)

αm(V ) = 0, 1
25− V

exp

(
25− V

10

)
− 1

e βm(V ) = 4 exp

(
−V
18

)
(Sódio)

αh(V ) = 0, 07 exp

(
−V
20

)
e βh(V ) =

1

exp

(
30− V

10

)
+ 1

(Sódio)

A equação para o potencial de membrana do axônio gigante de lula segundo

o modelo de Hodgkin-Huxley é dada por:

cm
dV m

dt
= gNam

3h(Vm − ENa) + gKn
4(Vm − EK) + gv(V − Ev) + Iinj. (2.21)

Esta e as equações que descrevem as váriáveis de ativação e inativação n, m,

e h podem ser integradas numericamente por métodos adequados para determinar

evolução temporal do potencial de membrana da célula.
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2.4 Sinapses

Sinapse é a região de comunicação entre neurônios. Do ponto de vista

anatômico e funcional, uma sinapse é constituída pela membrana da célula

pré-sináptica, fenda sináptica e membrana pós-sináptica. As sinapses são

classi�cadas como químicas ou elétricas, em função do tipo de sinal que passará

pelas células pré-sináptica e pós-sináptica.

As sinapses elétricas, ou "junções gap", permitem a comunicação entre

os citoplasmas dos neurônios. Através dessas regiões podem trafegar íons e

moléculas de pequenas dimensões. Desta forma, a transmissão sináptica pode

ocorrer pela propagação direta de corrente iônica entre os neurônios. As sinapses

elétricas, portanto, são bidirecionais. As sinapses elétricas são rápidas e permitem,

por exemplo, a atividade sincronizada de grupamentos de neurônios acoplados

morfológica e funcionalmente. Este tipo de sinapse não é levado em conta na

construção do presente modelo.

A sinapse química é um dispositivo complexo de transdução de sinal que

produz uma resposta pós-sináptica quando um potencial de ação atinge o terminal

pré-sináptico [Sterratt et al. 2011]. Modelos de sinapses químicas são baseados na

visão conceitual de que uma sinapse consiste em uma ou mais zonas ativas no

terminal pré-sináptico contendo vesículas carregadas de neurotransmissores que,

quando liberados, são capazes de ativar um conjunto de receptores pós-sinápticos

[Walmsley, Alvarez e Fy�e 1998]. Os neurotransmissores são liberados em um

espaço entre as membrana pré e pós-sinápticas, chamada de fenda sináptica,

onde difundem-se e ligam-se a moléculas receptoras na membrana do neurônio

pós-sináptico. Essa interação provoca mudanças de permeabilidade iônica e um �uxo

resultante de íons que pode levar a despolarização ou hiperpolarização da membrana

pós-sináptica, dependendo dos tipos de neurotransmissor e receptor envolvidos.

As sinapses químicas são extremamente plásticas, podendo ser grandemente

in�uenciadas por fatores que modulam seu funcionamento. Essa plasticidade das

sinapses químicas pode ser a base �siológica dos processos de aprendizagem e

memória [Purves et al. 2004].

A modelagem de uma sinapse consiste em descrever matematicamente
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Figura 2.4: Três funções de onda para condutância sináptica: (a) único decaimento
exponencial com τ = 3 ms; (b) função alfa com τ = 1 ms; e (c) dupla exponencial com
τ1 = 3 ms e τ2 = 1 ms. Resposta a um único potencial de ação pré-sináptico que chega no
tempo = 1 ms. Todos as condutâncias são dimensionadas para um máximo de 1 (unidades
arbitrárias) [Sterratt et al. 2011].

a corrente elétrica resultante da liberação de uma quantidade unitária de

neurotransmissores no tempo ts, para um tempo t ≥ ts:

Isin = gsin(t)(V (t)− Esin), (2.22)

onde o efeito da ligação do neurotransmissor com os receptores pós-sinápticos

é uma alteração na condutância sináptica da membrana pós-sináptica, gsin(t), V (t) é

o potencial de membrana do neurônio pós-sináptico e Esin é o potencial de reversão

da corrente sináptica. A evolução temporal da condutância sináptica, gsin(t) para

t ≥ ts pode ser descrita de várias maneiras. Geralmente, três equações de evolução

temporal são usadas, as quais estão mostradas na �gura 2.4: (a) subida instantânea

seguida por decaimento exponencial simples, (b) função alfa e (c) dupla função

exponencial:

gsin(t) = g
sin
exp

(
−t− ts

τ

)
(2.23)

gsin(t) = g
sin

t− ts
τ

exp

(
−t− ts

τ

)
(2.24)

gsin(t) = g
sin

τ1τ2
τ1 − τ2

(
exp

(
−t− ts

τ1

)
− exp

(
−t− ts

τ2

))
(2.25)

As funções alfa e dupla exponencial são representações mais realistas da

mudança temporal da condutância em uma sinapse típica.
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2.5 Processamento olfatório: Características Gerais

O bulbo olfatório recebe sinais elétricos de uma população de neurônios

receptores olfatórios no epitélio olfatório, os quais reconhecem moléculas odorantes

através de alguma das suas propriedades físico-químicas, por exemplo a presença ou

localização de um grupo funcional e/ou o comprimento de uma cadeia de carbono

[Kaluza e Breer 2000, Malnic et al. 1999].

O neurônio receptor olfatório (NRO) possui morfologia bipolar com corpo

celular entre 10 a 15 µm de diâmetro [Schild e Restrepo 1998], um único dendrito

e um �no axônio não mielinizado. Cada NRO expressa nas membranas das suas

rami�cações dendríticas externas, ou cílios, um único receptor molecular selecionado

de um repertório de aproximadamente 1000 receptores [Buck e Axel 1991]. Isto

sugere que um dado NRO responde a umas poucas moléculas odorantes, aquelas que

possuem as características especí�cas para se ligar ao receptor molecular expresso

pelo NRO. Tal mecanismo de reconhecimento se deve ao processo de transdução, no

qual moléculas receptoras nas membranas dos NROs interagem com molélulas das

substâncias odorantes. O tipo de receptor químico determina o tipo da substância

estimulante capaz de provocar resposta no neurônio receptor.

Na projeção da informação do epitélio para o BO, neurônios receptores

convergem seus axônios para estruturas chamadas glomérulos. Todos os axônios

dos NROs que expressam o mesmo receptor olfatório terminam em um mesmo

glomérulo [Shepherd 2004]. O glomérulo é o exemplo mais claro no cérebro de

agrupamento de neurônios e sinapses em módulos anatomicamente de�nidos. Os

glomérulos são estruturas aproximadamente esféricas (com diâmetros entre 100 e

200 µm) dentro das quais NROs, células periglomerulares (PG) e células mitrais e

tufosas (m/t) organizam suas conexões sinápticas. Axônios dos NROs fazem sinapses

glutamatérgicas excitatórias com tufos dendríticos de células m/t e PG. Células m/t

fazem sinapses glutamatérgicas dendrodendríticas excitatórias com células PG que,

por sua vez, inibem as células m/t através de conexões sinápticas GABAérgicas

inibitórias, formando sinapses recíprocas (�gura 2.5).

A organização interna do BO é ilustrada na �gura 2.5, onde sua circuitaria

interna pode ser descrita em termos de três tipos de conexões: conexões
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Figura 2.5: Esquema do padrão de conexões sinápticas no bulbo olfatório. Os dendritos
primários das células mitrais (M) e tufosas (T) recebem sinapses excitatórias (indicadas
por setas brancas) dos axônios dos neurônios receptores olfatórios (NROs) nos glomérulos
(GL). Na �gura estão representados dois tipos de interneurônios que fazem sinapses
dendrodendríticas inibitórias (setas escuras) nas células mitrais e tufosas (m/t), as células
periglomerulares (PG) e as células granulares (Gr). As primeiras fazem sinapses com
os dendritos primários das células m/t e as segundas fazem sinapses com os dendritos
secundários dessas células, que se estendem horizontalmente por longas distâncias. As
células de saída do bulbo são as células M e T (�gura adaptada da Figura 1 de Mori et al
[Mori e Yoshihara 1999]

.

intraglomerulares, conexões interglomerulares e conexões laterais inibitórias entre

as células m/t.

2.5.1 Conexões intraglomerulares

As conexões intraglomerulares são as conexões que ocorrem dentro do

glomérulo entre axônios de NROs e dendritos de células periglomerulares e

células mitrais e tufosas. Tipicamente, um glomérulo chega a conter arborizações

dendríticas (vindas de dendritos primários) de aproximadamente vinte células m/t.
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Esses dendritos recebem sinapses excitatórias diretamente dos axônios dos NROs

através da liberação de glutamato. O mesmo dendrito também pode receber

sinapses inibitórias, mediadas por GABA (ácido gama-aminobutírico), de dendritos

de células PG ativadas por sinapses excitatórias feitas tanto pelos NROs como

pelos dendritos das próprias células m/t do glomérulo [Kosaka e Kosaka 2005,

Cleland e Sethupathy 2006]. Além disso, os dendritos no interior de um glomérulo

estão conectados entre si por sinapses elétricas mediadas por junções comunicantes

dendrodendríticas, não mostradas na Figura 2.5 [Kosaka e Kosaka 2005].

Vários tipos de neurônios são encontrados dentro ou próximos da camada

glomerular. O principal tipo é a célula periglomerular (PG), cujos corpos celulares

circundam o glomérulo (GL). O corpo celular de uma célula PG possui diâmetro

de 6 a 8 µm [Shepherd 2004] e está entre os menores neurônios conhecidos do

cérebro. Seus ramos dendríticos se estendem dentro do glomérulo e, em alguns

casos, podem interligar dois glomérulos. Eles apresentam rami�cações irregulares

e um grande números de espinhas e gêmulas. Seus longos axônios se distribuem

lateralmente na região extraglomerular, se estendendo a até cinco glomérulos de

distância. Estudos experimentais [Pinching e Powell 1971, Pinching e Powell 1971,

Pinching e Powell 1971] revelam que nem sempre os axônios das células PG são

vistos, sugerindo que algumas células PG não possuem axônios, análogas às células

granulares. Existem aproximadamente 106 células PG no BO de roedores, ou

aproximadamente 500 por glomérulo [Davison 2001].

As células periglomerulares (PGs) fornecem o primeiro nível de inibição

para as células m/t. Nessas células as interações sinápticas são feitas

através de anexos dendríticos denominados gêmulas, que recebem e fazem

sinapses, geralmente recíprocas [Pinching e Powell 1971, Pinching e Powell 1971,

Pinching e Powell 1971]. De acordo com estudos experimentais ([Smith e Jahr 2002])

a estimulação das células PG do BO de ratos resulta na auto-inibição dessas células.

Isso se dá pela liberação de neurotransmissores GABA que ativam de forma inibitória

receptores nos mesmos neurônios.

As célula m/t são os neurônios de saída do BO - são os únicos neurônios a

enviar axônios para fora do BO. Ambas as células apresentam um único dendrito

primário (apical), que se rami�ca dentro do glomérulo. Elas se diferem pelo
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tamanho, localização e formas de projeção. Células mitrais possuem corpo celular

com diâmetro de 15 a 30 µm enquanto que o diâmetro do corpo celular das células

tufosas está entre 15 e 20 µm [Shepherd 2004]. Elas possuem dendritos secundários

(basais) que se projetam lateralmente no BO. O número de células m/t é estimado

como algo entre 40.000 e 60.000 em roedores [Davison 2001].

2.5.2 Conexões interglomerulares

As conexões interglomerulares são as conexões entre glomérulos. Assim

como no caso anterior, dendritos de células m/t no interior de glomérulos distintos

também interagem entre si via células PG: os dendritos das células m/t em um dado

glomérulo excitam os dendritos de células PG vizinhas; estas, que têm seus corpos

celulares localizados fora dos glomérulos, podem enviar seus axônios horizontalmente

a glomérulos próximos ao primeiro, inibindo os dendritos das células m/t nesses

glomérulos. Isso permite a existência de conexões interglomerulares no nível da

camada glomerular [Kosaka e Kosaka 2005].

2.5.3 Conexões laterais inibitórias entre células m/t

As conexões laterais inibitórias entre células m/t são as conexões mediadas

pelas células granulares, as quais constituem o grupo de neurônios mais numeroso do

BO, contendo aproximadamente 5×106 células [Davison 2001]. A célula granular do

BO é uma célula de corpo celular pequeno, com diâmetro de 6 a 8 µm, e dendritos

com numerosas gêmulas em suas superfícies. A característica mais marcante dessa

célula é a ausência de axônio [Shepherd 2004].

As células m/t possuem dendritos secundários que se projetam horizontalmente

e que fazem sinapses dendrodendríticas recíprocas com os dendritos apicais das

células granulares. Quando uma célula m/t emite um potencial de ação, este se

propaga lateralmente por seu dendrito secundário e provoca a liberação de glutamato

nas imediações dos dendritos das células granulares. O glutamato liberado ativa

receptores glutamatérgicos (tanto AMPA como NMDA) nos dendritos das células

granulares. Estas contêm GABA em suas vesículas de membrana e, após serem

excitadas, liberam esse neurotransmissor inibitório que acaba inibindo as células

m/t. Quando a inibição é feita sobre a mesma célula m/t que excitou a célula
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granular (interação recíproca) o processo é chamado de retroalimentação (feedback)

inibitória; quando a inibição é feita sobre outra célula m/t o processo é chamado

de inibição lateral [Mori e Yoshihara 1999]. Além disso, a parte mais proximal do

dendrito apical de uma célula granular pode receber uma sinapse excitatória de uma

rami�cação colateral do axônio de uma célula m/t.

A complexa conectividade existente no interior do BO indica que o BO não

apenas conduz informação sensorial para o córtex, mas também participa ativamente

do processamento de informação através de uma série de passos que ocorrem

em níveis anatomicamente distintos. Em cada nível, as transmissões sinápticas

recíprocas entre dendritos de células principais (m/t) e interneurônios (células

PGs ou granulares) proporcionam uma espécie de competição entre excitação e

inibição celular que pode ou não tender ao equilíbrio. É provavelmente em função

dessa competição nos vários níveis de processamento que se originam os padrões

espaço-temporais de atividade observados no BO.

Além dos mecanismos relacionados à circuitaria interna do BO mencionados

acima, o processamento de informação efetuado pelo BO pode ser in�uenciado

por projeções modulatórias vindas de centros de ordem superior no sistema

olfatório ou de outros núcleos cerebrais (Wilson e Stevenson, 2003; Wilson et

al., 2004). O BO recebe projeções colinérgicas do prosencéfalo basal (Linster e

Cleland, 2002), projeções serotoninérgicas dos núcleos da rafe do tronco encefálico

e projeções noradrenérgicas do locus coeruleus (Shipley e Ennis, 1996). Essas

substâncias moduladoras podem desempenhar papéis importantes em várias formas

de plasticidade no BO (Wilson et al., 2004). Porém, elas não serão consideradas

neste trabalho.



Capítulo 3

Metodologia

Neste capítulo, apresentamos os passos para a construção do modelo

computacional do bulbo olfatório. Primeiramente descrevemos a construção

do modelo do neurônio receptor olfatório. Ele foi desenvolvido durante a

realização do presente trabalho a partir de um modelo anterior desenvolvido no

laboratório do orientador desta tese [Souza e Roque 2004, Souza 2005]. Em seguida,

apresentamos o modelo da célula periglomerular. Ele foi desenvolvido durante o

mestrado da autora desta tese [Arruda 2010, Arruda, Publio e Roque 2013]. Depois

apresentamos os modelos das células mitral e granular, retirados de trabalho de

outros autores [Davison, Feng e Brown 2000]. Finalmente, descrevemos como esses

modelos de neurônios foram incorporados em um modelo de rede para o bulbo

olfatório e quais foram os protocolos experimentais in silico utilizados para veri�car

o desempenho do modelo em processar e distinguir odores.

3.1 Métodos Numéricos

Todas as simulações foram realizadas com o programa de simulação Neuron

[Hines e Carnavale 1997] versão 7.2 rodando no sistema operacional Linux. O

método utilizado para a integração das equações diferenciais foi o método padrão

do simulador - "Backward"Euler (Euler Regressivo), com passo de tempo de 0.025

ms, garantindo resultados de boa qualidade. Variações de parâmetros e protocolos

e a construção das �guras foram feitas usando MATLAB.

22
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3.2 Neurônio Receptor Olfatório

O modelo do neurônio receptor olfatório (NRO) foi construído com

base em dados anatômicos e biofísicos [Schild e Restrepo 1998] e informações

eletro�siológicas sobre o bulbo olfatório de roedores [Ma, Chen e Shepherd 1999].

O modelo é formado por dois compartimentos isopotenciais cilíndricos, um soma e

um dendrito, conectados como mostrado na �gura 3.1 e com dimensões indicadas

na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Dimensões dos compartimentos do modelo do neurônio receptor olfatório

Compartimento Comprimento (µm) Diâmetro (µm)

Soma 13, 0 10, 0

Dendrito 2, 0 20, 0

Figura 3.1: Comparação entre o neurônio receptor olfatório (NRO) real
[Zufall e Leinder-Zufall 2000] (esquerda) e o modelo compartimental (direita).

Os parâmetros passivos do modelo são os seguintes: resistividade

citoplasmática (Ra) de 100 Ωcm, capacitância especí�ca (cm) de 1.0 µF/cm2 e

resistência de membrana (Rm) de 11 Ωm2 [LYNCH e BARRY 1989]. O potencial

de repouso vale −55 mV [Ma, Chen e Shepherd 1999].

As correntes iônicas adicionadas ao modelo foram todas detectadas em

estudos experimentais. O formalismo geral usado para modelá-las procede das



3.2 - Neurônio Receptor Olfatório 24

equações de Hodgkin-Huxley, como discutido na revisão teórica, e elas foram

construídas na linguagem NMODL [Hines e Carnavale 2000]. Os NROs possuem

correntes de sódio (INa), de cálcio tipo-L (ICa) [Trombley e Westbrook 1991]

e duas correntes de potássio, inativante rápida (IA) e reti�cadora lenta (IK)

[Lagostena e Menini 2003]. No modelo, o compartimento dendrito possui apenas

corrente passiva. O soma recebeu as correntes mencionadas acima com densidades de

condutância máxima ajustadas de acordo com os dados eletro�siológicos registrados

em ratos e camundongos [Ma, Chen e Shepherd 1999] a partir da relação entre

o pulso de corrente injetado no neurônio isolado e sua frequência de disparo.

Os seguintes valores foram obtidos: gNa = 0.008, gk = 0.02, gA = 0.0055 e

gCa = 0.017 S/cm2. O modelo com estes valores produz disparos de potenciais de

ação espontâneos, como observado experimentalmente [Ma, Chen e Shepherd 1999,

Duchamp-Viret, Chaput e Duchamp 1999].

3.2.1 Estímulo

Diversos estudos experimentais, utilizando a técnica de whole cell patch

clamp, conseguem obter funções que descrevem a curva de intensidade da corrente

receptora a partir da concentração de odorante [Firestein, Shepherd e Werblin 1990,

Menini, Picco e Firestein 1995, Kurahashi e Menini 1997, Lagostena e Menini 2003].

Essas funções são descritas de acordo com a equação de Hill:

I = Imax
on

(on +Kn
1/2)

, (3.1)

onde I é a corrente receptora, Imax é amplitude máxima da corrente aplicada,

o é a concentração de odorante, K1/2 é a concentração de odorante que produz

metade da corrente máxima e n é o coe�ciente de Hill. Os parâmetros Imax, K1/2 e

n podem variar de espécie para espécie e entre as células que respondem a diferentes

odores em um mesmo indivíduo. Os valores utilizados neste trabalho foram K1/2 =

53 µM, n = 4.2 e o = 30 µM [Schild e Restrepo 1998].

O modelo também recebeu uma corrente IR que varia em função da frequência

respiratória [Souza e Roque 2004] dada por,

IR = I1[sen(2πft)]2 (3.2)



3.3 - Célula Periglomerular 25

onde I1 é a amplitude de corrente, t é o tempo e f é a frequência respiratória.

Quando um estímulo odorante é aplicado, a corrente receptora é combinada com o

o rítimo repiratório de acordo com a seguinte equação:

I = Imax
on

(on +Kn
1/2)

IR.

As amplitudes I1 e Imax são os parâmetros que foram variados

para representar diferentes odorantes apresentados. Foram utilizados cinco

odorantes diferentes, com base no trabalho experimental de Yokoi et al.

[Yokoi, Mori e Nakanishi 1995] que determinou respostas de células mitrais para

estímulos com diferentes séries químicas. Estudos de modelagem anteriores também

utilizaram esses dados [Migliore e Shepherd 2008, Cleland e Linster 2005].

3.3 Célula Periglomerular

O modelo da célula periglomerular, desenvolvido por nós em um

trabalho anterior [Arruda 2010, Arruda, Publio e Roque 2013], é formado por cinco

compartimentos isopotenciais cilíndricos (soma, axônio, dois dendritos primários e

gêmulas), com dimensões indicadas na tabela 3.2

Tabela 3.2: Dimensões dos compartimentos do modelo da célula perglomerular.

Compartimento Comprimento (µm) Diâmetro (µm)

Soma 8.0 8.0

Axônio 50.0 1.0

Dendritos 20.0 1.0

gêmulas 1.0 1.0

Em um estudo sobre os neurônios da camada glomerular, onde a célula PG foi

visualmente identi�cada, Cadetti e Belluzzi [Cadetti e Belluzzi 2001] concluíram que

a maioria desses neurônios apresentam uma corrente ativada por hiperpolarização

(IH). Nesse mesmo trabalho os autores propuseram o modelo representando

a dinâmica desse canal. Correntes de sódio (INa), potássio (IK) e cálcio

tipo-T (ICa(T )) foram observadas experimentalmente em células PG por Bardoni
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e colegas [Bardoni, Magherini e Belluzzi 1995, Bardoni, Magherini e Belluzzi 1996]

e modeladas por Destexhe e colegas [Destexhe et al. 1998, Destexhe et al. 1996],

que incluíram um mecanismo de difusão de cálcio para a corrente de cálcio tipo-T.

Observações experimentais revelaram também a presença de características cinéticas

da corrente de potássio inativante tipo-A (IA) [Bardoni, Magherini e Belluzzi 1996],

cujo modelo foi descrito por Migliore e colegas [Migliore et al. 1995]. Tais correntes

foram adicionadas aos compartimentos da célula PG de acordo com o que está

mostrado na tabela 3.3. As características cinéticas dos modelos originais, que estão

disponíveis na base de dados ModelDB [Hines et al. 2004], foram mantidas e os

parâmetros foram ajustados durante o mestrado da autora desta tese [Arruda 2010]

(tabela 3.3)

Tabela 3.3: Densidades de condutância das correntes iônicas adicionadas aos
compartimentos do modelo da célula PG e seus respectivos potenciais de reversão.

Densidades Potencial

Compartimento Mecanismo de Condutância de

(S/cm2) reversão

soma, axônio INa 0.03077142 ENa= 50 mV

soma, axônio, dendritos, gêmulas IK 0.02210000 EK= -80 mV

soma, dendrito, gêmulas ICa(T ) 0.00483760 ECa= 120 mV

soma, dendrito, gêmulas IH 0.00005000 EH= 0 mV

soma, dendrito, gêmulas IA 0.01540000 EK= -80 mV

O potencial de repouso do modelo da célula PG vale -70 mV, a capacitância

especí�ca (cm) tem valor de 2.0 µF/cm2 e a densidade de condutância passiva (gpas)

vale 2.3 · 10−4 S/cm2. Uma auto-sinapse inibitória GABAérgica graduada, com

condutância máxima de 0.049 µS, também foi incorporada à célula PG através das

gêmulas.
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3.4 Célula Mitral

O modelo da célula mitral utilizado no presente trabalho foi proposto por

Davison e colegas [Davison, Feng e Brown 2000]. Tal modelo é constituído por

quatro compartimentos isopotenciais: tufo glomerular (TG), dendrito primário

(DP), soma (S) e dendrito secundário (DS). Assume-se que o axônio esteja incluído

no compartimento soma.

Os mecanismos de corrente iônicas, determinados de acordo com o

formalismo de Hodgkin-Huxley, foram retirados do modelo de Bhalla e Bower

[Bhalla e Bower 1993], com 286 compartimentos, baseado na morfologia e no ajuste

para a resposta eletro�siológica da célula mitral obtida por grampos de corrente

para uma ampla variedade de condições. As correntes adicionadas em cada

compartimento do modelo estão apresentadas na tabela 3.4 juntamente com os

valores das densidades de condutância de cada canal.

Tabela 3.4: Parâmetros do modelo da célula mitral [Davison 2001]

Compartimento

Densidade de condutância iônica (S/cm2) S TG DP DS

Corrente de Sódio (INa) 0.1532 0 0.00134 0.0226

Corrente de Potássio lenta (IK) 0.028 0.02 0.00174 0

Corrente de Potássio rápida (IKfast) 0.1956 0 0.00123 0.033

Corrente de Cálcio dependente de potássio (IKCa) 0.0142 0 0 0

Corrente de potássio inativante tipo-A (IKA) 0.00587 0 0 0

Corrente de Cálcio tipo-L(ILCa) 0.004 0.0095 0.0022 0

Parâmetros morfológicos

Diâmetro (µm) 16.2 26.7 104.4 170.9

Comprimento (µm) 100 100 100 100

razão de área p = 0.0510 q = 0.0840 r = 0.328 s = 0.537

O potencial de repouso do modelo de célula mitral é -65 mV, a capacitância
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especí�ca Cm é 1.0 µF/cm2 e a densidade de condutância passiva (gpas) vale 10−5

S/cm2.

O protocolo usado por Davison e colegas [Davison 2001] para validar o modelo

de célula mitral descrito acima consistiu em submeter o modelo a uma injeção de

corrente de 0.2 nA por 450 ms no compartimento soma. A corrente foi multiplicada

por um fator de correção αmit = 1.37 para simular o efeito de inserção da célula numa

rede. O resultado foi uma corrente de amplitude 0.2738 nA no soma [Davison 2001].

3.5 Célula Granular

O modelo de célula granular, proposto por Davison e colegas [Davison 2001],

é constituído por três compartimentos isopotencias: soma, dendrito profundo (deep

dendrite) e dendrito periférico (peripheral dendrite). Ele é uma versão simpli�cada

do modelo de 944 compartimentos de Bhalla e Bower [Bhalla e Bower 1993].

A capacitância especí�ca Cm do modelo tem valor de 1.0 µF/cm2 e a

densidade de condutância passiva vale 8.3 · 10−6 S/cm2. As corrente iônicas

adicionadas em cada compartimento estão apresentadas na tabela 3.5, onde seus

valores de densidades de condutância estão indicados.

Tabela 3.5: Parâmetros do modelo da célula granular [Davison 2001]

Compartimento

Distribuição de canais iônicos (S/cm2) S DP DD

Corrente de Sódio (INa) 0.1611 0.1355 0

Corrente de Potássio lenta (IK) 0.1313 0.0243 0

Corrente de Potássio dependente de muscarina (IKM ) 0.1334 0 0

Corrente de potássio inativante tipo-A (IKA) 0.0088 0 0

Parâmetros morfológicos

Diâmetro (µm) 0.72321 16.378 36.075

Comprimento (µm) 50 50 50

razão de área u = 0.0136 v = 0.308 w = 0.6784
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A resposta eletro�siológica de célula granular foi caracterizada isoladamente

por Davison e colegas [Davison 2001] através de uma injeção de corrente no soma

de 0.01 nA por 2500 ms multiplicada por um fator de correção αgran = 0.625 para

simular o efeito de inserção da célula em rede. O resultado foi uma corrente de

6.25 · 10−3 nA de amplitude no soma pela duração da corrente injetada.

3.6 Sinapses

As sinapses incorporadas na rede representam as sinapses, geralmente

recíprocas, encontradas no BO [Pinching e Powell 1971, Pinching e Powell 1971,

Pinching e Powell 1971]. As sinapses inibitórias modeladas neste trabalho

são mediadas pelo neutransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico) e as

sinapses excitatórias são mediadas por glutamato com receptores AMPA (ácido

alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônico) e NMDA (N-metil-D-aspartato).

Figura 3.2: Esquema das conexões entre os modelos de neurônio receptor olfatório
(NRO), célula periglomerular (PG), célula mitral (M) e célula granular (Gr). As �echas
azuis e vermelhas indicam, respectivamente, sinapses excitatórias e inibitórias

A �gura 3.2 mostra o esquema das conexões entre os modelos das células que
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formam a rede do BO. Os NROs ativam células mitrais e PGs através de sinapses

glutamatérgicas excitatórias. Essas sinapses ocorrem entre o compartimento soma de

um NRO e os compartimentos tufo glomerular da célula mitral e gêmulas da célula

PG. Estes mesmos compartimentos das células mitral e PG são reciprocamente

conectados através de uma sinapse GABAérgica inibitória na conexão PG-mitral e

de uma sinapse glutamatérgica excitatória na conexão mitral-PG. As células mitral

também são conectadas a células granulares através de sinapses recíprocas, nas

quais o compartimento dendrito secundário de uma célula mitral recebe uma sinapse

GABAérgica inibitória do compartimento dendrito periférico de uma célula granular,

que por sua vez recebe uma sinapse glutamatérgica excitatória do compartimento

dendrito secundário da célula mitral.

As células PGs são capazes de modular suas excitabilidades ativando

autoreceptores GABA [Smith e Jahr 2002, Maher e Westbrook 2008], resultando

em auto-inibição. Para simular isso, o modelo da célula PG recebeu uma

auto-sinapse GABAérgica inibitória no compartimento gêmulas. O modelo utilizado

para representar essa comunicação sináptica graduada foi proposto por Cleland e

Sethupathy [Cleland e Sethupathy 2006]. Ele tem potencial de reversão de -80 mV,

tempo de decaimento de 1 ms e condutância máxima de 0.049 µS, valores estes

ajustados anteriormente pela autora desta tese na construção do modelo da célula

PG [Arruda 2010].

As demais sinapses foram modeladas por uma diferença de exponenciais como

descrito na subseção (2.4), sendo ativadas sempre que o compartimento pré-sinaptico

correspondente alcançava o limiar de -40 mV [Chen, Xiong e Shepherd 2000,

Isaacson 2001]. A corrente sináptica I(t) é dada por

It = g · (e(−t/τ2) − e(−t/τ1)) · (Vpre − Vth), (3.3)

onde g é a condutância máxima, τ1 e τ2 são os tempos de subida e decaimento,

respectivamente. Vpre é o potencial de membrana na célula pré-sináptica e Vth

é o valor do limiar do potencial. Para as sinapses excitatórias dos NROs com

células mitrais e PGs, a condutância máxima foi variada de 0 a 0.01 µS de acordo

com odor apresentado e as constantes temporais τ1 e τ2 foram iguais a 20 e 200

ms, respectivamente. As condutâncias máximas das sinapses excitatória (gGlu) e
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inibitória (gGABA) dos pares de sinapses recíprocas são os parâmetros usados na

investigação da resposta das células mitrais aos estímulos apresentados.

3.7 Modelo do Bulbo Olfatório

O modelo desenvolvido neste trabalho busca incorporar as principais células

do BO e os interneurônios que atuam em camadas distintas de processamento de

odores. A camada de entrada representa o epitélio olfatório e é formada por NROs

que enviam informação elétrica para a camada glomerular. Diferentes con�gurações

de rede foram construídas a �m de veri�car o efeito da inibição em cada camada e

dentro de um único glomérulo. Em cada caso, exploramos aspectos fundamentais

para o processamento de informação olfatória.

As conexões entre os neurônios, a menos que se diga algo contrário, são

aleatórias baseadas nos índices de cada neurônio e na regra de conexão estabelecida

para cada camada. Elas procuram respeitar de forma aproximada os fatores de

convergência e divergência entre células do BO. Os índices aqui não representam

posições físicas e são usados meramente por sua conveniência para a implementação

das conexões.

3.7.1 Camada Glomerular

A primeira camada do BO, a camada glomerular, foi representada por células

mitrais e PGs. Três con�gurações foram estudadas, duas delas em que a camada

glomerular é composta por 3 glomérulos e uma em que apenas um glomérulo foi

considerado. Nas duas primeiras, cada glomérulo contém 2 células mitrais, de

maneira que o número total de células mitrais é 6. Na terceira, com apenas um

glomérulo, o número de células mitrais foi 25. Nas duas primeiras con�gurações, o

número de NROs é 6 e cada glomérulo recebe sinapses de 2 NROs diferentes. Na

terceira, de glomérulo único, o número de NROs é 50. Com relação às células PGs,

na primeira con�guração com 3 glomérulos há 10 células PGs por glomérulo, de

maneira que o total de células PGs é 30. Na segunda con�guração com 3 glomérulos

o número de células PGs por glomérulo é 40, de maneira que o número total de

células PGs é 120. Finalmente, na con�guração de glomérulo único o número de
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células PGs é 500. A �gura 3.3 ilustra o caso da primeira con�guração com 3

glomérulos (2 NROs por glomérulo, 2 células mitrais por glomérulo e 10 células PGs

por glomérulo).

3.7.1.1 Camada Glomerular 1

A primeira con�guração de camada glomerular descrita acima será chamada

aqui de camada glomerular 1. Ela corresponde ao esquema mostrado na �gura 3.3.

Nesta con�guração, cada par de NROs da camada de entrada que converge para um

dado glomérulo se conecta com as 2 células mitrais e as 10 células PGs do glomérulo.

A primeira célula mitral de um dado glomérulo faz sinapses recíprocas com 6 das 10

células PGs do seu glomérulo (as células PGs de índices 1 a 6). As 4 células PGs

restantes (de índices 7 a 10) se conectam com a segunda célula mitral do glomérulo,

a qual se conecta com duas células PGs selecionadas aleatoriamente dentre as já

conectadas com a primeira célula mitral. Desta forma, cada célula mitral se conecta

a 6 células PGs do seu glomérulo. Para implementar conexões interglomerulares, a

primeira e a última células PGs de cada glomérulo (de índices 1 e 10, 11 e 20 e 21

e 30, respectivamente) foram conectadas à segunda e à primeira células mitrais do

glomérulo vizinho, considerando-se que os 3 glomérulos formam um arranjo circular

(ver �gura 3.3).

Glomerulo 1 Glomerulo 2

Mitral

NRO

PG
PG10 PG20 PG30

Glomerulo 3

Figura 3.3: Conexões na camada glomerular:Neurônios receptores olfatórios (pontos
verdes) fazem sinapses excitatórias com células PGs (pontos vermelhos) e células mitrais
(pontos pretos). Células mitrais excitam células PGs e recebem inibições, formando
sinapses recíprocas. As conexões interglomerulares entre os glomérulos 1 e 3 não estão
mostradas, mas elas existem, de maneira que o conjunto forma uma estrutura circular.

Para modelar as sinapses recíprocas entre as células mitrais e PGs foi utilizado

o modelo de dupla exponencial descrito na seção 3.6 com os seguintes valores para
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os tempos τ1 e τ2: sinapses excitatórias: τ1 = 1ms e τ2 = 50ms; sinapses inibitórias:

τ1 = 0.8ms e τ2 = 5ms. Estes valores são baseados em dados experimentais

para sinapses entre células mitrais e granulares [Schoppa 2006], uma vez que tais

parâmetros não foram encontrados para sinapses entre células mitrais e PGs. O

valor da condutância máxima da sinapse inibitória feita por uma célula PG numa

célula mitral, gPG, foi considerado como um parâmetro nos estudos feitos aqui. Ele

foi variado num intervalo entre 0 (sem sinapse) a 3 nS, ou 0.003 µS, com intervalos de

0.0001 µS. Desta forma, a condutância sináptica inibitória máxima que uma célula

mitral pode receber das 6 células PGs do seu glomérulo é 18 nS, valor compatível

com dados experimentais para sinapses recíprocas entre células mitrais e granulares

[Schoppa 2006].

Além disso, considerou-se um atraso sináptico (tempo para a ativação da

sinapse no terminal pós-sináptico após o potencial de ação no terminal pré-sináptico)

de 1.8 ms para interações interglomerulares [Davison, Feng e Brown 2003] e um

atraso sináptico de 1 ms para interações intraglomerulares.

3.7.1.2 Camada Glomerular 2

A segunda con�guração de camada glomerular descrita no início desta

subseção será chamada aqui de camada glomerular 2. Ela é similar ao esquema

mostrado na �gura 3.3 com o número de células PGs por glomérulo aumentado de

10 para 40, de maneira que o número total de células PGs é 120. Nesta con�guração,

cada par de NROs da camada de entrada que converge para um dado glomérulo se

conecta com as 2 células mitrais e as 40 células PGs do glomérulo.

O esquema de conexões entre as células mitrais e as células PGs desta

con�guração é diferente do anterior. Neste caso, cada célula mitral conecta-se

aleatoriamente a 20 células PGs. Essas conexões foram implementadas segundo

três esquemas caracterizados por um parâmetro p de�nido por:

p =
número de conexões interglomerulares por célula mitral
número de conexões intraglomerulares por célula mitral

,

ou seja, o parâmetro p mede a razão entre o número de conexões inter e

intraglomerulares de uma célula mitral. Três valores diferentes foram considerados

para o parâmetro p: (i) p = 1, onde cada célula mitral faz sinapses recíprocas

com 10 células PGs do mesmo glomérulo (intraglomerulares) e com 10 células
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PGs do glomérulo vizinho (interglomerulares); (ii) p < 1, onde cada célula

mitral faz 7 conexões com células PGs do glomérulo vizinho (interglomerulares)

e 13 conexões com células PGs do mesmo glomérulo (intraglomerulares); e (iii)

p > 1, onde cada célula mitral faz 13 conexões com células PGs do glomérulo

vizinho (intrerglomerulares) e 7 conexões com células PGs do mesmo glomérulo

(intraglomerulares).

O modelo de dupla exponencial sináptico foi novamente utilizado para

modelar as sinapses recíprocas entre células mitrais e PGs, mas neste caso a

condutância máxima de uma sinapse inibitória foi variada de 0 a 1 nS, ou 0,001

µS em passos de 0,0001 µS, de maneira que o valor total máximo da condutância

sináptica inibitória recebido por uma célula mitral foi de 20 nS. Foi também

considerado um caso em que este valor máximo era de 40 nS, de maneira que

a condutância sináptica máxima de cada sinapse inibitória podia variar de 0 a 2

nS (0,002 µS) em passos de 0,0002 µS. Os mesmos valores dos tempos τ1 e τ2 do

modelo sináptico para o caso anterior foram usados para este caso, mas estudos

adicionais foram feitos considerando-se novos valores para o tempo τ2 da equação

para a condutância sináptica inibitória, que controla o decaimento desta sinapse.

Ao invés de usar somente τ2 = 5ms, valor consistente com as medidas experimentais

de 4 ± 2 ms [Schoppa 2006] e 6,3 ± 0,2 ms [Margrie e Schaefer 2003], usou-se

também τ2 = 18 ms [Davison, Feng e Brown 2003], τ2 = 50 ms e τ2 = 200 ms

[Migliore e Shepherd 2008]. Esta enorme disparidade de valores indica o pouco que

ainda se sabe sobre as sinapses inibitórias no BO, mas tais valores foram considerados

aqui por terem sido usados em trabalhos de outros autores.

3.7.1.3 Camada Glomerular 3

A terceira con�guração de camada glomerular usada neste trabalho

corresponde a apenas um glomérulo. O modelo construído neste caso consiste de 50

NROs, 25 células mitrais e 500 células PGs. Os números de células mitrais e PGs

correspondem aos números reais desses neurônios em BOs de ratos [Shepherd 2004],

respeitando o fator de convergência de 20 células PGs para 1 célula mitral (escolhidas

aleatoriamente). No protocolo de simulação utilizado para este caso, apenas 3 odores

foram considerados: odores 1, 4 e 5 para representar, respectivamente, as entradas
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forte, média e fraca para um único glomérulo. A condutância máxima das sinapses

inibitórias variou entre 0,0002 a 0,002 µS, correspondendo a um valor total máximo

de 40 nS para cada célula mitral.

3.7.2 Camada Granular

Duas con�gurações de camada granular foram consideradas nesta tese. Na

primeira, a camada granular do BO é composta por 3 glomérulos como nas

con�gurações 1 e 2 da camada glomerular. Na segunda, há apenas um glomérulo

como na con�guração 3 do caso anterior. Essas duas con�gurações serão chamadas

aqui de camada granular 1 e 2.

3.7.2.1 Camada Granular 1

Nesta con�guração existem 240 células granulares, 80 por glomérulo, e 6

células mitrais, 2 por glomérulo. As conexões intraglomerulares são estabelecidas

da seguinte maneira. A primeira célula mitral de um dado glomérulo faz sinapses

recíprocas com 50 células granulares selecionadas aleatoriamente dentre as 80 do

glomérulo. Já a segunda célula mitral se conecta com as 30 células granulares que não

receberam conexões da primeira célula mitral e seleciona aleatoriamente 20 células

granulares já conectadas com a primeira mitral para estabelecer conexões com elas

também. Portanto, cada uma das 2 células mitrais de um glomérulo está conectada

a 50 células granulares do glomérulo. Quanto às conexões interglomerulares, as 8

células granulares localizadas nas extremidades de um glomérulo (as 4 primeiras e

as 4 últimas, segundo os índices usados para identi�car as células granulares de um

glomérulo) são conectadas a células mitrais dos glomérulos vizinhos como mostrado

no esquema da �gura 3.4 (as 4 primeiras se conectam à segunda célula mitral do

glomérulo anterior e as 4 últimas se conectam à primeira célula mitral do glomérulo

seguinte). Os dendritos das células mitrais foram divididos em 10 segmentos para

que as sinapses recebidas de células granulares tivessem diferentes localizações ao

longo de cada dendrito. A localização era escolhida aleatoriamente após a célula

granular ser selecionada para conexão.

O efeito inibitório das células granulares sobre as células mitrais foi analisado

através da variação da condutância máxima das sinapses inibitórias, (gGr), de
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Figura 3.4: Conexões na camada granular: Neurônios receptores olfatórios (pontos
verdes) fazem sinapses excitatórias com células mitrais (pontos pretos). Células mitrais
excitam células granulares (pontos azuis) e recebem inibições destas, formando sinapses
recíprocas.

maneira análoga ao feito no caso da camada glomerular. As condutâncias sinápticas

das sinapses recíprocas entre as células mitrais e as células granulares foram

modeladas por diferenças de exponenciais, como mostrado na seção 3.6. Os

parâmetros usados para modelar as sinapses inibitórias foram τ1 = 1 ms, τ2 = 50

ms e a condutância sináptica máxima ḡGr foi variada de 0 (sem sinapse) a 0,0005

µS com intervalos de 0,00005 µS.

De acordo com Davison e colegas [Davison, Feng e Brown 2003], a amplitude

da inibição recíproca e lateral via células granulares é afetada pelo grau de ativação

dessas células. Essa ativação das células granulares é justi�cada por causa da

conectividade dessas células localizadas em uma camada mais profunda do BO,

onde elas podem receber pulsos excitatórios de sinapses com outros neurônios, como

células tufosas externas e células de curto axônio [Shepherd 2004] por exemplo. Por

esta razão, em um dos estudos feitos com a camada granular ela foi ativada por

um pulso quadrado de corrente aplicado aos compartimentos soma de cada célula

granular, com mesma duração que o estímulo odorante e amplitudes iguais a 0,0625

nA ou 0,625 nA. Nesses estudos, a inibição da atividade das células mitrais pelas

células granulares, com os parâmetros acima, foi estudada para esses dois valores de

amplitude.
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3.7.2.2 Camada Granular 2

A segunda con�guração da camada granular contém apenas 1 glomérulo

composto por 25 células mitrais, as quais recebem sinapses excitatórias de 50 NROs

e se conectam por sinapses recíprocas com 2500 células granulares de forma que 100

células granulares convirjam para 1 célula mitral [Shepherd 2004]. Analogamente

ao estudo da con�guração 3 da camada glomerular, apenas os odores 1, 4 e 5 foram

considerados neste caso. Os mesmos valores de τ1 e τ2 do caso anterior foram

usados aqui e a faixa de variaçào para a condutância sináptica máxima das sinapses

inibitórias, gGr, foi de 0 a 0,0002 µS.

3.7.3 Camadas Glomerular e Granular

No último estudo realizado, considerou-se as camadas glomerular e granular

na mesma rede (Figura 3.5). Duas con�gurações foram consideradas neste caso,

denominadas modelo completo 1 e modelo completo 2.

Glomerulo 1 Glomerulo 2 Glomerulo 3

Mitral

NRO

PG
PG10 PG20 PG30

Gr80 Gr160 Gr240

Granular

Figura 3.5: Conexões no modelo do bulbo olfatório para o estudo do caso com as
camadas glomerular e granular juntas: Neurônios receptores olfatórios (pontos verdes)
fazem sinapses excitatórias com células PGs (pontos vermelhos) e células mitrais (pontos
pretos). Células mitrais excitam células PGs (pontos vermelhos) e células granulares
(pontos azuis) e recebem inibições destas, formando sinapses recíprocas.

3.7.3.1 Modelo completo 1

Este é o caso representado pela �gura 3.5. Ele é uma combinação do modelo

da camada glomerular 1 com o modelo da camada granular 1. Há 6 NROs e
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3 glomérulos com 2 células mitrais, 10 células PGs e 80 células granulares por

glomérulo. As regras de conexão, os protocolos de estimulação e os parâmetros

sinápticos foram os mesmos usados nas simulações dessas duas con�gurações isoladas

descritas acima.

3.7.3.2 Modelo completo 2

Este caso considera apenas um glomérulo e corresponde a uma combinação do

modelo da camada glomerular 3 com o modelo da camada granular 2. Ele contém 50

NROs, 25 células mitrais, 500 células PGs e 2500 células granulares com as mesmas

regras de conexões e parâmetros sinápticos usados nos casos anteriores.



Capítulo 4

Resultados

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos para as simulações dos

modelos de células individuais e do BO nas diferentes con�gurações consideradas

nesta tese. Os estudos com os modelos do BO visam analisar a resposta das células

mitrais de um ou três glomérulos a estímulos de moléculas odorantes com diferentes

graus de a�nidade pelos glomérulos sob diferentes condições de inibição lateral. No

estudo inicial, consideramos as interações na primeira camada do BO, a camada

glomerular, a qual é representada por células mitrais e PGs. Nesse estudo, as

interações interglomerulares e intraglomerulares foram analisadas separadamente.

No estudo seguinte, consideramos as interações na camada seguinte do BO, a camada

granular, analisando as interações entre células mitrais e granulares. No estudo �nal,

consideramos as duas camadas combinadas para que o efeito de todo processamento

olfatório seja analisado.

4.1 Células Individuais

Os modelos da célula mitral, da célula periglomerular (PG) e da

célula granular incorporados na rede foram baseados em trabalhos anteriores

[Davison 2001, Davison, Feng e Brown 2003, Arruda 2010]. Suas respostas são

mostradas na �gura 4.1. Cada modelo recebeu um pulso quadrado de corrente

despolarizante de acordo com seu protocolo de caracterização.

39
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Figura 4.1: Respostas dos modelos das células individuais. A: Potencial de membrana
do modelo da célula mitral para uma corrente despolarizante de 0.2738 nA aplicada por
450 ms com início em t = 50 ms. B: Potencial de membrana do modelo da célula PG para
uma corrente despolarizante de 0.1 nA aplicada por 600 ms com início em t = 200 ms.
C: Potencial de membrana do modelo da célula granular para uma corrente despolarizante
de 6.25 · 10−3 nA aplicada por 2500 ms e início em t = 0 ms. Protocolos estabelecidos de
acordo com os dados dos modelos originais [Davison 2001, Davison, Feng e Brown 2003,
Arruda 2010]

4.1.1 Neurônio receptor olfatório

O modelo do neurônio receptor olfatório (NRO) desenvolvido neste trabalho

foi validado de acordo com a relação entre corrente aplicada e frequência de disparos

do neurônio real [Ma, Chen e Shepherd 1999]. A �gura 4.2 mostra a comparação

entre a resposta do modelo e as respostas experimentais. Pode-se ver que a resposta

do modelo é comparável com as respostas experimentais para a maior parte da faixa

de estímulo considerada. Os disparos espontâneos, característicos dos NROs, são

mostrados na �gura 4.3.

A resposta padrão para o pulso de corrente proporcional à concentração

do odor e à frequência respiratória, que será a entrada para o modelo do BO, é

mostrada na �gura 4.4. Para as amplitudes de corrente das equações 3.2 e 3.2.1, os

valores usados para produzir a �gura 4.4 foram I1 = 0.01 nA e Imax = 100 nA, com

frequência respiratória f = 2 Hz.
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Figura 4.2: Frequência de disparos do NRO em função da corrente injetada. Resposta do
modelo (vermelho) comparada com dados experimentais de ratos (preto) e camundongos
(azul) [Ma, Chen e Shepherd 1999]
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Figura 4.3: Potencial de membrana do modelo do NRO (abaixo) para uma injeção de
corrente nula (acima). O modelo exibe disparos espontâneos.
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Figura 4.4: Potencial de membrana do modelo do NRO (abaixo) para a corrente
respiratória proporcional a concentração de odor (acima).

4.2 Estímulo

Os estímulos aplicados à primeira camada de NROs tiveram suas amplitudes

e condutâncias sinápticas máximas ajustadas de modo a reproduzir os padrões

de resposta de células mitrais isoladas baseado em estudos experimentais

[Yokoi, Mori e Nakanishi 1995]. A �gura 4.5 mostra a atividade dos glomérulos,

dada pela frequência de disparos das células mitrais, para cinco odores apresentados.

Cada histograma mostra a frequência de disparos das duas células mitrais de cada

glomérulo em resposta a cada odor no caso em que as células mitrais estão isoladas,

isto é, não recebem inibição de células PGs ou granulares. O glomérulo 1 foi

sintonizado para responder preferencialmente aos odores 1 e 4, o glomérulo 2 foi

sintonizado para responder preferencialmente aos odores 2 e 5 e o glomérulo 3

foi sintonizado para responder preferencialmente ao odor 3. As razões entre as

frequências de disparo dos glomérulos reproduzem aproximadamente as razões entre

suas frequências para cinco odores diferentes medidas experimentalmente por Yokoi

e colaboradores [Yokoi, Mori e Nakanishi 1995].



4.3 - Efeito da inibição via células periglomerulares 43

Glomérulo 1

Odor

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5
Odor

Glomérulo 2

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Odor

Glomérulo 3

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fr
e
q
u
ê
n
ci

a
 (

H
z)

Figura 4.5: Frequência das células mitrais dos glomérulo 1, 2 e 3 em resposta à cinco
odores diferentes.

4.3 Efeito da inibição via células periglomerulares

O efeito da inibição lateral das células PGs do modelo do BO foi descrito

pela média das frequências de disparos das células mitrais de cada glomérulo tomada

sobre dez repetições de cada simulação, e pelos instantes de seus potencias de ação.

Quando um odor é apresentado, os NROs que representam esse odor fazem

sinapses excitatórias para as células mitrais e PGs da camada glomerular. Os

parâmetros dessas sinapses foram mantidos �xos e iguais aos usados para produzir

as frequências da �gura 4.5, de maneira que os grá�cos mostrados a seguir re�etem

o efeito da inibição lateral, intra e interglomerular, das células PGs sobre as células

mitrais. Os grá�cos mostram o efeito inibitório das células PGs sobre as células

mitrais em função da condutância máxima de suas sinapses inibitórias.

4.3.1 Modelo da camada glomerular 1

O primeiro estudo refere-se ao modelo da primeira con�guração da camada

glomerular descrito no capítulo anterior, chamado de camada glomerular 1. Este

modelo é composto por 3 glomérulos com 2 células mitrais e 10 células PGs por

glomérulo. A �gura 4.6 mostra as respostas das células mitrais dos glomérulos aos 5

odores em função de gPG para gPG variando de 0 a 3 nS. O valor gPG = 0 corresponde

ao caso mostrado na �gura 4.5, de maneira que se pode comparar o efeito da inibição

das células PGs em relação ao caso sem inibição.



4.3 - Efeito da inibição via células periglomerulares 44

Fr
eq

uê
nc

ia
 (

H
z)

Odor 1

Odor 5

Odor 2 Odor 3

Fr
eq

uê
nc

ia
 (

H
z)

Odor 4

Mitral 1

Mitral 2

Mitral 3

Mitral 4

Mitral 5

Mitral 6

Glomérulo 1

Glomérulo 2

Glomérulo 3

gPG gPG
gPG

gPG gPG

0 1 2 3
0

10

20

30

40

50

0 1 2 3
0

10

20

30

40

50

0 1 2 3
0

10

20

30

40

50

0 1 2 3
0

10

20

30

40

50

0 1 2 3
0

10

20

30

40

50

Fr
eq

uê
nc

ia
 (

H
z)

Fr
eq

uê
nc

ia
 (

H
z)

Fr
eq

uê
nc

ia
 (

H
z)

Figura 4.6: Resposta da camada glomerular na con�guração 1: Frequência de disparos
das duas células mitrais de cada glomérulo em função da condutância máxima (gPG), em
nS, das sinapses inibitórias.

Observa-se alterações muito pequenas nas respostas das células mitrais,

sugerindo insensibilidade da resposta da camada glomerular à inibição provocada

pelas células PGs neste caso.

4.3.2 Modelo da camada glomerular 2

O próximo estudo refere-se ao modelo da segunda con�guração da camada

glomerular descrito no capítulo anterior, chamado de camada glomerular 2. Este

modelo é composto por 3 glomérulos com 2 células mitrais e 40 células PGs por

glomérulo. No caso desta con�guração, considerou-se três esquemas de conexões

inter e intraglomerulares indexados pelo parâmetro p que dá a razão entre o número

de conexões interglomerulares e o número de conexões intraglomerulares de uma

célula mitral (ver capítulo anterior). Três valores de p foram considerados: p = 1,

p < 1 (= 7/13) e p > 1 (= 13/7).

Foram feitas simulações (para os três valores de p) com a condutância máxima
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gPG variando de 0 a 1 nS e de 0 a 2 nS, como descrito no capítulo anterior. Como

as diferenças entre elas não foram signi�cativas, estão mostrados aqui apenas os

resultados para gPG variando de 0 a 2 nS.

As �guras 4.7, 4.8 e 4.9 mostram o efeito da inibição lateral das células PGs

no caso do modelo da camada glomerular 2 em função de gPG para p = 1, p < 1 e

p > 1, respectivamente.
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Figura 4.7: Resposta da camada glomerular na con�guração 2 para p = 1: Frequência
de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo em função da condutância máxima
(gPG), em nS, das sinapses inibitórias.

O efeito da inibição das células PGs neste caso é similar ao observado no

caso da camada glomerular 1. A inibição das células PGs afeta muito pouco e de

maneira indiscriminada as células mitrais dos três glomérulos. A razão entre as

conexões inter e intraglomerulares de uma célula mitral (fator p) parece não ter

efeito signi�cativo sobre as respostas das células mitrais. Observa-se, porém, que

com o aumento de gPG ocorre uma maior dispersão entre as respostas das células

mitrais de um mesmo glomérulo. Do ponto de vista da codi�cação de estímulos, este

efeito pode ser indesejado, pois espera-se que as células mitrais de cada glomérulo
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Figura 4.8: Resposta da camada glomerular na con�guração 2 para p < 1: Frequência
de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo em função da condutância máxima
(gPG), em nS, das sinapses inibitórias.
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Figura 4.9: Resposta da camada glomerular na con�guração 2 para p > 1: Frequência
de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo em função da condutância máxima
(gPG), em nS, das sinapses inibitórias.
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respondam de maneira uniforme a cada odor. Isto sugere que a inibição na camada

granular do BO não pode ser muito forte pois provoca diferenças nas respostas a

um mesmo odor de células mitrais do mesmo glomérulo.

Estudos preliminares e observações de outros autores sugerem que um

parâmetro com forte in�uência sobre a inibição das células PGs na camada

glomerular é o tempo de decaimento da sinapse GABAérgica inibitória feita pelas

células PGs sobre as células mitrais. Este é o tempo τ2 da equação para a

condutância sináptica inibitória. Conforme descrito no capítulo anterior, além do

valor de τ2 = 5 ms usado nos estudos acima, foi feito um estudo do efeito de τ2

sobre as respostas das células mitrais e três diferentes valores de τ2 foram utilizados:

τ2 = 18 ms, τ2 = 50 ms e τ2 = 200 ms. As �guras 4.10, 4.11 e 4.12 mostram as

respostas das células mitrais dos 3 glomérulos aos 5 odores para esses três diferentes

valores de τ2, respectivamente. Em todos os casos, a razão p foi mantida igual 1.
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Figura 4.10: Resposta da camada glomerular na con�guração 2 para p = 1 e τ2 = 18
ms: Frequência de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo em função da
condutância máxima (gPG), em nS, das sinapses inibitórias.

Os resultados mostram que quanto maior é o tempo de decaimento τ2 das
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Figura 4.11: Resposta da camada glomerular na con�guração 2 para p = 1 e τ2 = 50
ms: Frequência de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo em função da
condutância máxima (gPG), em nS, das sinapses inibitórias.

sinapses inibitórias feitas pelas células PGs, maior é a redução na ativação das células

mitrais. A consequência é que odores que ativam certos glomérulos de maneira

relativamente fraca quando as células mitrais estão desconectadas não conseguem

ativar esses glomérulos quando as células mitrais são conectadas às PGs. Isto sugere

que a existência de sinapses inibitórias cujas condutâncias decaem lentamente na

camada glomerular favorece a representação de odores que ativam fortemente os

glomérulos. Em outras palavras, se o efeito inibitório das sinapses feitas pelas células

PGs sobre as células mitrais for de longa duração isto melhora o contraste entre as

respostas dos glomérulos a seus odores preferenciais e odores secundários.

Para veri�car esse melhoramento de contraste, na �gura 4.13 compara-se as

respostas dos dois glomérulos mais ativados por um dado odor em função de gPG

para 4 valores de τ2: 5, 18, 50 e 200 ms. Cada grá�co da �gura 4.13 mostra a razão

entre a frequência das células mitrais do segundo glomérulo mais ativado por um

odor e a frequência das células mitrais do glomérulo mais ativado por esse odor (seu
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Figura 4.12: Resposta da camada glomerular na con�guração 2 para p = 1 e τ2 = 200
ms: Frequência de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo em função da
condutância máxima (gPG), em nS, das sinapses inibitórias.

glomérulo preferencial).

A razão entre as frequências de disparos do segundo e primeiro glomérulos

mais ativados por um odor é um parâmetro para quanti�car o melhoramento no

contraste da representação de um odor pelos glomérulos do BO. Para o odor 1 o

glomérulo 1 apresenta resposta mais forte, cuja frequência (F1) supera a frequência

do segundo glomérulo mais ativo (glomérulo 2, com frequência F2) em mais de

80% no caso sem inibição. Com a introdução da inibição e para a maior parte dos

valores de gPG considerados, F2 é reduzida a menos de 10% de F1 para τ2 = 5

ms, podendo ser reduzida a zero para τ2 = 50 e τ2 = 200 ms. Para os odores 2 e

3, o efeito de melhoramento no contraste de suas representações pelos glomerulos

2 e 3, respectivemente, é análogo ao caso do odor 1, pois estes odores já ativavam

fortemente apenas um glomérulo no caso sem inibição.

Para o odor 4, F2 é a segunda maior frequência correspondendo a

aproximadamente 55% da frequência do glomérulo preferencial (F1) sem inibição.
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Figura 4.13: Melhoramento do contraste na representação glomerular dos odores: Cada
grá�co mostra a razão entre a resposta do segundo glomérulo mais ativado por um odor e
o primeiro glomérulo mais ativado por ele (seu glomérulo preferencial) para quatro valores
diferentes do tempo de decaimento das sinapses inibitórias feitas pelas células PGs. As
respostas dos glomérulos aos odores são quanti�cadas pela frequência total de disparos de
suas células mitrais ao odor, isto é, FX indica a frequência de disparos do glomérulo X
ao odor. As razões são mostradas em função do valor da condutância máxima (gPG) da
sinapse inibitória.

Com a introdução da inibição e gPG = 2 nS, F2 é reduzida para menos de 40% de

F1 para τ2 = 5 ms, para menos de 10% de F1 para τ2 = 18 ms e é reduzida a zero

para τ2 = 50 e 200 ms. Se considerarmos que o melhoramento de contraste ocorre

quando a razão entre a segunda e a primeira frequência de resposta está abaixo de

50%, podemos concluir que a inibição da primeira camada é su�ciente para produzir

tal fenômeno.

A maior sobreposição (ou pior contraste) entre as respostas dos glomérulos

ocorre para o odor 5. Para este odor, no caso sem inibição a segunda maior frequência

de disparos ocorre para o glomérulo 3 e a maior frequência de disparos ocorre para o

glomérulo 2. A razão entre as duas é superior a 70%, indicando um contraste pobre.

A introdução da inibição neste caso também melhora o contraste, de maneira geral.
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Para τ2 igual a 50 e 200 ms a razão entre as frequências �ca abaixo de 50% para a

maior parte dos valores de gPG considerados, mas para τ2 igual a 5 e 18 ms ela só

atinge 50% quando a inibição é muito forte (gPG = 2 nS).

4.3.3 Modelo da camada glomerular 3

O último estudo com a camada glomerular isolada considerou apenas um

glomérulo composto por 25 células mitrais e 500 células PGs, onde cada célula

mitral conecta-se a 20 células PGs.

A Figura 4.14 apresenta a média das frequências de disparos das 25 células

mitrais, calculada por 10 repetições das simulações, para 11 valores da condutância

máxima das sinapses inibitórias das células PGs sobre as mitrais para os odores 1,

4 e 5. Estes odores produzem, respectivamente, respostas forte, média e fraca no

glomérulo. Os valores dos tempos característicos do modelo da sinapse inibitória

usado para gerar esses resultados foram τ1 = 0, 8 e τ2 = 5 ms.
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Figura 4.14: Respostas da camada glomerular na con�guração 3: Frequências médias
dos disparos das células mitrais do glomérulo, calculadas por 10 repetições das simulações,
para os valores de condutância sináptica máxima gPG das sinapses inibitórias entre as
células PGs e mitrais indicados ao lado. Os dados são mostrados para os odores 1, 4 e 5,
também indicados ao lado do grá�co.

Neste estudo, observamos que a condutância máxima da sinapse inibitória

atua de forma mais signi�cativa em frequências mais elevadas. Para os odores 1
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e 4, a faixa de variação das frequências das células mitrais do glomérulo é maior

comparada à faixa de variação dessas frequências para o odor 5. Embora, neste

caso, as frequências das células mitrais sejam baixas, o aumento da condutância

máxima da sinase inibitória não é su�ciente para reduzí-las.



4.4 - Efeito da inibição via células granulares 53

4.4 Efeito da inibição via células granulares

4.4.1 Modelo da camada granular 1

O primeiro estudo no caso em que só existe a inibição das células granulares

refere-se à con�guração chamada de camada granular 1 no capítulo anterior. Esta

con�guração contém 3 glomérulos com 2 células mitrais e 80 células granulares por

glomérulo. O mesmo tipo de estudo sobre a resposta das células mitrais dos 3

glomérulos aos 5 odores feito no caso da camada glomerular foi feito aqui para

as células granulares. A �gura 4.15 mostra as respostas das células mitrais dos

glomérulos aos 5 odores em função de gGr para gGr variando de 0 a 0,5 nS.
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Figura 4.15: Resposta da camada granular na con�guração 1: Frequência de disparos
das duas células mitrais de cada glomérulo em função da condutância máxima (gGr), em
nS, das sinapses inibitórias feitas pelas células granulares.

Observa-se uma redução mais pronunciada nas frequências das células mitrais

para todos os odores em função da condutância máxima das células granulares, gGr,

do que nos casos vistos acima em função da condutância máxima das células PGs,

gPG (compare a �gura 4.15 com as �guras 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9). Isto sugere um
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efeito bené�co da inibição das células granulares para o melhoramento de contraste,

pois a redução nas respostas dos glomérulos aos odores em função de gGr acaba

fazendo com que suas respostas aos odores aos quais eles respondem fracamente se

aproximem de zero antes das suas respostas aos demais odores. Observa-se, porém,

uma estabilização nas respostas para valores grandes de gGr, o que cancela este

efeito.

Para o mesmo protocolo utilizado para produzir a �gura 4.15, foi realizado

um teste no qual a camada de células granulares foi ativada com pulsos de corrente

de 0,0625 nA e 0,625 nA como descrito na seção de métodos. Os resultados obtidos

estão mostrados nas �guras 4.16 e 4.17.
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Figura 4.16: Resposta da camada granular na con�guração 1 com ativação da camada por
corrente de 0,0625 nA: Frequência de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo
em função da condutância máxima (gGr), em nS, das sinapses inibitórias feitas pelas
células granulares.

As ativação das células granulares por uma corrente externa reforça o efeito

de redução nas respostas das células mitrais com o aumento de gGr observado no

caso da �gura 4.15. Para a corrente externa de 0,0625 nA, o efeito de estabilização
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Figura 4.17: Resposta da camada granular na con�guração 1 com ativação da camada por
corrente de 0,625 nA: Frequência de disparos das duas células mitrais de cada glomérulo
em função da condutância máxima (gGr), em nS, das sinapses inibitórias feitas pelas
células granulares.

nas respostas para valores grandes de gGr parece se repetir, mas para a corrente

maior de 0,625 nA este efeito desaparece e o decaimento das respostas é constante

até o valor máximo de gGr = 0,5 nS. O resultado disso é que os glomérulos que

respondem fortemente a um dado odor (como é o caso do glomérulo 1 para o odor 1,

do glomérulo 2 para o odor 2 e do glomérulo 3 para o odor 3) acabam respondendo

apenas a esses odores a partir de gGr ' 0, 3 nS (ver �gura 4.17). Por outro lado, nos

casos em que um glomérulo responde de maneira relativamente forte a mais de um

odor (como no caso do odor 5) a inibição da camada granular sozinha pode não ser

capaz de fazer com que o glomérulo discrimine os odores (isto porque há um limite

para o crescimento de gGr).
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4.4.2 Modelo da camada granular 2

A con�guração da camada granular neste estudo consistiu de apenas um

glomérulo com 25 células mitrais e 2500 células granulares, sendo que cada célula

mitral recebe 100 sinapses inibitórias de células granulares. Analogamente ao estudo

com a camada glomerular 3, foram usados apenas os odores 1, 4 e 5 neste caso,

representando entradas forte, média e fraca no glomérulo. As respostas das 25

células mitrais para esses três odores são mostradas na �gura 4.18 para 11 valores

da condutância máxima gGr das sinapses inibitórias das células granulares sobre as

mitrais para os odores 1, 4 e 5.
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Figura 4.18: Respostas da camada granular na con�guração 2: Frequências médias dos
disparos das células mitrais do glomérulo, calculadas por 10 repetições das simulações, para
os valores de condutância sináptica máxima gGr das sinapses inibitórias entre as células
granulares e mitrais indicados ao lado. Os dados são mostrados para os odores 1, 4 e 5,
também indicados ao lado do grá�co.

Neste estudo, nota-se que amplitude da variação da frequência das células

mitrais é maior quando o estímulo é mais forte (odor 1), onde a frequência glomerular

pode variar de 19 Hz a aproximadamente 24 Hz. Para o odor 4, a variação pode

ocorrer entre 14 e 18 Hz. Para a entrada mais fraca, o odor 5, a variação da frequência

está entre 1 e 4 Hz.
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4.5 Modelo com as camadas glomerular e granular

Neste estudo o modelo do BO contém as duas camadas, glomerular e granular.

O modelo foi estudado em duas con�gurações, com 3 glomérulos (modelo completo

1) e com um único glomérulo (modelo completo 2). Os resultados dos estudos feitos

são descritos a seguir.

4.5.1 Modelo completo 1

Neste modelo, cada glomérulo é composto por 2 células mitrais, 10 células

PGs e 80 células granulares (ver �gura 3.5). O estudo das ativações das células

mitrais do modelo foi feito em termos das respostas dessas células, dadas por suas

frequências de disparos, para os 5 odores para todas as possíveis combinações das

condutâncias sinápticas máximas gPG e gGr. Os resultados estão mostrados nos

diagramas das �guras 4.19 (odor 1), 4.20 (odor 2), 4.21 (odor 3), 4.22 (odor 4) e

4.23 (odor 5). As frequências de disparos das células mitrais estão indicadas por

cores segundo o código de cores mostrado nas �guras. Em cada diagrama, o eixo

y representa a variação de gPG, com os seguintes valores: 0; 0,0003; 0,0006; 0,0009;

0,0012; 0,0015; 0,0018; 0,0021; 0,0024; 0;0027; e 0;003 µS. Já o eixo x representa

a variação de gGr com os seguintes valores: 0; 0,00005; 0,0001; 0,00015; 0,0002;

0,00025; 0,0003; 0,00035; 0,0004; 0,00045; e 0;0005 µS.

A �gura 4.19 mostra as respostas das 6 células mitrais ao odor 1. Nos

diagramas relativos às células mitrais 1 e 2, que pertencem ao glomérulo preferencial

do odor 1, observa-se faixas de variação de frequência bem de�nidas na direção

vertical. Isto indica que é a variação na condutância das células granulares (gGr)

que controla a variação na resposta dessas células (e, portanto, do glomérulo

1). Nos diagramas para as demais células mitrais, a variação na frequência não

é tão bem de�nida numa ou noutra direção, mas faixas na direção horizontal

destacam-se indicando um papel predominante da condutância das células PGs

sobre a variabilidade da resposta dos glomérulos. Isto sugere que a atividade de

um glomérulo fortemente ativado por um odor pode ser controlada pelas células

granulares, mas não pelas células PGs (aquelas mais profundas dentro do BO do

que estas) e, de maneira inversa, a atividade de um glomérulo fracamente ativado
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Figura 4.19: Resposta do modelo completo 1 ao odor 1: Frequências de disparos das seis
células mitrais do modelo completo 1 para as combinações dos valores de gGr (eixo x) e
gPG (eixo y), em µS. As frequências foram calculadas por médias sobre 10 simulações.

por um odor pode ser controlada pelas células PGs, mas não pelas células granulares.

A �gura 4.20 mostra as respostas das células mitrais ao odor 2. Os diagramas

das células mitrais 3 e 4, que pertencem ao glomérulo sintonizado para este odor,

também exibem faixas verticais bem de�nidas, enquanto que os diagramas das

demais células apresentam comportamentos variados. Nos diagramas das células

mitrais 1 e 2 nota-se uma simetria na variação da resposta, com redução na

frequência da célula à medida que gGr e gPG crescem conjuntamente. Essa simetria
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Figura 4.20: Resposta do modelo completo 1 ao odor 2: Frequências de disparos das seis
células mitrais do modelo completo 1 para as combinações dos valores de gGr (eixo x) e
gPG (eixo y), em µS. As frequências foram calculadas por médias sobre 10 simulações.

é bem menos visível nos diagramas para as células mitrais 5 e 6, que exibem mais

�utuações, mas ainda pode ser notada.

O odor 3 provoca maior resposta no glomérulo 3, como mostrado na �gura

4.21. Novamente observa-se faixas verticais de variação de resposta para os

diagramas das células mitrais do glomérulo mais fortemente ativado pelo odor, no

caso as células 5 e 6. A variação na resposta é aproximadamente simétrica para

os diagramas das células mitrais 3 e 4 e não há resposta para as células mitrais do
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Figura 4.21: Resposta do modelo completo 1 ao odor 3: Frequências de disparos das seis
células mitrais do modelo completo 1 para as combinações dos valores de gGr (eixo x) e
gPG (eixo y), em µS. As frequências foram calculadas por médias sobre 10 simulações.

glomérulo 1, pois este não é ativado pelo odor 3.

O odor 4 induz uma resposta forte no primeiro glomérulo e respostas

relativamente mais fracas nos glomérulos 2 e 3. Observando a �gura 4.22, que

mostra as respostas das células mitrais para este odor, vemos que os diagramas das

células mitrais 1 e 2 apresentam faixas verticais de variação de frequência. Mais

uma vez, isto indica que são as células granulares que controlam as variações nas

respostas dessas células. Para os demais diagramas, nota-se que há pelo menos uma
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Figura 4.22: Resposta do modelo completo 1 ao odor 4: Frequências de disparos das seis
células mitrais do modelo completo 1 para as combinações dos valores de gGr (eixo x) e
gPG (eixo y), em µS. As frequências foram calculadas por médias sobre 10 simulações.

célula mitral em cada glomérulo cujo diagrama apresenta uma variação simétrica:

os diagramas para as células mitrais 3 e 6.

No caso do odor 5, que ativa de maneira relativamente mais forte o glomérulo

2, pode-se ver na �gura 4.23 que os diagramas para as células mitrais desse

glomérulo possuem faixas verticais de variação de frequência, em concordância

com os resultados anteriores. O odor 5 ativa de maneira um pouco mais fraca o

glomérulo 3 e pode-se perceber uma tendência nos diagramas das células mitrais

deste glomérulo (mais notável no caso da célula mitral 5) a exibir faixas verticais

de variação na frequência. Já os diagramas para as células mitrais do primeiro

glomérulo apresentam uma leve simetria na variação da frequência de resposta.
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Figura 4.23: Resposta do modelo completo 1 ao odor 5: Frequências de disparos das seis
células mitrais do modelo completo 1 para as combinações dos valores de gGr (eixo x) e
gPG (eixo y), em µS. As frequências foram calculadas por médias sobre 10 simulações.

4.5.2 Modelo completo 2

Este foi o último estudo feito nesta tese e considerou um único glomérulo

combinando as camadas glomerular e granular. O glomérulo tem 25 células mitrais,

500 células PGs e 2500 células granulares. No estudo feito, a frequência de disparos

das 25 células mitrais do glomérulo foi analisada em função das combinações

possíveis entre as condutâncias máximas das sinapses inibitórias das células PGs

e granulares, como no caso acima. Três odores foram considerados neste caso, 1,
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4 e 5. Eles ativam o glomérulo de maneira forte, média e fraca como nos casos

dos modelos da camada glomerular 3 e da camada granular 2 vistos anteriormente.

Para adicionar variabilidade na ativação das células mitrais, adicionou-se um peso

aleatório às sinapses excitatórias recebidas pelas células mitrais via NROs. Esse

peso foi dado por uma distribuição gaussiana com média igual gmax já estabelecida

com desvio padrão de 1% da média.

A �gura 4.24 mostra os diagramas com as respostas das células mitrais a

esses três odores.
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Figura 4.24: Respostas do modelo completo 2: Frequências de disparos das 25 células
mitrais do modelo completo 2 para as combinações dos valores de gGr (eixo x) e gPG (eixo
y), em µS, para os odores 1, 4 e 5. As frequências foram calculadas como médias sobre
10 simulações.

Neste experimento as células mitrais não recebem conexões externas ao

glomérulo e não há in�uência de respostas de glomérulos vizinhos, o que não ocorre

no meio biológico. Os resultados, portanto, mostram os efeitos dos dois níveis de

inibição sobre o comportamento de um glomérulo isolado e podem sugerir qual
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processo inibitório tem maior efeito. Observa-se claramente que os diagramas da

�gura 4.24 exibem faixas verticais de variação na frequência de resposta das células

mitrais. Isto sugere que a variabilidade na resposta das células mitrais do glomérulo

é coordenada pelas células granulares, mesmo quando o glomérulo é fracamente

ativado como no caso do odor 5.



Capítulo 5

Discussão e Conclusões

O trabalho desenvolvido nesta tese teve como objetivo a construção de uma

rede biologicamente plausível inspirada no sistema olfatório para investigar o papel

funcional de interneurônios inibitórios no processamento de odores.

5.1 Modelos individuais

A primeira etapa deste trabalho consistiu em buscar na literatura teórica

modelos disponíveis de neurônios olfatórios com características e propriedades que

reproduzissem seus comportamentos reais. Modelos de células mitrais e granulares

são relativamente numerosos na base de dados mais utilizada para modelos

biologicamente plausíveis [Hines et al. 2004, Hines et al., Migliore et al. 2003].

Os modelos utilizados neste trabalho foram selecionados de acordo com a

disponibilidade de informações tanto sobre o modelo computacional em si, como

pela justi�cativa experimental das propriedades e medidas adicionadas. O custo

computacional também foi um critério de seleção. Há apenas dois modelos

de célula periglomerular (PG) disponíveis na base de dados citada acima. O

modelo de célula PG utilizado foi o desenvolvido por nós em um trabalho anterior

[Arruda 2010, Arruda, Publio e Roque 2013].

Dentre as células individuais que constituíram a rede, o modelo do neurônio

receptor olfatório (NRO) foi desenvolvido baseado em propridades experimentais

[Schild e Restrepo 1998, Trombley e Westbrook 1991, Lagostena e Menini 2003].

Ele foi utilizado para compor a camada de entrada, a qual representa

o epitélio olfatório. O modelo individual deste neurônio foi construído

65
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visando baixo custo computacional, sendo ajustado de forma a reproduzir o

comportamento experimental observado em roedores [Ma, Chen e Shepherd 1999,

Duchamp-Viret, Chaput e Duchamp 1999]. O modelo de NRO também se baseia

em um modelo desenvolvido anteriormente no laboratório do orientador desta tese

[Souza e Roque 2004, Souza 2005].

O desenvolvimento de modelos biologicamente plausíveis requer uma grande

quantidade de informações biológicas. Além do conhecimento anatômico do sistema

a ser modelado, é necessário conhecer: o comportamento eletro�siológico das células

modeladas e sob quais condições ele foi obtido; os mecanismos iônicos envolvidos, o

grau de conectividade, as entradas, as saídas e as densidades de células e sinapses

em uma região. Logo, o número de informações para adicionar em um modelo como

este é muito alto. Sabemos que um modelo é uma aproximação, algo que represente

o sistema real, porém por mais simples que seja esta aproximação consideramos

que ela deve ser cuidadosa e criteriosa para que o modelo possa ser usado como

ferramenta e responda perguntas sobre os fenômenos que o sistema real exibe, que

levante hipóteses e também questione.

Com a arquitetura da rede de�nida, analisamos, de forma independente, a

inibição dos interneurônios periglomerular e granular nas duas camadas da rede.

Nosso objetivo foi veri�car a participação de cada etapa inibitória no processo de

discriminação de odores. Resultados experimentais [Yokoi, Mori e Nakanishi 1995]

mostram que a capacidade do melhoramento de contraste pelo bulbo olfatório

é devida às sinapses GABAérgicas inibitórias. No entanto, esses estudos

não conseguem diferenciar entre o efeito das sinapses GABAérgicas inibitórias

feitas pelas células PGs e as célulasgranulares [Cleland e Sethupathy 2006,

Cleland e Linster 2005]. Um trabalho teórico como o feito aqui pode, portanto,

contribuir para melhor entender esta questão.

Um problema enfrentado é que há mais dados experimentais sobre as sinapses

GABAérgicas feitas pelas células granulares do que sobre as sinapses GABAérgicas

feitas pelas células PGs. Desta forma, os parâmetros sinápticos usados para modelar

as sinapses das células granulares são mais constrangidos experimentalmente que os

parâmetros das sinapses feitas pelas células PGs. Por causa disso, foram feitas

explorações mais extensas sobre variações de parâmetros sinápticos das células PGs
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do que sobre variações de parâmetros sinápticos das células granulares.

5.2 Efeito inibitório via células periglomerulares

No primeiro nível de inibição, a célula PG, via interações intra e

interglomerulares, mostrou-se e�caz em facilitar a discriminação de odores. Sua

e�ciência foi veri�cada por seu efeito sobre a frequência de resposta das células

mitrais para o odor 4, o qual provoca maior sobreposição entre as respostas dos três

glomérulos. A inibição das células PGs neste caso provocou uma maior redução nas

frequências mais baixas e uma redução mais branda nas frequências mais elevadas.

A proporção entre o número de conexões intra e interglomerulares,

representada pelo parâmetro p, não apresentou efeito signi�cativo na frequência

de resposta das células mitrais, mesmo aumentando o número de células inibitórias

na circuitaria glomerular. Porém, quando ocorre o aumento da condutância máxima

da sinapse dendrodendrítica, observa-se uma maior oscilação entre frequências de

células mitrais de um mesmo glomérulo. Como nesta camada a inibição tem caráter

local, a força inibitória realmente pode ser maior do que a registrada na camada

granular, dessa forma nossos resultados sugerem que a sincronição entre células

mitrais é um fenômeno mais provável de ocorrer apenas após o processamento

pela camada granular. Esta sugestão também foi feita em trabalhos anteriores

[Davison, Feng e Brown 2003, Bathellier et al. 2006, McTavish et al. 2012].

O tempo de decaimento das sinapses GABAérgicas feitas pelas células PGs

foi o parâmetro de efeito mais signi�cativo na inibição da circuitaria glomerular. Por

isso, foi feito um estudo especí�co sobre o efeito desse tempo de decaimento sobre

o melhoramento de contraste. Considerando que ocorre melhoramento de contraste

quando a razão entre as frequências do segundo e do primeiro glomérulos mais ativos

está abaixo de 50%, o estudo feito mostrou que a inibição via células PGs, na camada

glomerular, pode melhorar o contraste. Resultados experimentais in vivo sugerem

que o melhoramento de contraste no mapa de entrada do BO (camada glomerular)

é resultado do alastramento (spillover) de GABA dentro de um glomérulo, liberado

a partir das células PGs ativadas [Vucinic, Cohen e Kosmidis 2006]. Como a

dinâmica do alastramento é mais lenta que a dinâmica da comunicação neuronal, a
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consequência do alastramento seria a de prolongar o efeito inibitório das células PGs

de modo a manter as células mitrais do glomérulo hiperpolarizadas mesmo após a

ação sináptica das células PGs. Assim, apenas odores capazes de excitar fortemente

as células mitrais do glomérulo conseguiriam ativar o glomérulo a ponto de serem

representados por ele. Não modelamos o processo de alastramento de GABA neste

trabalho, mas o efeito duradouro da inibição pelas células PGs é capturado pelo

aumento no tempo de decaimento das sinapses GABAérgicas. Portanto, nosso

trabalho permite sugerir que a ação inibitória das células PGs dentro de um

glomérulo favorece a discriminação de odores pelo glomérulo.

Embora a circuitaria glomerular seja caracterizada pelo recrutamento

de neurônios vizinhos quando a excitação de um glomérulo é muito alta

[Johnson e Leon 2000], simulamos uma situação considerando apenas interações que

ocorrem dentro de um único glomérulo (modelo glomerular 3). Essa simulação

permitou estudar o efeito apenas das interações intraglomerulares, com intuito de

veri�car a capacidade da inibição local, sem a contribuição da atividade lateral

interglomerular. Nossos resultados mostram que a inibição local atua principalmente

em regiões de frequências mais elevadas. A inibição local não produz efeitos

signi�cativos sobre células mitrais com baixas frequências de disparos. Isso indica

que, para baixas frequências, a inibição das células mitrais do glomérulo só

ocorre se houver inibição su�ciente de células PGs de glomérulos vizinhos, pois

as células inibitórias do glomérulo não são ativadas o su�ciente para inibir as

células mitrais do mesmo glomérulo. Dessa forma, podemos supor que o processo

de recrutamento ocorre no sentido de propagar a inibição para outros glomérulos,

já que a comunicação entre eles pode ser feita até uma distância de 5 glomérulos

[Shepherd 2004] e não no sentido de reduzir a frequência do próprio glomérulo.Este

resultado sugere que o melhoramento de contraste só é possível devido às inibições

laterais entre glomérulos, as quais são responsáveis pela supressão de glomérulos

fracamente ativados a partir daqueles fortemente ativados, aumentando a diferença

de sinais para odores semelhantes [Whitesell et al. 2013]. Tal mecanismo, talvez

agindo em conjunto com o mecanismo local intraglomerular de realce de contraste

mencionado no parágrafo anterior, poderia resultar em um mecanismo bastante

e�ciente de melhoramento de contraste.
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5.3 Efeito Inibitório via células granulares

Nos estudos feitos com a camada granular isolada, veri�camos que a

inibição via células granulares é capaz de discriminar apenas odores que provocam

baixa sobreposição nas repostas dos glomérulos (odores 1, 2 e 3). Para odores

que geram maior sobreposição (odores 4 e 5), a inibição não ocorre de modo

à melhorar o contraste, pois reduz da mesma forma tanto frequências mais

elevadas como frequências mais baixas, diferentemente da inibição na camada

glomerular onde frequências mais elevadas são suavemente reduzidas fortalecendo

a resposta do glomérulo de maior atividade. Tal resultado sugere que o

processo inibitório que atua na camada granular requer um pré-processamento,

justi�cando a arquitetura em dois estágios inibitórios do sistema real. Um estudo

teórico [David, Linster e Cleland 2008] sobre a atuação de células granulares na

regularização do padrão de disparos das células mitrais sugere que um processo

anterior à interação com células granulares é necessário para o mecanismo de

coordenação temporal da olfação, o que é atribuído à inibição mediada pelas células

PGs.

É importante ressaltar que células PGs assim como dendritos basais de

células mitrais são ausentes em peixes [Dryer e Graziadei 1994]. É possível que estas

estruturas estavam presentes em ancestrais vertebrados e se perderam em certos

ramos da evolução. Pode-se dizer que tais estruturas podem ser aperfeiçoamentos

posteriores [Davison, Feng e Brown 2003]. Isto sugere uma circuitaria diferente e

portanto uma drástica mudança no processamento de informação dentro do BO

de peixes [Dryer e Graziadei 1994]. Dessa forma, nossos resultados apontam que a

especi�cidade e funcionalidade realizada pela primeira etapa inibitória deve possuir

uma estrutura análoga em peixes para que haja melhoramento de contraste, pois a

camada de células granulares não é su�ciente para produzir tal fenômeno.

O efeito da inibição no segundo nível de processamento mostra que as células

mitrais do mesmo glomérulo sempre apresentam a mesma frequência. Levando em

conta a região física onde tal inibição ocorre, há um grande número de células

granulares inibindo diferentes pontos do mesmo dendrito da célula mitral e fazendo

comunicações laterais que constituem uma espécie de barreira inibitória de forma
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a organizar uma saída conjunta. É uma inibição que não diferencia altas e baixas

frequências, como mostra a análise de uma única unidade glomerular.

5.4 Efeito inibitório das duas camadas conjuntas

Quando as duas camadas são analisadas em conjunto, veri�camos que os

processos inibitórios se somam para coordenar a resposta das células de saída do

BO. O efeito desta interação combinada é ressaltado nas respostas aos odores 4

e 5, nas quais ocorre uma contribuição simétrica das condutâncias sinápticas das

duas células sobre a frequência das células mitrais. Para células mitrais com maior

frequência, a inibição via células granulares torna-se mais efetiva. As células PGs,

por outro lado, atuam inibindo baixas frequências.

De acordo com o recente trabalho experimental de Fukunaga e colegas

[Fukunaga et al. 2014], os dois circuitos inibitórios controlam ritmos em escalas

de tempo distintas: a rede glomerular (local) coordena a atividade na banda teta

de frequências, regulando a inibição evocada pelo odor, enquanto que as células

granulares controlam a sincronia na banda gama e os tempos do disparos. Esse

trabalho [Fukunaga et al. 2014] sugere uma dissociação entre inibição lenta e rápida

no bulbo olfatório, o que justi�ca, em nossas análises, a exploração de altos valores de

tempo de decaimento sináptico na primeira camada inibitória, re�etindo a duração

do pulso inibitório e o alastramento de GABA no glomérulo. Tal estudo conclui

ainda que as atividades nas escalas de tempo teta e gama são controlados por redes

inibitórias, dissociáveis e separadas no bulbo olfatório, o que o modelo desenvolvido

neste trabalho prediz.

A combinação das duas redes inibitórias dentro de uma única unidade

glomerular, mostra que o efeito das células granulares é mais efetivo em de�nir

as faixas de variação de frequência das células mitrais, sugerindo que a célula PG

tem a função apenas entre glomérulos, sua participação é efetiva em interações

interglomerulares constituindo a via de comunicação entre eles para realização do

melhoramento de contraste. Dessa forma, a rede inspirada nas conexões olfatórias

aqui construída apresenta o primeiro nível de inibição correspondente a inibição de

circuitos glomerulares que esculpem rítmos lentos inibindo a saída do bulbo olfatório
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durante a apresentação de odor. Enquanto que circuitos inibitórios profundos na

camada granular re�nam a coerência temporal e a possível precisão do spike durante

a apresentação do odor.

5.5 Conclusões Finais

Em geral, o modelo computacional desenvolvido neste trabalho aborda a

atuação de cada interneurônio e como a combinação entre eles codi�ca a resposta

do bulbo olfatório provocada pelo odor. Podemos concluir que as células PGs,

por apresentarem maior efeito nas interações interglomerulares, podem melhorar o

contraste, promovendo a discriminação de odores logo no primeiro nível de inibição.

No entanto, sua ação local não é sufuciente para coordenar a atividade temporal de

células mitrais do mesmo glomérulo, sendo necessário um processo de re�namento.

A camada seguinte, com a inibição das células granulares, faz-se então necessária

para coordenar a resposta de células mitrais de uma mesma unidade glomerular e

promover tal re�namento.

En�m, este trabalho fornece não apenas um entendimento sobre a

funcionalidade das redes inibitórias nos dois níveis do processamento de informação

olfatória, como também constitui uma importante ferramenta para exploração de

outros fenômenos, oferecendo um sistema de investigação, uma vez que as limitações

experimentais existem para se realizar um estudo seja de forma isolada, por camada

ou neurônio, seja em rede. Assim a construção do modelo do bulbo olfatório

apresentada e explorada neste trabalho mostra que modelos computacionais que

representem esses sistemas são cada vez mais necessários para predizer, compreender

e interpretar resultados experimentais. No sistema olfatório em particular, a

modelagem computacional sem dúvida é essencial para o entendimento e integração

dos muitos fatores que participam do processamento de informação olfatória desde

a representação do odor até sua saída para outras regiões do cérebro.
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