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Resumo

CÉSAR, A. C. C.Modelo Computacional da Camada Ganglionar da Retina

para Estudo de Mecanismos Responsáveis por sua Faixa Dinâmica. 2013.

75 f. Dissertação (Mestrado - 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, 2013.

Teoricamente, conexões por sinapses elétricas entre neurônios poderiam levar ao

aumento da faixa de resposta dinâmica da rede neural. A faixa de resposta

dinâmica de uma rede de neurônios pode ser de�nida como a faixa de valores de

intensidade dos estímulos de entrada para a qual o conjunto de neurônios produz

resposta antes de atingir a saturação. Em um cenário biológico, propôs-se que

junções gap entre células ganglionares da retina aumentariam a faixa dinâmica da

retina. O teste experimental dessa proposta apresenta várias di�culdades, o que

torna a modelagem computacional uma alternativa metodológica para o estudo do

papel das sinapses elétricas na faixa dinâmica da camada ganglionar da retina. O

objetivo deste trabalho foi a construção de um modelo biologicamente plausível

da camada ganglionar da retina da salamandra, submetida a sinais de entrada

realísticos conforme evidências experimentais e com a inclusão de sinapses elétricas

conectando suas células, para estudar in silico os possíveis efeitos dessas sinapses

elétricas sobre a faixa dinâmica da camada ganglionar. A camada ganglionar foi

modelada como uma rede bidimensional cujos neurônios foram modelados pelo

formalismo de Hodgkin-Huxley. Cada neurônio recebeu um de dois tipos de entrada

sináptica, transiente ou sustentada. Avaliou-se o efeito da inibição pré-sináptica

das células ganglionares e o efeito de diferentes padrões de conectividade mediados
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pelas sinapses elétricas. Os resultados sugerem que o acoplamento elétrico aumenta

a sensibilidade do sistema e altera o ponto de saturação, mas não necessariamente

aumenta a faixa dinâmica.

Palavras-chave: 1.Faixa dinâmica. 2.junções gap. 3.acoplamento elétrico.

4.retina. 5.célula ganglionar.



Abstract

CÉSAR, A. C. C. Computational Model of the Retina Ganglion Layer

to Study Mechanisms Dynamic Range. 2013. 75 f. Dissertation (M.Sc. -

Postgraduate program in Physics applied to Medicine and Biology) - Faculty of

Philosophy, Sciences and Literature, University of São Paulo, Ribeirão Preto - SP,

2013.

Theoretically, connections by electrical synapses between neurons could lead to an

increase in their dynamic range. The dynamic range of a network of neurons can be

de�ned as the range of input stimuli values for which the network responds before

saturation. In a biological scenario, it is hypothesized that gap junctions between

retinal ganglion cells may increase the dynamic range of the retina. However, the

experimental testing of this hypothesis presents several di�culties, which makes

computational modeling a methodological alternative to study the role of electrical

synapses on the dynamic range of the ganglion cell layer of the retina. In this

work we constructed a biologically plausible computational model of the ganglion

cell layer of the salamander retina. A bidimensional network was built with cells

modeled by the Hodgkin-Huxley formalism connected via gap junctions and subject

to realistic inputs constrained by experimental evidence, to study in silico the

e�ects of gap junctions on the dynamic range of the model. We studied the e�ect

of di�erent gap junction-mediated connectivity patterns, input type combinations

(transient, sustained and mixed between the two) and presynaptic inhibition on

the dynamic range. Our results suggest that gap junction coupling increases the

network's sensitivity and alters the saturation point but not necessarily increases

the dynamic range.
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5.ganglion cell.
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Capítulo 1

Introdução

O
s vertebrados convivem com estímulos sensoriais das mais diferentes

intensidades. Para que esses organismos possam responder a essa ampla

gama de intensidades deve haver algum mecanismo capaz de comprimir a faixa

de sinais sensoriais logo nas primeiras etapas do processamento neural, isto é, no

sistema periférico (COPELLI et al., 2005). No caso da visão, a faixa de intensidades

perceptível vai desde a luz das estrelas ate a luz brilhante do sol, o que indica que a

periferia do sistema visual, isto é, a retina deve possuir enorme faixa dinâmica (WU;

GAO; PANG, 2004; HENSLEY; YANG; WU, 1993; BLOOMFIELD; VÖLGYI,

2004). Em busca de compreender os mecanismos responsáveis pela ampla faixa

dinâmica da retina, uma possível explicação invoca a proposta teórica de que

conexões por sinapses elétricas entre neurônios de uma camada receptora poderiam

levar ao aumento da faixa de resposta dinâmica da camada a estímulos sensoriais

(COPELLI et al., 2005; KINOUCHI; COPELLI, 2006; COPELLI et al., 2002).

De acordo com a teoria de sistemas complexos, o processamento ótimo de

informação está próximo de pontos de bifurcação ou transições de fase, também

conhecidos como pontos críticos. De acordo com o trabalho de (KINOUCHI;

COPELLI, 2006), uma rede de elementos excitáveis acoplados, que no caso

biológico poderiam ser neurônios acoplados via junções gap, poderia maximizar

a sua sensibilidade e faixa dinâmica no ponto critico determinado pelo padrão de

conectividade da rede. Este estudo mostrou que uma rede de elementos, cada um

deles com faixa dinâmica pequena, apresenta resposta coletiva com faixa dinâmica

1



1 - Introdução 2

maior e alta sensibilidade quando os elementos são acoplados. A partir desses

resultados eles propõem que uma possível função do acoplamento elétrico é aumentar

a faixa dinâmica e sugerem que um dos casos biológicos em que isto ocorreria seria o

do acoplamento por junções gap entre as células ganglionares da retina. A proposta

de (KINOUCHI; COPELLI, 2006), no entanto, foi estudada por eles de maneira

genérica usando um modelo simpli�cado de neurônio. O objetivo deste trabalho foi

investigar essa proposta em maior nível de detalhe utilizando modelos mais realistas

das células ganglionares da retina.

O presente trabalho utiliza dados publicados obtidos de experimentos realizados

com a retina de salamandra tigre (Ambystoma tigrinum). A justi�cativa para

modelar a camada ganglionar da retina de salamandra tigre está baseada

principalmente na abundância de dados experimentais disponíveis sobre este sistema.

A retina de salamandra tigre tem sido muito utilizada para entender os mecanismos

envolvidos no processamento de estímulos pela retina, devido à facilidade que oferece

para a realização de registros eletro�siológicos nas células. Por causa disso, a retina

de salamandra tigre tornou-se um dos modelos animais mais amplamente estudados

para o entendimento da neuro�siologia da retina de vertebrados. Outro motivo

que levou à escolha da retina de salamandra tigre como base para o presente

trabalho foi a existência de um modelo computacional detalhado para a célula

ganglionar dessa retina (FOHLMEISTER; MILLER, 1997). Esse modelo de célula

ganglionar tem sido muito utilizado e analisado em diversos trabalhos sobre a retina

(PUBLIO; OLIVEIRA; ROQUE, 2009; SIKORA; GOTTESMAN; MILLER, 2005;

KAMENEVA; MEFFIN; BURKITT, 2011).

Estudos experimentais têm apontado para a existência de sinapses elétricas

mediadas por junções gap na periferia sensorial, mais especi�camente na retina

(BLOOMFIELD; VÖLGYI, 2009). Uma maneira de determinar a função das

junções gap na camada de células ganglionares é bloqueando-as (JUSZCZAK;

SWIERGIEL, 2009) ou usando animais knockout para a proteína que constitui essa

junção (DEANS et al., 2002). Um dos problemas dessas metodologias consiste na

di�culdade de bloquear ou eliminar seletivamente apenas as junções gap entre células

ganglionares. Em geral, quando se usa um desses procedimentos a consequência é
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que não se desacopla somente a rede da camada ganglionar, mas também todos

os outros circuitos que apresentam acoplamentos elétricos (e.g. vias da visão

escotópica, camada das células horizontais, camada fotorreceptora, células amácrinas

AII) (DEANS et al., 2002; VERUKI; HARTVEIT, 2002). É por essa di�culdade

experimental que a modelagem computacional se torna uma fonte de recursos

muito importante para o estudo do papel das sinapses elétricas na retina (SMITH;

VARDI, 1995; VARDI; SMITH, 1996; PUBLIO; OLIVEIRA; ROQUE, 2009). Nos

últimos anos, vários modelos computacionais têm incorporado junções gap como

parte fundamental do funcionamento da rede (PUBLIO; OLIVEIRA; ROQUE, 2009;

TRAUB et al., 2005; PUBLIO; CEBALLOS; ROQUE, 2012). A integração de

trabalho experimental e modelagem computacional é necessária para esclarecer o

complexo funcionamento da retina (VARDI; SMITH, 1996).

Este trabalho se baseia em dados experimentais sobre a retina de salamandra

tigre e em modelos detalhados da célula ganglionar dessa retina para construir um

modelo computacional anatômica e bio�sicamente plausível da camada ganglionar

da retina de salamandra tigre. Esse modelo foi proposto para estudar o efeito do

acoplamento elétrico sobre a faixa dinâmica da camada ganglionar da retina. O

interesse do estudo, dado que esta é uma dissertação de mestrado, concentra-se

também nas técnicas de modelagem computacional de neurônios e redes neuronais,

com especial ênfase nos neurônios da retina e na sua rede de conexões neurais.

A existência de modelos computacionais da retina, descritos por equações

matemáticas, permite antever a possibilidade de implementação desses modelos

em hardware, utilizando componentes microscópicos cujo comportamento dinâmico

seja descrito pelas mesmas equações (MEDEIROS et al., 2011). Tal "retina

arti�cial"poderia ser utilizada no futuro em diversas aplicações médicas como

prótese para substituir retinas reais com algum tipo de problema ou dano (RIZZO;

TOMBRAN-TINK; BARNSTABLE, 2007; NIRENBERG; PANDARINATH,

2012).



Capítulo 2

Revisão

2.1 A retina de vertebrados

A
pesar da sua localização periférica, a retina é na verdade parte do sistema

nervoso central. Esta se compõe de 5 tipos de neurônios: fotorreceptores,

células bipolares, células horizontais, células amácrinas e células ganglionares

(Figura 2.1). Na retina, as imagens visuais são primeiro convertidas em sinais

elétricos pelas células fotorreceptoras chamadas de cones e bastonetes (PURVES

et al., 2004). Estes sinais são propagados para as células bipolares, que transmitem

o sinal para os neurônios de saída da retina, chamados de células ganglionares

(CGs) (HU; BLOOMFIELD, 2003). Os axônios das CGs compõem o nervo ótico,

que projeta o sinal da retina para o cérebro (SHEPHERD, 2004). Na retina

de vertebrados, os fotorreceptores (cones e bastonetes) e as células de segunda

ordem (bipolar e células horizontais) respondem à luz com potencias graduados

(AWATRAMANI; SLAUGHTER, 2000).

Na retina, as principais vias de transmissão de sinais excitatórios são

glutamatérgicas, e os sinais inibitórios são GABAérgicos e glicinérgicos (SHEPHERD,

2004). A comunicação entre os fotorreceptores e as células bipolares, e entre estas

últimas e as células amácrinas e CGs é de tipo glutamatérgico, enquanto que as

sinapses entre as células amácrinas e as CGs são de tipo GABAérgico e glicinérgico

(LUKASIEWICZ; WERBLIN, 1990; PANG; GAO F.; S.M., 2002).

Ainda que as sinapses químicas sejam vistas como o principal mecanismo

4
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Figura 2.1: Estrutura da retina de vertebrados, mostrando as junções gap expressas em
quase todas as camadas da retina. O grá�co mostra os seguintes acoplamentos entre células
por junções gap: cone-cone, bastonete-bastonete, cone-bastonete, horizontal-horizontal,
AII-AII, AII-bipolar, ganglionar-amácrina e ganglionar-ganglionar. CX signi�ca conexina
que é a proteína que forma os canais das junções gap. Cada letra corresponde a um tipo
de neurônio: R = Bastonete, C = Cone, B = Bipolar, H = Horizontal, A = Amácrina e
G = Ganglionar. Figura extraída de (BLOOMFIELD; VÖLGYI, 2009).

de comunicação neural, as sinapses elétricas também desempenham um papel

comunicando neurônios vizinhos, permitindo a rápida propagação de sinais entre

eles, e são consideradas como elementos chave e essenciais para o entendimento

completo das funções cerebrais (TRAUB et al., 2005). Várias propriedades fazem

da retina o melhor modelo de rede neural para o estudo do papel das sinapses

elétricas no sistema nervoso central (BLOOMFIELD; VÖLGYI, 2009).

O acoplamento através de junções gap permite a propagação lateral de sinais

visuais. Essas junções, cujos valores de condutância são próximos de centenas

de pS, permitem a transferência e�ciente de sinais visuais no interior da retina
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de vertebrados, o que gera uma atividade da rede mais correlacionada, e como

consequência, a diminuição do ruído (SMITH; VARDI, 1995; VARDI; SMITH,

1996). A importância das sinapses elétricas é ainda maior no caso das vias da

visão escotópica, onde as junções gap são obrigatórias para a transmissão do sinal

desde os fotorreceptores ate a camada das CGs (BLOOMFIELD; VÖLGYI, 2004).

2.2 Sinapses

As principais formas de comunicação entre os neurônios são as sinapses elétricas

e químicas. Nas sinapses elétricas, existe um �uxo rápido de corrente bidirecional

através de junções gap, que são canais transmembrana que conectam duas células

(Figura 2.2). A fonte dessa corrente é a diferença de potencial de membrana

entre as células. Por outro lado, as sinapses químicas permitem a comunicação

unidirecional e mais lenta entre células através da secreção de neurotransmissores.

O neurotransmissor liberado pelo neurônio pré-sináptico se liga temporariamente

a proteínas da membrana pós-sináptica chamadas neurorreceptores, o que leva

à abertura de canais, permitindo a passagem de correntes iônicas através da

membrana. Os neurônios pré-sinápticos que despolarizam a membrana do

neurônio pós-sináptico se chamam excitatórios, enquanto que os que hiperpolarizam

a membrana pós-sináptica se chamam inibitórios. A excitação ou inibição

induzida depende do neurotransmissor. Por exemplo, o glutamato gera potenciais

pós-sinápticos excitatórios enquanto o GABA e a glicina geram potenciais

pós-sinápticos inibitórios (PURVES et al., 2004). No caso de sinapses químicas, o

potencial de ação (PA) pós-sináptico é gerado como resultado da soma temporal

e espacial dos potencias pós-sinápticos (PPS) (PURVES et al., 2004). Em

sinapses elétricas, o PA pós-juncional é gerado como resultado da soma temporal e

espacial de potencias pós-juncionais (PPJ) (WANG; BARAKAT; ZHOU, 2010). A

capacidade dos PPS ou PPJ para gerar PAs pós-sinápticos ou pós-juncionais pode

ser determinada pela e�cácia sináptica (KOMENDANTOVAND; ASCOLI, 2009).

A maioria dos neurônios excitatórios do sistema nervoso central são

glutamatérgicos. Existem vários tipos de neurorreceptores glutamatérgicos. Três
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Figura 2.2: Esquema de junções gap. Modi�cada de (PURVES et al., 2004).

deles são chamados receptores de NMDA, AMPA e kainato respectivamente. A

maioria das sinapses glutamatérgicas que contem receptores de tipo AMPA também

contem de tipo NMDA. A maioria dos neurônios inibitórios usa GABA ou glicina

como neurotransmissores. As sinapses GABAérgicas podem ter três tipos de

neurorreceptores, chamados de GABAA, GABAB e GABAC (PURVES et al., 2004).

Praticamente, todos os neurotransmissores identi�cados no cérebro existem

também na retina. As células bipolares usam glutamato como o seu transmissor.

Neurorreceptores de glutamato são expressos por CGs e amácrinas (SHEPHERD,

2004). As CGs expressam receptores de tipo AMPA, NMDA, GABA e glicina

(LUKASIEWICZ; WERBLIN, 1990). As células amácrinas usam glicina e GABA

como o seu transmissor. As células pós-sinápticas das sinapses GABAérgicas das

células amácrinas apresentam receptores de tipo GABAA e GABAC (ROSKA;

NEMETH; WERBLIN., 1998).

As sinapses químicas recebidas pelas CGs são de um tipo especial chamado

de sinapse graduada. Este tipo de sinapse transmite sinais analógicos através

da liberação continua de neurotransmissores, onde a taxa de liberação dos

neurotransmissores varia com mudanças graduais no potencial de membrana da

célula pré-sináptica (SIKORA; GOTTESMAN; MILLER, 2005).

Vários modelos fenomenológicos simples de sinapses são capazes de representar
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com boa aproximação a dependência das correntes sinápticas com o tempo e

potencial de membrana. O acoplamento elétrico não reti�cado através de junções

gap pode ser expresso por

Ielec1 = gelec(V1 − V2) (2.1)

Ielec2 = −Ielec1, (2.2)

onde Ielec1 é a corrente que �ui do neurônio 1 para o neurônio 2 através da junção gap,

gelec é a condutância da junção gap, V1 é o potencial de membrana de uma das células

e V2 é o potencial de membrana da outra célula acoplada a primeira. Igualmente,

um dos modelos mais simples e mais utilizado de sinapse química supõe uma subida

instantânea da condutância sináptica gsyn(t) desde 0 a gsyn (pico da condutância)

no tempo t0 seguido de um decaimento exponencial com uma constante de tempo τ

gsyn(t) = gsyne
−(t−t0)/τ (2.3)

para o tempo t < t0, a condutância sináptica é zero, gsyn(t) = 0. O tempo t0 é quando

ocorre o PA pré-sináptico. Os receptores de tipo AMPA e GABAA constituem

sinapses que apresentam relação aproximadamente linear entre voltagem e corrente.

Isto permite modelar essas sinapses como condutâncias ôhmicas,

Isyn = gsyn(V (t) − Esyn), (2.4)

onde gsyn é a condutância, V é o potencial de membrana e Esyn é o potencial de

reversão da sinapse (DESCHUTTER, 2010; CARNEVALE; HINES, 2004).

2.3 Entrada da camada ganglionar

A CG é uma célula relativamente pequena, tendo soma com diâmetro medindo

10 − 25µm e dendritos que tipicamente se estendem por 20 − 200µm. As CGs
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recebem sinapses exclusivamente nos dendritos e não no soma (SHEPHERD,

2004). O raio dendrítico das CGs da salamandra é aproximadamente 100µm

(LUKASIEWICZ; WERBLIN, 1990). Os dendritos das CGs recebem entradas

sinápticas excitatórias das células bipolares e entradas sinápticas inibitórias das

células amácrinas (LUKASIEWICZ; WERBLIN, 1990). Células bipolares usam

glutamato como o seu transmissor, que ativa uma condutância de cátions com um

potencial de reversão próximo de 0 mV (MITTMAN; TAYLOR; COPENHAGEN,

1990). A grande maioria das células amácrinas usa GABA ou glicina como

o seu neurotransmissor (ROSKA; NEMETH; WERBLIN., 1998), que ativa

uma condutância de cloreto com potencial de reversão próximo de -60 mV

(LUKASIEWICZ; WERBLIN, 1994). As respostas das CGs frente a um estímulo

luminoso são associadas a uma maior mudança da condutância pós-sináptica das

sinapses inibitórias entre células amácrinas e ganglionares do que da condutância

das sinapses excitatórias entre células bipolares e ganglionares (PANG; GAO F.;

S.M., 2002). A despolarização das células bipolares leva logo à despolarização das

células amácrinas, de modo que o valor da condutância pós-sináptica e do potencial

de reversão são produto da contribuição simultânea das sinapses glutamatérgicas e

GABAérgicas/glicinérgicas de células bipolares e amácrinas pré-sinápticas (PANG;

GAO F.; S.M., 2002). O aumento na intensidade da iluminação incidente na retina

aumenta a intensidade das correntes sinápticas excitatórias e inibitórias recebidas

pelas CGs, e consequentemente aumenta a corrente sináptica líquida (WU; GAO;

PANG, 2004; PANG; GAO; WU, 2003).

Diferentes tipos de células bipolares e células amácrinas medeiam as entradas

recebidas pelos diferentes tipos de CGs. A maioria das células bipolares ON responde

à luz com aumento rápido do potencial de membrana seguido de um decaimento

depois do pico inicial de voltagem. Existem diferenças nos tempos de decaimento

entre células bipolares ON. Em resposta a um estimulo luminoso sustentado, as

respostas temporais das células bipolares ON se classi�cam pelo menos em dois

grupos. Para o primeiro grupo, a média do tempo de decaimento é 400 ms,

enquanto que para o segundo grupo é de 4000 ms. Isto faz com que o primeiro

grupo seja chamado de transiente e o segundo de sustentado (ICHINOSE; SHIELDS;

LUKASIEWICZ, 2005; AWATRAMANI; SLAUGHTER, 2000). Porém, a latência
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dos dois grupos é igual. O curso do tempo do decaimento pode ser aproximado por

uma função exponencial. Essa diferença nos tempos de decaimento permite explicar

as respostas de tipo transiente e sustentada observadas nas CGs (AWATRAMANI;

SLAUGHTER, 2000). Também, tem sido observado que as sinapses GABAérgicas

e glicinérgicas que fazem feedback entre as células amácrinas e bipolares diminuem

a liberação vesicular glutamatérgica das células bipolares para as CGs, contribuindo

com a formação de entradas transientes das CGs (ROSKA; NEMETH; WERBLIN.,

1998).

A aplicação de um degrau de estimulo luminoso revela a existência de três tipos

de CGs, cada uma respondendo de uma maneira diferente: as CGs do primeiro tipo

respondem com aumento da atividade de disparos quando a luz é ligada (células

ON); as do segundo tipo respondem com aumento da atividade de disparos quando

a luz é desligada (células OFF); e as do terceiro tipo respondem com aumento da

atividade de disparos duas vezes, uma quando a luz é ligada e outra quando a luz

é desligada (células ON-OFF) (Figura 2.3). As respostas para estímulos luminosos

das CGs ON e as respostas ON das CGs ON-OFF são geradas pela despolarização

de células bipolares ON, enquanto as respostas das células OFF e as respostas

OFF das células ON-OFF são geradas pela despolarização de células bipolares OFF

(ZHANG; WU, 2010; HENSLEY; YANG; WU, 1993; WUNK; WERBLIN, 1979).

Além disto, tem sido observado que as CGs ON-OFF apresentam resposta transiente

caracterizada pelo disparo de vários PAs logo após o estimulo atingir a retina e pelo

desaparecimento desses disparos um curto tempo depois. Por outro lado, as CGs

ON e OFF apresentam resposta sustentada que se inicia no mesmo instante das

outras, mas se mantém durante um tempo mais prolongado (ZHANG; WU, 2010;

HENSLEY; YANG; WU, 1993; WUNK; WERBLIN, 1979).

2.4 Acoplamento elétrico na camada ganglionar

As CGs de tipo transiente ON-OFF da retina da salamandra apresentam

forte acoplamento juncional entre células vizinhas, revelado por injeção do corante

Neurobiotina (Figura 2.4). Isto sugere que as respostas destas células não são
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Figura 2.3: Respostas típicas dos três tipos de CGs (ON, OFF e ON-OFF) da retina da
salamandra para um degrau de estimulo luminoso. Modi�cada de (WUNK; WERBLIN,
1979).

somente in�uenciadas pela entrada sináptica que recebem, mas também pelo

acoplamento elétrico entre células adjacentes (ZHANG; WU, 2010). Igualmente,

sinapses elétricas entre CGs do tipo alfa1 têm sido detectadas na retina de ratos.

Após injeção intracelular de Neurobiotina dentro das células alfa, medidas do

marcador de acoplamento resultaram na detecção de junções gap dendrodendríticas.

Registros de pares de células alfa vizinhas mostraram uma condutância de junção

simétrica com valor médio de 1,35 nS (HIDAKA; AKAHORI; KUROSAWA, 2004).

A rede sináptica elétrica mais complexa da retina acontece na camada das CGs.

Nesta camada, as CGs não se conectam eletricamente apenas entre si, mas também

fazem sinapses elétricas com as células amácrinas. As evidencias experimentais

sugerem que o acoplamento elétrico entre CGs é seletivo, de modo que só estão

acopladas eletricamente as células do mesmo tipo (e.g. ON-ON eOFF-OFF, mas não

ON-OFF) (MEISTER; LAGNADO; BAYLOR, 1995; BRIVANLOU; WARLAND;

MEISTER, 1998). Estudos com roedores mostraram que, na camada ganglionar,

1As CGs podem ser classi�cadas, do ponto de vista morfológico, em classes denominadas alfa,
beta, gama (BOYCOTT; WÄSSLE, 1974).



2.4 - Acoplamento elétrico na camada ganglionar 12

Figura 2.4: CG ON-OFF da salamandra injetada com Neurobiotina que mostra
acoplamento com células vizinhas. Extraída de (ZHANG; WU, 2010).

só os vizinhos mais próximos estão acoplados através de junções gap. Isto sugere

que a rede formada pelo acoplamento elétrico de CGs é altamente localizada, em

geral com 3 a 8 vizinhos mais próximos por cada CG. No entanto, as CGs acopladas

eletricamente devem ser consideradas como um arranjo elétrico continuo que se

espalha por toda a camada ganglionar da retina. A forte localização das conexões

elétricas sugere que a condutância das junções gap deve ser relativamente baixa

(HU; BLOOMFIELD, 2003; HU et al., 2010; HIDAKA; AKAHORI; KUROSAWA,

2004; DACEY; BRACE, 1992).

Vários trabalhos concordam em que o acoplamento elétrico na camada das

CGs é responsável pela sincronização observada de células vizinhas (BRIVANLOU;

WARLAND; MEISTER, 1998; HU; BLOOMFIELD, 2003). Mais da metade da

atividade exibida pela retina é de tipo correlacionado. É bem conhecido que

o acoplamento elétrico na retina incrementa a sincronia entre disparos de uma

população de neurônios (VARDI; SMITH, 1996; VERUKI; HARTVEIT, 2002).

Porém, outros estudos sugerem que esta não é a única função desempenhada pelo

acoplamento elétrico entre as CGs. Alguns estudos computacionais sugerem que as

junções gap na camada das CGs provavelmente desempenhariam múltiplas funções

de processamento global. Estudos experimentais e computacionais desenvolvidos na

retina de vertebrados têm mostrado outras funções tais como aumento da relação

do sinal-ruído (SMITH; VARDI, 1995; VARDI; SMITH, 1996) e, possivelmente,

aumento da faixa dinâmica (PUBLIO; OLIVEIRA; ROQUE, 2009; PUBLIO;



2.5 - Faixa dinâmica 13

CEBALLOS; ROQUE, 2012).

2.5 Faixa dinâmica

A resposta coletiva de uma rede neural pode codi�car estímulos sensoriais

distribuídos por uma gama de valores de intensidade. No caso da retina, esta codi�ca

estímulos luminosos que abrangem mais de 10 ordens de grandeza de intensidade

(SHEPHERD, 2004; PURVES et al., 2004). A gama de estímulos para os quais a

resposta da rede varia signi�cativamente é quanti�cado pela faixa dinâmica e é uma

propriedade fundamental das redes neurais.

Para uma determinada intensidade de estimulo apropriadamente de�nida r (e.g.

intensidade luminosa que chega aos fotorreceptores da retina), a resposta f(r) de

uma célula ou de uma rede neural (e.g. a frequência de disparos da célula ou da

rede) satura num dado valor fmax para valores su�cientemente grandes de r (Figura

2.5). De�nindo r10 e r90 como os valores de estimulação para os quais a resposta

f(r) tem valores de 10% e 90% de fmax, respectivamente, a faixa dinâmica ∆ pode

ser de�nida como (COPELLI et al., 2005)

∆ = 10log(
r90
r10

). (2.5)

A faixa dinâmica é dada em unidades logarítmicas. Em outras palavras, a faixa

dinâmica mede o número de décadas para as quais o estimulo pode apropriadamente

ser discriminado, descartando estímulos muito fracos para ser detectados (r < r10) ou

muito próximos à saturação (r > r90) (KINOUCHI; COPELLI, 2006; COPELLI et

al., 2005). O valor r10 determina a sensibilidade do sistema, de modo que decréscimos

do valor de r10 são interpretados como aumento da sensibilidade.

No caso da retina, diferentes tipos de entrada sináptica modi�cam a faixa

dinâmica das CGs. Em particular, há evidência experimental de mudanças na

faixa dinâmica de CGs dependentes da inibição pre-sináptica (SAGDULLAEV;

MCCALL; LUKASIEWICZ, 2006). Outro resultado experimental é o de que as

CGs de tipo sustentado apresentam faixas dinâmicas maiores do que as CGs de tipo
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Figura 2.5: Curva F-r em unidades arbitrárias de estímulo r e resposta F . A faixa de
valores de intensidades dos estímulos entre 10% e 90% da intensidade máxima da resposta
fmax é indicada por ∆. Os limites de ∆ são as frequências F0.1 e F0.9. Figura modi�cada
de (KINOUCHI; COPELLI, 2006).

transiente (HENSLEY; YANG; WU, 1993; THIBOS; WERBLIN, 1978; WU; GAO;

PANG, 2004).

2.6 Formalismo de Hodgkin e Huxley

As propriedades elétricas que determinam o potencial de membrana de um

neurônio provêm da separação de cargas iônicas pela membrana celular. Os meios

intracelular e extracelular contêm diferentes concentrações de íons tais como potássio

(K+), sódio (Na+) e cálcio (Ca2+). A base elétrica da atividade dos neurônios é o

�uxo de íons através de canais iônicos inseridos na membrana celular.

O potencial de membrana para o qual uma espécie de íon está em equilíbrio

eletroquímico e não se produzem contribuições líquidas de correntes para esse íon é

determinado pela equação de Nernst:

Erev =
RT

zF
ln(

[X]in
[X]out

), (2.6)

onde R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em escala absoluta (K),

z é a valência do íon, F é a constante de Faraday, X é o íon correspondente e [X]out
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e [X]in são as concentrações extracelular e intracelular do íon, respectivamente.

As correntes presentes em uma membrana de um neurônio são de dois tipos:

correntes capacitivas devidas às cargas acumuladas dos lados interno e externo

da membrana e correntes resistivas devidas aos canais iônicos que permitem a

passagem transmembrana dos íons e correntes injetadas por mecanismos externos

como eletrodos (Figura 2.6).

Figura 2.6: Circuito elétrico equivalente de uma porção de membrana. Contem a
capacitância de membrana em paralelo com os canais iônicos (correntes resistivas) e
correntes injetadas por eletrodos. Modi�cado de (STERRATT et al., 2011).

A equação que determina a mudança do potencial de membrana em função

destas correntes é:

C
dV

dt
= Iion + Iinj, (2.7)

onde C é a capacitância de membrana da célula, V é a voltagem de membrana e

Iion e Iinj são as correntes iônica e injetada respectivamente.

A forma matemática para representar as correntes produzidas pelo �uxo de íons

através de canais cuja condutância depende do potencial de membrana, seguindo o

formalismo de Hodgkin e Huxley é:

Iion = gionn
ahb(V − Eion), (2.8)

onde n e h são as variáveis de ativação e inativação da condutância, Eion é o potencial

de Nernst (também chamado de reversão) determinado pela equação de Nernst, gion

é a condutância máxima do canal e V é o potencial de membrana. Os expoentes
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a e b são números inteiros necessários para obter o melhor ajuste entre o modelo

e as medidas experimentais da condutância iônica correspondente. As variáveis de

ativação e inativação do canal, n e h são determinadas através das taxas de transição

α(V ) e β(V ) que também são dependentes do potencial de membrana.

As variáveis de ativação e inativação n e h variam no tempo de acordo com uma

equação do tipo (escrita aqui apenas em termos da variável n):

dn

dt
= αn(1 − n) − βnn. (2.9)

Esta equação pode ser reescrita em termos de uma variável estacionária n∞(V )

e de uma constante de tempo característica τn(V ) de�nidas como:

n∞ =
αn

αn + βn
(2.10)

τ∞ =
1

αn + βn
. (2.11)

Em termos dessas duas variáveis a equação 2.9 torna-se:

dn

dt
=
n∞ − n

τn
. (2.12)

A modelagem computacional das correntes de cálcio requer uma aproximação

diferente da descrita acima, pois os íons de cálcio apresentam uma concentração

extremamente baixa de íons livres intracelulares. Nesta situação, as concentrações

iônicas não podem ser tratadas como constantes e têm que ser modeladas

explicitamente. As concentrações de cálcio devem ser rastreadas no tempo para

permitir o recálculo do potencial de equilíbrio do cálcio durante o curso da

simulação. Também, alguns canais de potássio dependentes do potencial de

membrana são dependentes da concentração intracelular de cálcio, requerendo

conhecer a concentração intracelular de cálcio para assim determinar a condutância

iônica do canal.
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A concentração de cálcio em um compartimento é altamente dinâmica e é

determinada pela entrada do cálcio através dos canais dependentes de voltagem.

O �uxo que resulta das correntes de cálcio ICa pode ser modelado pela equação;

Jcc = −aICa
2Fv

, (2.13)

onde a é a área através da qual a corrente �ui, v é o volume do compartimento

intracelular e F é a constante de Faraday. Esta corrente aumenta a concentração

de cálcio intracelular para um valor �xo. Outros mecanismos tais como bombas de

cálcio localizadas na membrana agem para restaurar a concentração de cálcio para o

nível de repouso. O seguinte modelo simples captura o fenômeno de restauração da

concentração de cálcio para valores de repouso [Ca2+]res, supondo um decaimento

exponencial da concentração de cálcio com constante de tempo τdec, assim:

d[Ca2+]

dt
= Jcc −

[Ca2+] − [Ca2+]res
τdec

. (2.14)



Capítulo 3

Métodos

Neste capitulo é apresentado detalhadamente o modelo compartimental da CG,

descrevendo suas propriedades passivas e seus canais iônicos. Em seguida, são

descritos a topologia e os padrões de conectividade do modelo de rede constituído

de CGs acopladas eletricamente para representar a camada ganglionar da retina.

Nas seções seguintes descrevem-se as entradas sinápticas e o processo de simulação

das redes, que envolve diferentes con�gurações na conectividade e na estimulação

da rede, assim como as ferramentas matemáticas e estatísticas utilizadas na análise

dos dados.

3.1 Modelo da célula ganglionar

Foi utilizado ummodelo de CG da salamandra tigre descrito em (FOHLMEISTER;

MILLER, 1997). A célula foi modelada segundo o formalismo baseado em

condutância de Hodgkin Huxley e a técnica de compartimentalização de Rall

(DESCHUTTER, 2010; STERRATT et al., 2011). Esse modelo apresenta um

compartimento cilindrico com dimensões e propriedades passivas mostradas na

Tabela 3.1. O modelo contém correntes iônicas dependentes do potencial de

membrana identi�cadas como corrente de sódio (INa), corrente de cálcio (ICa) e as

seguintes correntes de potássio: tipo A (IA), ativada por Cálcio (IKCa) e reti�cadora

lenta (IK), cujas taxas de transição dependentes do potencial de membrana estão

descritas na Tabela 3.2. A partir de tais taxas, determinaram-se as variáveis de

ativação e inativação através da equação 2.12. A Tabela 3.3 contem as condutâncias

18
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máximas e os potenciais de Nernst (ou de reversão) das correntes iônicas. Os testes

feitos com este modelo foram realizados à temperatura de 22◦C.

Grandeza Valor

Capacitância especi�ca de membrana (Cm) 1 µF/cm2

Resistência de entrada 1 GΩ

Diâmetro do compartimento 25 µm

Comprimento do compartimento 25 µm

Tabela 3.1: Propriedades passivas e dimensões do modelo computacional da CG

De acordo com a lei de Kircho�, a soma das cinco correntes iônicas (mais a

corrente de vazamento) e a corrente capacitiva é dada pela seguinte equação:

Cm
dV

dt
+ gNam

3h(V − ENa) + gCac
3(V − ECa) +

(gKn
4 + gAa

3hA + gKCa)(V − EK) + gL(V − EL) = Iinj, (3.1)

onde Cm é a capacitância especí�ca de membrana, V é o potencial de membrana,

gNa é a densidade de condutância máxima do sódio, m é a variável de ativação do

sódio, h é a variável de inativação do sódio e ENa é o potencial de Nernst do sódio;

gCa é a densidade de condutância máxima do cálcio, c é a variável de ativação do

cálcio e ECa é o potencial de reversão da corrente de cálcio; gK é a densidade de

condutância máxima da corrente de potássio reti�cadora lenta e n é a variável de

ativação da corrente de potássio reti�cadora lenta; gA é a densidade de condutância

máxima da corrente de potássio de tipo A, a é a variável de ativação e hA é a variável

de inativação da corrente de potássio de tipo A; gKCa é a densidade de condutância

da corrente de potássio ativada por cálcio; Ek é o potencial de Nernst do potássio;

gL é a densidade de condutância máxima e EL é o potencial de reversão da corrente

de vazamento. O termo Iinj refere-se às correntes injetadas no neurônio, que neste

caso corresponde à soma das correntes sinápticas tanto químicas quanto elétricas.

O potencial de reversão da corrente de cálcio ECa foi modelado explicitamente
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Corrente iônica Taxas de transição

INa = gNam
3h(V − ENa) α =

−0.6(V + 30)

e−0.1(V+30) − 1
β = 20e−(V+55)/18

α = 0.4e−(V+50)/20 β =
6

e−0.1(V+20) + 1

ICa = gCac
3(V − ECa) α =

−0.3(V + 13)

e−0.1(V+13) − 1
β = 10e−(V+38)/18

IK = gKn
4(V − EK) α =

−0.02(V + 40)

e−0.1(V+40) − 1
β = 0.4e−(V+50)/80

IA = gAa
3hA(V − EK) α =

−0.006(V + 90)

e−0.1(V+90) − 1
β = 0.1e−(V+30)/10

α = 0.04e−(V+70)/20 β =
0.6

e−0.1(V+40) + 1

Tabela 3.2: Taxas de transição dependentes do potencial de membrana das correntes
iônicas

pela equação de Nernst:

ECa =
RT

2F
ln

[Ca2+]out
[Ca2+]in

(t). (3.2)

A concentração intracelular de cálcio foi calculada por:

d[Ca2+]in
dt

=
−3ICa
2Fr

− [Ca2+]in − [Ca2+]res
τCa

(3.3)

com τCa = 10 ms, r = 3 µm e [Ca2+]res = 0,00005 mM. A densidade de condutância

da corrente de potássio dependente de cálcio foi determinada através da equação:

gKCa = gKCa
( [Ca2+]in
(Ca2+)diss

)2

1 + ( [Ca2+]in
(Ca2+)diss

)2
, (3.4)

onde gKCa = 0,05 mS/cm2 e (Ca2+)diss = 0,001 mM.
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Corrente iônica Densidade de condutância máxima Potencial de reversão (mV)

(mS/cm2)

Na gNa = 40 ENa = +35

Ca gCa = 2 ECa calculado por Eq. 3.2

K gK = 12 EK = -75

A gA = 36 EK = -75

KCa gKCa calculado por Eq. 3.4 EK = -75

Vazamento gL = 0,05 EL = -65

Tabela 3.3: Condutâncias máximas e os potenciais de reversão (Nernst) das correntes
iônicas

3.2 Construção da rede

A topologia da rede neural conectada via junções gap da camada ganglionar da

retina é ainda desconhecida, e os detalhes especí�cos provavelmente variam de uma

espécie para outra. Sendo assim, uma rede bidimensional com topologia quadrada,

por sua simplicidade, poderia ser considerada como o primeiro passo na direção

de um modelo biologicamente plausível. Partindo desse pressuposto, uma rede

quadrada de dimensão 20x20 foi construída tendo uma CG em cada um de seus

nós. Para simpli�car, todos os neurônios têm as mesmas propriedades morfológicas

e de membrana (descritas na seção anterior) e a heterogeneidade foi introduzida

pela variabilidade no sinal de entrada e no padrão de conectividade (TRAUB et al.,

2005; PUBLIO; OLIVEIRA; ROQUE, 2009).

Embora as junções gap entre CGs estejam localizados nos dendritos e não no

soma (HIDAKA; AKAHORI; KUROSAWA, 2004), como o modelo de CG utilizado

possui apenas um compartimento (correspondendo ao soma), as conexões elétricas

entre as CGs foram do tipo soma-somática. Esta simpli�cação trouxe a vantagem

de reduzir o custo computacional do modelo e permitir a simulação de uma rede

com o tamanho da utilizada neste trabalho.

Em um artigo recente, foi avaliado o efeito de diferentes padrões de conectividade
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via sinapses elétricas entre bastonetes na camada fotorreceptora e células amácrinas

AII (PUBLIO; OLIVEIRA; ROQUE, 2009). Neste trabalho, pretende-se realizar

análise parecida, mas para conexões via sinapses elétricas entre CGs da camada

ganglionar. Seguindo o trabalho mencionado, as conexões por junções gap entre

as CGs foram determinada de maneira probabilística. Cada CG na rede faz uma

sinapse elétrica com cada uma de suas vizinhas (considerando as células na diagonal

também como vizinhas) com probabilidade p, onde p pode assumir os valores: 0,

0,25, 0,5, 0,75 e 1. O caso p = 0 corresponde ao caso da rede desacoplada e o caso

p = 1 corresponde ao caso totalmente acoplado em que cada CG está acoplada às

suas 8 vizinhas. Os demais casos correspondem a situações em que uma CG está

acoplada, em média, com 2, 4 e 6 de suas vizinhas. Os cinco padrões de conectividade

possíveis serão indicados pelo índice de conectividade k, que pode assumir os valores

0, 2, 4, 6 e 8. A Figura 3.1 mostra o caso em que k = 8. O valor da condutância das

junções gap foi �xado em 1,35 nS, de acordo com medidas experimentais (HIDAKA;

AKAHORI; KUROSAWA, 2004).

Figura 3.1: Rede das CGs acopladas via junções gap para k = 8

3.3 Entrada sináptica

Dois tipos de entrada associadas com grupos de células bipolares foram

modelados, um grupo com respostas transientes e outro com respostas sustentadas à

apresentação de um estímulo luminoso na retina. O estímulo na camada de CGs na
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retina da salamandra pode ser representada por uma curva exponencial decrescente,

caracterizada por um tempo de decaimento (Figura 3.2). Estas entradas foram

modeladas por correntes pós-sinápticas aplicadas às CGs ajustadas para reproduzir

dados experimentais (AWATRAMANI; SLAUGHTER, 2000; PANG; GAO F.; S.M.,

2002). As correntes pós-sinápticas para os dois tipo de entrada, sustentada e

transiente, foram modeladas segundo as equações 2.3 e 2.4, ou seja:

Isyn = gsyne
−(t−t0)/τ (V − Erev), (3.5)

onde τ é o tempo de decaimento, gsyn é a condutância máxima, t0 é a latência

do primeiro disparo e Erev é o potencial de reversão. Os valores utilizados para

estes parâmetros estão na Tabela 3.4 e foram obtidos de estudos experimentais

(PANG; GAO F.; S.M., 2002; AWATRAMANI; SLAUGHTER, 2000). Os valores

da condutância sináptica máxima e do potencial de reversão incluem a contribuição

simultânea das sinapses glutamatérgicas e GABAérgica/glicinérgica de células

bipolares e amácrinas pré-sinápticas (PANG; GAO F.; S.M., 2002), enquanto que os

tempos de decaimentos para as entradas sustentada e transiente seguem as evoluções

temporais observadas em células bipolares (AWATRAMANI; SLAUGHTER, 2000)

e em CGs (PANG; GAO F.; S.M., 2002) classi�cadas como respostas transientes ou

sustentadas.

Parâmetro Valor

Tempo de decaimento (ms) - Entrada transiente 400 ± 80A

Tempo de decaimento (ms) - Entrada sustentada 4000 ± 2000A

Condutância máxima (nS) gsyn ± 0.1gBsyn

Latência do primeiro disparo (ms) 90 ± 20A

Potencial de reversão (mV) - Excitação mais inibição - 42B

Potencial de reversão (mV) - Somente excitação + 1, 5B

Tabela 3.4: Parâmetros usados para modelar as correntes sinápticas apresentadas como
entradas para as CGs. O valor de gsyn foi deixado livre para ser variado durante as
simulações (ver adiante). A. Dados obtidos de (AWATRAMANI; SLAUGHTER, 2000).
B. Dados obtidos de (PANG; GAO F.; S.M., 2002).
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Para impor variabilidade tanto na sequência temporal dos PAs quanto da

frequência de disparo das CGs, os parâmetros de tempo de decaimento, latência

do primeiro disparo e condutância máxima foram inseridos nos códigos como

distribuições normais com uma determinada média e um desvio padrão, como

mostrados na Tabela 3.4. Exemplos de entradas sustentada e transiente são

mostrados na Figura 3.2.

Figura 3.2: Correntes pós-sinápticas usadas como entrada para uma CG, no caso em
que V = -65 mV. A curva azul corresponde à entrada transiente com tempo de decaimento
de 400 ms, enquanto a curva verde corresponde à entrada sustentada com tempo de
decaimento de 4000 ms.

3.4 Simulações

A �m de determinar um passo de tempo que permitiria obter simulações da

rede rápidas, mas com boa precisão, três simulações foram realizadas, com passos

de tempo de 0,25, 0,025 e 0,0025 ms. Essas simulações foram usadas para se

obter a taxa de disparo do modelo computacional da CG da salamandra isolada

para diferentes valores de degrau de corrente injetada, com duração de 1 s. As

curvas de frequência de disparo versus corrente injetada (F-I) foram determinadas

para cada passo de tempo e comparadas entre si. Estabeleceu-se como máxima

diferença aceitável entre as três curvas um desvio percentual nas frequências de 5%.

Caso a diferença percentual não ultrapassasse este valor, as três simulações seriam
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consideradas muito similares e o maior passo de tempo (ou seja, o de menor custo

computacional) seria o escolhido. Caso a diferença fosse maior que 5%, o maior

passo de tempo seria descartado e um novo passo de tempo menor seria adicionado

para ser testado.

Com o intuito de observar o efeito da inibição pré-sináptica (i.e. inibição devida

às células amácrinas) sobre a faixa dinâmica das CGs, realizaram-se duas montagens

experimentais: a primeira correspondeu a uma camada de CGs, onde cada neurônio

recebeu sinais excitatórios e inibitórios simultaneamente, considerando um potencial

de reversão de -42 mV, enquanto a segunda correspondeu a uma camada de

CGs, onde cada neurônio recebeu somente sinais excitatórios (i.e. sem inibição

pré-sináptica), para a qual o potencial de reversão utilizado foi de +1,5 mV (ver

Tabela 3.4).

Cada neurônio recebeu um de dois tipos de entrada, transiente ou sustentada,

determinada pela probabilidade pe de se receber entrada transiente com valores

iguais a 0,75 ou 1. Essas duas possibilidades de entrada correspondem a dois

possíveis cenários: o primeiro cenário supõe que as CGs ON e as ON-OFF estão

acopladas entre si (ZHANG; WU, 2010), sendo que as primeiras apresentam

respostas sustentadas e as segundas respostas transientes. As CGs ON-OFF se

encontram na retina da salamandra com proporção próxima de 75% (HENSLEY;

YANG; WU, 1993; MITTMAN; TAYLOR; COPENHAGEN, 1990; BURKHARDT;

FAHEY; SIKORA, 1998) e aqui essa proporção foi modelada através de pe = 0,75. O

segundo cenário supõe que existe acoplamento elétrico apenas entre as CGs ON-OFF

(ZHANG; WU, 2010), cujas respostas são transientes, e é por isto que utilizou-se pe

= 1 para esse cenário. Um cenário que não foi analisado por sua pouca probabilidade

de ocorrência, de acordo com os estudos experimentais (BRIVANLOU; WARLAND;

MEISTER, 1998; MEISTER; LAGNADO; BAYLOR, 1995; ZHANG; WU, 2010) é

aquele onde somente as CGs ON estariam acopladas eletricamente.

Para explorar os efeitos das conexões por junções gap na faixa dinâmica da

camada de CGs, um conjunto de simulações foi executado alterando os parâmetros

índice de conectividade k e probabilidade de entrada transiente pe. As simulações

foram rodadas utilizando o neurossimulador NEURON (CARNEVALE; HINES,
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2004), no sistema operacional Linux, em um cluster Beowulf de 16 processadores

Intel Xeon 2,66 GHz. Foram feitas simulações para cada dupla de parâmetros (k,

pe), para os dois tipos de montagens experimentais propostos, tanto para a camada

de CGs, onde cada neurônio recebeu sinais excitatórios e inibitórios simultaneamente

(chamado grupo ExcInh), quanto para a camada de CGs, onde cada neurônio

recebeu somente sinais excitatórios (chamado grupo Exc), resultando num total

de 20 grupos de simulações. O potencial de membrana inicial foi de -65 mV. O

critério para a detecção de um PA foi a ultrapassagem de um limiar �xo de -20 mV.

Para cada dupla (k, pe) foi gerada uma rede.

Para gerar as curvas F-I das CGs, as redes foram estimuladas para diferentes

valores de corrente sináptica, indo de valores baixos para valores altos de corrente,

o que seria equivalente a ter estimulado a retina com iluminação variando de fraca a

alta (WU et al 2004, PANG et al 2003). A variação dos valores da corrente sináptica

foi feita através de um artifício em que o valor da condutância sináptica era variado

para simular a variação na corrente (explorando a relação linear entre corrente e

condutância sináptica dada pela equação 2.4).

O valor da corrente mínima foi de�nido fazendo o valor da condutância sináptica

ser igual a gsyn = 0,1 nS (escolhido por ser o menor valor de gsyn capaz de fazer

o neurônio disparar) e o valor máximo da corrente foi de�nido fazendo gsyn = 11

nS (valor experimental de saturação, ver abaixo). Deste modo, a estimulação de

cada rede consistiu simular a injeção de correntes sinápticas para todos os neurônios

segundo o artifício descrito acima, isto é, fazendo o valor de gsyn variar de 0,1 a 11

nS, em passos de 0,1 nS.

A máxima condutância sináptica utilizada de 11 nS corresponde a valores de

condutância sináptica medidos experimentalmente para diferentes CGs da retina

de salamandra submetidas a estimulação visual com intensidade de luz de 2,05 x

105 ftons/µm2s (PANG; GAO F.; S.M., 2002). A gama de intensidades luminosas

entre completa escuridão e o máximo valor de intensidade luminosa (2,05 x 105

ftons/µm2s) abrange a faixa dinâmica de CGs ON, OFF e ON-OFF observada

experimentalmente na salamandra e em camundongos (ZHANG; WU, 2010; WU;

GAO; PANG, 2004; PANG; GAO; WU, 2003).
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Cada neurônio foi estimulado com uma corrente sináptica determinada pelos

parâmetros: tempo de decaimento, latência do primeiro disparo, condutância

máxima e potencial de reversão. Cada um desses parâmetros foi selecionado de

distribuições normais com uma determinada média e um desvio padrão, como

mostrados na Tabela 3.4. Devido à falta de evidencia experimental, assumiu-se que

os tempos de decaimento, a latência do primeiro disparo e o potencial de reversão

não dependem do estimulo luminoso.

A conectividade entre células pode perturbar a resposta eletro�siológica

individual dos neurônios isolados, isto é, certos valores de conectividade podem

criar condições arti�cias de resposta, por exemplo, criar porcentagens de resposta

transiente e sustentada diferentes das observadas experimentalmente. Para estimar

este possível efeito, um primeiro teste foi realizado para o caso ExcInh com

distribuição de entrada de 75% transiente e 25% sustentada com o intuito de

determinar os valores de conectividade que permitiriam manter esta mesma

proporção 75/25 nas respostas das CGs. Para isto, 6 simulações foram rodadas

durante 20 s, registrando-se os tempos dos últimos PAs para um grupo de 100

neurônios de uma mesma rede. Deste grupo, os dados dos 25 neurônios que

apresentaram os tempos mais baixos foram escolhidos para k = 0, 2 , 4 , 6 e 8.

O grupo controle foi gerado a partir dos dados dos 25 neurônios que apresentaram

os tempos mais elevados de 100 neurônios de uma rede que recebeu somente entrada

transiente e k = 0. Considerou-se uma condutância de 11 nS. Os diferentes testes

de avaliação feitos estão resumidos na Tabela 3.5.

Com o intuito de determinar o papel da somação temporal dos potenciais

pós-juncionais excitatórios (PPJE) (também conhecidos como spikelets) na geração

de PAs no neurônio pós-juncional, foi feito um teste com duas CGs conectadas

através de uma junção gap com condutância de 1,35 nS (Figura 3.3). O neurônio

pré-juncional foi estimulado com degraus de corrente de 0,02, 0,05, 0,06 e 0,7

nA. Concomitantemente, a �m de determinar o efeito do acoplamento elétrico na

frequência de disparo do neurônio pré-juncional para baixa corrente de estimulação,

foi feito um teste com duas CGs conectadas através de uma junção gap com

condutância de 1,35 nS (Figura 3.3). O neurônio pré-juncional foi estimulado com
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degraus de corrente de 20, 30, 40 e 50 pA.

Figura 3.3: Duas CGs acopladas através de uma junção gap com condutância de
1,35 nS. O neurônio pré-juncional foi estimulado com degraus de corrente. A atividade
eletro�siológica das duas CGs foi registrada e comparada.

3.5 Análise de dados

Foram salvas as frequências de disparo de 100 neurônios que se encontravam na

região central da rede, localizados no quadrado de�nido pelas esquinas com índices

(5,14) e (14,5). Isto foi feito para garantir que os dados não apresentarem efeito

de borda. Com base nas curvas F-I de cada neurônio, três medidas foram feitas:

corrente de entrada correspondente a 90% da resposta máxima (I90), corrente de

entrada correspondente a 10% da resposta máxima (I10) e faixa dinâmica, calculada

pela equação 2.5 com I90 e I10 nos lugares de r90 e r10 respectivamente. Os

resultados obtidos das simulações da retina foram analisados com o auxilio do

software matemático MATLAB.

Para cada rede de CGs a sua faixa dinâmica foi determinada pela média das

faixas dinâmicas da sua população de neurônios. Além disso, como o estímulo

recebido pelas CGs foi probabilístico, múltiplas instâncias da simulação com o

mesmo padrão de entrada foram simuladas (n = 3), de forma a se obter uma

suavização da curva F-I utilizada no cálculo da faixa de resposta da rede. Para

determinar a faixa dinâmica, usou-se como estímulo a corrente sináptica e como

resposta a frequência de disparo determinada como o numero de PAs contados num

intervalo de 1 s.

Para determinar o efeito de cada um dos três parâmetros (InibPre = ExcInh

vs Exc; pe = 0,75, 1; k = 0, 2, 4, 6, 8) sobre a faixa dinâmica, fez-se
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ANOVA de três vias. Deu-se ênfase em comparar as duas condições de inibição

pré-sináptica (ExcInh vs Exc) e as porcentagens de entrada sustentada vs transiente.

Posteriormente, para comparar as mudanças geradas pela conectividade k a respeito

do caso desacoplado (k=0), usou-se ANOVA de uma via (Kruskal Wallis). Quando

necessário, comparações múltiplas foram realizadas utilizando o teste de Dunn e

como controle o grupo com k = 0. O nível de signi�cância foi estabelecido em 0,05

para todos os casos. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o software

Sigma Stat 3.5 (http://sigmastat.software.informer.com/3.5/).

Adicionalmente, foram feitas curvas F-I da rede a partir da média das curvas F-I

da sua população de neurônios. Com base nessas curvas, determinou-se as curvas

do fator de ampli�cação (COPELLI et al., 2002) de�nidas pela fórmula:

A =
fa
fd
, (3.6)

onde fa é a frequência da rede no caso acoplado e fd é a frequência da rede no caso

desacoplado. Como análise extra, foi estudado o efeito do acoplamento elétrico sobre

a sincronização da rede utilizando diagramas de rastreio (raster plots) e histogramas

peri-estimulo (só para o caso ExcInh).

No caso do estudo do papel da somação temporal dos PPJE na geração de PAs

pós-juncionais foram feitas curvas da atividade eletro�siológica, curvas F-I e curvas

de e�cácia sináptica da junção gap calculadas pela formula:

ES =
fpos
fpre

, (3.7)

onde fpos é a frequência de disparo do neurônio pós-juncional e fpre é a frequência

de disparo do neurônio pré-juncional.

http://sigmastat.software.informer.com/3.5/
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Nome do teste Objetivo Grupos Análise

Determinação
do passo de
tempo

Determinar um passo de
tempo que permita obter
simulações da rede rápidas,
mas com boa precisão

3 grupos: 0,25,
0,025 e 0,0025
ms

Curva F-I

Conectividade Mostrar a distribuição
de conectividade para as
redes geradas nos três
casos de conectividade não
deterministica k = 2, 4, e 6

3 grupos: k = 2,
4, e 6

Histograma

Efeito da
conectividade
sobre as
respostas
das células
ganglionares

Determinar os valores
de conectividade que
permitam manter a relação
transiente/sustentada da
resposta igual à relação
transiente/sustentada da
entrada, isto é, 75%/25%

4 grupos: k = 2,
4, 6 e 8. Grupo
controle: k = 0

ANOVA de
uma via e
Histogramas
peri-estimulo
(PSTH)

Efeito da
entrada
sináptica sobre
a faixa dinâmica

Estudar os efeitos
combinados da inibição
pre-sináptica e do tipo
de entrada, sustentada vs
transiente, sobre a faixa
dinâmica das CGs

Grupos: Todas
as combinações
de InibPre =
ExcInh vs Exc;
pe = 0,75, 1; k
= 2 e 4. Grupo
controle: k = 0

ANOVA de
3 vias

Efeito da
conectividade
sobre a faixa
dinâmica

Estudar o efeito da
conectividade sobre a
faixa dinâmica

Grupos: k =
2 e 4. Grupo
controle: k = 0

ANOVA de
uma via

Respostas
das células
ganglionares e
sincronização

Estudar o efeito do
acoplamento elétrico sobre
a sincronização da rede

Grupos: Todas
as combinações
de: pe = 0,75, 1;
k = 0, 2 e 4

Raster
plots e
Histogramas
peri-estimulo
(PSTH)

Fator de
ampli�cação
e e�cácia
sináptica

Estudar o efeito do
acoplamento elétrico
sobre a ampli�cação da
frequência da rede

Grupos: Todas
as combinações
de InibPre =
ExcInh vs Exc;
pe = 0,75, 1; k
= 2 e 4. Grupo
controle: k=0

Curvas do
fator de
ampli�cação

Tabela 3.5: Testes realizados



Capítulo 4

Resultados

4.1 Determinação do passo de tempo

A Figura 4.1 mostra a taxa de disparo do modelo computacional da CG da

salamandra isolada para diferentes valores de degrau de corrente injetada com

duração de 1 s.

Figura 4.1: Curva F-I do modelo computacional da CG da salamandra isolada para
degraus de corrente desde 0 ate 0,8 nA e utilizando passos de tempo de 0,25 (azul) e
0,0025 ms (vermelho)

O comportamento é inicialmente não linear, mostrando um aumento vagaroso

da frequência, mas a partir de 0,1 nA a tendência se torna linear até 0,8 nA. As

simulações com passos de tempo de 0,25 ms e 0,025 ms resultaram em valores

iguais de frequências para o intervalo todo de estimulação. Comparando entre as

simulações com passos de tempo de 0,25 ms e 0,0025 ms, a diferença entre frequências

31



4.2 - Conectividade 32

foi de, no máximo, 4 Hz, o que signi�ca uma diferença porcentual das frequências

menor de 2%. Isto permite escolher o passo de tempo maior (0,25 ms) e com isso

ter simulações rápidas e com su�ciente precisão. Daqui para a frente, todas as

simulações foram realizadas com passo de tempo de 0,25 ms.

4.2 Conectividade

A �gura 4.2 mostra a distribuição de conectividade utilizada nas redes para as

três probabilidades de conectividade k = 2, 4 e 6. Os picos aparecem para 1, 5 e 7

neurônios vizinhos, o que é próximo dos valores esperados 2, 4 e 6. Para os casos de

k = 0 e 8, todos os neurônios se conectaram com 0 e 8 vizinhos respectivamente.

Figura 4.2: Histograma mostrando a distribuição de conexões vizinhas entre CGs (n =
100) para as três probabilidades de conectividade k = 2, 4 e 6.

4.3 Efeito da conectividade sobre as respostas das

células ganglionares

Um teste foi realizado para uma distribuição de entrada de 75% transiente e 25%

sustentada, com o intuito de determinar os valores de conectividade que permitiriam

manter esta mesma proporção 75/25 nas respostas das CGs. ANOVA de uma via

mostrou diferenças signi�cativas entre os grupos (H = 140,070; p<0,001).
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Figura 4.3: A. Média ± erro padrão dos tempos do último PA de 25 CGs para
diferentes conectividades k. ∗ Signi�cativamente menor do que o grupo controle. #
Signi�cativamente maior do que o grupo controle. B. Histogramas peri-estimulo (PSTH)
de 100 neurônios para pe = 0,75 e conectividade k = 0. C. k = 2. D. k = 4. E. k = 6.
F. k = 8. O tempo de simulação foi de 20 s e como valor de condutância usou-se 11 nS.
Usou-se 10 ms como tamanho do bin.

O teste de comparações múltiplas de Dunn mostrou que a atividade dos grupos

com conectividade k = 0 e 2 desaparece em um tempo signi�cativamente mais

curto do que o do grupo controle (p<0,05); não houve diferença para k = 4; e

para os grupos k = 6 e 8 as atividades foram signi�cativamente mais duradouras

do que para o grupo controle (p<0,05) (Figura 4.3.A). Portanto, o aumento da

conectividade torna as respostas transientes da rede em respostas do tipo sustentado

(Figuras 4.3.B, 4.3.C, 4.3.D, 4.3.E e 4.3.F). Estes resultados permitem concluir que

o acoplamento elétrico entre CGs do tipo sustentado ON e transiente ON-OFF para

conectividades com médias de 6 e 8 células vizinhas (k = 6 e 8) torna as respostas

transientes em sustentadas. Estes resultados não concordam com a proposta inicial
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de construir uma rede de CGs com respostas transientes em uma porcentagem de

75% e sustentadas 25%. Isto sustenta a decisão de só simular e analisar diferentes

con�gurações de rede para conectividades de k = 0, 2 e 4.

4.4 Efeito da entrada sináptica sobre a faixa

dinâmica

As �guras 4.4 e 4.5 mostram as curvas F-I para todos os casos considerados, para

os quais foram determinadas as faixas dinâmicas. Observa-se que a frequência de

disparo aumenta com o aumento da conectividade. A Figura 4.6 mostra a frequência

para baixa corrente sináptica (menos de 40 pA) com pe = 0,75. O caso desacoplado

(k = 0) apresenta maior frequência do que os casos acoplados (k = 2 e k = 4), tanto

para o grupo ExcInh quanto para o grupo Exc.

Figura 4.4: Curvas F-I para o caso ExcInh. O estimulo é expresso em unidades de
corrente (pA). A. pe = 1. B. pe = 0,75.

Os resultados do teste ANOVA de 3 vias para a análise da faixa dinâmica são

mostrados na Tabela 4.1. A faixa dinâmica é maior para a retina sem inibição

pré-sináptica (Exc) e para entrada mista entre transiente e sustentada (pe = 0,75).

A análise das interações mostrou que tanto para o grupo ExcInh quanto para o

grupo Exc, a faixa dinâmica é maior para pe = 0,75 do que para pe = 1. Para
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Figura 4.5: Curvas F-I para o caso Exc. O estimulo é expresso em unidades de corrente
(pA). A. pe = 1. B. pe = 0,75.

Figura 4.6: Região das curvas F-I para baixa corrente sináptica com pe = 0,75. A. Caso
ExcInh. B. Caso Exc.

o grupo ExcInh, a conectividade diminuiu a faixa dinâmica, enquanto que para o

grupo Exc a conectividade aumentou a faixa dinâmica.

Uma análise extra foi realizada entre dois grupos de células isoladas, o primeiro

grupo recebeu só entrada sustentada (n = 300) enquanto o segundo recebeu só

entrada transiente (n = 300). O teste t mostrou que os neurônios que receberam

entrada sustentada apresentaram uma faixa dinâmica signi�cativamente maior
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Fatores / Interações Faixa dinâmica

InibPre F1,3543 = 24567,913; p < 0,001

pe F1,3543 = 285,339; p < 0,001

k F2,3543 = 2,993; NS

InibPre x pe F1,3543 = 8,269; p = 0,004

InibPre x k F2,3543 = 40,196; p < 0,001

pe x k F2,3543 = 14,838; p < 0,001

InibPre x pe x k F2,3543 = 5,443; p = 0,004

Tabela 4.1: Resultados do teste ANOVA de 3 vias para faixa dinâmica. Mostram-se os
efeitos e as interações dos fatores. NS indica não signi�cativo.

(p<0,001) do que os neurônios com entrada transiente.

4.5 Efeito da conectividade sobre a faixa dinâmica

O teste ANOVA de uma via para o grupo ExcInh mostrou diferenças

signi�cativas na faixa dinâmica (H = 48,883; p < 0,001), I90 (H = 141,218; p <

0,001) e I10 (H = 15,022; p < 0,001) para pe = 0,75. Já para pe = 1, o teste

mostrou diferenças signi�cativas para faixa dinâmica (H = 8,005; p = 0,018) e I10

(H = 16,706; p < 0,001), mas não para I90 (H = 1,414; p = 0,493). O teste de

comparações múltiplas de Dunn mostrou que para o caso desacoplado (k = 0), a

faixa dinâmica foi signi�cativamente maior do que para k = 4 (p < 0,05), para pe

= 0,75. Para os dois valores de pe (1 e 0,75), a I10 para k = 2 foi signi�cativamente

menor do que para o grupo controle k = 0 (p < 0,05). A I90 foi signi�cativamente

menor para todas as conectividades (k = 2 e 4) em comparação com o grupo controle

(k = 0), para pe = 0,75 (p < 0,05) (Figura 4.7).

O teste ANOVA de uma via para o grupo Exc mostrou diferenças signi�cativas

na faixa dinâmica (H = 62,591; p < 0,001), em I90 (H = 105,596; p < 0,001) e em I10

(H = 372,498; p < 0,001) para pe = 0,75 e também mostrou diferenças signi�cativas

na faixa dinâmica (H = 31,966; p < 0,001), I90 (H = 180,569; p < 0,001) e I10 (H =
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148,059; p < 0,001) para pe = 1. O teste de comparações múltiplas de Dunn mostrou

que a faixa dinâmica foi signi�cativamente maior para todas as conectividades k =

2 e 4 (p < 0,05) em comparação com o caso desacoplado (k = 0), para todas as

probabilidades de entrada 0,75 e 1. Para todas as probabilidades de entrada e

todos os valores de conectividade, I90 e a I10 foram signi�cativamente menores em

comparação com o caso desacoplado (k = 0) (p < 0,05) (Figura 4.8).

Figura 4.7: Efeito do acoplamento para diferentes valores de conectividade k e de pe.
O experimento in silico simula as condições de uma camada de CGs recebendo sinais
excitatórios e inibitórios simultaneamente (grupo ExcInh). Os grá�cos mostram diferentes
probabilidades das células receberem entrada transiente. A. pe = 0,75. B. pe = 1. Cada
coluna corresponde à media de 300 neurônios. * Signi�cativamente menor do que para o
grupo controle k = 0.
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Figura 4.8: Efeito do acoplamento para diferentes valores de conectividade k e de pe.
O experimento in silico simula as condições de uma camada de CGs recebendo somente
sinais excitatórios (grupo Exc). Os grá�cos mostram diferentes probabilidades das células
receberem entrada transiente. A. pe = 0,75. B. pe = 1. Cada coluna corresponde
à media de 300 neurônios. ∗ Signi�cativamente menor do grupo controle k = 0. #
Signi�cativamente maior do grupo controle k = 0.

4.6 Fator de ampli�cação e e�cácia sináptica

As �guras 4.9 e 4.10 mostram o fator de ampli�cação da frequência de disparo das

redes acopladas a respeito da rede desacoplada, tanto para o caso ExcInh quanto

para o caso Exc. A forma das curvas é de um U invertido, com extremos com

valores muito próximos a 1. O fator de ampli�cação aumenta com o aumento da

conectividade, porém a forma de U invertido é mantida para ambas as conectividades

k = 2 e k = 4.

Os valores de corrente correspondentes a I10 para o caso ExcInh encontram-se

fora da ampli�cação do sinal, enquanto que os valores para I90 encontram-se dentro
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Figura 4.9: Curvas do fator de ampli�cação da frequência das redes acopladas a respeito
da rede desacoplada para o caso ExcInh em função da corrente máxima sináptica. A. pe
= 1. B. pe = 0,75. As linhas verticais vermelhas representam os valores I10 e I90 para o
caso desacoplado.

Figura 4.10: Curvas do fator de ampli�cação da frequência das redes acopladas a respeito
da rede desacoplada para o caso Exc em função da corrente máxima sináptica. A. pe = 1.
B. pe = 0,75. As linhas verticais vermelhas representam os valores I10 e I90 para o caso
desacoplado.



4.6 - Fator de ampli�cação e e�cácia sináptica 40

Figura 4.11: Curvas do fator de ampli�cação da frequência das redes acopladas a respeito
da rede desacoplada em função da frequência de disparo da rede desacoplada. A. Caso
ExcInh e pe = 1. B. Caso ExcInh e pe = 0,75. C. Caso Exc e pe = 1. D. Caso Exc e pe
= 0,75.

Figura 4.12: Atividade eletro�siológica de dois neurônios conectados através de uma
junção gap que mostra a e�cácia sináptica. A atividade eletro�siológica do neurônio
pré-juncional é azul e o neurônio pós-juncional é vermelho. É possível ver a relevância
da somação temporal dos PPJE para a geração de PAs no neurônio pós-juncional. O
neurônio pré-juncional foi estimulado com vários degraus de corrente I. A. I = 0,02 nA.
B. I = 0,05 nA. C. I = 0,06 nA. D. I = 0,7 nA.
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da zona de ampli�cação. O contrário aconteceu para o caso Exc, onde os valores de

corrente correspondentes a I10 encontram-se dentro da zona de ampli�cação e de I90

encontram-se fora.

A �gura 4.11 mostra as curvas do fator de ampli�cação em função da frequência

de disparo dos neurônios no caso desacoplado. As curvas apresentam tendências

similares, tanto para o caso Exc quanto para o caso ExcInh.

Figura 4.13: A.Curva F-I para o neurônio pré-juncional para o caso acoplado (azul),
caso desacoplado (vermelho) e para o neurônio pós-juncional (verde). B. E�cácia sináptica
em função da frequência pré-juncional.

Na Figura 4.12 é mostrada a e�cácia sináptica das junções gap, exempli�cada

através da atividade eletro�siológica de dois neurônios conectados via uma junção

gap com condutância de 1,35 nS. O neurônio pré-juncional foi estimulado com

degraus de corrente de 0,02, 0,05, 0,06 e 0,7 nA. A Figura 4.12.A mostra que um

único PA pré-juncional não é su�ciente para gerar um PA pós-juncional, mas é

capaz de gerar um PPJE. A Figura 4.12.B mostra que vários PAs pré-juncionais
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su�cientemente separados um do outro não geram PAs pós-juncionais. Já na

Figura 4.12.C, vários PAs pré-juncionais, disparados dentro de uma janela temporal

restrita, geram PAs pós-juncionais. Isto mostra que a somação temporal dos

PPJE é necessária para gerar PAs pós-juncionais. Na Figura 4.12.D, a diminuição

do intervalo temporal entre PAs pré-juncionais permite que menos PAs sejam

necessários para induzir um PA pós-juncional.

A Figura 4.13.A mostra que o aumento da frequência do neurônio pré-juncional

leva ao aumento da frequência do neurônio pós-juncional, porém com menor

amplitude. Para baixa corrente (menor de 50 pA) a frequência do neurônio

pré-juncional é diminuída pelo acoplamento e não há atividade no neurônio

pós-juncional. Na Figura 4.13.B, a e�cácia sináptica aumenta com o aumento da

frequência pré-juncional. Existe uma frequência pré-juncional mínima (entre 50 e

60 Hz) para a geração de PAs pós-juncionais.

Figura 4.14: Atividade eletro�siológica do neurônio pré-juncional para o caso
desacoplado (vermelho) e acoplado (azul). O neurônio pré-juncional foi estimulado com
degraus de corrente I. A. I = 20 pA. B. I = 30 pA. C. I = 40 pA. D. I = 50 pA.

A Figura 4.14 mostra que o acoplamento diminui a frequência de disparo do
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neurônio pré-juncional para baixa corrente de estimulação (I = 20 e 30 pA). O

acoplamento não in�uencia a frequência de disparo do neurônio pré-juncional para

correntes de estimulação maiores (I = 40 e 50 pA).

4.7 Respostas das células ganglionares e sincronização

Para conectividade k = 0 (neurônios desacoplados) e entrada 100% transiente,

é possível observar que as sequências temporais dos PAs apresentam aleatoriedade,

quer dizer, as entradas impõem pouca sincronização sobre as respostas das CGs. O

grá�co mostra que todas as respostas das células são de tipo transiente, o que seria

esperado (�gura 4.15.A).

Figura 4.15: Os grá�cos mostram os diagramas de rastreio (raster plots) de
100 neurônios e os per�s eletro�siológicos de 2 neurônios não vizinhos para várias
conectividades k. A. k = 0. B. k = 2. C. k = 4. A entrada foi 100% transiente. Usou-se
como valor de condutância máxima da sinapse 1,5 nS. Azul e verde correspondem a dois
neurônios com entrada transiente.



4.7 - Respostas das células ganglionares e sincronização 44

Com o aumento do acoplamento, para conectividade k = 2 (média de 2 vizinhos

por neurônio), é possível perceber que os disparos se tornam mais sincronizados

(�gura 4.15.B). Já para a conectividade k = 4 (média de 4 vizinhos por neurônio),

todos os neurônios deixam de disparar depois de 400 ms e estão muito bem

sincronizados (�gura 4.15.C).

Figura 4.16: Os grá�cos mostram os digramas de rastreio (raster plots) de 100 neurônios
e os per�s eletro�siológicos de 2 neurônios não vizinhos para várias conectividades k.
A. k = 0. B. k = 2. C. k = 4. A entrada correspondeu a 25% de probabilidade de
entrada sustentada e 75% de probabilidade de entrada transiente. Usou-se como valor de
condutância máxima da sinapse 1,5 nS. Azul corresponde a um neurônio com entrada
transiente, enquanto verde corresponde a um neurônio com entrada sustentada.

Para conectividade k = 0 (neurônios desacoplados) e uma distribuição de 25% de

probabilidade de entrada sustentada e 75% de probabilidade de entrada transiente,

as sequências temporais dos PAs apresentam aleatoriedade, quer dizer, as entradas

impõem pouca sincronização sobre as respostas das CGs (�gura 4.16.A). O grá�co

mostra que as respostas das células apresentam na sua maioria per�s transientes

e algumas poucas respostas sustentadas, o que era esperado. Com o aumento do

acoplamento, para conectividade k = 2 (média de 2 vizinhos por neurônio), aqueles

neurônios que recebem entrada transiente disparam muito mais tempo e aqueles
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neurônios que recebem entrada sustentada deixam de disparar muito mais cedo do

que no caso desacoplado (�gura 4.16.B). Além disto, é possível perceber que os

disparos se tornam mais sincronizados. Já para a conectividade k = 4 (média de 4

vizinhos por neurônio), a maioria dos neurônios disparam até 500 ms de simulação

e estão muito bem sincronizados (�gura 4.16.C). Para essa conectividade todas as

respostas se tornam transientes, porém, com um tempo de atividade maior do que

o observado para neurônios transientes desacoplados.

A �gura 4.17 mostra que com o aumento da conectividade, a sincronização da

rede vai se tornando mais forte, como é visto nos picos de atividade, tanto para pe

= 0.75 (�gura 4.17.A, 4.17.B e 4.17.C) quanto para pe = 1 (�gura 4.17.D, 4.17.E e

4.17.F). Existe uma atividade fraca da rede depois de 500 ms para o caso desacoplado

e de entrada com 25% sustentada (�gura 4.17.A) que desaparece com o acoplamento

elétrico (�gura 4.17.B e 4.17.C).

Figura 4.17: Os grá�cos mostram os histogramas peri-estimulo (PSTH) de 100 neurônios
para todos os casos de conectividade k = 0, 2 e 4 (linhas) e para os dois casos de pe =
0,75 e 1 (colunas). A. k = 0 e pe = 0,75. B. k = 2 e pe = 0,75. C. k = 4 e pe = 0,75. D.
k = 0 e pe = 1. E. k = 2 e pe = 1. F. k = 4 e pe = 1. Usou-se como valor de condutância
máxima da sinapse 1,5 nS e 10 ms como tamanho do bin.



Capítulo 5

Discussão

O objetivo principal deste trabalho foi a construção de um modelo

biologicamente plausível da camada ganglionar da retina da salamandra no contexto

de um sinal de entrada realístico conforme as evidências experimentais. O modelo

incluiu junções gap conectando as células da camada ganglionar, para permitir o

estudo in silico dos possíveis efeitos das sinapses elétricas mediadas pelas junções

gap na compressão do sinal visual.

Os resultados mostraram que o acoplamento através de junções gap das CGs

da retina da salamandra faz com que a rede apresente um aumento signi�cativo da

sensibilidade e atinja a máxima resposta mais rápido. Isto aconteceu tanto para

entradas exclusivamente transientes, assim como para diferentes porcentagens de

entradas transiente e sustentada. E ocorreu tanto para o caso em que a entrada

da camada ganglionar tinha inibição pré-sináptica como para o caso em que não

tinha inibição pré-sináptica. Esses resultados sugerem que uma das principais

funções das junções gap seria o aumento da sensibilidade de redes acopladas junto

com a diminuição do valor de estímulo necessário para gerar a máxima resposta

perceptível. Essas variações na sensibilidade e no estímulo que produz a máxima

resposta provocam alterações na faixa dinâmica do sistema, mas elas são compatíveis

tanto com uma diminuição como com um aumento da faixa dinâmica, ou seja,

esses dois cenários são possíveis. Um estudo que combinou técnicas experimentais e

computacionais mostrou que o aumento da sensibilidade vem junto com a diminuição

da máxima resposta, e que o aumento da faixa dinâmica acontece quando a taxa de

variação de ambos os parâmetros assim o permite (SHEW et al., 2009).

46
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Para o caso ExcInh, a inibição da entrada das CGs fez com que o efeito

do acoplamento elétrico sobre a faixa dinâmica fosse de diminuição, enquanto

que para o caso Exc (i.e. sem inibição da entrada) a faixa dinâmica aumentou

com o acoplamento. A explicação mais provável para isso pode estar relacionada

com as mudanças na sensibilidade devidas à corrente contribuída por cada tipo

de entrada, sendo suprida uma corrente pré-sináptica maior para o caso sem

inibição pré-sináptica, o que permitiu mudanças mais amplas nas sensibilidades dos

neurônios. Isto sugere que para que o acoplamento elétrico aumente a faixa dinâmica

é necessário que a estimulação suprida pela entrada sináptica para valores baixos de

corrente (região correspondente a sensibilidade) tenha valores su�cientemente fortes

para induzir mudanças perceptíveis na sensibilidade, situação que foi observada neste

trabalho e igualmente em (KINOUCHI; COPELLI, 2006).

Os resultados a respeito do aumento da sensibilidade estão em concordância

com o reportado em (KINOUCHI; COPELLI, 2006) para o caso subcrítico, onde

segundo os autores, a sensibilidade é aumentada por causa da ampli�cação dos

estímulos fracos devido ao espalhamento da atividade entre vizinhos acoplados.

Naquele artigo, seus autores também reportam que o acoplamento poderia aumentar

a faixa dinâmica, mas a diminuição da faixa dinâmica não é sugerida por eles

como possível cenário. Sugere-se que o aumento da sensibilidade da rede acoplada

junto com a diminuição da máxima resposta seria produto de excitação mutua dos

neurônios exercida via junções gap, através da propagação de sinais excitatórios

entre células vizinhas gerados pelos PAs de cada neurônio. Esta excitação lateral

foi a responsável pelo aumento da frequência de disparo da rede com o aumento

da conectividade (VERVAEKE et al., 2012). Porém, os testes com dois neurônios

acoplados mostraram que a e�cácia desta transmissão sináptica é dependente da

frequência, de modo que baixas frequências não ampli�cam a frequência da rede, pois

a somação temporal dos PPJE não é su�ciente para gerar novos PAs pós-juncionais e

inclusive evita a geração de PAs pré-juncionais (WANG; BARAKAT; ZHOU, 2010).

É possível concluir que devido a I10 e I90 estarem dentro da zona do U invertido

na �gura do fator de ampli�cação, ocorre aumento da sensibilidade e saturação

precoce. No caso da con�guração de estimulação com inibição pré-sináptica (caso
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ExcInh), I10 está fora da curva e por isso não muda independentemente do

acoplamento elétrico. Quando a curva do fator de ampli�cação é feita em função da

frequência de disparo, a mesma tendência é observada tanto no caso sem inibição

pré-sináptica quanto no caso ExcInh. Isso sugere que o fator de ampli�cação

é exclusivamente dependente da frequência da rede. Obviamente, a frequência

de disparo é dependente da estimulação sináptica e por isto diferentes condições

pré-sinápticas in�uenciaram de modo diferente o fator de ampli�cação.

Se existisse uma relação única entre o pico de corrente sináptica e a frequência

de disparo, e igualmente existisse uma relação única entre a frequência de disparo

e o fator de ampli�cação, deveria esperar-se que as curvas do fator de ampli�cação

em função do pico de corrente sináptica tivessem a mesma forma, mas isso não foi

observado. Tal fato sugere que mais de um fator além do pico de corrente sináptica

determina a excitabilidade dos neurônios. Esse fator é o potencial de reversão da

sinapse. Isto faz sentido pois quanto mais próximo for o potencial de reversão do

potencial de repouso, menos excitáveis estarão os neurônios. Assim, se em duas

redes forem injetadas o mesmo valor de pico de corrente, aquela que tiver menor

potencial de reversão (e.g. sob inibição pré-sináptica) disparará menos PAs (SUN,

2009).

A ampli�cação da frequência da rede é o resultado da interação dos estados ativos

(PAs), inativos (refratários) e de repouso dos neurônios. É esta interação que dá a

forma do U invertido. A ampli�cação aumenta com o aumento dos estados ativos,

não somente porque mais PAs são disparados a cada momento, disponibilizando mais

PAs a serem propagados pela rede, mas também porque o aumento da frequência

aumenta a somação de PPJE, aumentando assim a probabilidade de induzir um

PA pós-juncional (WANG; BARAKAT; ZHOU, 2010). A ampli�cação diminui

com a diminuição dos estados de repouso e com o aumento dos estados refratários

(COPELLI et al., 2002), pois assim os neurônios são menos receptivos a serem

estimulados. Além disso, neurônios com vizinhos em estado de repouso ou refratário

apresentam correntes de vazamento que di�cultam o atingimento de seu limiar,

levando em algumas ocasiões a não geração do PA.

A dessincronização dos tempos em que ocorrem os PAs para cada neurônio
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para o caso desacoplado parece ser um requisito lógico para permitir a ocorrência

do aumento da sensibilidade da rede acoplada. Isto acontece porque as correntes

transportadas pelas junções gap são proporcionais às diferenças de potencial de

membrana entre os neurônios conectados, de forma que para dois neurônios

sincronizados, as diferenças entres seus potenciais seria pequena, o que não

permitiria a propagação dos sinais excitatórios.

Ao comparar os modelos de retina em termos da inibição pré-sináptica, os

resultados mostraram que a faixa dinâmica foi maior para a retina sem inibição

pré-sináptica do que para a retina normal. Num experimento em que se usou

retinas de camundongos transgênicos que não têm inibição pré-sináptica mediada

por receptores GABAC , encontrou-se que esta inibição regula a faixa dinâmica das

CGs, de modo que a ausência deste tipo de inibição pré-sináptica diminuiu a faixa

dinâmica de CGs ON (SAGDULLAEV; MCCALL; LUKASIEWICZ, 2006). Em

nosso estudo, a inibição pré-sináptica também teve efeito sobre a faixa dinâmica

da camada ganglionar. Porém, a falta de inibição pré-sináptica aumentou a faixa

dinâmica ao invés de diminuí-la. Esta diferença de resultados pode ser explicada

a partir de dois argumentos baseados em diferenças experimentais: 1) O animal

usado por (SAGDULLAEV; MCCALL; LUKASIEWICZ, 2006) foi o camundongo,

enquanto que o modelo in silico deste trabalho se baseou em dados da salamandra.

2) No experimento de (SAGDULLAEV; MCCALL; LUKASIEWICZ, 2006) somente

foi bloqueada a inibição pré-sináptica exercida por GABAC , ou seja, as sinapses

inibitórias mediadas por GABAA e glicina foram mantidas. Nos experimentos deste

trabalho foram bloqueadas todas as contribuições inibitórias, que no caso da retina

da salamandra correspondem às vias inibitórias GABAérgicas de tipo A e C e glicina.

Os resultados mostraram que tanto para o grupo ExcInh quanto para o grupo

Exc, a faixa dinâmica foi maior para entrada mista de transiente e sustentada (pe =

0,75) do que para entrada só transiente (pe = 1). Este efeito pode ser explicado pelo

fato de que no caso de entrada mista as células que receberam entrada sustentada

(aproximadamente 25% das células) mostram maior faixa dinâmica. Estes resultados

concordam com aqueles reportados em (HENSLEY; YANG; WU, 1993; THIBOS;

WERBLIN, 1978; WU; GAO; PANG, 2004).
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É interessante notar que, independentemente do tipo de entrada recebida,

tanto transiente quanto sustentada, e para diferentes porcentagens dessas entradas,

a tendência de aumento ou diminuição da faixa dinâmica para diferentes

conectividades é mantida. Ou seja, parece ser que o tempo de decaimento da entrada

sináptica modelada, cujo valor esteve na maioria das vezes entre 300 e 6000 ms é

um parâmetro que in�uencia pouco o efeito do acoplamento sobre o comportamento

da faixa dinâmica da rede. Isto permite-nos supor que os resultados aqui obtidos

seriam igualmente validos para outros tipos de entradas que apresentassem tempos

de decaimento mais e menos longos do que os aqui utilizados; o que possivelmente

aconteceria ao extrapolar o modelo deste trabalho para outras espécies animais.

O acoplamento também afetou a dominância das respostas das CGs, de modo

que para entrada mista de transientes e sustentadas, numa porcentagem de 75% e

25% respectivamente, as respostas das células acopladas se tornaram na sua maioria

transientes para estímulos fracos (gsyn = 1,5 nS) e sustentadas para estímulos fortes

(gsyn = 11 nS). Isto porque para baixas correntes sinápticas, o vazamento das CGs

que receberam estímulo sustentado é muito alto e acontece muito rápido, de modo

que nem a célula que recebe o estímulo nem as suas células vizinhas que recebem

corrente através das junções gap conseguem disparar PAs (SUN, 2009). Mas para

o caso em que a célula recebe uma grande corrente sináptica, esta consegue fazer

o neurônio disparar e os seus vizinhos também, apesar do vazamento. O aumento

na preferência das respostas das CGs de tipo sustentado para o caso acoplado é

devido a um fenômeno de excitação mútua entre as células vizinhas, que convertem

as respostas transientes em sustentadas.

As diferenças entre as respostas transientes e sustentadas desaparecem para

alta conectividade, preservando só um tipo de resposta das CGs. Como é bem

sabido que existem dois tipos de resposta das CGs, classi�cadas como transientes

e sustentadas, e que esses dois tipos têm sido registrados para toda a faixa de

valores de iluminação (ZHANG; WU, 2010), os resultados permitem sugerir que

talvez na retina da salamandra as CGs de tipos sustentado e transiente não estejam

acopladas, ou que simplesmente o acoplamento elétrico entre elas seja baixo (abaixo

de 4 vizinhos por célula, na média).
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A sincronização parece ser o mecanismo que produz a dominância das

respostas no modelo construído, pois respostas sincronizadas correspondem a per�s

eletro�siológicos mais parecidos entre si, de modo que respostas transientes e

sustentadas para o caso de neurônios desacoplados se tornariam um único tipo

de resposta, podendo haver dominância de qualquer uma das duas possibilidades.

É possível concluir que a dominância das respostas das CGs (transiente ou

sustentada) é aumentada pelo acoplamento elétrico e pelo aumento da conectividade.

Igualmente, a sincronização da rede é aumentada pelo acoplamento elétrico e

pelo aumento da conectividade, tal como tem sido observado em outros trabalhos

(HU; BLOOMFIELD, 2003; BRIVANLOU; WARLAND; MEISTER, 1998; VARDI;

SMITH, 1996; VERUKI; HARTVEIT, 2002).

O presente estudo computacional faz várias previsões que poderiam ser testadas

experimentalmente. Os resultados do estudo sugerem que para a retina da

salamandra sob condições de bloqueio das junções gap, seria possível observar:

diminuição da sensibilidade, redução da sincronização entre células vizinhas,

diminuição da frequência de disparo da rede e uma mudança (poderia ser tanto

aumento quanto diminuição) da porcentagem de CGs com resposta de tipo

transiente.

O modelo representa um primeiro passo na modelagem biologicamente plausível

e detalhada da retina. Para a sua construção vários aspectos foram levados em

conta, mas outros foram desprezados de forma que o modelo e os resultados obtidos

devem ser interpretados como preliminares. Espera-se que este desenvolvimento

sirva como guia para melhores desenvolvimentos futuros que levem em conta uma

maior quantidade de detalhes biológicos.

Este estudo preliminar pode ser melhorado em modelos posteriores levando em

conta os seguintes aspectos: a morfologia dos neurônios, isto é, do soma e dos

dendritos; uma entrada mais realista, separando as contribuições excitatórias (das

células bipolares) e inibitórias (das células amácrinas); e a localização das sinapses

e junções gap nos dendritos das CGs. Novas fontes de variabilidade poderiam ser

acrescentadas, tais como neurônios com diferentes propriedades passivas e ativas,

diferentes morfologias e a introdução de variabilidade no valor da condutância
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das junções gap, o que permitiria ao modelo estar mais próximo das condições

experimentais encontradas na retina da salamandra.

A revisão teórica feita para o desenvolvimento deste trabalho sugere que várias

pesquisas experimentais são necessárias com o �m de melhorar os detalhes inseridos

no modelo computacional. A respeito de detalhes especí�cos sobre a retina da

salamandra, faltam informações experimentais tais como: a distribuição espacial das

CGs de tipos ON, OFF e ON-OFF; o padrão de conectividade através de junções

gap para os 3 tipos de CGs; o valor da condutância das junções gap (este dado já

e conhecido para o rato (HIDAKA; AKAHORI; KUROSAWA, 2004), e este foi o

valor utilizado nas simulações deste estudo).

Seguindo a mesma linha aqui utilizada para a construção do modelo, é possível

criar novos modelos para diferentes espécies animais, cada um com os seus próprios

detalhes biológicos. Este poderia ser o caso de gatos, roedores, macacos, coelhos,

peixe zebra e outras espécies animais para as quais se dispõe de uma grande

quantidade de dados da retina.

Finalmente, conclui-se a partir dos resultados deste trabalho que a interação

entre inibição pré-sináptica e conectividade da rede através de junções gap determina

a faixa dinâmica da camada de CGs da retina da salamandra.
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