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RESUMO

SEYFERT,C. E. Densidade e área do perfil celular dos neurônios mioentéricos reativos
a acetilcolinesterase, NADH e NADPH-diaforase positivos do ceco de ratos (Rattus
norvergicus) adultos. [Density and area of the cellular outline of the myoenteric plexus
reactiveto Acethylcholinesterase,NADH and NADPH diaphorase positives ofthe caecum of
adult (Rattus norvergicus) rats]. 2003. 77 f. Dissertação (Mestrado em Anatomia dos
AnimaisDomésticos e Silvestres) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidadede São Paulo, São Paulo, 2003.

Tendo seu início no íleo terminal onde se abre a papila ileal, o ceco é a porção inicial do

intestino grosso onde ocorre parte da digestão da celulose proveniente da alimentação e a

posterior absorção de seus produtos. O ceco de rato é uma estrutura sacciforme que apresenta

partes distintas, tanto macroscópica quanto estruturalmente. O presente estudo teve como

finalidadeavaliar a densidade e a área do perfil celular dos neurônios mioentéricos em

diferentesregiões do ceco de ratos adultos com sete meses de idade (384gr), utilizando as

técnicas da Acetilcolinesterase, NADH e NADPH-diaforase. Para tanto o ceco foi dividido

em quatro regiões: uma, próxima à ampola cecal (PA), uma, apical mesentérica (AM), uma,

basalantimesentérica (BA) e outra apical antimesentérica (AA). Observou-se, que, no que diz

respeito à densidade neuronal, existe diferença significativapara as regiões estudadas, sendo à

região PA a que apresentou maior quantidade de neurônios com todas as técnicas utilizadas.

Em média, nos 80 campos (l7,92mm2) microscópicos contados, foram encontrados 1479 :!:

357 neurônios acetilcolinesterásicos positivos, 717 :!:142 neurônios que se coram pela técnica

da NADH-d e 240 :!: 26 células nervosas que se coram pela técnica da NADPH-d. Com

relação ao perfil celular dos neurônios, o teste de variância mostrou não haver diferença

significativaentre as regiões. O menor e o maior perfil celular foi observado junto à região

BA, em neurônios corados com as técnicas da AChE e NADPH-d respectivamente, tendo o

menor perfil, 77,94~m2 e o maior, 1579,64~m2. Conforme a área do perfil celular, os

neurônios foram agrupados em três classes: pequenos, médios e grandes. A classe mais

fi-eqüenteem todos as regiões estudadas para as três técnicas foi a dos neurônios médios,

chegando a 72,4% corados pela técnica da AChE junto à região AA, 68% na região PA para

a técnica da NADH-d e 77,6% com a técnica da NADPH-d na região PA. Concluiu-se que,

existediferença regional na distribuição dos neurônios da parede do ceco do rato.

Palavras - chave: Plexo miontérico. Neurônio mioentérico. Ceco. Ratos.
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ABSTRACT

SEYFERT, C. E. Density and area of the cellular outline of the myoenteric plexus
reactive to Acethylcholinesterase, NADH and NADPH diaphorase positives of the
caecum of adult (Rattus norvergicus) rats. [Densidade e área do perfil celular dos neurônios
mioentéricosreativos a acetilcolinesterase, NADH e NADPH-diaforase positivos do ceco de
ratos (Rattus norvergicus) adultos]. 2003. 77 f. Dissertação (Mestrado em Anatomia dos
AnimaisDomésticos e Silvestres) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidadede São Paulo, São Paulo, 2003.

Beginningin the terminal ileum where the ileal papilla opens, the caecum is the initial portion

of the large intestine, where part of the digestion of the cellulose coming from the food and

the absorption of its products take place. This study had the purpose of evaluating the density

and the cellprofile area of the myoenteric neurons in different regions of the caecum of adult

rats aging seven months (384 g body weight), using the techniques of acetylcholinesterase

(AChE), NADH- and NADPH-diaphorase. For that, the caecum was divided into four

regions: next to the caecal ampulla (PA), apical mesenteric (AM), basal antimesenteric (BA)

and apical antimesenteric (AA). It was observed that, in what concerns the neuronal density,

there is a significant difference for the regions studied, the PA region exhibiting the greatest

amountof neurons with all the techniques employed. On average, in the 80 microscopic fields

(17.92 mm2)counted, 1,479:i: 357 neurons were found with AChE, 717 :i: 142 with NADH-d

and 240 :i: 26 with NADPH-d. As for the cell profile of the neurons, the Variance Ana1ysis

showed that there is not a significant difference among the regions. The smallest and the

largest cellular profiles were observed at the BA region with the techniques of AChE and

NADPH-d, respectively, the smallest having 77.94 /-!m2and the largest 1,579.64 /-!m2.

According to the area of the cell profile, the nem:ons were grouped in three classes: small,

mediumand large. The most frequent class in all the regions studied and techniques employed

was that of medium neurons, reaching 72.4% with AChE at the AA region, 68% in the PA

region with NADH-d and 77.6% with NADPH-d in the PA region. Therefore, it was verified

that there is a regional difference in the distribution of the neurons in the wall of the rat

caecum.

Key words: Myoenteric plexus. Myoenteric neuron. Caecum. Rat.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo foi dividido em 3 tópicos: Aspectos morfológicos do ceco, Sistema

nervosoentérico e Objetivos.

1.1Aspectos morfológicos do ceco

o intestino grosso é a porção terminal do canal alimentar, iniciando na junção íleo-

cecal e terminando no ânus. Suas divisões anatôrnicas incluem o ceco, cólons, reto e ânus.

Tanto o ceco quanto o colo são caracterizados em espécies domésticas por apresentarem

diferençasmacroscópicas significativas(BANKS, 1991).

Para os herbívoros não ruminantes que apresentam estômago monocavitário, o

intestinogrosso toma-se muito importante, pois a digestão da celulose é realizada no interior

do mesmo (BANKS, 1991). Segundo Olds e Olds (1991), para os ratos, especificamente a

digestão da celulose ocorre no ceco, com a posterior absorção dos produtos da digestão

ocorrendono ceco e no colo. O intestino grosso também absorve os ácidos graxos voláteis e o

nitrogênioprovenientes da digestão, provavelmente da amônia, produzidos pelo metabolismo

anaeróbioda celulose e pela microflora cecal e do colo (BANKS, 1991;LOESCHE, 1968).

o ceco de rato é uma estrutura sacciforme, de paredes delgadas, com formato

semelhantea uma vírgula, apresentando uma leve constrição no meio do órgão, dividindo-o

em duas porções, uma apical e' outra basal. A porção basal não contém tecido linfóide; por

outro lado, a porção apical, possui em suas paredes laterais massa distinta de tecido linfóide,

análogo ao apêndice verrniforme humano (BAKER; LINDSEY; WEISBROTH, 1979;

BERRY, 1901; GETTY, 1986; GREENE, 1963; OLDS; OLDS, 1991).

~
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No rato, o ceco está localizado ventralmente à esquerda do intestino delgado na

cavidadeabdominal.É caudal ao estômago, relacionando-se dorsalmente com o rim esquerdo

e ventralmentecom a parede abdominal. Acompanha medialmente a porção descendente do

duodenoe a curvatura maior do estômago, porém, Lindstrõm, Rosengren e Fork (1979),

descreveramque, por ter uma grande mobilidade, a topografia e a posição anatômica do ceco,

na cavidadeabdominal, é variável. Possui três regiões distintas, um corpo, um ápice que é

craniale uma base caudal. Não apresenta saculações e tênias, sendo fixo ao íleo terminal pelo

mesentério,junto à curvatura menor do ápice cecal. Apresenta ainda uma região denominada

de ampolacecal, onde se encontram a desembocadura do íleo, a papila ileal, e o início do colo

ascendente,região esta conhecida como válvula cecocólica (ROGER; MALBERT, 1991;

SNIPS,1981). Em seu formato de vírgula, possui duas curvaturas, uma menor que é côncava

naregiãomesentérica, e uma curvatura maior convexa na região antimesentérica.

1.2 Sistema nervoso entérico

Para realizar suas funções, os órgãos que formam o trato gastrointestinal apresentam

umainervação extrínseca, representada pelos nervos simpáticos e parassimpáticos do sistema

nervoso autônomo, e uma inervação intrínseca sob responsabilidade do sistema nervoso

entérico.O sistema nervoso entérico consiste de um elevado número de neurônios, da mesma

ordeme magnitude que o número de neurônios da medula espinhal, formados por neurônios

sensitivos, interneurônios e neurônios motores, que são responsáveis pelo controle das

funções do tubo digestório, incluindo motilidade, secreção, absorção e vasomotilidade

(FURNESS;COSTA, 1980; GUYTON; HALL, 1997). Compondo o sistema nervoso entérico

existem dois plexos ganglionados (DOOD; ROLE, 1991), o plexo submucoso, localizado

junto ao tecido conjuntivo da túnica submucosa, entre a camada muscular circular e a mucosa

---
I
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(GUNN, 1968) e o plexo rnioentérico (DOOD; ROLE, 1991), que se encontra entre as

camadaslongitudinale circular da túnica muscular.

o plexo rnioentérico, está distribuído desde o esôfago até o canal anal, podendo estar

localizadoentre os estratos longitudinal e circular da túnica muscular (GABELLA, 1979;

GUNN,1968;IRWIN, 1931; STERNINI, 1988), como também em meio às fibras dos estratos"

circulare longitudinal da túnica muscular, dependendo do segmento e da espécie analisada

(GABELLA, 1971; IWANOW, 1930; MATSUO, 1934; :MELLO; MIRANDA-NETO;

NATALI, 1996; MOLINARI et aI., 1994). Os neurônios do sistema nervoso rnioentérico,

geralmente, apresentam-se formando gânglios; entretanto neurônios isolados também são

observados em roedores (GABELLA, 1987). Verifica-se também que os neurônios não se

encontramdistribuídos de forma homogênea em torno da parede do órgão. No estômago, há

uma maior concentração de neurônios próxima à curvatura menor em relação à curvatura

maior (FREGONESI; MIRANDA-1\1ETO; MOLINARI, 1998; OLIVEIRA et aI., 2000;

MOLINARIet aI., 2002). No íleo, junto à região mesentérica, verificou-se a maior densidade

neuronal,em relação à região diametralmente oposta, a região antimesentérica (MIRANDA-

NETO et aI., 2001). No colo proximal do intestino grosso, a distribuição também é desigual,

apresentando maior densidade dos neurônios rnioentéricos na região antimesocólica em

relaçãoà região intermediária (FURLAN; MOLINARI; MIRANDA-NETO, 2002).

Os principais efeitos do plexo mioentérico quando estimulado são: o aumento da

contração tônica, "tônus", da parede intestinal, maior intensidade das contrações rítmicas,

ligeiroaumento na freqüência do ritmo de contração e maior velocidade de condução das

ondasexcitatórias ao longo da parede intestinal, resultando em movimentos mais rápidos das

ondasperistálticas (GUYTON; HALL, 1997).

..L..--
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o plexo mioentérico não deve ser considerado totalmente excitatório, visto que

alguns dos seus neurônios são inibitórios; como foi observado através da presença de

neurotransmissorpolipeptídico intestinal vasoativo (VIP). Os sinais inibitórios resultantes são

especialmenteúteis para inibir músculos esfincterianos intestinais que impedem o movimento

do alimentoentre sucessivos segmentos do trato gastrointestinaI. Por exemplo, o que ocorre

na válvulaíleo cecal, que controla o esvaziamento do intestino delgado no ceco (GUYTON;

HALL,1997).

Ao contrário do plexo mioentérico, o plexo submucoso está, principalmente,

relacionadocom o controle da função no interior da parede de cada segmento do intestino.

Por exemplo,muitos sinais sensitivos originam-se do epitélio gastrointestinal e, a seguir, são

integradosno plexo submucoso para ajudar a controlar a secreção intestinal local, a absorção

locale a contração também local da muscular da mucosa, responsável pelos vários graus de

pregueamentoda mucosa gástrica (GUYTON; HALL, 1997).

A ampla e complexa diversidade de neurotransmissores foi constatada através de

estudosfarmacológicos e eletrofisiológicos em diferentes niveis do sistema nervoso entérico,

o que demonstram a existência de neurônios motores inibitórios, excitatórios e intemeurônios,

neurônios vasomotores, secretores e sensoriais, além de células nervosas que foram

identificadas de acordo com suas propriedades eletrofisiológicas (COSTA et aI., 1985;

FURNESS;COSTA, 1980; WOOD, 1987). Dessa forma, alguns perfis bioquímico-funcionais

vêmsendo avaliados, com a proposição de detectar esses neurotransmissores. Alguns tipos de

neurotransmissores liberados pelas terminações nervosas dos diferentes tipos de neurônios

entéricosjá foram identificados. Os dois mais conhecidos são a acetilcolina e a norepinefrina,

os demais são: adenosina-trifosfato, serotonina, dopamina, colecistocinina, substância P,

polipeptídio intestinal vasoativo, somatostatina, leu-encefalina, met-encefalina e bombesina

(GUYTON;HALL, 1997).
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1.3 Objetivos

Os estudos sobre o sistema nervoso mioentérico realizados em diferentes espécies

representativasdos diversos grupos animais permitiram observar seu arranjo, localização,

tamanho,formato e densidade dos neurônios. Contribuíram, amplamente, para entender

aspectosrelacionados ao comportamento da população neuronal frente a vários fatores como

o envelhecimento,diabetes, desnutrição, alcoolismo e outros.

Por outro lado, investigações sobre o sistema nervoso entérico, abordando aspectos

mais sutis de sua organização e funcionamento, podem desvendar adaptações neuronais

específicasintimamente relacionadas à biologia de cada espécie animal (FURLAN, 2000).

O mapeamento da distribuição dos neurônios mioentéricos evidenciados por

diferentes técnicas como as da Acetilcolinesterase (AChE), da Nicotinamida Adenina

Dinuc1eotídeo-diaforase(NADH-d), e da Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo fosfatase-

diaforase(NADPH-d), tem contribuído e contribuirão com estudos experimentais. É preciso

que o pesquisador esteja atento ao local de coleta das amostras dos vários segmentos,

(DUPONT;JERVIS; SPRINZ, 1965; LIJIMA; HASEGAWA, 1985; ZANONI et al., 1997)

quandoo animal é submetido a condições experimentais (desnutrição, diabetes, alcoolismo).

Os neurônios mioentéricos não se distribuem uniformemente, ao redor da parede dos

órgãos, como foi constatado em estudos realizados com o plexo mioentérico do estômago,

íleoe intestino grosso. Como se verá na análise da literatura no caso do ceco, são registrados

poucos trabalhos sobre este tema. Assim sendo, o objetivo do nosso estudo foi investigar a

distribuiçãodos neurônios mioentéricos na parede do ceco do rato, considerando suas porções

apical e basal, assim como as regiões mesentérica (curvatura menor), antimesentérica

(curvaturamaior) e aquela próxima à ampola cecal.

1..- l
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2 LITERATURA

t

1 Métodosutilizados para marcação neuronal; Estudos

t morfológicose histológicos no ceco e Cecotomia.

1,

f
I
I

I

A literatura consultada permitiu dividir o capítulo em 4 tópicos, sendo estes:

do plexo entérico no ceco; Estudos

2.1Métodosutilizados para marcação neuronal

As primeiras análises dos neurônios entéricos foram feitas a partir da impregnação

pelaprata e azul de metileno (DUPONT; JERVIS; SPRINZ, 1965; IRWIN, 1931; MATSDO,

1934).A primeira baseia-se na afinidade de elementos neuronais a metais pesados, e a ela

seguiu-seà impregnação pelo ouro e pelo ósmio. Com o azul de metileno evidencia-se

acúmulode material ácido, como os corpúsculos de Nissl, região em que há agregação de

materialribossômico. Da mesma maneira, utiliza-se também o azul de toluidina, o violeta de

cresila(IRWIN, 1931; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995) e o azul cuprulínico (HEINICKE;

KIERNAN; WISJSMAN, 1987).

Com o método de Giemsa (BARBOSA 1978) é possível distinguir neurônios com

maior ou menor intensidade basofilica, parâmetro que pode ser empregado para avaliar a

desintegraçãodos corpúsculos de Nissl nos processos de cromatólise neuronal, como descrito

porErhart (1974), Cormack (1995), Nata1ie Miranda-Neto (1996) e Sant'Ana et aI. (1997b),

assimcomo a intensidade de síntese protéica.

A estas técnicas de evidenciação de elementos neuronais somam-se outras como a

histoquímica, a imunohistoquímica e a imunofluorescência (BENNET, 1973; BOR-SENG-

SHUet al., 1994; GABELLA, 1969; SANTER, 1994; YOUNG et aI., 1993).

...L-
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2.1.1 NADH-diaforase

Dentre as técnicas histoquímicas, uma das mais utilizadas é a de evidenciação da

ellZImaNADH-diaforase (GABELLA, 1969) que se baseia na reação de oxi-redução

catalisadapela enzima mitocondrial NADH-diaforase. Para que ocorra a reação é fornecido,

como substrato para mesma, o NADH e o aceptor artificial de elétrons o Nitro Blue

Tetrazolium(1\TBT).Ao receber os elétrons, o NBT precipita-se formando grânulos de

formazanade cor azul e insolúveis, evidenciando deste modo o corpo celular de neurônios

commaior atividade da enzima NADH-diaforase positivos, que representam aqueles com

maioratividade daquela enzima. De acordo, porém, com a literatura, esta técnica permite

evidenciarparte da densidade neuronal, o número de neurônios observados é menor que o

encontradopelo método de Giemsa (FURLAN et aI., 1999; MIRANDA-NETO et aI., 2000;

SANT'ANAet aI., 1997a) e com a coloração pelo azul cuprulínico (HEINICKE; KIERNAN;

WISJSMAN,1987).

2.1.2NADPH-diaforase

No plexo mioentérico evidencia-se uma riqueza de neurotransmissores, dentre eles o

óxidonítrico, que é um potente neurotransmissor inibitório, não-adrenérgico não-colinérgico,

(BULTet aI., 1990), que produz o relaxamento da musculatura lisa do trato gastrointestinal

(SHIMAMURA et aI., 1993). A literatura tem demonstrado a validade do uso de técnicas

histoquímicaspara evidenciação de óxido nítrico (NO), já que a enzima NO sintase (NOS) co-

existecom a NADPH-diaforase (SHERER-SINGLER, 1983; SANTER, 1994; KENAREN et

al., 1995). Estudos têm demonstrado a presença do NO no plexo mioentérico da cobaia

(FURNESS et aI., 1994), no íleo de ratos adultos (MIRANDA-NETO et aI., 2001); no colo

ascendente de ratos desnutridos e com deficiência de vitaminas do complexo B (SANT'ANA;

L.
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MOLINARI;MIRANDA-NETO, 2001); no íleo de ratos diabéticos suplementados com ácido

ascórbico(ZANONI et aI., 2003).

o NO é um radical livre instável e atua como uma molécula mensageira em uma

variedadede tecidos neurais e não neurais (MONCADA et al., 1991). Ele é sintetizado como

umproduto da conversão do precursor fisiológico L-arginina para citrulina, em uma reação

catalisadapor uma NO sintase (NOS) constitutiva dependente de cálcio (MONCADA et al.,

1991).O NO, assim que é produzido por ser lipofilico, atravessa as membranas celulares das

célulasefetoras. Nas células efetoras interage com a guanilato ciclase solúvel, ligando-se ao

ferroda porção heme da enzima, resultando na mudança da guanosina monofosfato cíclico

(cGMP)(BURKS, 1994). Este mensageiro secundário, produz uma variedade de efeitos nas

células alvo.

Os neurônios que produzem óxido nítrico (NO) podem ser identificados, através de

técnicasimunohistoquirnicaspara óxido nítrico sintase (NOS) (FABRICIUS et aI., 1996) ou

atravésde técnicas histoquírnicas onde ocorre a redução do Nitro Blue Tetrazolium (NBT),

formandouma formazana insolúvel (azul escuro) na presença de P-nicotinarnida adenina

dinuc1eotídeofosfato reduzida (NADPH) (SCHERER-SINGLER et aI., 1983). A distribuição

dos neurônios NADPH-diaforase positivos é idêntica daqueles imunomarcados para NOS

(BELA!et al., 1992; SANTER, 1994).

Segundo Moncada et aI. (1991) existem duas grandes classes de enzlmas

sintetizadoras de óxido nítrico que são a NOS construtivas e a NOS induzida cada uma

codificada por genes diferentes (NORRIS et al., 1994). A óxido nítrico sintase construtiva

(cNOS) é responsável pela rápida biossíntese do NO, e pode ser subdividida em NOS

neuronal (nNOS) encontrada nos neurônios centrais e periféricos e NOS endotelial (eNOS)

encontrada nos neurônios endoteliais. A óxido nítrico sintase induzida (iNOS) é responsável

t..
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pela síntesede NO em resposta a um agente indutor após horas ou dias em condições

protetorasou fisiopatológicas e está presente em macrófagos, epitélio e diferentes tipos de

célulashepáticase pancreáticas (CHAKDER; BANDYOPADHYAY; RATTAN, 1997).

A NOS pode ser sintetizada tanto no corpo celular neuronal, quanto no terminal do

axônio, tendo efeito direto pós-juncional sobre as células musculares lisas. Existindo

também,neurônios entéricos nitrérgicos nos sistemas: respiratório, digestório, urinário,

genital bem como no coração de diferentes espécies animais (GRAZDANOVIC;

BAUNGARTEN; BRUNING, 1994)

o NO não é considerado um transmissor convencional, pois não é armazenado em

vesículase devido à sua natureza gasosa, atravessa facilmente as membranas biológicas

alcançandoas células vizinhas logo que é produzida. Nos neurônios do plexo mioentérico do

colo, o NO desempenha importante função inibitória (AIMI et al., 1993; MACKLOUF;

GRIDER,1993; MONCADA et aI., 1991; STARK; SZURZEWSKI, 1992) participando do

controleda motilidadedo intestino (AIMI et aI., 1993).

2.1.3 Acetilcolinesterase

Um dos principais neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso entérico é a

acetilcolina(OSINSKI; BASS, 1993; GUYTON; HALL, 1997; NAKAJIMA et aI., 2000). A

acetilcolinaé sintetizada pela enzima acetiltransferase e sua degradação é efetuada por ação

enzimática(DOOD; ROLE, 1991; GUYTON; HALL, 1997). A acetilcolinesterase é a enzima

responsável pela quebra da acetilcolina após sua liberação na fenda sináptica (OSINSKI;

BASS, 1993, GUYTON; HALL, 1997) podendo ser utilizada como um marcador de atividade

"
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colinérgica(GABELLA, 1994), visto que, para a marcação da acetilcolina, não existe um

métodohistoquímico (NAKAJIMA et aI., 2000).

A acetilcolina foi isolada no intestino de mamíferos por Fe1dberg e Lin (1949).

Segundo,Palmer e Koch (1995), a maioria dos neurônios do intestino é colinérgica. A

inervaçãocolinérgica excitatória é importante na sinalização interneuronal, assim como para

a função adequada da musculatura lisa e das glândulas (DAVIS; MASELLA;

BLE1\TNERHASSETT,1998). A AChE é sintetizada pela enzima colina acetiltransferase

(ChAT)e sua inativação na fenda sináptica ocorre, principalmente, de forma responsável pela

quebrada AChE após sua liberação (OSINSKI; BASS, 1993) e pode ser utilizada como

marcadorde atividade colinérgica (GABELLA, 1994).

A perfeita função das sinapses exige que o neurotransmissor seja rapidamente

removidoda fenda sináptica, do contrário ocorreria excitação ou inibição do elemento pós-

sinápticopor tempo prolongado. A remoção do neurotransmissor pode ser feita por ação

enzimática.É o caso da acetilcolina, que é hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase em

acetato de colina. A colina é imediatamente captada pela terminação nervosa colinérgica

servindocomo substrato para síntese de nova acetilcolina pela própria terminação (GUYTON;

HALL,1997).

A acetilcolina é sintetizada no citoplasma do terminal axônico, sendo rapidamente

absorvidapor muitas vesículas sinápticas pequenas. Cerca de 300.000 vesículas encontram-se

normalmentepresentes nos terminais de uma só placa motora. Presa na matriz da lâmina

basal existe grande quantidade de enzima acetiltransferase, capaz de destruir a acetilcolina

(GUYTON; HALL, 1997).

o trato gastrointestinal dos mamíferos possui funções em comum, assim sendo,

muitosneurônios entéricos desempenham funções equivalentes em todas as espécies. Desta

...l -
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forma,suprindo os músculos do trato gastrointestinal, existem motoneurônios excitatórios e

inibitórios.Podemos assim, presumir que neurônios de diferentes regiões e em diferentes

animaisapresentem o mesmo procedimento químico (FURNESS et aI., 1992).

Na literatura, é comum se encontrarem divergências sobre os neurônios entéricos,

quantoà densidade dos corpos celulares verificada pelos autores, em um mesmo segmento ou

emdiferentesporções do aparelho digestório de animais da mesma espécie ou de espécies

distintas(IRWIN, 1931; MATSUO, 1934; GABELLA, 1971). Em uma mesma espécie,

diversasdensidades neuronais são encontradas quando se comparam segmentos do tubo

digestóriode animais de diferentes idades (ALI; MACLELLAND, 1979; ANARUMA, 1994;
I

~

,

I

,

,

I

I
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DE SOUZA et aI., 1993; SANTER; BAKER, 1988; SANTER, 1994), ou de animais

submetidosa variadas condições experimentais (NATALI et aI., 1995; MAREGA, 2002;

ROMANOet aI., 1996; SANT'ANA et aI., 1997a). As diferenças são ainda mais ressaltadas

quando as técnicas de evidenciação neuronal são distintas (HEINICKE; KIERNAN;

WISISMAN,1987; KARAOSMANOGLU et aI., 1996; MAREGA, 2002; MIRANDA-NETO

etaI., 1999;MOLINARI et aI., 2002; SANT'ANA et aI., 1997b; WILHELM et aI., 1998).

A distribuição dos neurônios mioentéricos ao redor da parede intestinal, segundo

estudos quantitativos, não é homogênea. Leaming e Cauna (1961) observaram diferenças

entreas regiões mesentérica e antimesentérica do jejuno de gato. Saffrey e Bumstock (1994)

-1
I

relatamque o número de neurônios do plexo mioentérico é maior em áreas onde as camadas

de musculatura lisa são mais espessas. Como foi observado por Snips (1981) na região da

ampola cecal onde a musculatura é mais densa, e por Roger, Cabanie e Ferre, (1991) que

descrevem uma maior quantidade de feixes de fibras nervosas nesta região em relação às

demais áreas do ceco de ratos. Em ratos adultos, foi verificada uma maior densidade de

neurônios NADH-diaforase positivos na região antimesocólica do que na intermediária do

colo ascendente (SANT'ANA et aI., 1997b); maior número de neurônios na curvatura menor
I
I
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de que na curvatura maior do estômago de ratos (FREGONESI; MIRANDA-NETO;

MOLINARI,1998) maior quantidade de gânglios foi observada por Oliveira (2000) junto

curvaturagástrica menor da região glandular do estômago de ratos, onde a parede do órgão é

maisespessa;maior densidade neuronal na região mesentérica do que na antimesentérica do

íleoderatos (MIRANDA-NETO et al., 2001). Para o estômago de humanos, Souza, Carvalho

e Fujimura(1988) encontraram, menor número de neurônios na porção superior do esôfago,

quandocomparadacom os níveis inferiores do segmento.

2.2Estudos do plexo entérico no ceco

No que diz respeito ao ceco, há registros de diferentes estudos que relatam o número,

a forma,a função e trabalhos com os neurônios do plexo mioentérico.

Irwin (1931) analisando o plexo mioentérico de diferentes espécies de mamíferos

(cão,gato, coelho, cobaia e rato), descreve que o plexo do ceco vem em continuidade com o

plexodo intestino delgado sem interrupção, possuindo gânglios compactos e esféricos, como

o queocorre no piloro, e estes estão conectados por longas fibras interganglionares. Distingue

ainda,o plexo mioentérico na região da tênia onde os gânglios estão distantes uns dos outros,

sendounidos por longas fibras nervosas, tendo esta região em média 12.000 neurônios por

cm2.Na região desprovida de tênia, os gânglios são grandes com formato circular, sendo estes

unidospor feixes curtos e grossos de fibras nervosas. Quanto à densidade neuronal desta

região,descreveu que, em média, existem 4.500 neurônios/1cm2.

Ohkobo (1937a) através do azul de metileno verificou o plexo mioentérico no ceco

de cobaia, na região das tênias e entre as mesmas. Na região das tênias os gânglios são

I
I
I
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maIoresquando comparados com a região entre as mesmas. O ceco apresenta 3.300

neurônios! cm2.

Ohkobo (1937b) descreveu o plexo de macaco, relatando que este possui malhas

maioresque a do intestino delgado, apresentando o formato poligonal, contendo em média

1.300 neurônios! cm2.

Tafuri (1958) estudando o íleo, o ceco e o colo da cobaia observou que os neurônios

docecosãomaiores em relação aos do colo porém, estes estão em menor número.

Dupont, Jervis e Sprinz (1965) trabalharam com o ceco de ratos da linhagem Fischer

(152,4gr),empregando as técnicas de NADPH, AChE e azul de metileno para evidenciação

doplexornioentérico nas regiões mesentérica e antimesentérica do ceco. Para as técnicas da

NADPHe AChE, porém, coletou amostras da região basal e para o azul de metileno, da

regiãoapical.Os gânglios na margem mesentérica, geralmente são gânglios mais numerosos e

geralmentepoligonais, compondo malhas com formato elíptico e quadrado. Na margem

antimesentéricaapresenta gânglios menores e mais espalhados formando malhas de aspecto

retangular.Encontraram para o perfil do corpo celular de: O- 10~ (6,8%); 10 - 20~ (67,35%),

20 - 30~ (25,28%) e 30 - 45~ (0,68%).

Para Maslennikova (1962), o plexo rnioentérico na região central do ceco, apresenta-

se diferenteem relação ao duodeno, jejuno, íleo colon e reto. Na região do haustro, consiste

deuma rede com malhas largas. A malha tem formato de triângulos alongados ou retângulos

irregulares.Seus tamanhos são menores nas regiões das tênias, os feixes do plexo são mais

espessosem relação as demais regiões do intestino (duodeno, jejuno, íleo, colo ereto). O

número de neurônios no ceco foi de 1.760 por cm2. O ceco apresenta menor densidade

neuronalem relação ao duodeno, jejuno, íleo, colo e reto.
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Gabella (1971) avaliando o tamanho dos neurônios do plexo mioentérico reativos a

NADPH-dde ratos albinos (Epimys norvergicus) destacou que na vida pós-natal existe um

aumentomuito significativo do tamanho dos neurônios do plexo mioentérico do estômago,

cecoe reto em relação ao intestino delgado. No ceco foram encontrados as maiores células

neuronaisdo intestino, onde o tamanho dos neurônios variou de 75 /lm2 a mais de 975 /lm2,

apenas3,92% dos neurônios alcançaram tamanho maior que 975 /lm2.

Em estudo quantitativo dos neurônios e dos gânglios mioentéricos no ceco de ratos,

coradospelo método de giemsa, Barbosa (1973) encontrou em ftagmentos coletados na região

intermediáriaentre as bordas mesentérica e antimesentérica, 4.653 células nervosas em 347

2
gânglios,em uma área de 12,72 mm . Apresentou ainda, o tamanho da área citoplasmática

2 2
dos neurônios, destacando que o tamanho celular variou de 80 /lm a 1040 /lm, e

comparandoo tamanho dos mesmos, observou que 57,5% dos neurônios que compõem o

2 2
plexomioentérico do ceco são de tamanho médio (180/lm a 520 /lm ).

o plexo mioentérico de eqüinos jovens foi avaliado por Murray, Parker e White

(1988) comparando o intestino de uma potra com megacolo e três potros normais. As

observaçõesao microscópio mostraram que o potro doente comparado com os controles,

apresentouuma redução das células dos gânglios mioentéricos do ceco, colo dorsal direito e

moderadaredução no colo transverso. Uma suave redução dos neurônios mioentéricos foi

observadano colo ventral esquerdo. Avaliaram ainda que a população neuronal do intestino

delgadoestava dentro dos padrões normais. Em todos os segmentos examinados, a população

neuronalsecundária do plexo mucoso pareceu normal.

Burns e Cummings (1991) realizaram estudos com a região apical e basa! do ceco de

eqüinos, evidenciado maior densidade de neurônios, na região basal, em relação a apical

evidenciadospela técnica do azul cuprulínico.
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Belai et aI. (1992) investigaram o padrão de distribuição e a coexistência de óxido

nítricosintase(NOS) e NADPH-diaforase, no antro gástrico, íleo, ceco, cólons proximal e

distalde ratos. Revelaram que o tamanho dos neurônios NOS e NADPH-d variou entre as

regiõesestudadas e entre gânglios da mesma região do tubo digestório. Concluíram que a

presençada atividade de NADPH-diaforase em todos os neurônios mioentéricos com

imunoreatividadeNOS confirma as sugestões de que os neurônios NOS e NADPH-diaforase

sãoidênticos,confirmando o que foi sugerido por Dawson et aI. (1991) e por Hope et aI.

(1991).

Zanoni et aI. (1997) observaram que em ratos da linhagem Wistar, que os animais

comdoismeses de idade apresentavam em uma área de 6,92mm2331,80 :!:100,50 neurônios

eparaos animaiscom oito meses de idade, 237,40 :!:75,62 neurônios.

2.3Estudosmoifológicos e histológicos no ceco

Comparando a anatomia do ceco de rato e de camundongo, Snipes (1981) destacou

quea mucosa do ceco de camundongo apresenta um contorno suave em forma de curva nas

quaisos espaços se abrem formando criptas, observadas na microscopia de luz, a do rato tem

aparênciasimilar, exceto pelas configurações que são arranjadas mais densamente e as criptas

maisestreitas. O epitélio cecal de ambos os animais apresenta uma configuração típica, que é

característicadas células intestinais de absorção.

Zanoni e Miranda-Neto (1997) descreveram a morfologia do ceco de ratos da

linhagemWistar, onde o segmento se apresentou sacciforme semelhante ao estômago do

próprio rato e de humanos, possuindo uma curvatura maior livre e uma curvatura menor

presa à parede, pelo mesocolo. A parede do ceco é constituída pela túnica mucosa, tela

-1-- .
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submucosa,túnica muscular composta por dois estratos, o mais interno com fibras no sentido

circulare o externo com fibras no sentido longitudinal e pela túnica serosa. Relataram, ainda,

queos neurôruos do plexo mioentérico do ceco estavam dispostos formando gânglios, e a

maiorialocalizava-se entre os estratos circular e longitudinal da túnica muscular, porém

descrevemque foram encontrados com grande freqüência em meio às fibras musculares dos

estratoscirculare longitudinal. Quando observados em preparados de membrana, os gânglios

do plexo apresentam-se sob as formas triangulares, poligonal e em maior quantidade com

formato alongado.

2.4 Cecotomia

Lloyd, Dale e Crampton (1958) realizaram a cecotomia em suínos e observaram

participação do ceco no aproveitamento de nutrientes oriundos da alimentação. Seus

experimentosapontaram que o ceco, por si só, não contribui muito para a quebra geral das

partículasalimentares, destacando que esta é sua função fisiológica, porém, este tem papel

maisimportante na síntese de vitamina B, como descrito por Taylor; Pennington e Thacker

(1942)e Bernard et aI. (1946) em ratos, e por Couch et aI. (1942) em aves e Nasr (1950) para

porcos.

Com relação à cecotomia, Ambuh1,Williams e Senior (1979) e Williams e Senior

(1982)estudaram a ausência do ceco na digestibilidade de comida em ratos, onde concluíram

que a cecotomia causa um aumento no comprimento do colo e conseqüente aumento da

mucosa, mostrando uma adaptação. A ausência do ceco provoca a diminuição aparente na

digestibilidade de matéria orgânica (celulose e hemicelulose), carboidratos, proteínas, e

absorção de água. Um outro aspecto observado foi a redução do tempo de trânsito do alimento

no trato digestório.

l
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3MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 15 ratos albinos (Rattus norvergicus) da linhagem Wistar machos,

comsete meses de idade pesando em média 384 gr, provenientes do Biotério Central da

UniversidadeEstadual de Maringá.

Os 15 animais foram divididos em três grupos, sendo 5 animais utilizados para cada

técnica:(AChE), NADH- e NADPH-diaforase positivos.

Os ratos foram anestesiados com éter etílico e sacrificados, seguindo-se

imediatamentea laparotomia. Os cecos após serem retirados, foram submetidos às técnicas

supracitadas.

3.1NADH-diaforase

Os cecos foram lavados e distendidos em solução de Krebs pH 7,3 contendo: 1,3 g de

NaRC03,0,24 g de MgCb,6H2O, 0,44 g de KCI, 0,165 g de NaH2P02, 7,05 g de NaCI e 0,27

g deCaCb em 1 litro de água destilada e, imediatamente, submetidos aos procedimentos para

evidenciaçãoneuronal. Estes constam de duas lavagens de 10 minutos em solução de Krebs

pH7,3; permeabilização em Krebs contendo Triton X-100@(Sigma)a 0,3% por cinco minutos;

maisduas lavagens de 10 minutos em Krebs; e incubação por 45 minutos em meio de reação

consistindode: 25 rnl de solução estoque de Nitro Blue Tetrazolium(Sigma)(NBT, solução

estoquena concentração de 0,5 mg/rnl), 25 rnl de tampão fosfato de sódio 0,1 M, 50 ml de

águadestilada e 0,05 g de ~-NADFSigma).Em seguida, foram fixados em formol a 10% em

tampão fosfato 0,1 M pH 7,3 para interromper, a reação e, submetidos à elaboração de

preparadosde membrana e montados entre lâmina e lamínula.

..L - -
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Para a realização dos preparados de membranas, o ceco foi secionado, separando-se

as facesventral e dorsal. Ambas as faces foram divididas em duas partes: apical e basal.

Nestes, as camadas mucosa e submucosa foram removidas com auxílio de instrumental

cirúrgicosob microscópio estereoscópio com transiluminação; a seguir, as membranas foram

desidratadasem álcool 90°, 95° e absoluto, sendo repetida três vezes neste último, durante

cincominutos. A diafanização foi promovida imergindo-se as lâminas em três cubas

seqüenciaiscontendo xilol também por cinco minutos. Em seguida, a lamínula foi fixada

sobreo materialcom Permount. Para assegurar a correta aderência do material ao laminário e

impedira formação de bolhas, as lâminas foram mantidas sob peso por no mínimo 48 horas.

3.2NADPH-diaforase

Os cecos de 5 animais foram lavados e preenchidos com tampão fosfato (PB; pH

7,4),fixadoscom paraformoldeído a 4% preparado em tampão fosfato O,IM (PB; pH 7,4) por

30min,imersos em Triton X-100@0,3%, dissolvido em tampão fosfato salinado (PBS, pH

7,4)por 10 minutos e posteriormente lavados 10 vezes (10 minutos cada) em PBS e em

seguidaimersos no meio de incubação para a evidenciação neuronal da NADPH-diaforase,

durante2 horas. Este meio foi composto de 50 mg de NBT, 100 mg de f3-NADPwSigma),0,3%

deTriton X-I00@ em tampão Tris-HCI(GibCOBRL)O,IM(pH 7,6). Depois da incubação, os cecos

foramabertos, através das curvaturas, e lavados 3 vezes em PBS por 5 minutos, e então

imersosem solução de paraformoldeído a 4%. Os preparados de membrana foram montados

entrelâminae lamínula como descrito no item anterior.
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3.3Acetilcolinesterase U!I

: I1

Cinco animais foram utilizados para a realização desta técnica. Após a laparotomia
I!!

I
I

os cecosforam retirados e lavados com solução salina e posteriormente preenchidos com

paraformoldeídoa 4% em tampão fosfato, sendo suas extremidades fechadas com cordonê,

formandouma "bexiga". Os cecos permaneceram preenchidos e imersos neste fixador por um

períodode 1 hora a 4°C, sendo em seguida lavados durante 12 horas em solução de Krebs

I contendo hialuronidase(2()(JOUTRAp=) e tetraisopropil pirofosforamida (isso-OMPAj<Signm) A
incubaçãofoi realizada por um período de 24 horas a 4°C, em meio contendo 0,17M de

I

I

I

acetilcolina(Sigma),6,5ml de tampão fosfato (O,1M, pH 7,1), 0,5ml de citrato de sódio

(lOOmM),lml de sulfato de cobre (30mM), lml de água destilada e lml de ferricianeto de

potássio(5rnM),acrescentando-se tetraisopropil pirofosforamida e hialuronidase.

Após o período de incubação, os preparados de membrana foram dissecados,

removendo-seas camadas mucosa e submucosa, como foi descrito nos itens anteriores. Os

preparadosde membrana foram então desidratados em álcool absoluto por duas vezes, durante

três llÚnutos,diafanizados em xilol por três minutos em duas passagens e montados entre

,

I
I

lâmina e lamínula com resina sintética(Fisher Chemical).

3.4Análise quantitativa

I

I
,

I

I

A análise quantitativa dos neurônios mioentéricos foi efetuada com auxílio de microscópio(OlympusBX40)

com objetiva de 40x, nos preparados de membrana submetidos à técnica da acetilcolinesterase, NADH e

NADPH-diaforase.Foram quantificados 80 campos microscópicos (17,92mm2) em ambas as faces (dorsal e

ventral)das seguintes regiões: apical mesentérica (AM), apical antimesentérica (AA), próxíma à ampola cecal

(PA)e região basal

I

-JL ,L
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antimesentérica(BA) (Figuras 1 e 2). Todos os neurônios de cada campo foram contados,

considerando-seos meios neurônios de um campo e desprezando-se os de outro. A área do

campomicroscópico f(yicalculada através de uma régua micrometrada(Zeiss)acoplada à ocular.

A documentação fotográfica foi realizada com câmara fotográfica acoplada ao

microscópioCNikon,Zeiss), utilizando filme PB (Fujiss ]35.ASAlOO).

1

Figura 1 - Fotografia demonstrando posição do ceco no abdome ( . ),colo
ascendente ( CA ) e íJeo ( 1 )

I

I

i

I
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Figura 2 - Esquema do ceco visto por sua face ventral. Regiões: apical
antimesentérica (AA), basal antimesentérica (RA), apical
mesentérica (AM), próximo à ampola cecal (PA), íleo (I), colo
ascendente (C) ampola cecal (AC).

3.5Análise morfométrica

Para a analise dos perfis dos corpos celulares foi utilizado analisador de imagens

computadorizado(lmagc ProPlus3.0.1\ acoplado ao microscópio(O'ymjJus BX40).Baseado no contorno,

oprogramacaJculaa área do perfil neuronal (MIRANDA-NETO, 2000). Sendo que este valor

nãocorresponde à área superficial total do corpo celular do neurôruo, uma vez que a imagem

é apenas bidimensional. Foram mensurados 50 neurônios de cada região de todos os

preparadosde membrana. Com base na média e desvio padrão do tamanho do perfil neuronal

2
(em pm ), os neurôruos foram categorizados como pequenos, médios e grandes (TMURl,

1958;BARBOSA, 1973).
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3.6Tratamento estatístico

Para a análise da densidade neuronal das diferentes regiões do ceco, foi aplicado o

teste"X2"de homogeneidade. O estudo da área do perfil celular dos neurônios mioentéricos

nasdiferentesregiões do ceco, foi realizado através da ferramenta ANOVA A significância

utilizadaem todas as análises foi de 5%.
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4RESULTADOS

Para uma melhor organização dos resultados, estes estão divididos em 6 diferentes

tópicos.

4.1Reatividade do plexo mioentérico a acetilcolinesterase

A reatividade dos neurônios mioentéricos a acetilcolinesterase (AChE) foi bastante

intensaem todas as regiões estudadas, apresentando gânglios interligados por feixes de fibras

nervosase gânglios com continuidade com formato alongado, triangular e irregular, que

acompanhamo sentido das fibras da camada circular da túnica muscular (Figura 3). Pôde-se

distinguirfeixes primários, por serem espessos, formando uma ampla malha, feixes

secundárioscompostos por um número menor de fibras e os terciários que conectam

elementosdo plexo mioentérico (Figura 4).

Nas regiões apical antimesentérica (AA), basal antimesentérica (BA) e próxima à

ampolacecal (PA) os gânglios são mais volumosos e próximos entre si (Figura 3), porém na

regiãoapical mesentérica (AM) a quantidade de gânglios é menor, existindo entre eles um

espaçamentomaior onde os feixes de fibras nervosas são mais longos (Figura 4).

Quanto à reatividade dos neurônios observou-se que dentro de um mesmo gânglio

existemdiferentes intensidades de marcação, no entanto, as células nervosas fortemente

reativasestão em quantidade maior que os neurônios fracamente reativos (Figuras 5 e 6). A

reatividadepermitiu verificar que na população há neurônios de diferentes tamanhos (Figura

6).
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Figura 3 - Fotomicrografia da região próximo a ampola cecal (PA), evidenciado o arranjo do plexo
mioentérico. Gânglios triangular C*'), alongado C~, ) e irregulares ("'). Preparado de
membrana da técnica da AChE (barra 400 ~lln)
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Figura 4
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Fotomicrografia da região apical mesentérica (Al"'i) do ceco, evidenciando arranjo do plexo
mioentérico, feixes primários (-), secundários (...) e terciários ("'). Preparado de membrana
da técnica da AChE (barra 400 ~lm)
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Figura5 - Fotomicrogratia da região próxima à ampola cecal (PA) destacando plexo com gànglio composto
por neurônioscom diferentesintensidadesde reatividade.Preparadoelemembranada técnica da
AChE (barra 200 11m)
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Figura6 -Fotomicrograiia da região apicaJ antimesentérica (AA) do ceco evidenciado nemônios de diferentes
tamanhos, pequeno ( P ), médio ( M ) e grande ( G ) com diferentes intensidades de reatividade.
Preparado de membrana da técnica da AChE (barra 200fHn)
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4.2Reatividade do plexo mioentérico riNADH-diaforase

Ao analisar os neurônios do plexo mioentérico reativos a NADH-d, observou-se que

osgângliosestavam dispostos paralelamente à camada circular da túnica muscular. Estes

gângliosestavam constituídos por uma quantidade variável de células nervosas, tendo formato

alongado,triangular e irregular. Nas regiões apical mesentérica e basal antimesentérica

predominaramos gânglios alongados (Figuras 7 e 8) e na região apical antimesentérica e

próximaà ampola cecal, gânglios com formato triangular e irregular (Figuras 9 e 10) na sua

grandemaioriae em poucos casos apresentam o formato alongado. Raros neurônios isolados

foramevidenciados na região apical antimesentérica (Figura 11).

Uma característica observada na técnica da NADH-d foi a marcação intensa do

ciroplasma de quase todos os neurônios, com exceção de algumas células de tamanho

pequeno (Figura 8).
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Figura 7 - Fotomicrografia de preparado de membrana da região apical mesentérica (AM) evidenciado gãnglio
alongado apresentando neurônios NADH-d positivos (barra 200 pm)
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Figura8 -Fotomicrografia de preparado de membrana da região basal antimesentérica (BA) evidenciado gânglio

alongado apresentando neurônios NADH-d positivos, com espaços entre as células ( * ) (barra 100
~lln)
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Figura9 -Fotomicrografia da região apical antimesentérica (AA) evidenciado gânglio com formato irregular

apresentandonellrôniosNADH-dem preparadode membrana(barra200!.un)
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Figura 10 -Fotomicrografia de preparado de membrana da região próximo a anlpola cecal (PA) destacando

gânglio irregular apresentando neurônios NADH-d positivos, com espaços em seu interior ( . )
(barra 200 f-lm)
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Figura11 Fotomicrografia da região apical antimesentérica (AA) apresentando vista geral do plexo mioentérico

com poucos gânglios irregulares (*) e neurônios isolados ( O ). Preparado de membrana da
técnica a NADH-d (barra 400 f-lm)
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4.3Reatividade llo plexo mioentérico à NADPH-diaforase

Na técnica NADPH-d, juntamente com os gânglios, foram evidenciados os feixes de

fibras nervosas que compõe o plexo mioentérico. Estes feixes apresentaram diferentes

espessuras,de acordo com a quantidade de fibras nervosas contidas em seu interior, formando

as malhas primária, secundária e terciária que apresentam diferentes conformações nas

regiõesestudadas (Figuras 12 e 13).

Os gânglios nervosos das regiões próxima à ampola cecal, apical mesentérica e basal

antimesentéricaapresentam formatos alongado, triangular e irregular, sendo compostos por

neurônios esparsos em seu interior (Figuras 14, 15 e 16), poucas células nervosas isoladas

foramencontradas.

A região AA possui gânglios pequenos e irregulares, sendo compostos por poucos

neurônios, além de existir uma grande quantidade de células nervosas isoladas (Figuras 13 e

17).
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Figura 12 -Fotomicrografia da região próximo a ampola cecal (PA), apresentando gánglios alongados C') e

com formato irregular ("""') além de feixes de fibras prÜmírias ( ), secundárias ('" ) e
terciárias (V), do plexo mioentérico. Observar espaços no interior dos gánglios (*). Preparado de
membrana da técnica da NADPH-d (barra 400 ~m)
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Figura 13 - Fotomicrografia da região apical antimesentérica (AA) do ceco, apresentando gânglios esparsos
compostos por poucos nemônios t*,) além de células isoladas ( O); feixes de fibras primários
( ... ), secundários( ... ) e terciários ( - ) com trajeto irregular. Preparado de membrana da
técnica da NADPH-d (barra 400 ~un)
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Figura 14 -Fotomicrografia ela região próximo a ampola cecal (PA), apresentando gânglio irregular composto
por poucos nemônios pequenos ( P ), médios ( M ) e grandes ( G ) com amplo espaço em seu
interior ( * ) além de vários feixes de libras nervosas em suas extremidades ( ). Preparado de
membrana da técnica da NADPH-d (barra 100 j.!m)
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Figura15 - Fotomicrografia da região apical mesentérica (AM) do ceco, apresentando gânglio alongado

composto por neurônios alongados ( - ) e ovalados ( .. ) com espaços em seu interior ( * ).
Preparado de membrana da técnica da NADPH-d (barra 100 IAm)
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Figura16 -Fotomicrografia da região basal antimesentérica (BA) do ceco, evidenciado gânglio triangular, com a
presençade espaçosem seuinterior ( * ), interligadopor espessofeixede fibrasnervosasda malha
primária ( ). Preparadode membranada [écnicada NADPH-d(barra50 }.!m)
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Figura J7 -Fotomicrogratia da região apical antimesentérica (AA) do ceco, apresentando um grande neurônio
alongado isolado, conectando-se a um feixe de fibras nervosas primário. Preparado de membrana da
técnica da NADPH-d (barra 50 ~J1)

4.4 ComcterÚ'Ücas gemÍ5 (10plexo mioentérico (10 ceco

Em todas as técnicas realizadas observou-se haver para a região PA um arranjo

hexagonaldas malhas do plexo mioentérico. Os gânglios, geralmente, acompanham o sentido

das fibras musculares da camada circular, na região próxima à ampola cecal tem a sua

distribuiçãodivergente, em direção as regiões apical e basal, tendo a conformação semelhante

a um leque. Para as demais regiões (AA, AM e BA), observou-se que as mallias do plexo

mioentéricopossuem formato alongado, semelhante a um retângulo longitudinal, seguindo o

sentidodas fibras da camada circular.

O fonnato dos neurôruos marcados com as três técnicas variou de acordo com o

tamanho celular. As células de tamanho pequeno, geraLmente,possuem fOlmato arredondado,

as médias apresentam-se ovaladas ou levemente alongada e as grandes são em sua grande

maioria alongadas. O nÚcleo geralmente é excêntrico para os neurônios médios e grandes

(Figuras 6, 18 e 19).

'I
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Figura 18 -Fotomicrografia da região apical mesentérica (AM) do ceco, apresentando neurônios pequenos (P )
arredondados e médios ( M ) ovalados com núcleo excêntrico.. Preparado de membrana da técnica
da NADH-d (barra 50 ~L1n)
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Figura 19 - Fotomicrografia da região apical antimesentérica (AA) do ceco, mostrando gâllglio alongado
compostopor neurôniosalongados( .. ) e ovalados( ... ) com espaçosem seu interior ( . ).

Preparado de membrana da técnica da NADPH-d (barra 200 ~un)

l ~
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Nas técnicas da NADH e NADPH-d podem ser observados espaços no interior dos

gânglios,mostrando a não marcação de alguns neurônios (Figuras 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 19).

4.5Quantificação dos neurônios

A tabela 1 apresenta as médias :t DP do número de neurônios mioentéricos reativos a

Acetilcolinesterase(AChE), NADH e NADPH-diaforase positivos presentes em 17,92mm2

emcadaregião estudada do ceco.

A análise quantitativa revelou que os neurônios do plexo mioentérico, distribuem-se

naparede do ceco de maneira heterogênea, independente da técnica utilizada na evidenciação

neuronal.

Aplicando o teste Qui Quadrado "Xh de homogeneidade, observou-se que a

porcentagem dos neurônios mioentéricos não é a mesma nas regiões estudadas, e a maior

médiafoi encontrada na região próxima à ampola cecal em todos os grupos. Com 1479 :t 357

neurôniospara a técnica da AChE, 717:t 142 neurônios para a técnica da NADH-d e 240 :t 26

para a técnica da NADPH-d, fazendo com que a mesma apresente diferença estatística

significativacomparada com as demais regiões.

Os menores valores foram encontrados nas regiões: apical antimesentérica 589 :t 57

neurônios para a técnica da AChE e basal antimesentérica 381 :t 91 e 173 :t 36 neurônios

respectivamente nas técnicas NADH e NADPH-diaforase.
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Tabela1 - Número médio :t DP dos neurônios mioentéricos reativos a AChE, NADH e
NADPH-d positivos em 17,92mm2,nas diferentes regiões do ceco rato adulto
(n=5)

Regiões-apical antimesentérica (AA), apical mesentérica (AM), basal antimesentérica (BA) e próxima à ampola
cecal(PA) (P < 0,05).

4.6Análise morfométrica

A análise morfonétrica permitiu agrupar os resultados em 2 subitens: Análise do

perfilcelular e Classificação quanto ao tamanho perfil celular.

4.6.1 Análise do perfil celular

A tabela 2 mostra o perfil médio do corpo celular dos neurônios nas diferentes

regiões e em relação às 3 técnicas estudadas. A análise de Variância mostrou não haver

diferençasignificativa quanto ao tamanho do perfil dos neurônios entre as regiões estudadas

emrelação às técnicas empregadas.

l~

Técnica!Regiões AA AM BA PA

AChE 589 :t 57 690 :t 198 598 :t 173 -
NADH-d 457 :t 121 519:t 131 381 :t 91 --
NADPH-d 188 :t 33 219:t 38 173:t 36 !ID8
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Tabela2 - Média (~m2) do perfil do corpo celular dos neurônios mioentéricos reativos a
AChE, NADH e BADPH-d (n=5)

Regiões - apicaI antimesentérica (AA), apical mesentérica (AM), basaI antimesentérica (BA) e próxima à ampola
cecaI(PA) (P> 0,05).

4.6.2Classificação quanto ao tamanho perfil celular

Os dados morfométricos evidenciaram que o plexo apresenta neurônios de diferentes

tamanhospermitindo agrupá-Ios em três classes: pequenos, médios e grandes. Os neurônios

inferioresà média subtraída de seu desvio padrão foram considerados pequenos, os superiores

à média somada a seu desvio padrão foram considerados grandes, e os intermediários, ou seja,

entre a média - desvio padrão e a média + desvio padrão foram considerados médios.

Havendoem todas as regiões estudadas para todas as técnicas o predomínio do perfil do corpo

celularmédio.

O perfil do corpo celular dos neurônios reativos a AChE variaram de 77,94~m2 a

1164,15~m2. A tabela 3 mostra os perfis dos corpos celulares dos neurônios agrupados nas 3

classespequeno, médio e grande.

L

Técnica!Regiões AA AM BA PA

AChE 381,21 376,82 330,95 302,54

NADH-d 569,27 516,83 492,65 450,76

NADPH-d 530,41 485,53 475,28 394,48
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Tabela 3 - Perfil do corpo celular (Jlm2) dos neurônios mioentéricos reativos a AChE nas
diferentes regiões do ceco de rato adulto (n=5)

Regiões-apical antimesentérica (AA), apical mesentérica (AM), basal antimesentérica (BA) e próxima à ampola
cecaI(PA).

Na técnica da AChE, a região apical mesentérica (AM) apresentou a mator

porcentagemde neurônios pequenos e grandes, 17,6% e a menor porcentagem para o grupo

dascélulas médias, 64,8%. A região apical antimesentérica (AA) teve a maior tfeqüência na

lassedos neurônios médios (72,4%), a menor nos grupos dos neurônios pequenos e grandes,

4,8% e 12,8% respectivamente. A tfeqüência de neurônios pequenos, médios e grandes

reativosa AChE está demonstrada na figura 20.

Tiposde
neurônios/ AA AM BA PA
Regiões

pequeno 94,33 a 217,32 92,19 a 225,46 _a 174,6186,60 a 187,69

médio 218,33 a 542,16 226,23 a 526,05 174,81 a 486,13 189,06 a 416,26

grande 550,99 a-- 528,15 a 801,66 487,31 a 1068,61 416,78 a 681,39
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Figura 20 - Porcentagem dos tipos de neurônios mioentéricos AChE positivos

quanto à área do perfil celular nas regiões estudas do ceco. Regiões:
apical antimesentérica (AA), apical mesentérica (AM), basal
antimesentérica (BA) e próxima à ampola cecal (PA)

Para os neurônios reativos a NADH-d o perfil do corpo celular dos neurônios variou

de 90,12 11m2a 1427,16 11m2.As 3 classes de neurônios NADH-d estão demonstradas na

tabela 4.

Grande 780,56 a 1250,04 697,32 a 1248,96 759,56 a IIFJID 734,12 a 1324,80

Regiões- apical antimesentérica (AA), apical mesentérica (AM), basal antimesentérica (BA) e próxima à ampola
cecal (PA).

l.,:

Tabela 4 - Perfil do corpo celular (11m2)dos neurônios mioentéricos reativos a NADH-d nas
diferentes regiões do ceco de rato adulto (n=5)

Tipo de AA AM BA PA
neurônios/

Região

Pequeno 101,32 a 364,56 IIE a 327,12 103,04 a 235,04 100,04 a 352

Médio 361,24 a 774,52 317,08 a 738,44 226,12 a 751,24 211,84 a 451,24
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Para os neurônios mioentéricos NADH-d, na região próxima à ampola cecal (PA) foi

observadamaior quantidade de neurônios da classe média, 68% e a menor de neurônios

pequenos, 14,4%. A região apical mesentérica (AM) apresentou a menor porcentagem de

neurônioscom tamanhos médios e grandes com 65% e 16,2% respectivamente e, maior

quantidade de células pequenas, 18,8%. Junto à área basal antimesentérica (BA) foi

encontradaa maior porcentagem de neurônios grandes, 18,4%, como mostra a figura 21.
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Figura 21 - Porcentagem dos tipos de neurônios mioentéricos NADH-d positivos

quanto ao perfil celular nas regiões estudas do ceco. Regiões: apical
antimesentérica (AA), apical mesentérica (AM), basal antimesentérica
(BA) e próxima à ampola cecal (PA)
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Quanto ao perfil do corpo celular dos neurônios reativos a NADPH-d, este variou de

96,88 Jlm2 a 1579,64 Jlm2, como demonstra a tabela 5.

.....
! .
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Grande 817,26 a 1568,50 732,755 a 1513,764 701,40 a liIDI 587,42 a 1422,51

Regiões- apical antimesentérica (AA), apical mesentérica (AM), basal antimesentérica (BA) e próxima à ampola
cecal (PA).

Na técnica da NADPH-d as menores porcentagens de neurônios pequenos e grandes

foramverificadas na região próxima à ampola cecal 9% e 13,4%, respectivamente. A maior

porcentagem dos neurônios pequenos, 14,6% e grandes, 19,2% foram verificadas na região

basa!antimesentérica. A porcentagem de neurônios de tamanho médio variou de 66,2% na

região basal antimesentérica a 77,6% para região próxima à ampola cecal, como mostra a

figura22.

L~

Tabela5 - Perfildo corpo celular(llm2)dos neurôniosmioentéricosreativosa NADPH-dnas
diferentes regiões do ceco de rato adulto (n=5)

Tipode AA AM BA PA
neurônio/
regiões

Pequeno 124,90 a 244,89 108,941 a 246,913 134,20 a 248,02 113a 202,38

Médio 245,53 a 810,89 249,035 a 722,876 250,03 a 700,30 203,80 a 584,91
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Figura 22 - Porcentagem dos tipos de neurônios mioentéricos NADPH-d positivos
nas regiões estudas do ceco. Regiões: apical antimesentérica (AA),
apical mesentérica (AM), basal antimesentérica (BA) e próxima à
ampola cecal (PA)
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5 DISCUSSÃO

Estudos quantitativos sobre o plexo mioentérico demonstraram que o número de

corpos celulares, gânglios e de fibra nervosas, variam ao longo do tubo digestório, bem como

emum mesmo segmento.

Os feixes nervosos identificados através da reatividade à acetilcolinesterase e

NADPH-d estão compostos por diferentes quantidades de fibras interligando os gânglios que

acompanham as fibras da camada circular da túnica muscular, permitindo a formação de

feixes primários, secundários e terciários com malhas de diferentes características em relação

à região analisada. Esta malha que compõe o plexo mioentérico se apresenta hexagonal na

região próxima à ampola cecal, e conforme se afasta desta em direção às demais áreas, toma

uma conformação mais quadrada ou retangular sendo estas bem maiores nas regiões apical e

basal antimesentérica. Apenas o arranjo do plexo mioentérico evidenciado através da

reatividade a NADPH-d que foi observado na região próxima à ampola cecal é semelhante ao

encontrado por Dupont, Jervis e Sprinz (1965) em região análoga para o ceco de ratos da

linhagem Fischer. Não se pode comparar, porém, as demais regiões estudadas, no presente

trabalhos, pois, os autores dividem o ceco de forma diferente, em região mesentérica e

antimesentérica e ainda em 4 segmentos da região basal para apical, e os submete a diferentes

técnicas, não permitindo uma visualização do plexo mioentérico reativo a NADPH-d ao

longo de toda a parede do orgão, fato este realizado no presente trabalho. As malhas do plexo

mioentérico das regiões apical e basal antimesentérica são semelhantes às encontradas por

Dupont e colaboradores junto a região antimesentérica marcada pelo azul de metileno.

Os presentes achados para as regiões apical e basal antimesentérica são condizentes

aos relatados por lrwin (1931) em estudos realizados com o ceco de cobaia onde, foram

verificadas as características do plexo mioentérico disposto abaixo da tênia e entre as
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mesmas,assim como com os achados de Maslenikova (1962) junto à região central do ceco

decoelhos.

Embora o ceco do rato adulto quando, comparado ao ceco do eqüino guarda

características morfológicas discrepantes entre si, observaram-se semelhanças entre as

espécies no tocante ao arranjo dos feixes primários evidenciados pelo azul cuprulínico. Nos

eqüinos, observa-se proximidade dos gânglios apresentando feixes primários curtos

(BURNS; CUMMINGS, 1991) semelhantes achados em relação à região próxima à ampola I
I

\

~cecal.

Belai et al. (1992) ressaltam apenas, que no rato, os feixes de fibras nervosas do ceco

e do colo distal diferem das encontradas no estômago, duodeno e íleo sem pormenorizar a

morfologiado plexo.

A morfologia do plexo mioentérico varia de acordo com a região estudada,

independente da metodologia empregada. Foi observado maior número de gânglios na região

próxima à ampola cecal, sendo estes ainda mais volumosos e apresentando formatos

irregulares, triangulares e alongados. Nas demais regiões, estes gânglios aparecem mais

esparsos e geralmente alongados, no entanto ocorrem também gânglios triangulares e

irregulares. Já, Dupont, Jervis e Sprinz (1965) descrevem em ratos a presença de gânglios

triangulares e mais densos destacando um maior número de gânglios junto à junção íleo-cecal

(região mesentérica). Morfologias ganglionares semelhantes aos achados deste trabalho

foram registrados por Zanoni et aI. (1997) no ceco de ratos com 2 e 8 meses de idade.

Gânglios de formato triangular, foram observados por Burns e Commings (1991) no ceco de

eqümos.



.,

Seyfert, C E

62

As observações de Irwin (1931) não se assemelham às deste trabalho, visto que, o

autor relata gânglios esféricos e compactos para o ceco de ratos. Acredita-se que tais fatos se

devam à nomenclatura adotada pelo referido autor.

A presença de gânglios com diferentes formatos (alongado, triangular e irregular)

foram também constatados em outros segmentos do trato gastrointestinal de ratos, Fregonesi,

Miranda-Neto e Molinari, (1998), Gabella (1971), Marega (2002) e Natali e Miranda-Neto

(1996).

. o perfil do corpo celular dos neurônios do ceco de rato adulto variou de 77,94/lm2

(AchE) à 1579,64/lm2 (NADPH-d), mostrando uma grande amplitude de tamanho.

Isto também é evidenciado quando se analisam os dados obtidos por Dupont, Jervis e

Sprinz (1965) que descreveram o tamanho médio das células do plexo mioentérico do ceco

de rato que variou de 8,67/l a 45/l, empregando outras técnicas de evidenciação neuronal e

outra forma de mensuração.

Dados semelhantes aos nossos foram evidenciados por Gabella (1971) com

populações de neurônios nitrérgicos, variando de 75 a 975/l, em ratos da espécie Epimys

norvergicus.

Barbosa (1973) encontrou para o perfil celular neuronal valores semelhantes aos aqui

relatados, onde o menor perfil celular foi de 80/l2 e o maior era de 1040/l2. Os valores

apresentados, porém, referem-se à população total de neurônios ao passo que nossos achados

sãopertinentes às subpopulações colinérgicas e nitrérgicas.

De acordo com a média obtida para a área do perfil do corpo celular, foi possível

classificar os neurônios em: pequeno, médio e grande. Para todas as regiões estudadas os

L
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neurônios de tamanho médio foram os mais freqüentes, variando de 64,8% (AChE) a 77,6%

(NADPH-d). Maior quantidade de neurônios médios foram também evidenciados no ceco de

ratos Wistar por Barbosa (1973) e Zanoni et aI. (1997). Este dado foi observado por Dupont,

Jervis e Sprinz (1965) onde o perfil celular médio também foi evidenciado para o ceco de

ratos da linhagem Fischer.

Constatou-se maior número de neurônios AChE (1479:t 357), NADH-d (717:t 142) e

NADPH-d (240 :t 26) na região próxima à ampola cecaL É provável que, por ser uma região

li de transição, a motilidade das fibras musculares da parede do segmento neste local seja

maior, necessitando portanto de uma inervação mais expressiva. Verificou-se um maior

predomínio de neurônios AChE positivos em relação aos nitrérgicos, indicando que nesta

região, provavelmente, haja maior atividade peristáltica. Controlando a entrada do conteúdo

do intestino delgado para o ceco e deste para o colo proximaI.

De acordo com a estudos prévios, a diferença na densidade neuronal pode estar

relacionada à espessura da túnica muscular. SafTreye Bumstock (1994) citam que o número

de neurônios do plexo mioentérico é maior em áreas onde as camadas de musculatura lisa são

mais espessas. Isto é reforçado pelos estudos realizados em ceco de rato que verifica que a

musculatura da região da ampola cecal é mais espessa (SNIPS, 1981) e rica em feixes de

fibras nervosas mioentéricas e vasos sanguíneos (ROGER; CABANIE; FERRE, 1991). No

rato, verificou-se predomínio de maior número de neurônios em locais onde a camada

muscular é mais espessa, como foi mencionado para o estômago por Fregonesi, Miranda-

Neto e Molinari, (1998) e Oliveira et aL (2000).

Irwin (193 1) encontrou diferentes quantidades de neurônios para o ceco de diferentes

animais, inclusive para o do rato, utilizando o azul de metileno como marcador. Relata que na

região da tênia àquantidade de células nervosas é menor (4.500/cm2), e na região desprovida

IL
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de tal estrutura a densidade é maior (12.000/cm2). No entanto, o valor médio dos neurônios

encontrados foi 8.250/cm2 são semelhantes aos observados neste estudo junto à região

próxima à ampola marcada com a técnica da AChE com 8.218,75 neurônios/cm2.

Diferença na densidade dos neurônios do plexo mioentérico do ceco de rato, de

acordo com a região estudada foi verificado também por Dupont, Jervis e Sprinz (1965).

Através da técnica da NADPH-d evidenciou maior quantidade de neurônios na região

mesentérica em relação a antimesentérica, como o que foi observado no presente estudo onde

as regiões apical e basal antimesentérica apresentaram menor densidade neuronal em relação.

às regiões apical mesentérica e próximo à ampola cecal.

Utilizando o método de Giemsa, Barbosa (1973) verificou a presença de 3656

neurônios/ cm2, na região intermediária entre as margens mesentérica e antimesentérica e

Ohkubo (1937a, b) encontrou 3.000 neuronios/ cm2 e 1.300 neurônios/ cm2 com o mesmo

método de marcação junto ao ceco de cobaia e macaco, respectivamente. Este valor é muito

parecido ao observado junto à região próxima à ampola para os neurônios NADH-d.

Zanoni et al. (1997) estudando os neurônios mioentéricos reativos ao método de

Giemsa no ceco de ratos Wistar com 2 e 8 meses de idade, observou em 6,92mm2 que, os

animais com 2 meses possuíam mais neurônios (331,80 :I: 100,50) que os animais com 8

meses de idade 237,40 :I: 75,62). Embora neste trabalho não se empregue o método de

Giemsa, os valores obtidos por Barbosa se assemelham aos observados na área

antimesentérica para a técnica da AChE.

Conforme a literatura compulsada há uma variedade na diversidade do número de

neurônios conforme a metodologia e a espécie analisada, como demonstrado na tabela 6.

L L
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Diferenças regionais quanto ao número de neurônios são descritos em outros

trabalhos. Molinari et aI. (2002) descrevem que no estômago aglandular de rato, existe

diferença regional na densidade de neurônios NADH-d. quando comparando a região central

próxima à prega limitante com a região próxima à curvatura gástrica maior. Comparando a

densidade neuronal ao redor da circunferência intestinal do íleo de ratos, Miranda-Neto et aI.

(2001) observaram que próxima à raiz do mesentério a densidade neuronal é maior, enquanto

na região diametralmente oposta, a antimesentérica, verificou a menor densidade. Diferenças

na densidade neuronal do plexo mioentérico em regiões distintas da circunferência de um

mesmo segmento intestinal foram também encontradas no intestino grosso de cobaias

L

Tabela 6 - Número de neurônios/ cm2 observado no ceco de diferentes animais marcados
com técnicas distintas

Referência Espécie Método/ Técnica n° de células/ cm2

lrwin (1931)
Cobaia

Azul de Metileno 12000 entre a tênia

4500 fora da tênia

Matsuo (1934) Cobaia Azul de Metileno 4100

Ohkubo (1936a) Macaco Azul de Metileno 1300

Ohkubo (1936b) Cobaia Azul de Metileno 12500

Tafuri (1957) Cobaia Azul de Toluidina 92920
.

Maslennikova Coelho Azul de Metileno 1760
(1962)

Barbosa (1973) Rato Giemsa 3656

Zanoni et aI.,(1997) Rato Giemsa/ NADH 4784 (2meses)

3430 (8meses)

Seyfert (presente Rato AChE 4673
Estudo)

NADH 3141

NADPH 1141
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(IRWIN, 1931), no íleo de galinha (ALI; MCLELLAND, 1979) e na região média do

intestino de ratos (SANTER, 1994). Souza, Carvalho e Fujimura (1988) observaram, em

humanos, menor número de neurônios nos níveis mais altos do esôfago, se comparados com

os níveis mais baixos.

o fato de se analisar a densidade dos neurônios ao longo da parede do segmento é

muito importante, pois, de acordo com os argumentos de Miranda-Neto et aI. (2001), quando

se utilizam grupos controle e experimental, a inobservância desse aspecto, quanto à

distribuição dos neurônios pode comprometer os resultados da pesquisa. Os autores propõe

uma situação hipotética em que um grupo de animais recebeu um tratamento que poderia

alterar o número de neurônios mas não o fez, se o pesquisador durante a obtenção das

amostras ou contagens privilegiasse, no grupo controle, quantificações na região mesentérica,

e no grupo experimental, na região antimesentérica, possivelmente, concluiria erroneamente

que a condição imposta levou a uma redução significanteno número de neurônios.

A fim de se obter dados mais precisos, faz-se necessário delimitar a área do orgão a

ser estudada, uma vez que a distribuição dos neurônios mioentéricos não é homogênea ao

redor da parede do orgão.

Se se levar em consideração no ceco do rato as regiões apical e basal, o número médio

de neurônios fez-se mais presente na região basal. E se se compararem as regiões

mesentérica e antimesentéricada região, a inervação mioentérica é mais expressiva na região

mesentérica. Se se compararrem, porém, as médias obtidas quanto ao número de neurônios

em 17,92mm2 entre as regiões estudadas, a região próxima à ampola cecal difere

estatisticamente (P>0,05) das demais regiões.

L
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6 CONCLUSÕES

Analisando o plexo mioentérico do ceco do rato, utilizando diferentes técnicas,

podemos concluir que:

Existe diferença regional na distribuição dos neurônios mioentérico reativos a

Acetilcolinesterase, NADH e NADPH-diaforase no ceco do rato.

A região próxima à ampola do ceco possui maior quantidade de neurônios nas 3

técnicas empregadas.

Não há diferença estatística quanto ao tamanho do perfil celular dos neurônios

entre as regiões estudadas.

Os neurônios de tamanho médio predominaram em todas as regiões estudadas.

Estudos como este, evidenciam que quando na realização de estudos

morfoquantitativos dos neurônios entéricos é necessário ater-se a região a ser

coletada pois existe diferença na distribuição dos mesmos ao longo do segmento

em estudo.
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