
A lâmina I da medula espinhal é uma área fundamental na transmissão e 

integração de informações provenientes de aferentes primários nociceptivos 

com outras fontes de input, incluindo o controlo descendente de áreas supra-

espinhais e o input espinhal local. A organização dendrítica dos neurónios da 

lâmina I tem sido extensivamente estudada, no entanto pouco se sabe sobre 

sua complexa arquitectura axonal e conexões sinápticas. 

 

Através da combinação da técnica de iluminação oblíqua de LED 

infravermelho, registos electrofisiológicos em pares de neurónios, 

reconstruções em 3-D de neurónios preenchidos com biocitina e simulações 

computacionais, estudamos: 1) a organização dos colaterais locais do axónio 

de neurónios de projecção, 2) a estrutura axonal dos neurónios de “circuito-

local” da lâmina I e 3) as redes neuronais locais formadas por estes neurónios. 

 

Nos nossos estudos, demonstramos que o axónio principal de neurónios de 

projecção na região lateral da lâmina I dá origem a vários tipos de colaterais 

ipsilaterais (dorsal, ventral e lateral). Estes dados sugerem que os neurónios 

de projecção podem também funcionar como neurónios de “circuito local” e 

proprioespinhais, participando no processamento espinhal intra- e 

intersegmental. Estes neurónios de projecção podem receber input (directo ou 

indirecto) tanto de células de “circuito-local” como de outros neurónios de 

projecção da lâmina I. Os neurónios de “circuito-local” da lâmina I são 

caracterizados por uma extensa rede local de axónio. Os nossos resultados 

indicam que uma subpopulação destes neurónios de “circuito-local”, com um 

grande corpo celular, é inibitória. Os seus padrões dendríticos e a expressão 

de NK1r sugerem que os neurónios de “circuito-local” recebem inputs similares 

aos recebidos pelos neurónios de projecção e distribuem esta informação sobre 

vários segmentos e lâminas da medula espinhal. 

 

Em resumo, estes dados sugerem que ambos, os neurónios de “circuito-local” 

e de projecção da lâmina I, estão envolvidos no processamento espinhal 

intralaminar, interlaminar, e também intersegmental. Para além disso, a 

prevalência global de células de “circuito-local” sob neurónios de projecção na 

lâmina I realça a importância funcional do processamento intralaminar. Deste 

modo, investigações futuras sobre a organização da rede neuronal na lâmina I 



serão necessárias para uma melhor compreensão do processamento de sinal 

nesta área de projecção nociceptiva da medula espinhal. 

 

 


