
KARINA MARTINEZ GAGLIARDO

DEDALU5-AceNo-FMVZ

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111

11300025813

Número total de neurônios no gânglio mesentérico caudal de

cães domésticos nas diferentes fases do desenvolvimento. Qual o

papel da idade na população total e no tamanho dos neurôDÍos?

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Anatomia dos Animais
Domésticos e Silvestres da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo para a obtenção do
título de Mestre em Anatomia

Departamento:

Cirurgia

Área de Concentração:

Anatomia dos Animais Domésticos e

Silvestres

Orientador:

Prof. Dr. Antonio Augusto Coppi Maciel

Ribeiro

FMVZ-022890

1111111111/11/111 li' 111111111111111111

São Paulo
2003

l? '2.q()~
N.o~

-r. ~ ~ ;2Ó
I"'"

.."...

N,01OM8O

O~r-

~"t . ~~, J!q s;
(1M, \ J. 4:0\



I

- I

Aut' ~
~

onzo a reproduçã
~ ~ lalou total

d

0'..;0 V esta obr

~ . ~_e...\'~e...;§.~
~ ,..~ a,parafinsacadê .

<T "V ,.. m."" d"d
rl>.~ -,,," :4 ' , qu, dtad.. 'oo

t

~~'" lIiP ., o.
~v~ ~~~~

~~~~~~~~~~~~~

DADOS INTERNACIONAIS DE CA TALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO

(Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo)

T. 1338
FMVZ

Gagliardo, Karina Martinez
Número total de neurônios no gânglio mesentérico caudal de cães

domésticos nas diferentes fases do desenvolvimento. Qual o papel da
idade na população total e no tamanho dos neurônios? / Karina Martinez
Gagliardo. - São Paulo: K. M. Gagliardo, 2003.

III f. : il.

Dissertação (mestrado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia. Departamento de Cirurgia, 2003.

I. Gânglios.
5. Neurônios.

2. Morfometria.
I. Título. I. Título.

3. Cães. 4. Envelhecimento.

i

I

I

,

I

Programa de Pós-graduação: Anatomia dos Animais Domésticos e
Silvestres.

Área de concentração: Anatomia dos Animais Domésticos.

Orientador: Prof. Dr. Antonio Augusto Coppi Maciel Ribeiro.



I

Página 79

ERRATA

Tabela 2

1

Tabela 2 - Inter-relação das variáveis peso corpóreo, número total de neurônios, densidade numérica, número de neurônios contados
por disector, quantidade de disectors aplicados, volume ganglionar, densidade de volume neuronal e o volume neuronal
médio no GMC de cães nos três diferentes grupos etários.

GRUPO Idade
Densidade Número de Quantidade Volume Número Densidade Volume

Peso (Kg) numérica neurônios de disectors ganglionar total de de volume neuronal
(neurônios/ contados aplicados (mm3) neurônios (%) médio

mm) (Jtm3)

I

(filhotes)

Média

II
(adultos)

Média

III

(senis)

Média

1 meses
2 meses
2 meses

1 ano
2 anos
3 anos

5 anos
10 anos
7 anos

0,15
0,18
0,18

0,17

18
15
13

15,3

20
17
23

20

29.142,80
28.333,30
32.258,10

29.911,42

12.500
13.157,80

12.500

12.719,27

10.978,3
11.818,2

11.704,55

11.500,33

102
102
100

35
36
31

2,5
1,9
2,5

2,3

73.294,3
55.448,3
81.677,4

70.140,01

1.112.500
1.243.421
975.000

1.110.307,02

1.026.467,40
1.134.545,40
1.452.534,10

1.204.515,65

32,50
34,40
39,00

35,30

28,40
31,80
27,10

29,10

28,80
28,90
30,60

29,40

11.165,7
12.130,6
12.093,1

11.800

22.720
24.183,4
21.680

22.866,7

26.261
24.487,7
26.152,2

25.666,7

:: '

100
100
110

89
94,5
78

87,2

20
19
22

104
103
101

22
22
23

93,5
96
124

104,5
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Figura 13 (A-D) - Gráficos demonstrando a relação entre as variáveis estereológicas e o

peso corpóreo. A: número total de neurônios e peso corpóreo, B:

densidade numérica e peso corpóreo, C: volume ganglionar e peso

corpóreo e D: volume neuronal médio e peso corpóreo.
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RESUMO

GAGLIARDO, K. M. Número total de neurônios no gânglio mesentérico caudal de cães
domésticos nas diferentes fases do desenvolvimento. Qual o papel da idade na população
total e no tamanho dos neurônios? [Total number of neurons in the dog's caudal mesenteric
ganglion in different phases of aging. What is the role of aging in the total number and size of
neurons?]. 2003. ll1f. Dissertação (Mestrado em Anatomia dos Animais Domésticos e
Silvestres) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2003.

o envelhecimentoé caracterizadopor um progressivodeclíniona funçãoneuronal envolvendotanto o

sistema nervoso central como o periférico. O awnento da idade é verificado por alterações no nÍllnero e no

tamanho dos neurônios. Contudo, estes dados são controversos e pouco conhecidos nos gânglios

periféricos. Desta fonna, o presente estudo teve como objetivoestudar o gângliomesentéricocaudal

(GMC)de cães em dois períodosdistintosdo desenvolvimento(maturaçãoe envelhecimento)a procura

de alterações microestruturaisno gânglio e alterações quantitativase morfométricas nos neurônios

presentesneste. A importânciado GMC está ligadaà inervaçãosimpáticado intestinogrosso,esfincter

anal interno e parcialmente do aparelho urogenital. Para o estudo foram UtiJi7000Snove cães domésticos,

semraça definidae machos,divididosem três gruposetárioscom idadesbem definidas(1-2 meses, 1-3

anos e 5-10 anos). Os gânglios foram processadospara o estudo da microscopiade luz e as análises

morfométrica e estereológica foram, respectivamente, reaJi7~das utilizando o software de análise

morfométricaKS 400 ZEISS@e o método estereológicodo disector fisico. O awnento da idade foi

caracterizadopor uma maior quantidadede tecido não neuronalentre os neurôniose um awnento no

volume do gânglio. O tamanho dos neurônios do GMC awnenta com a progressão da idade, se

encontrando no interior destes a presença de grânulos de lipofucsina. A relação núcleo-citoplasma diminui

com a progressãoda idade. Quanto às alteraçõesquantitativas,o número total de neurôniosno GMC

aumenta com a idade em cães adultos e senis, diferentemente da densidade neuronal (neurônioslmm3) que

diminui com a progressão da idade. Através do peso corpóreo do cão, foi possível predizer os valores das



diferentes variáveis estereológicas verificadas neste trabalho, sendo os valores obtidos muito próximos aos

reaIS.

Palavras-chave: Envelhecimento. Neurônios. Gânglio. Morfometria., Cães.



ABSTRACT

GAGLIARDO, K. M. Total number of neurons in the dog's caudal mesenteric ganglion in
different phases of aging. What is the role of aging in the total number and size of neurons?
[Número total de neurônios no gânglio mesentérico caudal de cães domésticos nas diferentes
fases do desenvolvimento. Qual o papel da idade na população total e no tamanho dos
neurônios?] 2003. 111f. Dissertação (Mestrado em Anatomia dos Animais Domésticos e
Silvestres) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2003.

The aging is characterized by a progressive decline of neuronal function that involves both the

central and the peripheral nervous system. Aging process is accompanied by changes in the

number and size of neurons. However, these data are controversial and poorly known in the

peripheral ganglia. In this way, the present investigation aimed to study the dog's caudal

mesenteric ganglion (CMG) in different phases of aging, looking for qualitative, quantitative and

morphometric alterations in these neurons. The importance of the CMG is associated with the

innervation of the lower large intestine, internal anal sphincter and partially the urogenital

system. To the study, was used nine males, mongrel, domestic dogs from the Veterinary Hospital

of the Veterinary and Zoõthecny College of the São Paulo University. They were divided into

three different well defmed aged groups (1-2 months old; 1-3 years old; 5-10 years old). The

ganglia were processed for the light microscopy study. The morphometric and stereological

analyses were, respectively, done using morphometric analyses software KS 400 Zeiss@and the

stereological physical disector method. The increase of age was caractherized by a major amount

of the non-neuronal tissue between the neurons and a increase of ganglion volume. The size of

the neurollS, represented by their sectional area, also increased with the age, being frequent, the

presence of lipofucsin granules in old animaIs. The nucleus-citoplasmic relation of neurons of the

CMG tend to decrease with the age. Referring to the quantitative changes, the total number of

neurons in the CMG increased by aging in adults and elder dogs, differently of the neuronal

density (neurons/mm3) which decreased with the aging. Through the body weight of the dog, it



was possible to predict the values of the different stereological variables represented in this paper,

where, the obtained values were dose to the normal rates.

Key words: Aging. Neurons. Ganglia. Morphometric. Dogs
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1 INTRODUÇÃO

o envelhecimento, como parte do processo de desenvolvimento, é um evento esperado

e normal em todas as espécies animais. Nos mamiferos, a senescência está associada a

alteraçõesnas funções fisiológicas e a uma maior suscetibilidade ao aparecimento de doenças

degenerativas. Está claro que os prejuízos celulares e fisiológicos que ocorrem com a

progressão da idade são resultados de uma interação de vários fatores, podendo dizer que a

idadeé um fenômenomultifacetado (SZWEDA et aI., 2003).

No sistema nervoso, a progressão da idade é veriticada por um declinio funcional que

envolve tanto o sistema nervoso centraJ como o periférico. As alterações ffeqüentemente

relacionadas são a perda e a atrofia neuronal, embora tal afrnnação é discutível, pois são

verificadas diferenças entre as diversas regiões do sistema nervoso e entre as espécies

(FINCH,1993;VEGA; CALZADA; DEL VALLE, 1993).

Os efeitos da idade nos gânglios simpáticos pré-vertebrais são pouco conhecidos,

emboranos últimos 20 anos estes gânglios têm sido estudados exaustivamente com o auxílio.
de técnicas farmacológicas, eletrofisiológicas, nnuno-histoquimicas e bioquimicas (MIOLAN;

NIEL, 1996); sendo consideradosos melhoresmodelos para estudar e possivelmente solucionar

problemaspertinentes ao trato gastrointestinal (GONELLA; BOUVIER; BLANQUET, 1987),

umavez que controlamimportantesfunções como secreção e absorção de substânciasna parede

intestinal,fluxosanguíneo,participamem arcos reflexos(SZURSZEWSKY;KING, 1988), mesmo

com a descen1ra]i7~çãodo gânglio (BYWATER, 1993; GONELLA;BOUVIER; BLANQUET,

1987;LUCKENSMEYER;KEST, 1995, 1996).
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Embora o avanço científico acerca destes gânglios tenha se concentrado nestes últimos

anos, são encontradas descrições sobre os mesmos pouco antes do início do século II d.C.

Galeno (129-199 d.C.), médico grego de grande importância na antiguidade, já havia

identificado elementos nervosos extrínsecos que se dirigiam ao trato gastrointestinal e

concluído que estes possivehnente exerciam influências sobre as visceras abdominais. Estes

elementos,isto é, o agrupamento de gânglios encontrado ao longo da aorta abdominal, foram

posteriormentedenominados por Gaskell em 1886 de gânglios pré-vertebrais, definição esta

quepersiste até os dias atuais (SZURSZEWSKI; KING, 1988).

Os gânglios pré-vertebrais integram o sistema nervoso simpático, jwrtamente com os

gângliosparavertebrais e algoos paraviscerais. A diferença entre eles é que os paravertebrais

formamduas cadeias simpáticas de ambos os 1adosda coluna vertebral e estão conectados à

medulaespinhal toracolombar via ramos comunicantes brancos, e os pré-vertebrais estão, em

sua maioria, participando da constituição de plexos intimamente relacionados à aorta

abdominal. Além destas, uma importante diferença entre eles é que os neurônios ganglionares

pré-vertebrais não recebem impulso somente da medula, mas também de neurônios

localizadosna parede dos intestinos e de neurônios localizados em gânglios adjacentes aos

plexosabdominais (ELFVIN; LINDH; HÕKFELT, 1993; GABELLA, 1995).

Nos gânglios simpáticos não são encontradas alterações celulares degenerativas

significantescom o envelhecimento, havendo apenas wn aumento no depósito de pigmentos

como lipofucsina e neuromelanina no interior dos neurônios (SCHMITH, 1993a, 1996). As

alterações na arborização dendritica e axonal, fteqüentemente corre1acionadas com a

senilidade,não são provocadas por efeitos diretos da mesma, e sim secoodárias às mudanças

que ocorrem nos órgãos alvos (ANDREWS, 1996), pois com a progressão da idade pode

ocorrer diminuição ou aumento de algtmS fatores neutróficos liberados por estes órgãos

(BENNETT;GIBSON; LEMON, 2003; CRUTCHER, 2002; GAVAZZI; COWEN, 1996).
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A perda neuronal foi durante muito tempo wn pré-requisito para se compreender os

efeitosdo envelhecimento no sistema nervoso (WEST, 1994). Inúmeros trabalhos em meados

da década de 50 relataram uma diminuição na densidade neuronal por área ("packing

density") com a progressão da idade no cérebro, erroneamente descrevendo que o número

total de neurônios diminuía. Com o desenvolvimento de procedimentos acurados e imparciais

para contagem de neurônios, esta afirmação se modificou nos últimos anos, particularmente

como advento das ferramentas estereológicas para a estimação do número total de partículas.

Com isso, concluiu-se que o declínio no número de neurônios através da morte celular não

está significativamentecorrelacionado com o envelliecimento(MORRISON; HOF, 1997).

Devido à falta de dados quantitativos e morfométricos sobre os componentes celulares

dos gânglios simpáticos nas diferentes etapas do desenvolvimento em grandes mamíferos, e

ainda a grande importância funcional do gânglio mesentérico caudal (GMC) na inervação do

trato gastrointestinal (inervação simpática do cólon e esrmcter anal interno) e parcialmente do

aparelho urogenital, este estudo teve por objetivo investigar possíveis alterações

microestruturais, quantitativas e morfométricas do GMC com ênfase nos seus neurônios

ganglionaresem dois períodos distintos do desenvolvimento: maturação e envelhecimento.

A espécie canina foi escolhida pelo fato de representar wn modelo experimental de

fácil acesso cujos aspectos de sua biologia são claramente conhecidos. Ainda, partimos de

observações preliminares nesta espécie (GAGLIARDO et aI., 2003), porém agora

acrescentando uma visão quantitativa durante o desenvolvimento. Os resultados obtidos com

esta investigação podem ser úteis no entendimento e tratamento de algumas enteropatias

associadasou não ao envelhecimento.
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2 REVISÃODALITERATURA

A literatura relacionada ao sistema neIVOSOautônomo é vas1a. 00 entanto poucos trabalhos

enfocamos gângliossimpáticospré-v~ principaIIrenteem grandes mamíferos. Ainda, as

alteraçõesdo desenvolvimentosão diferentesentre os diversosgângIiose pouco conhecidas. Tendo

em vista estes problemas,este capítulo tem corno objetivodescrever de furma didáticao sistema

nervosoautônomo,a anatomiamacroscópicae os aspectosmorfufuncionaisdo gângIiomesentérico

caudal(GMC), a anatomia microscópica dos gângIios pré-vertebrais e os etêitos do desenvolvimento

(maturação e envelliecúnento) oos neuIÔnios.

2.1SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

o sistema nervoso autônomo (SNA), também denominado de sistema nervoso visceral

ou vegetativo, é representado pelo componente eferente (motor) do sistema nervoso visceral

(DÂNGELO; FATTINI, 1987; DI DIO; NTIRINE, 2002; MACHADO, 2002; RANSON, 1955) e

relaciona-se com a inervação das estruturas viscerais, sendo responsável pela manutenção da

constância do meio interno, isto é, a homeostase (BRODAL,1984; DANGELO; FATTINI,

1987; HASSER; SCHADT, 1990; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995; POWLEY, 1999).

Embora a classrncação de SNA :res1riQja-seapenas ao componente efurente visceral, há muitas

dúvidassobre esta classrncação,pois ~ reterem que as fibras afurentesviscerais devem ser

consideradasaferentes autonômicas,devido à !reSma origem eni>riológica,por caminharemjunto
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como mesmonervo periféricoque contéma fibm autonômícaeferentee por participaremde arcos

reflexoscomas vísceras (POWLEY, 1999).

Diferente da inervação motora somática da muscuJaturaestriada esquelética,a inervação

eferentedas vísceras se processa através de dois neurônios, um pré e um pós-ganglionar. O primeiro

referido é considerado um neurônio excitatório, apresentando o COIpOcelular dentro do sistema

nervosocentraLjá o outro, o pós-gangtionar, apresenta o corpo celular em ~oIios, e o neurônio pode

ser excitatório ou inIbitório (BRODAL, 1984; GONELLA; BOUVIER; BLANQUET, 1987;

RANSON,1955).

O termo autônomo deriva do grego e significa "auto-govemo" ou "independente".

Ainda que o significado desta terminologia possa dar uma impressão de que esta parte do

sistemanervoso funcione de modo completamente independente, as funções do SNA sofrem

constantemente influência da atividade consciente do sistema nervoso central (HASSER;

SCHADT,1990; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995;RANSON, 1955).

° SNA foi dividido primariamenteem dois componentes:simpático e o

parassimpático. Esta divisão foi feita por Langley em 1898, devido às diferenças

farmacológicas encontradas entre estes dois componentes (pOWLEY, 1999), sendo

encontrado como neurotransmissor principal entre a fibra pré e pós-ganglionar, tanto no

sistema nervoso simpático como parassimpático, a acetilcolina. Já para as fibras pós-

ganglionaressimpáticas o neurotransmissor clássico é a norepinellina., enquanto que para as

parassimpáticas a neurotransmissor é acetilcolina (ELFVIN; LINDH; HÕKFELT, 1993;

HASSER;SCHADT, 1990). Uma terceira divisão do SNl\ recentemente considerada, mas já

preconizadapor Langley, é o sistema nervoso entérico. Este é encontrado em toda parede do

trato gastrointestinal, apresentando uma organização muito mais complexa do que dos

gânglios simpáticos e parassimpáticos (MACHADO, 2002), contendo neurônios intrínsecos
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aferentes, intemeuronios e neurônios intrínsecos eferentes que controlam a função local

rndependentedo controle extrínseco (POWLEY, 1999; SMOLEN, 1988).

Os gânglios autônomos são organizados em grupos e podem ser subdivididos

sistematicamenteem gânglio paravertebra1, pré-vertebral, paravisceral e intramural. Estes

gânglios, acrescentados dos troncos nervosos, constituem os plexos viscerais (ELFVIN;

LINDH; HÕKFELT, 1993; GABELLA, 1995; MIOLAN; NIEL, 1996) os quais não são

puramentesimpáticos ou parassimpáticos, mas contêm elementos dos dois sistemas, além de

fibrasviscerais aferentes (MACHADO, 2002). Os gânglios são vistos como grandes massas

ou protusões ao longo dos troncos nervosos ou como nódulos no centro da maJhados nervos

(GABELLA,1995).

Os dois primeiros gânglios supracitados são considerados simpáticos, apresentando a

mesma origem embriológica, isto é, derivam da migração das células da crista neural

(LARSEN,1997) da região torácica. Estas dão origem ,aneuroblastos que formam os gânglios

espinhais, mas alguns neuroblastos seguem migrando ventrolateralmete para formar os

gânglios simpáticos paravertebrais de disposição segmentar. Ainda, alguns neuroblastos

simpáticosmigram para diante da aorta e formam os gânglios pré-vertebrais (LANGMAN,

1985).

Os neurônios encontrados nos gânglios sünpáticos paravertebrais apresentam ao

menos três diferentes tipos de neurotransmissores: norepinefiina, norepinefiina mais

neuropeptídeoY e acetilcolina mais polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP). O primeiro tipo é

responsável pela inervação do parênquima dos órgãos-alvos, o segundo pela inervação dos

vasos sanguíneos e o terceiro pela inervação das glândulas. Nos gânglios pré-vertebrais, além

dos neurotransmissores anteriormente referidos, é encontrada a norepinefuna mais

~
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somatostatina, responsável pela inervação dos intestinos (SMOLEN, 1988) e também

substânciaP e encefalina (GABELL~ 1995).

Os corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares simpáticos estão localizados na

colunaintermediolateral da medula espinhal toracolombar, tendo os axônios dirigindo para os

gânglios simpáticos paravertebrais ou pré-vertebrais. Os gânglios simpáticos paravertebrais

estão localizados em ambos os lados da coluna vertebral, formando duas cadeias simpáticas,

já os pré-vertebrais são encontrados ventnUs(anterior)ou ventro-Iaterais(antero-Jatern.l)da aorta

abdominal.As fibras espinhais pré-ganglionares chegam aos gânglios paravertebrais via ramo

comunicantebranco (mielinico) e as fibras pós-ganglionares deixam o gânglio através do

ramo comunicante cinzento (amielinico) para se ligarem ao nervo espinhal e seguir para o

órgão efetor. As fibras pré-ganglionares podem também fazer sinapse em um gânglio pré-

vertebral,onde chegam através dos ramos esplâncnicos que, assim, poderiam ser considerados

como ramos comunicantes branco, mas muito longos (ELFVIN; LINDH; HOKFELT, 1993;

MACHADO,2002).

Os gânglios simpáticos para e pré-vertebrais são similares estruturalmente. A

diferençaestabelecida entre eles é que os neurônios ganglionares pré-vertebrais não recebem

impulsos somente da medula através dos nervos esplâncnicos, mas também de neurônios

localizadosna parede dos intestinos e de neurônios localizados em gânglios adjacentes aos

plexos abdominais (ELFVIN; LINDH; HOKFELT, 1993; GABELLA, 1995). Os impulsos

provenientes dos neurônios do plexo entérico contêm VIP, bombesin e colecistoquinina

(SMOLEN,1988).

Devido à natureza dos neuromediadores (clássicos ou novos) e os mecanismos de

neurotransmissãoe de neuromoduIação presentes nos gãnglios pré-vertebrais, estes gânglios

~
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são considerados como "pequenos cérebros", pois todos os elementos são muito similares

àquelesexistentes no sistema nervoso central (MIOLAN; NIEL, 1996).

Os gânglios simpáticos pré-vertebrais são comtituídos pelo gâng1ioceliaco, mesentérico cranial

(superior)e o mesentéricocaudal (inferior).Estes contêmcorpos celularesde neurôniossimpáticos

pás-ganglionaresresponsáveis pela inervaçãodos órgãos do trato gastrointestina1e urogenital.O

posicionamentodestes gânglios é similar nas diferalÍt:S espécies" mas existe considerável variabilidade

na anatomiaen1re a mesma espécie e em espécies diferentes (SZURSZEWSKI;KING, 1988;

SZURSZEWSKI;MILLER, 1994).

2.2ANATOMIA MACROSCÓPICA: GÂNGLIO MESENTÉRICO CAUDAL

O gânglio mesentérico caudal (GMC), responsávelpela inervação do intestinogrosso, do

esfincteranal interno e parcialmenteo aparelliourogenital(MIOLAN;NIEL, 1996), apresentaum

fonnato alongado em cães e está situado ventraJmente à aorta abdornlnat, ao redor da origem da artéria

mesentéricacaudal, que é um ramo ímpar da aorta situada caudahnente aos rim e que supre as partes

tredia e caudal do cólon descendente e a parte crania1do reto (EVANS, 1993; GAGLIAROO et al.,

2003; GHOSHAL, 1986).

A porção cranialdo GMC é atingidapor nervos espJâncnicoslombaresque são responsáveis

por 1razeremao gânglio a inelVaçãOsimpática. Estes são provenientes dos gânglios lombares ou dos

ram>s interganglionaresdo tronco simpático abdominal (EVANS, 1993). No cão, os nervos

esplâncnicos que se destinam ao GMC apresentam fteqüentemente ongem nos ramos

interganglionaresde L4-L5 (GAGLIAROOet al., 2003). O quinto nervo esplâncnico lombar vai
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diretamentepara o GMC de cães, no entanto, o sexto e o sétimo neIVOSesplâncnicos lombares estão

variavehnentepresentes e podem se estender até o gângtio (GHOSHAL, 1986; MIZERES,1955).

Além dos nervos espJâncnicoslombares,o GMC 1ambémé conectadocraniahnentecom os

nervos Ü1tennesentéricos. Estes nervos são responsáveis por conectar o gânglio celiaco-mesentérico

ao mesentéricocaudal ou inferior(GABELlA, 1995;GAGLIARDOet al., 2003; MIOLAN;NJEL,

1996;MIZERES, 1955; SCHWARZE; SCHRÕDER 1970).

CaudaJmente,a continuaçãodo GMC dá-se pelos neIVOSbipogástricosdireito e esquerdo,

bilateralmentesimétricos. Estes adentrama cavidadepélvicaabaixodo peritônio,fonnando o plexo

pélvico,jmltamentecom os nervos pélvicosparassimpáticos(GABELlA, 1995;GHOSHAL,1986;

MIZERES, 1955; SZURSZEWSKI; MILLER, 1994).

Além dos nervos hipogástricos direito e esquerdo, mn terceiro tronco neIVOSOdeixa o GMC.

&te tronco nervoso, denominado de nervo bipogástrico principa1(GABELlA, 1995; GAGLIAROO

et al, 2003) ou de nervo colônicolombar(EVANS, 1993;GHOSHAL,1986),acompanhaa artéria

IreSentéricainferior(caudal) em todo seu trajeto (EVANS, 1993;GABELlA, 1995; GHOSHAL,

1986).Este nervo se divide em dois troncos, juntamente com a artéria mesentérica caudal Um tronco

seguecraniahnente,junto com a artéria colônicaesquerda,e outro caudaImente,juntamentecom a

artériareta1cranial,recebendo estes os mesmosnomes das respectivasartérias.A partir destesdois

troncos, as fibras nervosas que se dirigem ao cólon e ao reto, são denominandas, respectivamente, de

nervos colônicos e retais (GAGLIAROO et al., 2003). Os troncos an1erionnentereferidos são

responsáveispela fonnação dos plexos cólico esquerdo e hemoIToidalcrnn1al(SCHWARZE;

SCHRÕDER 1970).
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2.3ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS: GÂNGLIO MESENTÉRICO CAUDAL

Os gânglios pré-vertebrais são responsáveis pela modulação do sistema nervoso

entérico, onde causam vasoconstrição, diminuição na secreção luminal e inibição da

motilidadeda musculatura lisa (LUCKENSMEYER; KEST, 1995). A inibição da motilidade

ocorre pelo fato dos neurônios pós-ganglionares h"beraremnorepinefuna, na qual bloqueia a

transmissão sinaptica nos gânglios do sistema nervoso entérico e também, provavelmente,

hiperpolarizaas células musculares lisas (GONELL~ BOU\TIER;BLANQUET,1987).

O plexo mioentérico, componente do sistema nervoso entérico, apresenta neurônios

víscerofugais (neurônios sensoriais) que se dirigem aos gânglios pré-vertebrais. Estes

neurômossão excitados com a distensão das alças e em alguns casos com a irritação química

ou mecânica da mucosa. O aumento do fluxo de saída destes impulsos causa inibição de

determinada região do trato gastrointestinal. Estes reflexos agem independentemente do

controle do sistema nervoso central, pois eles operam mesmo com a descentralização dos

gângliospré-vertebrais (BYWA~ 1993;LUCKENSMEYER; KEST, 1995, 1996).

O GMC é um importante centro integratório da inervação do intestino grosso. Os

neurômos viscerofugais chegam no GMC através do nervo colômco lombar (hipogástrico

principal), nervos hipogástricos direito e esquerdo e intermesénterico (FUKUDA; FUKAI;

OKADA,1987;LUCKENSMEYER;KEAST, 1995, 1996; MING-lI U; MASUKO, 1997). Os

neurôniosviscerofugais que projetam para o gânglio mesentérico inferior via nervo colônico

lombare hipogástricos são poucos encontrados na terminação rostral do cólon proximal, mas

estes aumentam no sentido caudal, encontrando o número máximo de neurônios no reto

(LUCKENSMEYER;KEST, 1995).
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A ressecção do GMC altera todo o peristaltisrnononnaI da porção média e distaldo cólon,

levando a freqüentes movnnentos das alças, ocasionando a diarréja Estas observações são

&eqtentementeconstatadasem pacientescom câncer nos intestinos,onde wna extensivadissecção

dos linfonodosregionais é exigida, necessitandomuitas vezes a remoção dos nervos autônomos

encon1radosao redor da artéria mesénterica caudal (IRJE et ai., 1998).

A inervação sllnpática para os órgãos pélvicos é proveniente dos nervos hipogástricos direito e

esquerdoque deOOuno GMC (DYCE; SACK; WENSING, 1997). No trato reprodutivo daremea, em

algumasespécies, como na porca, a principal contribuição simpática é proveniente do GMC, onde se

encontra a maior população de neurônios responsáveis por :inervar o útero (WASOWICK;

MAJEWSKI;LAKOMY, 1998)e tunbém nemôniosresponsáveispor :inervara musculaturalisa da

genitália.Na cadela, são verificadosno GMC neurôniosresponsáveispor inervar o ovário (CHI-

HSIENCH1EN; SHIH-HSIUNG LI; CHING-LIANG SHEN, 1991).

No trato reprodutivodo macho, a contnbuiçãosimpáticaprovenientedo GMC é de grande

importfu1cia.Os nervos hipogás1ricos (direito e esquerdo) são responsáveis peJas funções primárias da

ejaculação,como a contração do vaso deferente (KIHARA et al, 1998; KIHARA; SATO; OSHIMA,

1998).A abJação do gânglio mesentérico inferior resulta em um amrento de espennatozóides no vaso

deferente (BILLUPS; TILLMAN; CHANG, 199Oa)e conseqüentemente em mudanças na velocidade

do espennatozóide(BILLUPS;TILLMAN;CHANG, 199Ob). Recentemente,foi verificado que a

função do nervo hipogás1ricopode ser preservada mesmo depois do nervo ser seccionado

cirúrgicamente(KIHARA; SATO; OS~ 1998). Ainda, o nervo hipogástricodo cão pode ser

recot,1Struídoespontaneamente ( KOBA Y ASIn et al, 200 1).

A mervação sllnpática não apresenta nenhum efeito na micção. No entanto, os nervos de

origemsllnpáticasão responsáveispor contrair o colo da bexiga durante a ejacuJação(KIHARA;

GROAT, 1997; SWENSON; REECE, 1996). No GMC de gatos e "guinea pig" foi encontrado
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popuJações heterogêneas de neurônios responsáveis peJa inervação da bexiga urinária

(NOZDRACHEVet al, 1988), embora seja relatado que a inervaçãosimpáticaé provenientedos

nervosespJâncnicoslombarescom origemna porção de U-L6, onde estes podemcruzar o GMC e,

atravésdos nervos hipogástricos, caminham pala o pIexo pé1vico(KIHARA; GROAT, 1997;

KIHARAet al, 1998).

2.4ANATOMIA MICROSCÓPICA: GÂNGLIOS PRÉ-VERTEBRAIS

Um gânglioé definidocomo um aglomeradode corpos celularesloca1izadosfora do sistema

nelVOSOcentral Os gânglios pré-vertebraisencontram-seenvolvidos por uma cápsula de tecido

conjuntivo,vascularizada, c..gofinas fibras reticulares e co1ágenasenviam septos pala o interior destes,

dividindo-o em compartimentos (BANKS, 1992; GABELLA; TRIGO; MCPHAIL, 1988;

GAGUARDOet al, 2003; MIOLAN; NIEL, 1996; SCHMIDT, 1996; SZURSZEWSKI;KING,

1988;SWRSZEWSKI; MILLER, 1994). A cápsula ao redor do gânglio forma uma baITeirasimilar

aoperineurodos nervosperiféricos,prevenindoa ~ de proteínaspala o espaçoextracelulardo

gângIio(SWRSZEWSKI; KING, 1988; SZURSZEWSKI; MILLER, 1994).

O arranjo dos neurônios ganglionares em compartimentos ("clusters") ocorre em

gângliosresponsáveis pela inervação de um vasto número de órgãos efetores com diferentes

funções (BHAMBURKAR; PRAKASH, 1993). Nos grandes mamíferos, como o homem, o

cão, o gato, o coelho e o porco, os neurômos tendem a formar "clusters" (GAGLIARDO et

al., 2003; KALECZYC et al., 1995; PIDSUKO et al., 2001; RIBEIRO et aI., 2002;

SASAHARA et aI., 2003; SCHMITH; DORSEY; ROTH, 1992), diferentemente dos

pequenos mamíferos, como os guinea pigs e ratos, onde estes não são especificamente

arranjadosem uma particular região do gânglio (PIDSUDKO et al, 2001).
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Os gânglios pré-vertebrais são constituídos principalmente por três tipos celulares: o

neurônioganglionar, a célula da glia e a célula SIF (srnall intensely fluorescent cell), também

conhecida como célula de cromaffin, intemeuronios ou pequenos neurônios (GABELLA,

1995; GAGLIARDO et aI., 2003; MIOLAN; NIEL, 1996; SZURSZEWSKI; KING, 1988;

SZURSZEWSKI;MILLER, 1994).

Os gânglios mesentérico caudal de cão e celíaco mesentérico de cão e de coelho são

formadospor um aglomerado de unidades ganglionares, onde os principais componentes são

os neurônios, células da glia e as células SlF, separadas por fibras nervosas, capilares

Urtraganglionares(fiter-unidades) e septos de fibras colágenas do tipo l e lU, envoltos por

wna cápsula composta por fibras colágenas do tipo l e fibras elásticas. Os septos constituídos

de fibras colágenas apresentam fibroblastos e capilares (GAGLlARDO et al., 2003; RIBEIRO

et al., 2002; SASAHARA et aI., 2003).

Os neurônios ganglionares são facilmente visualizados devido ao seu grande tamanho e

ao proeminente nucléolo encontrado em seu núcleo pálido (MILLER et aI., 1996). Nos

gânglios simpáticos eles geralmente são multipolares (BRODAL, 1984; COMARCK, 1987;

GABELLA, 1995; SZURSZEWSKI; MILLER, 1994; WHEATER; BURKIIT; DANIELS,

1994) e caracterizados por dendritos longos e numerosos. Os dendritos podem ramificar-se

abundantemente dentro da cápsula ou podem penetrá-Ia. Devido aos numerosos e longos

dendritos, é freqüentemente dificil identificar os processos celulares que possam ser

designados como axônios (BRODAL, 1994; ERMILOV et al., 2000; SZURSZEWSKI;

MILLER,1994).

Os neurônios simpáticos exibem urna considerável variação na morfologia dos

dendritos,demonstrando nos gânglios cervical superior e celíaco urna irradiação dos dendritos

paralela com o plano frontal destes gânglios, e no gânglio torácico urna irradiação no plano
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oblíquodo gânglio (JOBLING; GIBBINS, 1999). Ainda, os neurônios no gânglio mesentérico

inferior de ratos são encontrados em diferentes camadas, fazendo com que a arborização

dendrítica entre estas diferentes camadas de neurônios não se misture, não demonstrando

extensivas conexões sinapticas neste gânglio (ERMILOV et aI., 2000). A complexidade da

arborização dendrítica é maior de acordo com o maior tamanho da espécie animal (pURVES

et aI., 1986).

Apenas um núcleo é encontrado no interior dos neurônios dos gânglios pré-vertebrais

(MIOLAN;NIEL, 1996), com exceção de algumas espécies como o guinea pig (ERMILOV et

ai, 2000; SZURSZEWSKI; MILL~ 1994), capivara (RIBEIRO, 20031) e coelho

(SASAHARA et aI., 2003) e do período neonatal de uma determinada espécie

(APPENZELLER, 1990; SZURSZEWSKI; KING, 1988), e de modo geral, o posicionamento

do núcleo nos gânglios simpáticos é excêntricos (BURKITI; YOUNG; HEAlli, 1994;

COMARCK, 1987; GAGLIARDO et a1., 2003; RIBEIRO et a1., 2002; SASAHARA et al.,

2003;WHEATER; BURKITI; DANIELS, 1994). No mterior do núcleo, é encontrado um ou

dois nucléolos (CASTRO; 2001; GAGLIARDO et a1.,2003; MILLER et aI., 1996; RIBEIRO

et al., 2002, SASAHARA et aI., 2003).

Cada neurônio ganglionar está envolvido pelos processos das células da glia, formando

mna cápsula glial, juntamente com fibroblastos e colágeno (APPENZELLER; 1990,

GABELLA, 1995; MIOLAN; NIEL, 1996; GAGLIARDO et a1., 2003). Esta estrutura,

juntamente com as fibras mielínicas, amielinicas e vasos caracterizam o neurópilo, que

envolve o neurônio (GAGLIARDO et aI., 2003). Dependendo do tamanho do neurônio

ganglionar, pode haver um número maior ou menor de células da glia envolvendo

(SZURSZEWSKI;MILLER, 1994).

JInformação fomecida por Ribeiro em comunicação pessoal, em 2003.
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As células da glia apresentam forma achatada e plana (MIOLAN; NIEL. 1996). tendo

seu núcleo fortemente corado (MILLER et alo 1996) e são menores que os neurônios

ganglionares e incapazes de iniciar potenciais de ação em resposta à corrente aplicada na

membrana celular ou à estimulação nervosa pré-ganglionar (MTTJ ,RR et al.. 1996; MIOLAN;

NIEL. 1996; SZURSZEWSKI; KING. 1988; SZURSZEWSKI; MILLER. 1994). Estas

células limitam a difusão de fluídos extracelulares (GABELLA. 1995).

As células SIF são responsáveis por transferirem impulsos monoaminérgicos aos

neurônios ganglionares (MIOLAN; NIEL. 1996). Estas células são identificadas pelo seu

pequeno tamanho e pela grande quantidade de vesículas granulares ricas em aminas

biogênicas (GABELLA, 1995; MIOLAN; NIEL. 1996; SZURSZEWSKI; KING. 1988;

SZURSZEWSKI;MILLER. 1994).

Dois tipos de células SIF podem ser encontrados nos gânglios pré-vertebrais. O

primeiro tipo forma aglomerados localizados em íntima proximidade com os capilares

fenestrados. refletindo uma função neuroendócrina. Esse tipo de célula SIF não possui

processos celulares. mas pode receber impulsos nervosos de fibras pré-ganglionares. O

segundo tipo de célula SIF está distribuído esparsamente dentro do gânglio em íntimo contato

com os dendritos. sugerindo que elas funcionem como interneuronios. enviando impulsos

monoaminergicos para os neurônios (MIOLAN; NIEL. 1996; SZURSZEWSKI; KING. 1988;

SZURSZEWSKI; MILLER. 1994).

As células SIF são classificadasde acordo com o tamanho das vesículas granulares

existentes. A célula SIF tipo I apresenta apresentam vesículas medindo entre 80-100nm de

diâmetro. a célula SIF tipo II apresentam vesículas medindo de 150-30Onmde diâmetro. Há

uma variedade no número de células SIF de acordo com o gânglio pré-vertebral e a espécie

animal considerada (GABELLA. 1995).
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Os vasos sangüíneos encontrados nos gânglios simpáticos são na maioria capilares

(GABELL~ 1995), vênulas pós-capilares, embora pequenas vênulas e arteríolas também

estão presentes (BAKER; SANTER; BLAGGAN, 1989). Os capilares encontrados

apresentam parede continua em sua grande maioria, sendo visto muito raramente vasos com

fenestras (GABELLA et aI., 1988; MILLER et al., 1996). Os capilares fenestrados são vistos

próximos aos grupos de células SIF (SZURZEWSKI; KING, 1988; SZURSZEWSKI;

MILLER, 1994).

2.5 EFEITO DO DESENVOLVIMENTO (MATURAÇÃO E ENVELHECIMENTO)

NOS NEURÔNIOS

O envelhecimento é um processo inevitável nos mamíferos que está associado a

alterações celulares e um declínio geral na fisiologia, levando a um aumento na incidência do

aparecimento de doenças degenerativas (RUTIEN et aI., 2003; SZWEDA et aI., 2003). No

sistema nervoso autônomo, as alterações clínicas com o aumento da idade podem ser

exemplificadas com as alterações na motilidade do trato gastrointestinal, como a constipação

(EL-SALHY; SANDS1RÚM; HOLMLUND, 1999; GEBOES; BOSSAERT, 1971;

SANTER; BAKER, 1993), as alterações pupilares, sudomotoras, cardiovasculares,

termorregulatórias, entre outras (SCHMIDT, 1991).

As mudanças neuronais verificadas nos gânglios simpáticos com.o aumento da idade

envolvem alterações no metabolismo celular, como um aumento ou uma diminuição na

síntese de noradrenalina (SANTER; B~ 1993), as alterações na morfologia neuronal

exemplificadas pela presença de axônios distróficos (SCHMIDT et aI., 1983; SCHMIDT;

DORSEY; ROTH, 1992), o aparecimento de pigmentos e figuras mielinicas, e as alterações
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uItra-estruturais principalmente em rnitocôndrias, complexo de Golgi e retícuIo

endoplasmático rugoso (SZWEDA et aI., 2003; VEGA; CALZADA; DEL VALLE, 1993).

Estas mudanças são denominadas de intrínsecas. Alterações no ambiente extraceluIar como o

acúrnulo de metabólicos ou deposição de componentes da matriz também são verificadas com

o aumento da idade, sendo estas mudanças denominadas extrinsecas (CRUTCHER, 2002).

A progressão da idade está relacionada com uma diminuição da inervação simpática

proveniente dos gânglios pré-vertebrais para os :intestinos (SANTER; BAK.ER, 1993) e para a

bexiga urinária (WARBURTON; SANTER, 1994). No entanto, tal evento não está

relacionado unicamente com as alterações no metabolismo neuronaI proveniente dos gânglios pré-

vertebrais, mas também com alterações na viscera-alvo, podendo ser exemplificada pela baixa

responsividade aos estímulos dos neurotIansmissores nos intestinos (MCDOUGLAS et aI., 1984).

Amda, as possíveis alterações clínicas com o aumento da idade podem estar vinculadas primariamente

às alterações nos neurônios intrínsecosdo órgão-alvo, onde nos intestinos,por exemplo, é verificado

uma diminuição no número de neurônÍos no plexo mioentérico (GABELLA, 1989; FL-SALHY;

SANDSTRÕM; HOLMLUND, 1999)

As neuropatias autonôrnicas foram tipicamente refletidas com a diminuição no número

de total de neurônios simpáticos, porém, poucas evidências de urna substancial perda neuronal

com o aumento da idade foram encontradas (SCHMIDT et aI, 1988). A diminuição no

número de neurônios está relacionada muitas vezes as fases do desenvolvimento ou com o

território de inervação alvo, e não com a senilidade (COWEN, 2002; CRUTCHER 2002).

A possível perda de neurônios especulada com a progressão da idade não se relaciona

com disfunção, ao contrário, esta funcionaria como mna estratégia para prevenir o declínio

funcional, pois a disfunção está ligada ao acúmulo de macromoléculas dentro de certos tipos

h
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específicos de neurônios que não apresentam uma resposta apropriada para a lesão celular

(apoptose) (RUTTEN et aI., 2003).

A falsa idéia do declínio funcional associada à diminuição neuronal foi embasada em

alguns trabalhos realizados antes de 1950, onde estes demonstravam uma significante

diminuição neuronal em humanos idosos não portadores da doença de A1zheÍtner. No entanto

estes estudos informavam a densidade neuronaL erroneamente descrita como número total de

neurônlos (MORRTSON; HOF, 1997). Posteriormente, uma série de métodos fOIcriada para

se determinar o número total neurômos a partir de secções hístológicas. A maioria destes

utilizavam a determinação do número de perfis (nucléolo, núcleo ou célula) e, através de um

fator de correção, convertiam estes valores ao número total de neurônÍos. Estes procedimentos

foram derivados de fórmulas geométricas onde foi necessário assumir suposições, por

exemplo, que o núcleo ou nucléolo eram redondos. A dificuldade é que estas suposições não

são completamente corretas, fazendo com que os métodos não sejam imparciais

(COGGESHALL, 1992; GUILLERY; HERRUP, 1997; MAYHEW; GUNDERSEN, 1996;

POVER).

Dentre os métodos de quantificação anteriormente referidos podemos citar o método de

Abercrombie (1946) e Koningsmark (1970), sendo o método de Abercrombie o mais citado

em trabalhos científicos, seguido pelo método de Koningsmark (YON BARTHELD, 2002).

No entanto, à falta de imparcialidade destes métodos faz com que os resultados sejam

inacurados (POVER; COGGESHALL, 1991).

Com a publicação do trabalho de Sterio (1984), surgiram procedimentos estereológicos

acurados que permitiram analisar os tecidos biológicos tridimensionalmente, permitindo

quantificar o verdadeiro número de neurônios sem a necessidade de fazer suposições sobre a

forma, orientação e tamanho da partícula, fornecendo resultados precisos (MAYHEW;

1',
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GUNDERSEN, 1996; MOUTON, 2001). Dentre estes métodos, podemos citar o método

disector (STERlO, 1984), o qual pode ser dividido em flSico e óptico, e o método fracionador

(COGGESHALL; LEKAN, 1996; GUNDERSEN et ai., 1988a). O primeiro método citado

fornece os resultados sobre o número total de uma detenninada partícula de maneira indireta,

isto é, através da multiplicação de duas variáveis, enquanto que o outro método fornece de

maneira direta (MAYHEW, 1991 e 1992).

Através dos novos métodos estereológicos, verificou-se, por exemplo, que o dec1ínio no

número de neurônios, ao menos no neocóftex e hipocampo, não foi significatico com a

progressão da idade (MORRISON; HOF, 1997). Da mesma fonm, no sistema nervoso

periférico não foram verificadas mudanças significativas no número tota! de neurônios com o

aumento da idade nos gânglios cervical crarúal de ratos (SANTER, 1991) e hipogástrico

(WARBURTON; SANTER, 1997). Ainda, nos gânglios da raiz dorsal (L3-L6) foi verificada

uma quantidade de neurônios maior e significativa nos ratos adultos do que nos ratos

neonatos, sugerindo uma possível neurogênese (POPKEN; FAREL; 1997) ou uma incompleta

diferenciação neuronal (FAREL, 2003).

O processo de envelhecimento nas estruturas celulares que compõem os gânglios do

sistema nervoso periférico é pouco conhecido (GAVAZZI; COWEN, 1996) e difere entre os

diferentes gânglios e entre as espécies (VEGA; CALZADA; DEL VALLE, 1993). O gânglio

pré-vertebral mesentérico cranial de ratos, por exemplo, pode apresentar distrofia axonal com

o aumento da idade, o que não é verificado no gânglio paravertebral cervical superior

(SCHMIDT, 2002; SCHMIDT; DORSEY; ROTH, 1992; SCHMIDT et aI 1993a; SCHMIDT

et ai 1993b), assim como OCOITediminuição na síntese de noradrenalina no gânglio celíaco

mesentérico, não observado no gânglio cervical superior (VEGA; CALZADA; DEL VALLE,

1993).
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Além de existir diferenças entre os diversos gânglios, podem existir diferenças entre

subpopulações neuronais dentro do gânglio, como visto no gânglio cervical cranial de ratos,

onde subpopulação de neurônios responsável pela inervação da íris não apresentam atrofia,

diferentemente da subpopulação na qual os neurônios projetam para a artéria cerebral média

(ANDREWS, 1996; ANDREWS et al., 1996). Tais alterações estão possivelmente

relacionadas com a produção de fatores neurotrópicos por detenninados tecidos (ANDREWS,

1996; BENNETT; GIBSON; LEMON, 2003; COWEN, 2002; CRUTCHER, 2002;

GAVAZZI; COWEN, 1996) e por elementos da matriz extracelular (CRUTCHER, 2002;

GRAVAZZI; COWEN, 1996).

o genótipo do animal, mesmo se tratando da mesma espécie, também pode influenciar

nas mudanças neuronais, como verificado em ratos C57BL onde a idade superior a 24 meses

leva a uma atrofia nos neurônios colinérgicos do prosencefalo o que não acontece em outros

tipos de ratos como o F344, VlKYe o BN (FINCH, 1993).

Nas etapas iniciais do desenvolvimento ocorre um modelamento no número total de

neurônios, pois ainda há muitos neurônios se dividindo e conseqüentemente muitos sendo

excluídos. Aproximadamente mais de 50% da quantidade total de neurônios é excedente no

início do desenvolvimento, sendo estes neurônios eliminados após alcançarem o órgão de

mervação alvo. A morte neuronal se relaciona à competição pelos fatores neurotrópicos. O

completo desenvolvimento neurona] nos gângJios simpáticos difere entre as espécies. Em

ratos, é sabido que um grande número de neurônios degeneram no terceiro dia pós-natal

(WRIGHT; CUNNINGHAM; SMOLEN, 1983) e que o número total de neurônios é

estabelecido no primeiro mês pós-parto. Durante a maturação neuronal há um aumento no

diâmetro do corpo celular e do núcleo, e uma diminuição na densidade de neurônios por área
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(BAKER; SANTER, 1988; DAVIES2, 1978 apud VEGA; CALZADA; DEL VALLE, 1993).

Já em gatos, o número de neurônios é máximo nos recém-nascidos, diminuindo

posteriormente e tendo a partir do 20° dia o mesmo número de neurônios encontrado em um

animal adulto. Durante este período de desenvolvimento, da mesma maneira que ocorre no

rato, há um aumento no tamanho do neurônio, com uma correspondente diminuição na

densidade por área (MASLIUKOV, 2001).

A diminuição na densidade neuronal por área ("packing density") ou por volume está

relacionada ao aumento do tamanho do neurônio e/ou uma proliferação de tecido intersticial

(SANTER, 1991; WEST, 1994). Esta diminuição pode ser ou não verificada com o aumento

da idade (BAK.ER; SANTER, 1988; SCH1vfiDT et aI., 1993b; SOLTANPOUR; BAKER;

SANTER, 1996; WARBURTON; SANTER, 1997).

A atrofia neuronal não é restrita a senescência, embora muitas vezes correlacionada. Os

neurônios podem se atrofiar em determinados períodos da vida e esta atrofia não precede a

morte celular (FINCH, 1993). Muitas vezes a atrofia neuronal verificada nos cortes

histológicos pode estar relacionada à fIXaÇãoe o processamento do tecido pós-morte (FINCH,

1993; GARDELLA et aI., 2003; GUILLERY; HERRUP, 1997; SCHMALBRUCH, 1987;

VON BARTHELD, 2002), ou a diIninuição da produção de substâncias neurotrópicas por

alguns neurônios (CRUTCHER, 2002; FINCH, 1993) ou ainda perda da afinidade dos

neurônios ao NGF (nerve growth factor) por problemas em receptores (VEGA; CALZADA;

DEL VALLE, 1993).

Problemas na microperfusão também são urna das possíveis causas da atrofia neuronal.

Recentes trabalhos demonstram que a densidade das arteríolas do córtex cerebral e capilares

diminui em tomo de 35% em ratos velhos e apresentam um aumento na hialinização. Uma

2 DAVIES, D.C. Neuronal numbers in the superiorcervical ganglionofthe neonatal cat./. Anat., v. 127, n. 43,1978.
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outra plausível causa da atrofia são as alterações no mecanismo hormonal com o aumento da

idade (FINCH, 1993).

o aumento no tamanho do neurônio é coerente com as fases iniciais do ~

desenvolvimento, pois no processo de maturação há um aumento no tamanho deste e de seu

núcleo (MASLlUKOV, 2001; VEGA; CALZADA; DEL VALLE, 1993). Contudo, a

hipertrofia neuronal também pode ser verificada na senilidade, ocorrendo esta paralelamente

com a diminuição no número de neurônios ou estando relacionada a um alargamento do corpo

celular devido aos depósitos de pigmentos (FINCR 1993; WARBURTON; SANTER, 1997).

o acúmulo de pigmentos (produto da condensação de proteínas, fosfolipídios e produto

da peroxidação lipíca) no interior do neurônio é uma mudança citológica freqüentemente

correlacionada com a idade, sendo a formação do pigmento lipofucsina um processo contínuo.

Já a neuromelanina é um pigmento que só aparece nos neurônios adrenérgicos, sendo um

produto da auto-oxidação das catecolaminas, tendo no precursor deste pigmento a toxidade

celular e levando a morte neuronal (SCHMIDT et aI. 1993b, 1996; SOLTANPOUR; BAKER;

SANTER, 1996; SZWEDA et aI., 2003; VEGA; CALZADA; DEL VALLE, 1993).

Em um animal adulto, a proporção ocupada pelo núcleo no interior da célula é bastante

pequena (PEVZNER, 1980), e com o aumento da idade a relação volumétrica entre núcleo-

citoplasma diminui progressivamente, possivelmente a um aumento maior no corpo celular

(LEDDA et aI., 2000) ou a uma diminuição do núcleo devido a uma perda de DNA

(ALBERTS et aI., 1994; FINCH, 1993; LEDDA et aI., 2000). No entanto, é sabido que nas

fases de maturação celular é encontrado um aumento no volume nuclear (MCMAHON;

DOCKERY; DERMOTI, 2003), como verificado nos neurônios motores de ratos de 20 a 120

dias (MA YHEW, 1989), junto ao aumento do perfil neuronal (BAKER; SANTER, 1988).
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Desta fonna, a diminuição do núcleo com o aumento da idade sugere a diminuição da

atividade de alguns genes (FINCH, 1993).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Neste capítulo estão relatados o material e os diferentes métodos que foram utilizados,
'I

I

I
I
1
I

para a devida realização desta pesquisa e obtenção dos resultados esperados.

3.1 MATERIAL

Foram coletados nove gânglios mesentéricos caudais (GMC) provenientes de nove

cães domésticos (Canis familiaris), sem raça definida (SRD) e machos, oriundos do Hospital

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo

(HOVET-FMVZ-USP). Os animais (e seus respectivos gânglios coletados) foram separados

em grupos etários bem diferenciados,pelo fato de serem animaisprovenientesdo hospitalveterinário

e com ficha clinica muito bem definida, visando elucidar as possiveis alterações decorrentes do

desenvolvimento, isto é, da maturação e envelhecimento. Os animais considerados nesta pesquisa não

apresentavam histórico ou sinais clinicos compatíveis com qualquer neuropatia.

. Grupo I (filhotes) - três cães com idades entre 1 -2 meses (0.15 - 0,18 Kg).

. Grupo II (adultos) - três cães com idades entre 1 - 3 anos (13 - 18 Kg).

. Grupo lU (senis) -três cães com idades entre 5 - 10 anos (17 - 23 Kg).
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3.2 MÉTODOS

Os métodos foram divididos em quatro etapas: estudo histológico, estudo

morfométrico, estudo estereológico e análise estatística.

3.2 ESTUDO HISTOLÓGICO

As etapas do estudo histológico foram divididas em: lavagem do sistema circulatório e

fixação do gânglio por meio de perfusão, processamento do material e microscopia de luz de

cortes semi-finos.

3.2.1.1 LAVAGEM DO SISTEMA CIRCULATÓRIO E FIXAÇÃO DO GÂNGLIO

POR MEIO DE PERFUSÃO

Imediatamente após o óbito dos arumals no HOVET-FMVZ-USP, a cavidade

abdominal foi exposta através de uma incisão na linha alba (celiotomia pré-retroumbilical)

visando a localização dos principais vasos arteriais e venosos do abdome. A aorta abdominal

foi canalizada e mantida em posição por meio de um fio de algodão próximo à emergência da

artéria mesentérica caudal e, posterionnente, a veia cava caudal foi seccionada. Ainda, a

porção da aorta abdominal caudal a emergência da artéria mesentérica caudal foi laqueada

utilizando fio de algodão. Uma solução contendo solução salina tamponada fosfatada (PBS)

(Sigma~ a 0,1 Me pH 7.4 e heparina a 2% (Roche~ foi perfimdidapor meio da aorta abdominal,
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possibilitando a lavagem dos sistemas arterial e venoso. Em seguida, a solução fixadora de Karnovsky

modificada, constituída por glutaraldeído 5% (Merck~ e fonnoldeido a 1% (Sigma~ em tampão

cacodilato de sódio (EMS~ a 0,1251\'1e pH 7.4 foi perfimdidanos animais, através do mesmo vaso

unlizado para a solução de lavagem, no entanto, para a perfusão do fixador a veia cava caudal foi

1aqueada.

3.2.1.2 PROCESSAMENTO DO MATERIAL

Após a perfusão da solução fixadora de Karnovsky modificada, o GMC foi dissecado "in situ"

juntamente com suas conecções nervosas (nervos hipogástricos, intennesentéricos e esplâncnicos

lombares) e removidos. Os gânglios pertencentes aos grupos II e m foram seccionados

trnnsversa1mentecom a utilização de uma lâmina cortante, originando cinco fàtias ganglionares com

uma distância média, na maioria dos gânglios de 2,5mm, para promover a estimativa do volume,

posteriormente descrita, e após, asSlln como os gânglios do grupo L foram irnersos na mesma solução

1ixadora utilizada para a perfusão, onde permaneceram durante um período minimo de 72 horas.

Posteriormente, os fTagmentosganglionares pertencentes aos grupos II e m e os gânglios do

grupo I foram lavados em solução tampão de cacodi1atode sódio (EMS~ a 0,125M e pH 7,4 e

imersos em uma solução aquosa de tetróxido de ósmio a 2% (EMS~. As amostras pennaneceram

nesta solução durante 60 minutos, no escuro e sob ~oitaçãoconstante.Em seguida, foram lavados na

mesma solução de tampão de cacodilato anterionnente referida, seguido de água destilada, para serem

contrastados em blocos com a solução aquosa saturada de acetato de uranila (Reagen~ durante 60

minutos sob agitação constante e em recipiente escuro.
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Os espécimes foram lavados com água destilada e desidratados em série crescente de etanóis

(50% em 10 minutos, 70% em 10 minutos, 90% em 10 minutos e 100% em 20 minutos), sendo

depois desidratados em óxido de propileno (EMS~ por 10 minutos.

As amostras foram embebidas com 1.ID1asolução de óxido de propileno (EMS~ e resina

araldite (502 Polyscience 1nc.~, em constante agitação e em diferentesproporções. Após estas etapas,

os espécimes foram transferidos para resina araldite pura (502 Polyscience Inc.~ e levados à estufa

(6OOC),permanecendo durante um período mínimo de dois dias.

3.2.1.3 MICROSCOPIA DE LUZ DE CORTES SEMI-FINOS

Todos os blocos provenientes do material processado, isto é, os blocos constituídos pelos

gânglios inteiros do grupo I e os blocos c.ontendo os fragmentos ganglionares (previamente

seccionados) pertencentes aos grupos II e ill, foram 1rimados para evidenciar as regiões de interesse e

seccionados seriadamente com dois micrometros de espessma, com o auxilio do uItra-microtomo MT-

XL@equipado com um contador de secções e usando navafua de vidro. A seguir, as secções foram

coletadas sobre lâminas e coradas com uma solução de azul de toluidina alcoólica. Posteriormente,

furam cobertas com uma gota de araldite (502 Polyscience Inc.~ e montados sob laminula.

3.2.2 ESTUDO MORFOMÉTRICO

A partir de 30 secções seriadas com dois micrometros de espessura, uma área foi

escolhida sistematicamente e aleatoriamente para promover a análise morfométrica. Esta foi
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delimitada por uma área teste (At) constituída por linhas de inclusão e exclusão, sendo

considerados apenas os perfis que estavam dentro da área teste e que não tocavam nas linhas

de exclusão (Figura IA). Os neurônios contidos nesta área foram numerados individualmente,

cada um recebendo um número no qual se repetia nas diferentes secções de análise quando se

tratava do mesmo perfil neuronal (GABELLA; BERGGREN; UVELIUS, 1992; GABELLA;

TRIGG; MCPHAIL, 1988).

As três primeiras e as três últimas secções não foram consideradas para a análise

morfométrica, seguindo o princípio do "brick" (HOWARD et aI., 1985), que é uma derivação

do trabalho de Gundersen (1977) aplicado ao plano tridimensional. Desta forma, foram

analisadas 24 secções, sendo que os neurônios foram considerados para o cálculo da área

seccional do corpo neuronal e área seccional do núcleo, ou ainda para a medida de eixos

maior ou menor, nas secções onde seu perfil era máximo.

Os dados morfométricos foram obtidos com o aUXIliodo Programa para processamento e

análise de imagens KS-400 ZeissQ!),devidamente calibrado com UIm régua milimetrada. As imagens

foram capturadas com o auxilio do microscópio óptico Axioscópio Zeiss@(Objetiva 20X) e de urna

câmara digital TK 12800U JVC@na qual transferia a imagempara urna tela de computador.Foram

mensurados 54 neurônios por gânglio (162 por grupo) e 33 núcleos por gânglio (99 núcleos por

grupo), provenientes de três diferentes regiões de cada secção, escolhidas sistematicamente e

aleatoriamente. Desta fonDa, foram analisados um total de 486 neurônios e 297 núcleos nesta

pesqwsa.

A obtenção dos eixos do perfil neuronal se fez necessária para a obtenção do formato do

perfil neuronal ou "form factor" (GABELLA; TRIGG; MCPHAIL, 1988), também chamado

de coeficiente de "roundness" (MASLIUKOV, 2000) ou "shape factor" (MCMAHON;

DOCKERY; MCDERMOTT, 2003), onde este foi obtido através da divisão do eixo menor
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pelo eixo maior. O valor deste fator ou coeficiente varia de quase zero a um, tendo em um a

forma de uma círculo perfeito.

A relação núcleo-citoplasma também foi verificada. Para a obtenção desta, foi calculado

primeiramente a área seccional do citoplasma obtida por meio da subtração da área seccional

do corpo do neurônio pela área seccional do núcleo. Após, foi feita a relação entre a área do

núcleo e a área do citoplasma.

3.2.3 ESTUDO ESTEREOLÓGICO

As etapas do estudo estereológico foram divididas em: quantificação neuronal (método

do disector físico associado ao volume referência), densidade numérica ou densidade

neuronal, volume do espaço referência ou ganglionar (método de Scherle e método de

Cavalieri), estimativa do número total de neurônios, estimativa da densidade de volume e

estimativa indireta do volume neuronal médio.

3.2.3.1 QUANTIFICAÇÃO NEURONAL (MÉTODO DO DISECTOR FÍSICO

ASSOCIADO AO VOLUME REFERÊNCIA)

A quantificação neuronal no GMC de cães nos diferentes grupos etários foi realizada

utilizando o método estereológico do disector físico, descrito inicialmente por Sterio (1984) e

por Pakkenberg e Gundersen (1988, 1989), associado ao volume referência. O método _do i

I

I

I

L

disector permite contar partículas independentemente do tamanho, forma, distribuição ou
' -



lYaterial e Afétodos 50

orientação, em um volume conhecido, utilizando pares de secções provenientes de cortes

seriados (COGGESHALL, 1991 e 1992; COGGESHALL; LEKAN, 1996; MAYHEW, 1992;

MAYHEW; GUNDERSEN, 1996; PAKKENBERG; GlJNDERSEN, 1988; POVER;

COGGESHALL, 1991).

Através do método disector fisico, a densidade numérica foi estimada. Para se

determinar esta, é necessário contar o número de "transects" (ou "Q-") em cada disector (cada

disector é constituído por duas secções idênticas separadas por uma altura conhecida, sendo

estas secções denominadas de "reference-section" e "look-up secction"; e "transects" são as

partículas encontradas na "reference-section", mas não na "look-up section") (Figura 1 e 2).

Posteriormente a soma do número de "transects" é rnvirnda pela soma dos volumes dos

disectors (o volume do disector refere-se ao produto da área teste utilizada na "reference

section" pela altura do disector) (Equações 1 e 2). Já para obter-se o volume referência,

diferentes métodos são encontrados na literatura, como por exemplo, o método de Scherle e o

método de Cavalieri, ambos descritos posteriormente.

Nv= fi
IV(dis) V(dis) = h x At

Equação 1 Equação 2

A unidade de quantificação ou contagem considerada nesta pesqwsa foi o corpo

neuronal (pericário). A observação do material e a captura da imagem foran1 realizadas com o

auxílio do microscópio Axioscópio Zeiss@ e de uma câmara digital TK 12800U JVC@, na

qual a imagem da "reference section" era capturada e transferida para a tela de um

computador. Sobre a tela, era aplicada uma área teste (com linhas de inclusão e exclusão) e os

1
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perfis dos corpos celulares presentes na '''reference section" eram desenhados através da

sobreposição de uma transparência. Posteriormente, a imagem da "look-up section" era

capturada e comparada com a "reference section" desenhada na transparência. Desta forma, o

número de "transects" foi obtido.
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Figura 1 (A-B) - Quantificação do número de "transects" (ou Q-) no disector. A
"reference section", demonstrada na figura "A", é delimitada por
uma área teste constituída por linhas de inclusão (linhas pontilhadas)
e de exclusão (linhas cheias). Os perfis neuronais que tocam as
linhas de exclusão não são considerados. Neste esquema somente os
perfis em negritos foram analisados. A figura "B" representa a
"look-up section", onde esta não é delimitada por uma área teste
rígida como visto na figura "A", embora exista. Para quantificar os
"transects", é necessário contar o número de perfis vistos na
"reference section" (A) e não encontrados na "look-up section" (B).
Neste esquema foram contados quatro "transects" ou partículas,
sendo estes pintados de azul. Note ainda que além da área teste
utilizada na figura "A", é necessário uma '''guard'' área em tomo da
mesma.
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Figura 2 (A-B) - Fotomicrografias utilizadas para quantificação do número de
"transects" (ou Ql Em "A" a "reference section" e em "B" a
"look-up section". A altura (h) do disector é 10 J.Ull.Os
neurônios vistos em "A" e não em "B" estão marcados (*).
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Figura 2 (A-B) - Fotomicrografias utilizadas para quantificação do número de
"transects" (ou Q} Em "A" a "reference section" e em "B" a
"look-up section", A altura (h) do disector é 10 J.Ull,Os
neurônios vistos em "A" e não em "B" estão marcados (*),

I. .
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3.2.3.2 DENSIDADE NUMÉRICA OU DENSIDADE NEURONAL (Nv)

Para determinar a Nv, neste trabalho definida como o número de neurônios por

unidade de volume (unidade utilizada: mm\ os disectors foram aplicados por toda extensão

do gânglio, para permitir que todas as regiões apresentassem as mesmas chances de serem

amostradas, obedecendo um sistema de amostragem denominado "systematic random

sampling scheme" (MAYHEW; GUNDERSEN, 1996), mencionado de maneira similar por

Gundersen et aI. (1988), Gundersen et aI. (1999), Pakkenberg e Gundersen (1988, 1989) e

Pover e Coggeshall (1991). Para isso, fez-se necessário estabelecer um intervalo (k) entre as

«reference sections" ao longo dos disectors utilizados, sendo que a primeira "reference

section" analisada foi escolhida aleatoriamente, dentro do intervalo pré-estabelecido, que vai

de 1 a k, como preconizado por Gundersen et aI. (1988a), Pakkenberg e Gundersen (1988) e

Pover e Coggeshall (1991).

De acordo com Gundersen et aI. (1988a) e Mayhew e Gundersen (1996) uma população

de 100 a 200 células deve ser contado para estimar a Nv. Assim sendo, é imperativa a

necessidade de um estudo piloto para se saber a quantidade de disectors utilizada para atingir

este número populacional. Neste trabalho, foi determinado que em tomo de 34 disectors nos

gânglios pertencentes ao grupo I e de 20 disectors para os gânglios do grupo II e III (4

disectors por fatia ganglionar) forneceriam uma contagem ideal, isto é, uma quantidade

mínima de 100 células.

Sabendo da quantidade de disectors necessária e o tamanho do gânglio, este mensurado

com a utilização de um paquímetro digital (Starret~, foi possível delimitar um intervalo de

secções no qual permitiu que todas as regiões do gânglio fossem amostradas. Desta forma, foi

utilizado um k = 100 para os gânglios provenientes do grupo I e um k = 250 para os gânglios

I .1..
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pertencentes aos grupos II e II!. A primeira secção de análise do disector, em todo os grupos,

foi escolhida de maneira aleatoria como descrito anteriormente. Deste modo, por exemplo, no

grupo l um número entre 1-100 (k = 100) foi sorteado, por exemplo o número 89. Então as

«reference sections" dos disectors foram 89, 189, 289, 389 e assim progressivamente. Da

mesma forma foi realizado nos grupos li e ill.

A altura do disector (h) utilizada, como preconizado por Gundersen et aI. (1988a) e

Mayhew e Gundersen (1996), não deve ser maior que o tamanho da menor partícula a ser

estudada, devendo ter de 1/3 a 1/4 do tamanho da maior partícula. Assim sendo, fez-se

necessário um estudo morfométrico prévio dos neurônios ganglionares encontrados nos

diferentes grupos etários para se saber qual o tamanho máximo e mínimo destes neurônios.

Desta forma, foi fixado que a altura utilizada no disector, em todos os grupos, seria de 10 flm.

A área teste (At), neste trabalho e neste tipo de abordagem, foi definida apenas na

""reference section", sendo esta constituída por linhas de inclusão e exclusão (Figura IA), para

permitir uma igual chance de amostragem dos neurônios, independente do tamanho destes,

em uma abordagem imparcial. Ainda, ao redor desta deve haver uma "guard" área, para

permitir a completa visualização dos perfis neurônais (GUNDERSEN, 1977; HOWARD;

REED, 1998). Foi utilizada neste trabalho uma At de 1X10-2mm2 (Objetiva 40X) para o grupo

I e de 4xlO-2 mm2 para os grupos II e lU (Objetiva 20X), permitindo uma a identificação de

no mínimo 8-10 perfis neuronais por área.

O volume do disector (V(dis) neste trabalho foi de lxlO-4 mm3 no grupo I e 4 X 10-4

mm3 nos grupos 11e 111.

I
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3.2.3.3 VOLUr.m DO ESPAÇO REFERÊNCL4. OU GA1"lGLIONAR (Vret)

Dois métodos para a estimativa do volume referência do gânglio foram empregados

visando à verificação do método mais acurado em relação ao material em estudo.
II

3.2.3.3.1 ~IÉTODO DE SCHERLE

De acordo com o método proposto por Scherle (1970), o volume pode ser verificado

através do deslocamento de água causado pelo peso do material a ser avaliado. Seguindo o

método, um recipiente contendo solução salina isotônica foi pesado usando uma balança

analítica de precisão. Após, a balança foi zerada (tarada) e foi adicionado a este conjunto o

GMC suspenso por um fio, tendo o cuidado deste não tocar nas paredes do recipiente.

Sabendo que o volume é a razão entre o peso e a gravidade específica, e que a gravidade

específica para órgãos sólidos imersos em solução salina isotônica é de 1,0048 (WEIBEL,

1979), pode-se afirmar que o volume do material é igual ao seu peso. O peso final verificado

na balança em gramas, corresponde ao volume do gânglio analisado em rn1. Sabendo que

1cm3 corresponde a 1ml, os valores obtidos na balança em gramas foram transformados em

cm3 e posteriormente em mm3 para adequação aos valores da densidade neuronal.
I

I !
I ;

I tI
I



]J{aterial e íYétodos 57

3.2.3.3.2 MÉTODO DE CAVALIERI

De acordo com o matemático Cavaliere (1635 apud HOWARD; REED, 1998), o

volume de qualquer objeto pode ser estimado através de uma exaustiva série de secções

paralelas separadas por uma distância conhecida. A estimativa se dá pela distância entre as

secções (d ou k, sendo d a nomenclatura utilizada para cortes macroscópicos e k para cortes

microscópicos) multiplicada pela somatória das áreas eLa) de cada secção (Equação 3).

Vref=d(ou k)x:La

Equação 3

Os gânglios provenientes dos grupos II e lU, após a retirada dos animais, foram

seccionados transversalmente por meio de planos macroscópicos paralelos e seriados, como

descrito no trabalho de Henery e Mayhew, (1989), Mayhew (1992), Mayhewe Olsen (1991) e

Mayhew, Mwamengele e Dantzer (1990). Cada gânglio originou assim cinco fatias

ganglionares, que constitui uma estimativa eficiente para o cálculo do volume ganglionar pelo

método de Cavalieri (HENERY; MA YHEW, 1989; GUNDERSEN; JENSEN, 1987;

MAYHEW, 1992; MAYHEW; OLSEN, 1991). À distância entre as fatias (á) não foi possível

ser obtida precisamente, então, como proposto por Gundersen et alo (1988b) e Mayhew e

Olsen (1991), uma distância média (d) entre as fatias foi estimada através da mensuração do

comprimento total do gângho, com o auxilio de um paquimetro digital da marca Starrett @,

dividido pelo número total de fatias. A distância média utilizada na maioria dos gânglios foi

:\ CA V ALIERI, B. (1635). Geometria indivisibilibus continuOlID.lIItTypes Clementis Ferronij. Bononi. Reprinted, 1966 as
Geometria degIi indivisibili.Unioni Tipografico-Editrire Torinise, Torino.

L
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de 2,5mm. A área das fatias de apenas uma das faces foi calculada, isto é, apenas na face

caudal de cada fatia (Figura 3).
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Figura 3 - Estimativa do volume pelo método de Cavalieri. Em "A" e "B" o
gânglio mesentérico caudal foi cortado sistematicamente e
transversalmente originando cinco fatias ganglionares paralelas e
de mesma espessura, d. Para estimar o volume, a áre.a seccional
de cada fatia ganglionar foi calculada usando apenas uma das
faces, a face mais caudal de cada fatia (cabeças de seta). Em "C" a
área de secção tranversal da face caudal dos fragmentos foi
calculada, tendo o cuidado de não incluir a área seccional da
artéria mesentérica caudal, a qual atravessava o gânglio em todo o
seu comprimento (escala 1mm).

o volume referência dos gânglios pertencentes ao grupo I foi obtido através da análise

microscópica, por esta razão os gânglios foram previamente processados segundo o protocolo

pré-estabelecido para a microscopia de luz de cortes semi-finos, sendo inteiramente incluídos

seguindo a orientação cranio-caudal. Após, estes foram seccionados exaustivamente com dois

micrometros de espessura ao longo do comprimento usando um uJtra-microtomo MT-XL@

equipado com um contador de secções e navalha de vidro. A primeira secção, onde o tecido

ganglionar foi identificado histologicamente, foi amostrada, e a partir dela um intervalo entre

as seções (k) foi determinado. O intervalo utilizado foi um k = 200, no qual corresponde a

uma distância de 400 f.lmpara o cálculo do volume pelo método de Cavalieri.

I
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Quando a secção escolhida apresentou algwn problema de qualidade, foi pego a secção

subseqüente para a análise, por exemplo, se a secção 287 apresentava má qualidade, a secção

288 foi amostrada. Segundo Pakkenberg e Gundersen (1988), esta manobra não altera os

dados obtidos com o método de Cavalieri, no entanto, a próxima secção a ser pega deve ser a

487, e não a 488.

As secções obtidas foram montadas sobre lâminas, coradas com a solução azul de

toluidina alcoólica, cobertas com wna gota de araldite (502 Polyscience Inc.(~ e montados sob

lamínulas, como descrito anteriormente. Posteriormente, foram observadas no microscópio

para permitir o cálculo da área das secções.

A acuracia dos resultados obtidos pelo método de Cavalieri foi verificada através do

coeficiente de erro. Este foi calculado através da equação proposta inicialmente por

Gundersen e Jensen (1987), e descrita posteriormente em outros trabalhos como Cruz Orive

(1993), Duerstock et aI., (2003); Mayhewe Olsen (1991), Pakkenberg et aI. (1989), Roberts et

aI. (1993) e Roberts et aI. (1994) (Equação 4).

CE= lilA x [1112 (3a + c-4b)]1Il

Equação 4

LA= Somatória de todas s áreas das secçôes a

a = SoITIatóriados produtos de a x a

b = Somatória dos produtos de a x (a+ 1)

c = Somatória dos produtos de a x (a+2)
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3.2.3.3.2.1 CÁLCULO DA ÁREA SECCIONAL

Para se obter a estimativa do volume referência pelo método de Cavalieri, faz-se

necessário o cálculo da área de cada secção. Para isto, foi utilizado o software específico para

morfometria KS-400 Zeiss@. A imagem da superficie da secção do GMC no grupo I foi

capturada com o auxilio do microscópio Axioscópio Zeiss@(objetiva 2X) e nos grupos 11e 111

através de um microscópio estereoscópio Stemi SV 6 Zeiss'~(L08). As imagens foram

transferidas ao computador por meio de uma câmera digital TK 12800U JVC@.O software de

morfometria foi calibrado com o auxílio de uma lâmina de calibragem. O perímetro da

imagem foi contornado e, posteriormente, a área seccional foi calculada automaticamente. As

secções que continham a artéria mesentérica caudal no seu interior tiveram a área da artéria

subtraída no cálculo da área de secção transversal ganglionar.

3.2.3.4 ESTIMATIVA DO NíTMERO TOTAL DE NEURÔNIOS

A estimativa do número total de neurônios (N) no GMC de cães se deu através do

produto entre a densidade numérica (Nv) (número de neurônioslmm3) pelo volume referência

(Vret) ou volume ganglionar (Equação 5).

N=NvxVref

Equação 5

I~
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3.2.3.5 ESTIMATIVA DA DENSIDADE DE VOLUME (Vv)

As "reference sections" anterionnente desenhadas em transparências para o cálculo da

densidade nwnérica (Nv) foram utilizadas para estimar a densidade de volwne dos neurônios no

GMc. A densidade de volwne corresponde à ftação de volume total do GMC ocupada por neurônios.

II

I

Como descrito por Browne, Howard e Jol1eys (1995) e Howard e Reed (1998), esta é determinada

através da sobreposição de um sistema teste de pontos sobre a mesma área utilizada no disector, onde

foram contados o total de pontos que tocaram os perfis neuronais (1: PP) e também o total de pontos

que tocaram a secção referência (L Pt) (Equação 6) (Figma 4). Este valor foi representado em

porcentagem.

Vv = L Pp
LPt

o O O
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Equação 6

O

Figura 4 - Estimativa da densidade de volwne neuronal. O mesmo campo
observado na figura l(A), mas com a sobreposição de wn sistema teste
de pontos, eqüidistantes entre si, foi utilizado para o cálculo da
densidade de volwne. A relação entre a somatória de pontos que tocam
os perfis (representados no esquema pelos pontos azuis) (8 pontos), e a
somatória de todos os pontos que estão na área testes da secção (36
pontos) constitui a densidade de volume. Desta fonna, o Vv foi de
22% neste esquema.
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3.2.3.6 ESTIMATIVA INDIRETA DO VOLlm'1E NEIJRONAL J\rIÉDIO(Vn)

o tamanho médio das partículas neuronais pode ser estimado indiretamente através da

combinação da densidade de volume e a densidade numérica (BROWNE; HOWARD; JOLLEYS,

1995; HOWARD; REED, 1998). Desta fonna, o volume médio neurona] foi estimado através da

divisão entre estas duas variáveis (Equação 7). O Vn foi ex-pre5S0em !ffi13.

I

Vn~Vv

I

Nv

Equação 7

3.2.4 ANALISE ESTATÍSTICA

A análise estatística dos resultados foi realizada por meio do programa Statistical Analysis

System (SAS, 1995). A análise da significânda dos resultados morlométricos e estereológicos toi

testada usando o procedimento PROC ANOV A para análises de variância e, em caso de detecção de

efeitos significativos (p<O,05), utilizou-se o teste de Tukey para a comparação múltipla entre as

médias dos diferentes grupos de análise.

As variáveis morfométricas (área seccional do neurônio, área seccional do núcleo e

«form factor") foram correlacionadas entre si, por meio de correlações Momento-Produto de

Pearson, da mesma forma que as variáveis estereológicas (N, Nv, Vref, Vv e Vn) associadas

ao peso do animal. Os resultados da análise de correlação, quando apresentaram alta

intensidade (r x,y> 0,7), foram submetidos posteriormente a análise de regressão.
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o modelo de regressão escolhido foi o linear, representado por uma equação do 10

grau (Y= a + bx,y.X). Neste estudo, a variável independente, isto é, a variável X, foi

observado.
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representada pelo peso corpóreo dos cães, devido a fácil obtenção deste dado. A variável Y,

chamada de variável dependente, neste estudo foi N, Nv, Vref, Vv e Vn. Através da equação

predita, pode-se plotar um gráfico para verificar como se comportam os valores da variável

dependente (Y) em função da variável independente (X), onde "a" é a constante de regressão,

representando o interceptor da reta com o eixo dos x, e «~y" é o coeficiente de regressão, o

qual representa a variação de Y para cada aumento unitário na variável X. O coeficiente de

determinação (r2), no qual varia de zero a um, foi expresso em cada função, tendo os valores

mais próximos a um indicando uma maior adequação da função em relação ao fenômeno
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4 RESULTADOS

Os resultados oriundos dos três grupos etários (filhote, adulto e senil) sobre o gânglio

mesentérico caudal (GMC) foram agrupados em itens para facilitar a compreensão dos

mesmos. Desta forma, este capítulo foi subdividido em: anatomia macroscópica do GMC,

anatomia microscópica do GMC, estudo morfométrico e estudo estereológico.

4.1 ANATOMIA ~1ACROSCÓPICA DO G~tC

O GMC nos cães nos diferentes f,Jfuposetários estudados foi encontrado envolvendo a

artéria mesentérica caudal na sua emergência junto à aorta abdominal, sendo sua porção

dorsal conectada ao tronco simpático via nervos esplâncnicos lombares e sua porção cranial

com o gânglio celíaco-mesentérico via nervos intermesentéricos. Três nervos partiam do

GMC, o primeiro caminhava junto com a artéria mesentérica caudal, sendo denominado de

nervo hipogástrico principal, no qual se dirigia para o cólon. Os outros dois nervos

adentravam a cavidade pélvica e se dirigiam aos gânglios pélvicos, sendo denominados de

nervos hipogástricos direito e esquerdo. Ainda, o nervo hipogástrico principal se dividia em

dois ramos, um seguia cranialmente, denominado de nervo colônico esquerdo, e outro seguia I!

I

"caudal mente, denominado nervo retal cranial (Figura 5 A-B).

Macroscopicamente, o GMC foi visto como uma massa ganglionar única em todos os

gmpos etários, variando seu tamanho nos filhotes de 6,0 a 7,0 mm (média 6,7 mm; desvio
~!

~

~I
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padrão 0,06), nos adultos o tamanho encontrado foi o mesmo para todas as amostras, isto é,

12 mm e nos senis o tamanho variou de 10 a 16 mm (média 12,3 mm; desvio padrão 0,32).

Figura 5 (A-B) - Macroestrutura do gânglio mesentérico caudal de cães e suas conexões
(vista caudal). Em (a) gânglio mesentérico caudal; (b) nervos esplâncnicos
lombares (c) nervos intermesentéricos; (d) nervos hipogástricos (direito e
esquerdo); (e) nervo hipogástrico principal; (f) nervo colônico esquerdo;
(g) nervo retal cranial

4.2 ANA TOl\HA MICROSCOPICA DO Gl\-IC

As características microestruturais do GMC diferem entre os grupos etários estudados.

No grupo I, representado pelos filhotes, o GMC estava constitui do por massas ganglionares

(ou lobos ganglionares) envolvidas individualmente por urna cápsula de tecido conjuntivo,
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sendo estas massas conectadas uma às outras por um tecido conjuntivo (Figura 6). Foram

evidenciados de dois a quatro lobos ganglionares nos filhotes, delimitados por cápsulas

distintas, sendo estes não vistos macroscopicamente.

. - ...- ..
",

Figura 6 - Massas ganglionares (ou lobos ganglionares) encontrados nos filhotes

Nos grupos II e III, representados pelos adultos e senis, respectivamente, o GMC era

representado por uma massa ganglionar única envolvida por uma cápsula conjuntiva

ricamente vascularizada. Esta massa ganglionar era dividida internamente em unidades

ganglionares distintas e separadas por septos de tecido conjuntivo proveniente da cápsula, que

delimitavam grupos celulares distintos no interior do gânglio. Em função do arranjo

característico em unidades ganglionares, o GMC foi denominado de complexo ganglionar que

constituiu o arranjo citoarquitetural tipico para os animais adultos e senis.

..
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o GMC em todos os grupos etários era constituído principalmente por três elementos

celulares, os neurônios ganglionares, as células da glia (onde apenas os seus respectivos

núcleos foram evidenciados) e as células SIF (Figura 7 A-C). Fibroblastos também foram

observados compondo a microestrutura do GMC.

Os neurônios, nos diferentes grupos etários estudados, demonstraram um perfil

elíptico, confirmado pelos resultados obtidos através da distribuição do "form factor" (dados

apresentados posteriormente) e um núcleo deslocado perifericamente. Nos filhotes, foi

verificado a existência de um a dois nucléolo no interior do núcleo (Figura 7 C),

diferentemente dos cães adultos e senis, onde foi verificado apenas a existência de um.

A presença de neurônios binucleados foi verificada, mas somente nos filhotes e em

pequena proporção, representando apenas 3%. Alterações ligadas ao envelhecimento também

foram verificadas, onde os neurônios provenientes do grupo senil apresentaram em seu

citoplasma grânulos de lipofucsina (Figura 7 A-B), pigmento este encontrado fTeqüentemente

com o aumento da idade.
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Figura 7 (A-C) - Microestrutura do gânglio mesentéric.o caudal. A-B
e C: cães senil e filhote, respectivamente,
demonstrando os neurônios (N), núcleo (n),
nucléolo (-. ), núcleos das células da glia (g),
células SIF (s), grânulos de Hpofucsina ( ~ ) e
capilar (v)
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A quantidade de tecido não neuronal nos filhotes era inferior a dos adultos e senis,

como confirmados pelos resultados da densidade de volume, onde foi verificado que nos

filhotes aproximadamente 64% do volume do GMC era representado por tecido não neuronal

e nos adultos e senis aproximadamente 71%. Desta forma, os nemônios nos filhotes estavam

mais aglomerados do que nos demais grupos, onde estes estavam mais afastados uns dos

outros (Figura 8 A-C).
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Figura 8 (A-C) - Microestrutura dos três diferentes grupos etários. A:
filhote; B: adulto; C: senil. (N) neurônio

Cada perfil neuronal apresentava-se envoltos por W11a três núcleos de célula da glia.

Próximo aos neurônios foi verificado a existência de células SIF, sendo estas também

encontradas em grupos junto a capilares. Os capilares foram encontrados espalhados pelo o

gânglio> no interior das unidades ganglionares.

4.3 ESTUDO MORFO~IÉTRICO

A análise morfométrica dos neurônios en(xmtrados no GMC de cães nos diferentes

grupos etários (filhotes, adultos e senis) teve como objetivo fornecer dados sobre o tamanho

do neurônio e do núcleo, ambos expressos através de suas áreas seccionais, a relação núcleo-

citoplasma e o estudo da distribuição quantitativa da forma do perfil neuronal ("form factor')
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A área seccional do neurônio, verificada em 162 neurônios, variou no grupo I de

125,5 - 895 ~m2 (média 435 ~m2; desvio padrão 117,03), no grupo II de 123 - 1966,5 ~m2

(média 980,23 ~m2; desvio padrão 359,46) e no grupo III de 136,5 - 3539,3 ~m2 (média

1185,8 ~m2; desvio padrão 569,80). No grupo I, 41% dos neurônios apresentaram um

tamanho entre 400-600 ~m2 e no grupo II e IIl, 24% e 22% dos neurônios, respectivamente,

entre 800-1000 ~m2 (Figura 9).
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Figura 9 - Distribuição das classes das áreas seccionais dos
neurônios do G1v1Cnos três diferentes grupos etários

A área seccional do núcleo, verificada em 99 neurônios, variou no grupo I de 63,47 -

198,26 ~lm2(média 115,20 ~m2; desvio padrão 24,67), no grupo II de 71,56 - 297,76 ~lm2

(média 179,56 ~m2; desvio padrão 41,28) e no grupo lU de 49,72 -417,85 ~m2 (média 187,26

11m2;desvio padrão 70,66). No grupo I, 64% dos núcleos apresentaram um tamanho entre 100

- 150 11m2e no grupo II e lll, 48,5% e 42,5%, respectivamente, entre 150 - 200 ~m2 (Figura

10).
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Figura 10 - Distribuição das classes das áreas seccionais dos
núcleos do GMC nos três diferentes grupos
etários

A relação núcleo-citoplasma (área do perfil nuclear I área do citoplasma), verificada

em 99 neurônios, variou no grupo I de 0,14 - 1,5 (média O,41~desvio padrão 0,22), no grupo

fi de 0,11 - 1,9 (média 0,23; desvio padrão 0,18) e no grupo lU de 0,04 - 0,66 (média 0,2;

desvio padrão 0,08). No grupo I, 28,3% dos neurônios apresentaram a relação núcleo-

citoplasma na classe de 0,20 - 0,29 e 27,3% na classe 0,30 - 0,39. No grupo n, 49% na classe

0,20 -0,29 e 42% na classe 0,10 - 0,19. No grupo TIl,56% na classe 0,10 - 0,19 (Figura 11).

'if 60 1
';' 45 J.- Ig 30 I
(Q 1
::s 15 J
[ 01

!-L.

I
. ,I
I. filhotesi

I

I I

I
O adultos

I!

I- senis! !1I
I
I

I

I

I
I
I
I

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
o ~ N M ~ ~ ~ ~ x ~ ~
d d d d d o o o d d .. . , I ,

~2.~' ,-!~ ~' . I ---o_00-::::;-::::;::;:;--'-""q ~ M M ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
o o d d d d d ó o o

Distribuição das classes da reJação núcleo.

citoplasma

Figura 11 - Distribuição das classes da relação entre núcIeo-
cito plasma nos três diferentes grupos etários
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o "form factor" (eixo menor / eixo maior), verificado em 162 neurõnios, variou no

grupo I de 0,30 - 0,99 (média 0,69; desvio padrão 0,13), no grupo II de 0,33 - 0,99 (média

0,74; desvio padrão 0,13) e no grupo III de 0,35 - 0,99 (média 0,73; desvio padrão 0,14). No

grupo I, 27% dos perfis neuronais apresentaram o "form-factor" na classe de 0,6 - 0,7 e 25%

na classe 0,7 - 0,8. No grupo lI, 29% na classe 0,7 - 0,8 e 24% na classe 0,8 - 0,9. No grupo

IH, 25,9% na classe 0,7-0,8, 20,9% na classe 0,6 -0,7, e 19,7% na classe 0,8 -0,9 (Figura 12).
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Figura 12 - Distribuição das classes de "Form Factor" nos
três diferentes grupos etários

4.3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA

No tocante a análise estatística para as variáveis morfométricas (área seccional do

procedimentos de análise de variância e as análises de correlações Momento-Produto de
I

!,

I
I

li

,

neurônio e do núcleo, relação núcleo-citoplasrna e "form-factor"), optou-se pelos

Pearson.
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4.3.1.1 AN.ÁLISE DE VARL.\NCL4. (ANOVA)

o procedimento ANOV A aplicado nos parâmetros morfométricos teve por objetivo

detectar possíveis diferenças entre os grupos etários (mhotes, adultos e senis) e ainda

constatar significância ou não destas diferenças. Os resultados foram sumarizados na tabela 1.

Os resultados referentes a área seccional do neurônio demonstraram diferenças

significativas entre todos os grupos etários estudados (P< 0,01), isto é, o grupo 1diferiu do ll,

o grupo I diferiu do lU e o grupo II diferiu do lU.

Na análise comparativa da área seccional nuclear e da relação entre núcleo-

citoplasma entre os grupos II e lU os resultados não foran1 significativos (P>O,05).

Entretanto, os resultados destas duas variáveis morfométricas diferem significativamente

(p<o,o 1) quando comparado o grupo I aos demais grupos, isto é, o grupo I com o II e o grupo

1 com o TIL

Em relação ao "form-factor", os resultados entre os grupos 111 e 1 e II e III não

demonstraram diferenças significativas (P>O,05). Contudo, foram encontradas diferenças

significativas entre os grupos I e TI(P<O,O1).

Tabela 1 - Médias das variáveis morfométricas nos três diferentes grupos etários.

MÉDIAS

I (filhotes)

II (adultos)

Área neuronal
seccional (JIm2)

435 aI

Área nuclear
seccional (JIm2)

Relação núcleo-
citoplasma "Form-factor"GRUPOS

115,2 a 0,41 a 0.69 a

III (senis)

980,23 b

1185,8 c

179,56 b

187,26 b

0,23 b

0,2 b

0,74 b

0,73 ab

J Médias seguidas por letras diferentes na mesma colWla diferem pelo método de Tukey (P<O,O 1).
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4.3.1.2 ANi\LISE DE CORRELAçAO

As análises de correlações "Momento-Produto de Pearson tiveram como o objetivo

identificar possíveis associações entre as variáveis morfométricas (área seccional do nemônio

e do nÚcleo e o "form factor") dentro de cada grupo etário.

Em relação as variáveis área seccional do neurônio e o "form-factor", não foi

encontrada correlação em nenhum grupo.

Foi verificado correlação positiva entre as variáveis área secciona] do neurônio e a

área seccional do núcleo no grupo I (r = 0,43), no grupo II (r = 0,64) e no grupo III (r =

0,74).

4.4 ESTUDO ESTEREOLÓGICOS

o estudo estereológico teve como objetivo verificar possíveis alterações de parâmetros

tais como número total de neurônios, quantidade de neurônios por unidade de volume

(densidade numérica), o volume do gânglio, a proporção de volume ocupada pelos neurônios

no volume total do gânglio e o volume neuronal médio, durante períodos bem definidos do

desenvolvimento, mais precisamente durante maturação e envelhecimento.

o número total de nenrônios (N), estimado através do método disector fisico em

combinação com o método de Cavalieri variou no grupo I de 55.448,3 a 81.677,4 (média

70.140,01; desvio padrão 13.396,0; coeficiente de variação 0,19), no grupo II de 975.000 a

1.243.421 (média 1.110.307,02; desvio padrão 134.224; coeficiente de variação 0,12) e no
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grupo III de 1.026.467,7 a 1.452.534,1 (média 1.204515,65; desvio padrão 221.483,8;

coeficiente de variação 0,18).

A densidade numérica (Nv), quantidade de neurônios por unidade de volume (neste

trabalho: mm3), no grupo I variou de 29.142,8 a 32.258,1 (média 29.911,42; desvio padrão

2.072,17; coeficiente de variação 0,07), no grupo II de 12.500 a 13.157,8 (média 12.719,27;

desvio padrão 379,78; coeficiente de variação 0,03) e nos senis de 10.978,3 a 11.818,2 (média

11.500,33; desvio padrão 455,68; coeficiente de variação 0,04).

No grupo I foram aplicados 31, 35 e 36 disectors para quantificar 100, 102 e 102

neurônios, analisando assim um volume de 0,0031 mm3; 0,0035 mm3 e 0,0036 mm3,

respectivamente. No grupo II foram aplicados 19,20 e 22 disectors para quantificar 100, 100

e 110 neurônios, analisando assim um volume de 0,0076 mm3; 0,008mm3 e 0,0088 mm3,

respectivamente. No grupo III foram utilizados 22, 22 e 23 disectors para quantificar 103,

104 e 101 neurônios, analisando assim um volume de 0,0088 mm3; 0,0088 mm3 e

0,0092mm3, respectivamente.

o volume ganglionar (ou volume do espaço referência) (Vref) no grupo I variou de

1,9 a 2,5 mm3 (média 2,33 mm3; desvio padrão 0,33; coeficiente de variação 0,14), no grupo

II de 78 a 94,5 mm3 (média 87)6 mm3; desvio padrão 8,40; coeficiente de variação 0,09) e no

grupo lU de 93,5 a 124 mm3 (média 104,5 mm3; desvio padrão 16,93; coeficiente de variação

0,16). O coeficiente de erro (CE) para a estimativa do volume ganglionar foi de 1,8%,2% e

3% (grupo I), 5,3%, 7,6%, 7,6% (grupo lI) e 7%, 10% e 13% (grupo llI).

A densidade de volume (Vv), isto é, a proporção de volume ocupada pelos

neurônios em relação ao volume total do GMC, variou no grupo I de 32,5 a 39% (média

35,30%; desvio padrão 0,03; coeficiente de variação 0,095), no grupo II de 27,1 a 31,8%
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(média 29,10%; desvio padrão 0,02; coeficiente de variação 0,083) e no grupo III de 28,8 a

30,6% (média 29,43%; desvio padrão 0,01; coeficiente de variação 0,034).

o volume neuronal médio (Vn), obtido indiretamente através da relação entre a

densidade de volwne e a densidade numérica, no grupo I variou de 11.165,7 a 12.130,6 ~m3

(média 11.800 ~m3; desvio padrão 519,6; coeficiente de variação 0,044), no grupo U de

21.680 a 24.183,4 ~m3 (média 22.866,7 Jtm3; desvio padrão deI25,8; coeficiente de variação

0,055) e no grupo lU de 24.487,7 a 26.261Jlm3 (média 25.666,7 Jlm3;desvio padrão 101,2;

coeficiente de variação 0,039).

Os resultados apresentados, tais como peso corpóreo, número total de neurônios,

densidade nwnérica, número de disectors aplicados, número de neurônios contados/disector,

volwne ganglionar (ou volwne do espaço referência), densidade de volwne e volwne neuronal

médio foram apresentados sistematicamente na tabela 2.



Tabela 2 .: Inter-relação das variáveis peso corpóreo, húmero total de neurônios, densidade numérica, número de neurônios contados
por disector, quantidade de disectors aplicados, volume ganglionar, densidade de volume rteuronal e o volume neuronal
miédio no GMC de cães nos três diferehtes grupos etários

Grupo Idade Peso (Kg) Densidade Número de Quantidade Volume Número Densidade Volume
numérica I

"
.

de disectors ganglionar total de de volume médioneuroDlos
(neuroniosl contados aplicados (mm3) neurônios (°/,) neuronal

mm3) (JLm3)

I 2 meses 0,15 29.142,8q 102 35 2,5 73.294,3 32,50 11.165,7
(filhotes) 2 meses 0,18 28.333,30 102 36 1,9 55.448,3 34,40 12.130,6

2 meses 0,18 32.258,10 100 31 2,5 81.677,4 39,00 12.093,1

Média 0,17 29.911,41 2,3 70.140,01 35,30 11.800

11 1 ano 18 12.500 100 20 89 1.112.500 28,40 22.720

(adultos) 2 anos 15 13.157,80 100 19 94,5 1.243.421 31,80 24.183,4

2 anos 13 12.500 110 22 78 975.000 27,10 21.680
I

29,10Média 15,3 12.719,27 87,2 1.110.307,02 22.866,7

5 anos 20 10.978,3 104 22 93,5 1.026.467,40 28,80 26.261

III
10 anos 17 11.818,2 103 22 96 1.134.545,40 28,90 24.487,7

I
(senis) 7 anos 23 11.704,55 101 23 124 1.452.534,10 30,60 26.152,2

20 11.500,33 104,5 1204515,65 29,40 25.666,7
Média

~~:::t'

1:1
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1.0
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j
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4.4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA

No que conceme a análise estatística para as variáveis estereológicas (N, Nv, Vrer, Vv

e Vn), optou-se pelos procedimentos de análise de variância, análises de correlações

Momento-Produto de Pearson e análise de regressão linear.

4.4.1.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOV A)

o procedimento ANOVA aplicado nos parâmetros estereológicos teve por objetivo

detectar ou não possíveis diferenças significativas entre os diferentes gmpos etários, tendo

seus resultados apresentados sistematicamente na tabela 3.

A análise de variãncia demonstrou que o gmpo I apresenta diferenças significativas no

locante ao número total de neurônios, a densidade numérica, o volume do ganglionar e a

densidade de volume quando comparado aos demais grupos (P<O,OI). Entretanto, nenhuma

diferença significativa foi observada para os mesmos parâmetros entre os grupos 11 e 111

(P>O,05).

Os resultados referentes ao volume neuronal médio diterem significativamente entre

todos os grupos (P < 0,01), isto é, o grupo l difere do U, o grupo l difere do lU e o grupo U

difere do 111.



MÉDIAS

NÚmerototal de Densidade Volume
GRUPOS

neurônios (N) numérica (Nv) ganglionar
(Vref)

I (filhotes) 70.140 aI 29.911 a 2,3 a

11(aduJtos) !.lIO.307 b 12.719 b 81,2b

III (senis) 1.204.516 b 11.500 b 104,5 b
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Tabela 3 - Média das variáveis estereológicas nos três diferentes grupos etários.

Densidade de
Volume (Vv)

Volume
neuronal médio

(Vn)

35,3% a 11.800 a

29,4'% b 22.866,1 b

29,1% ab 24.487,7c

! Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem pelo método de Tukey (P< 0,01).

4.4.1.2 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO

A análise de correlação Momento-Produto de Pearson entre as variáveis estereológicas

(N, Nv, Vre(, Vv e Vn) e o peso corpóreo dos cães nos diferentes grupos etários foi efetuada

com a finalidade de identificar ou não possíveis associações en1re eles.

A variável ou parâmetro peso corpóreo apresentou uma correlação positiva com as

variáveis número total de neurônios (r = 0,97), volume ganglionar (r = 0,99) e com o

\'olume neuronal médio (r = 0,98). Paradoxalmente, no atinente ao peso corpóreo uma

correlação negativa foi verificada em relação as variáveis densidade numérica (r = 0,96) e

densidade de volume (r = 0,74).

A variável volume ganglionar apresentou uma correlação positiva com o número

total de neurônios (r = 0,99) e o volume neuronal médio (r = 0,98). Por outro lado a mesma

variável (volume ganglionar) apresentou uma correlação negativa com a densidade numérica

(r = 0,96) e com a densidade de volume (r = 0,73).
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A variável densidade numérica apresentou uma correlação negativa com o número

total de neurônios (r = 0,96).

4.4.1.3 AN~.\LISE DE REGRESSÃO LINEAR

Sendo o peso corpóreo uma variável de tacil acesso e os resultados de correlação entre

o peso corpóreo e as variáveis estereológicas (N, Nv, Vret: Vv e Vn) terem apresentado alta

intensidade, r x,y> 0,7, foi possível realizar a análise de regressão linear. Desta forma, as

equações do 10 grau (Y= a + bx,y.X) obtidas em função do peso para as variáveis

estereológicas, anteriormente relatadas, fornecem dados muito próximos aos valores reais

observados nesta pesquisa, sendo isto comprovado pelos altos coeficientes de determinação

(~), que foram 0,93 para o número total de neurônios (N), 0,91 para a densidade numérica

(Nv), 0,97 para o volume referencia (Vref) e 0,96 para o neuronal médio (Vn). As equações

para as variáveis estereológicas estão apresentadas abaixo, onde, por exemplo, na primeira

equação expressa, para o cálculo do número total de neurônios (N), o interceptor da reta com

o eixo dos x, isto é, a constante de regressão, é representada pelo valor de 95.401 e o

c.oeficiente de regressão pelo valor de 59.114.

N =95.401+(59.t14xKg)

Nv = 29.115 + (-935,47518 x Kg)

Vref= 3,34051 + (5,18204 x Kg)

Vn= 12.003+(683,92195 x Kg)
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A partir das equações acima referidas, foi possível elaborar gráficos demonstrando o

comportamento de uma variável ou parâmetro estereológico específico em função do peso

corpóreo (Figura 13 A-D). Nestes gráficos, fizemos a diferenciação entre os valores realmente

observados na amostra (. )e os valores estimados por meio das equações supracitadas ( À ).

I
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Figura 13 (A-D) - Gráficos demonstrando a relação entre as variáveis estereológicas e o

peso corpóreo. A: número total de neurônios e peso corpóreo, B:

densidade numérica e peso corpóreo, C: volume ganglionar e peso

corpóreo e D: densidade de volume e peso corpóreo

A equação obtida para a variável densidade de volume foi: Vv = 0)4811 + (-0,00299

x Kg). Esta função apresentou um coeficiente de determinação de 0,55, tendo seu gráfico

apresentado abaixo (Figura 14).
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p,,"<>(kg)

Figura 14 - Relação entre a densidade de
volume e o peso corpóreo
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5 DISCUSSÃO

Este capítulo foi dividido em itens que referem se aos aspectos técnicos, aos aspectos

morfológicos macro e microestruturais, aos aspectos macro e micromorfométricos e aos

aspectos estereológicos.

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Devido à necessidade da alta resolução e definição tanto para a quantificação quanto

para o estudo morfométrico, foi extremamente importante utilizar fixador por meio de

perfusão vascular (técnica de fixação mais eficiente no momento) e resina que não causassem

problemas como a retração do material. Frente a esta questão, a utilização do fixador (solução

de Karnovsky modificada) apropriado e a utilização de resina plástica do grupo Epoxi (Resina

Araldite) para embeber o material foram requisitos primordiais desta pesquisa. A opção pela

resina ao invés da parafina está associada a retração que esta causa, como também relatado

por Guillery e Herrup (1997), Gardella et aI. (2003) e Von Bartheld, (2002). Ainda, a

utilização da parafina impossibilitaria a realização de cortes semi-finos necessários para as

análises quantitativas e morfométricas.

A retração, não apenas a neuronal, mas de todo o gânglio tentou ser evitada para

promover uma acurada estimativa do volume ganglionar. No entanto, embora todas as

variáveis responsáveis pela retração tenham sido controladas limitadamente, para calcular o

volume seguindo o método de Cavalieri, método de eleição desta pesquisa, se fez necessário

seccionar o material, tendo conseqüentemente uma diminuição no seu tamanho. Por outro

lado, a estimativa do volume através do método de Scherle não levou a uma diminuição no

tamanho do gânglio. Contudo, a não utilização deste método nesta pesquisa relaciona-se a
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presença da artéria mesentérica caudal encontrada no interior do gânglio, que por si só

superestima os resultados, pois de acordo com o método, o peso da estrutura estudada

corresponderá ao volume da mesma. Além disto, o método de Scherle não é indicado para

materiais previamente fixados e diminutos (HOWARD; REED, 1998), como é o caso do

GMC.

A escolha do método estereológico disector físico para a quantificação dos neurônios

no GMC de cães em diferentes faixas etárias, embora ser mais laborioso frente ao disector

óptico (COGGESHALL, 1992; GARDELLA et aI., 2003; GUNDERSEN et aI., 1988; VON

BARTHELD, 2002), fez-se primeiramente pelo fato da quantificação neuronal ser realizada

através da contagem de corpos celulares (pericários) e não através do núcleo ou nucléolo,

como freqüentem ente ocorre no disector óptico. O problema em contar os corpos celulares no

disector óptico está relacionado à dificuldade em identificá-los dentro de uma secção espessa

(COGGESHALL, 1992), tendo ainda associado possíveis erros, como a sobreposição e "lost

caps" (PAKKENBERG; GUNDERSEN, 1988).

Apesar de ser mais prático quantificar o número total de neurônios pela quantidade de

núcleos ou nucléolos que aparecem entre o primeiro e o último plano focal de uma secção

espessa (COGGESHALL; LEKAN, 1996; GUNDERSEN et al., 1988a) do que alinhar duas

seções adjacentes (disector fisico) a procura dos perfis dos corpos celulares, a utilização de tal

manobra não poderia ser realizada no material utilizado nesta pesquisa, pelo fato de não poder

assumir que os neurônios do GMC de cães são mononucleados ou mononucleolados, e de

fato, os resultados desta pesquisa revelaram a existência de tais neurônios no grupo dos

filhotes. Todavia, a utilização de contagem por meio do núcleo ou nucléolo não exclui a

escolha do método disector fisico, como visto no trabalho de Pakkenberg e Gundersen (1988)

e Popken e FareI (1997), onde estes utilizaram o núcleo para quantificar o número total de

neurônios.
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A afirmação acima relaciona-se ao fato dos neurônios encontrados nos gânglios pré-

vertebrais dos mamíferos não serem em sua totalidade mononuc1eados como afirmado por

Miolan e Niel (1996), pois Ermilov et aI. (2000) e Szurszewsk1 e Miller (1994) encontraram

neurônios binuc1eados em guinea pigs, Ribeiro (2003t em capivaras e Sasahara et aI. (2003)

em coelhos. Ainda, é sabido que nas fases iniciais do desenvolvimento podem ser encontrados

neurônios binuc1eados (APPENZELLER 1990; SZURSZEWSKI; KING, 1988), tal fato

sendo mais um precedente para a não escolha do núcleo como estrutura de contagem, pois na

fase mais precoce estudada (cães com idade entre 1 a 2 meses) não foi possível determinar se

toda a divisão celular já havia sido completada ou não. Da mesma forma, a utilização do

nuc1éolo como estrutura de contagem não poderia ser utilizada, pois Castro (2001) relata a

existência de mais de um ou dois nuc1éolos nos neurônios do gânglio cervical superior e

Miller et aI. (1996) e Ribeiro et aI (2002) no gânglio celíaco mesentérico.

Pelo fato do método disector (fisico ou óptico) limitar-se a contar não mais que 200

células, sendo por esta razão considerado simples e altamente eficiente (GUNDERSEN et al.,

1988a; MAYHEW; GUNDERSEN, 1996) quando comparado com os demais métodos de

quantificação (COGGESHALL; LEKAN, 1996), esta quantidade representa um pequeno

percentual do número total de neurônios. Desta maneira. toma-se necessário uma amostragem

ideal. principalmente quando a densidade numérica (neurônioslmm3) for alta, como observado

no grupo dos filhotes deste trabalho, onde a falta de uma amostragem sistemática levará a

quantificação de apenas uma região, mesmo quando o material for considerado isotrópico

(homogêneo). Por esta razão, a amostragem aleatória e sistemática do material é o principal

ponto nos métodos estereológicos de quantificação e em qualquer tentativa de investigação

qualitativa, pois assim, todas as partículas podem ser amostradas com uma probabilidade

uniforme (BADDELEY, 2001; GUNDERSEN et aI., 1988a; GUNDERSEN et aI., 1999;

4 Infonnação fomecida por Ribeiro em comunicação pessoal, em 2003.
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PAKKENBERG; GUNDERSEN, 1988). Uma amostragem não sistemática pode levar a uma

variação nos resultados de até 50%, como verificado por Popken e FareI (1997) na

quantificação de neurônios do gânglio sensorial de ratos, devido a não distribuição

homogênea destes neurônios neste gânglio (material anisotrópico).

S.2 ASPECTOS MORFOLÓGICOS: MACRO E MICROESTRUTURAIS

A localização do GMC em cães de diferentes faixas etárias concorda com os relatos de

Evans (1993), Goshal (1986) e Gagliardo et aI. (2003). Macroscopicamente o gânglio foi visto

como uma única massa ganglionar nos cães em todos os grupos etários, da mesma forma que

relatado por Gagliardo et aI. (2003) em filhotes e adultos. No entanto, Goshal (1986) reporta

que o GMC pode ser dividido em duas massas no cão e quatro no gato. Embora não tenha

sido verificado mais de uma massa ganglionar macroscopicamente, foi verificado que nos

filhotes o GMC apresenta de duas a quatro massas ganglionares (ou lobos ganglionares)

quando vista microscopicamente, confirmando os achados de Goshal (1986).

o padrão morfológico do GMC de cães foi similar entre todos os grupos etários, isto é,

o gânglio era dividido em compartimentos por meio de septos de tecido conjuntivo

provenientes da cápsula, como também relatado por Banks (1992), Gabella, Trigg e McPhail,

(1988), Gagliardo et aI. (2003), Miolan e Niel, (1996), Schmidt (1996), Szurszewski e King (1988) e

Szurszewski e Miller (1994) para os gânglios pré-vertebrais. Contudo, nos filhotes não foi observado

apenas uma única massa ganglionar envolvida por uma cápsuJa, mas sim a existência de duas a quatro

massas ganglionares unidas por um tecido conjuntivo frouxo e cada massa ganglionar sendo

envolvida por uma cápsula. No entanto, com a maturação e envelhecimento estas massas firndem-se.

Ainda, o aumento na quantidade de tecido não neuronal também relaciona-se como uma conseqüência
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do aumento da idade, fazendo com que os neurônios em um cão adulto ou senil estejam mais distantes

do que em um filhote, expressos diretamente por meio de diferenças na densidade neuronal.

5.3 ASPECTOS MACRO E MICROMORFOMÉTRICOS

o tamanho do GMC, expresso através do seu maior eixo, aumentou em 83,5% do

filhote para o adulto. Entretanto, da vida adulta para a senil foi verificado um aumento de

apenas 2,4%.

o tamanho dos neurônios no GMC de cães, nas diferentes faixas etárias, verificado

através de sua área seccional, aumentou progressivamente e significativamente com o

aumento da idade, tendo sido verificado um aumento de 2,25x do filhote para o adulto e de

1,2x do adulto para o senil. Semelhantes resultados foram reportados nos neurônios presentes

nos gânglios celíaco mesentérico superior, cervical superior (BAKER; SANTER, 1988;

BERGMAN; ULFHAKE, 1998; SCHMITH, 1996), nodoso (SOLTANPOUR, BAKER e

SANTER, 1996) e hipogástrico (BERGMAN; ULFHAKE, 1998).

o aumento no tamanho do perfil neuronal entre os filhotes e adultos é explicado pela

incompleta maturação dos neurônios no início das fases de desenvolvimento, como também

relatado por Vega, Calzada e DeI Valle (1993) e Masliukov (2001). No entanto, um aumento

significativo no tamanho do perfil neuronal entre um animal adulto e um senil é passível de

algumas especulações como: a possibilidade de um alargamento do corpo celular por um

aumento no depósito de pigmentos como a lipofucsina (FINCH, 1993; WARBURTON;

SANTER, 1997), ou um aumento do corpo celular pela diminuição da pressão exerci da por

células vizinhas devido à morte celular (BAKER; SANTER, 1988), ou um aumento para

compensar a perda neuronal com o avanço da idade (FINCH, 1993; WARBURTON;

SANTER, 1997).

.....
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Da mesma forma que foi verificado um aumento no tamanho do corpo celular do

neurônio com o aumento da idade, foi verificado um aumento no tamanho do núcleo. Porém,

o aumento do núcleo foi significativo apenas quando comparado os filhotes com os demais

grupos, onde foi encontrado um fator de aumento de l,56x do filhotes para o adulto e de

l,62x do filhote para o senil. Já do adulto para o senil a mudança no tamanho do núcleo não

foi significativa, tendo um fator de aumento de apenas l,04x. O aumento do núcleo do filhote

para o adulto está relacionado com a fase estudada, onde é sabido que nas fases de maturação

neuronal é esperado um aumento no volume nuclear (McMAHON; DOCKERY; DERMOT,

2003), sendo este fato também reportado por Mayhew (1989) nos gânglios da raiz dorsal de

ratos de 20 e 120 dias.

A relação núcleo-citoplasma nos neurônios do GMC diminuiu com o aumento da idade,

da mesma forma dos achados de LEDDA et aI. (2000). Para ocorrer uma diminuição nesta

relação é necessário que a área ocupada pelo citoplasma no filhote seja inferior a área ocupada

no adulto e senil, ou que a área ocupada pelo núcleo no filhote seja superior a área ocupada no

adulto e senil, ou uma associação das duas hipóteses. Neste trabalho, foi verificado que a área

ocupada pelo núcleo aumenta, da mesma forma que aumentou a área ocupada pelo

citoplasma. No entanto, embora ambos, núcleo e citoplasma, tenham aumentado, a proporção

do aumento do citoplasma foi superior a do núcleo com a progressão da idade.

Relacionado a forma do perfil neuronal, como relatado anteriormente, esta não se

relaciona ao tamanho do mesmo. No entanto, os eixos do perfil neuronal, isto é, os eixos

maior e menor, com a progressão da idade, tendem a tornar mais simétricos, fazendo com que

os neurônios deixem de ter uma forma elíptica e passando para uma forma mais ovalada.

...
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5.4 ASPECTOS ESTEREOLOGICOS

Os aspectos estereológicos foram divididos em: volume do espaço referência (ou

ganglionar), densidade numérica, número total de neurônios e relação entre as variáveis

estereológicas e o peso corpóreo.

5.4.1 VOLUME DO ESPAÇO REFERÊNCIA OU GANGLIONAR (Vret)

O volume do GMC de cães aumenta com a progressão da idade, sendo encontrado um

aumento de 37,9x do filhote para o adulto e de 45,4x do filhote para o senil, apresentando este

uma correlação positiva com o aumento do peso corpóreo do animal. Semelhantes resultados

foram verificados por Soltanpour, Baker e Santer (1996) no gânglio nodoso de ratos, Popken

e FareI (1997) no gânglio da raiz dorsal de ratos, Warburton e Santer (1997) no gânglio

hipogástrico e Bergman e Ulfuake (1998) no gânglio cervical (C5) e lombar (L4) da raiz

dorsal.

5.4.2 DENSIDADE NUMÉRICA OU DENSIDADE NEURONAL (Nv)

A densidade numérica (neurônios/mm3) no GMC verificada nos filhotes foi superior aos

demais grupos (adulto e senil), representando os adultos apenas 42% e os senis 38,5% da Nv

encontrada nos filhotes. Similar aos nossos resultados, Popken e FareI (1997) relataram uma

redução de 50% na densidade neuronal nos gânglios da raiz dorsal entre ratos de dois a três

meses quando comparados com os de 30 meses e Warburton e Santer (1997) uma diminuição
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de 40% no gânglio hipogástrico quando comparados ratos de quatro meses com os de 24

meses.

A alta densidade numérica no GMC dos filhotes está relacionada ao pequeno volume

médio neuronal, enquanto que nos animais adultos e senis a densidade tende a diminuir, sendo

explicado em virtude do aumento do volume neuronal e ao aumento na quantidade de tecido

não-neuronal (tecido conjuntivos, vasos e neuropilo), verificado pela diminuição de 17% na

proporção volumétrica ocupada pelos neurônios no GMC quando comparado um filhotes com

um adulto e senil.

5.4.3 NÚMERO TOTAL DE NEURÔNIOS

Ainda que seja fácil de se pensar que o aumento da idade associa-se a uma diminuição

no número totais de neurônios pelo simples fato destas células serem consideradas pós-

mitóticas, isto é, de não possuírem a capacidade de se dividir (ALBERTS et aI., 1994;

KLEINMAN; BERNFIELD, 1997), mesmo que haja algumas controvérsias atuais sobre este

dogma (CRUTCHER, 2002), e por ser a apoptose ser um processo natural do

desenvolvimento (ALBERTS et aI., 1994; KLEINMAN; BERNFIELD, 1997; RUTTEN et

ai., 2003), este fato não é considerado verdade absoluta (FINCH, 1993). Tal afinnação

também foi verificada com os resultados obtidos nesta pesquisa, onde os cães senis não

apresentaram diferenças significativas em relação ao número total de neurônios dos cães

adultos e nem se quer perda. Ainda nestes dois grupos uma quantidade significativamente

maior de neurônios foi estimada em relação aos filhotes.

No entanto, é importante ressaltar que o método utilizado nesta pesquisa forneceu uma

estimativa indireta do número total de neurônios, sendo esta influenciada pelas variáveis

densidade numérica e principalmente pelo volume ganglionar (ou do espaço referência). De

..
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acordo com Mayhew (1991) a obtenção da densidade numérica (neurônioslmm\ utilizando o

método do disector fornece resultados fiéis, sendo estes mais acurados do que o número total

de neurônios. O problema da estimativa do número total de neurônios utilizando o método do

disector está vinculado ao volume ganglionar, pois os gânglios autonômicos não são formados

apenas por neurônios. Outros elementos celulares como células da glia, SIF cells, mastócitos,

fibroblastos são encontrados nos gânglios (GABELLA, 1995; GAGLIARDO et aI., 2003;

MIOLAN; NIEL, 1996; SZURSZEWSKl; KING, 1988; SZURSZEWSKl; MILLER, 1994),

podendo estes elementos estar em maior quantidade ou terem seu volume aumentado com a

progressão da idade. Ainda, além dos elementos celulares, o gânglio também é composto por

cápsula, tecido conjuntivo e ainda por vasos (BANKS, 1992; GABEILA; 1RIGG; MCPHAIL,

1988; GAGLIARDO et al., 2003; MIOLAN; NJEL, 1996; SCHMIDT, 1996; SZURSZEWSKI;

KING, 1988; SZURSZEWSKI; MILLER, 1994), que também podem estar alterados durante o

desenvolvimento.

A quantidade total de neurônios no GMC de cães nos filhotes representou apenas 6,3%

da encontrada nos adultos e 5,8% da encontrada nos animais senis. A pequena porcentagem

de neurônios obtida nos filhotes em relação aos demais grupos (adultos e senis) poderia estar

associada ao pequeno volume ganglionar dos filhotes quando comparado aos demais grupos

ou a uma possível divisão celular encontrada em tàses do desenvolvimento subseqüente ao

período de análise dos neurônios ganglionares dos filhotes, embora este último dado não foi

investigado. Tal fato pode ser veriticado pela presença de células binucleadas no interior do

gânglio dos filhotes, mesmo que em pequena quantidade (3%). No entanto, FareI (2003) relata

que o aumento no número de neurônios no gânglio da raiz dorsal de ratos não está relacionado

a uma possível neurogênese, e sim a uma diferenciação tardia destes, onde muitas vezes estes

neurônios não são quantificados por não apresentarem uma forma típica.

......
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Embora não tenha sido verificado a neurogênese no gânglio da raiz dorsal de ratos, não

se pode afinnar que não ocorra no CMC de cães. Por outro lado, a existência de células

binucleadas pode ser uma característica comum desta espécie, como verificado em alguns

roedores como guinea pig (ERMILOV et aI., 2000; SZURSZEWSKI; MILLER, 1994) e

capivaras (RIBEIRO, 2003i e também em coelhos (SASAHARA et aI., 2003). Entretanto

nenhum relato da presença de células binucleadas no GMC de cães foi feito anterionnente.

Em concordância com os resultados encontrados no GMC de cães, Warburton e Santer

(1997), utilizando o mesmo método no gânglio hipogástrico de ratos, relataram um número

maior de neurônios nos animais mais velhos (24 meses) do que os mais novos (4 meses). Da

mesma fonna, Popken e FareI (1997) encontraram resultados semelhantes nos neurônios dos

gânglios da raiz dorsal (L3-L6) de ratos de 11 dias quando comparado aos de 80 dias. Santer

(1991) também obteve semelhantes resultados no gânglio cervical superior de ratos de quatro

e 24 meses, mas utilizando o método fracionador.

Diferentemente dos autores anterionnente citados, Bergman e Ulfhake (1998)

utilizando o método do disector óptico relataram que o número de neurônios nos gânglios

sensitivos da raiz dorsal (C5 e L4) de ratos de dois a três meses é maior nesses animais

quando comparados com ratos de 30 meses, diferente de Popken e Farei (1997) que também

trabalharam com gânglios da raiz dorsaI.

5.4.4 RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ESTEREOLÓGICAS E O PESO

CORPÓREO

Utilizando-se da análise de regressão linear foi possível predizer a relação de todas as

variáveis estereológicas em função do peso corpóreo. Um estudo semelhante foi realizado por

.5Infonnação fomecida por Ribeiro em comunicação pessoal, em 2003.
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Mayhew (1991) em diferentes espécies, contudo utilizando a análise de regressão logarítmica

e corre1acionando o peso do cerebelo ao número de células de Purkinje. Embora foi possível

estabelecer uma correlação entre peso e o número total de neurônios no GMC de cães, está

claro que os resultados obtidos por Mayhew (1991) estão sujeitos a uma porcentagem de erros

menor em relação aos resultados deste trabalho, pelo fato do trabalho correlacionar o peso do

órgão (cerebelo) e não do animal como um todo.

Fazendo se o uso das funções lineares obtidas neste trabalho, foi possível predizer que

cães de l80g, 15Kg e 23Kg apresentam, respectivamente, 106.041,5; 982.111 e 1.455.023

neurônios, 28.946; 15.082,87 e 7.599,07 neurônios/mm3, um volume de 4,27; 81,07e 122,52

mm3, a densidade de volume de 34%; 30,32% e 27,9% e um volume neuronal médio de

12.126,1; 22.261,8 e 27.733,2 Jlm3. Os nossos resultados para estes mesmos cães foram de

81.677,42; 1.243.421 e 1.452.534,09 de neurônios, 32.258,06; 13.157,8 e 11.704,55

neurônios/mm3, um volume de 2,53; 94,5 e 124 mm3, uma proporção volumétrica de 39,01%;

31,82% e 28,94% e um volume médio neuronal de 12.093,1; 24.183,4 e 26.261,0 Jlffi3.

Embora estes valores em algumas variáveis apresentem distantes, a confiabi1idade da função,

expressa através do coeficiente de determinação (r\ foi alta para estas variáveis, com

exceção da variável densidade de vo1wne, onde apenas 55% dos resultados coincidem com os

resultados adquiridos nesta investigação cientifica.

As correlações existentes entre as variáveis estereológicas e o peso podem ser

facilmente visualizadas no exemplo acima, onde: o aumento no peso corpóreo do animal é

acompanhado por um aumento no volume ganglionar e conseqüentemente por um aumento no

número total de neurônios. Por outro lado, o aumento no volume ganglionar é acompanhado

por uma diminuição na quantidade de neurônios por mm3 (densidade numérica) e

conseqüentemente por uma diminuição na densidade de volume dos neurônios dentro do

gânglio. Ainda, o aumento no volume médio do neurônio está relacionado a um aumento no

...
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peso corpóreo. Desta forma, numa visão geral e integrada> é possível observar que em um

animal de 180g o volume do gânglio é inferior quando comparado com um animal de 15Kg e

de 23Kg, da mesma forma que a quantidade de neurônios é inferior nesta mesma relação.

Entretanto, a densidade numérica no animal de 180g é superior a do animal de 15Kg e de

23Kg, da mesma forma que a densidade de volume é superior. Contudo, o volume neuronal

médio de um animal maior é superior ao de um animal mais leve.

...
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6 CONCLUSÃO

Após a análise dos resultados e de acordo com os métodos empregados, pode-se

concluir que:

./ Microscopicamente o gânglio mesentérico caudal (GMC) é constituído por mais de

uma massa ganglionar nos filhotes. Porém, com a maturação e envelhecimento estas

se fundem formando uma massa ganglionar única.

./ Estruturalmente, uma das características observadas durante o envelhecimento é a

marcada e progressiva deposição de lipofucsina no interior dos neurônios do GMC.

./ O aumento da idade é verificado por um aumento progressivo e significativo do

tamanho do neurônio no GMC de cães. Com relação ao núcleo, este aumenta

significativamente apenas da fase inicial da maturação para a vida adulta.

./ A relação núcleo-citoplasma diminui com a progressão da idade no GMC de cães.

./ Quantitativamente, durante o envelhecimento observa-se que o número total de

neurônios no GMC aumenta com a idade em cães adultos e senis. Opostamente, a

densidade neuronal diminui progressivamente com a maturação e envelhecimento.

./ O volume ganglionar aumenta progressivamente com o aumento da idade. Da mesma

forma, ocorre um aumento do tecido não neuronal (representado pelo neuropilo, vasos

e tecido conjuntivo).

./ A correlação entre as variáveis estereológicas (N, Nv, Vref, Vv e Vn) e o peso

corpóreo apresentaram um alto coeficiente de correlação, desta forma sendo possível

aplicar a análise de regressão linear em função do peso corpóreo. Portanto, foi possível
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desenvolver uma função onde pode-se predizer o comportamento das variáveis

estereológicas em função do peso, tendo os resultados obtidos através desta muito

próximos aos dados reais, verificado pelo alto coeficiente de determinação obtido.

...
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