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RESUMO

EVANGELINELLIS, M.M. Estudo do antagonista do receptor P2X7, Brilliant Blue G, sobre
os neurônios entéricos do colo distal de ratos submetidos à colite ulcerativa experimental. 2019.
77f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas do trato gastrointestinal e
incluem a colite ulcerativa e a Doença de Crohn. A colite ulcerativa caracteriza-se como uma
inflamação limitada ao colo, normalmente iniciando no reto e espalhando de maneira contínua.
A inflamação intestinal pode levar a alterações nos neurônios entéricos. Estudos em modelos
animais têm demonstrado o efeito da inflamação intestinal sobre o sistema nervoso entérico,
após a indução de colite com substâncias ácidas, como o 2,4,6 Trinitrobenzeno sulfônico
(TNBS). Tem sido descrito a presença de receptores purinérgicos P2X1-P2X7 no sistema
nervoso entérico. O receptor P2X7 participa na regulação de diversos processos, como a
permeabilidade células, apoptose e liberação de citocinas. Este projeto visa avaliar o efeito do
Brilliant Blue G (BBG), antagonista do receptor P2X7, no sistema nervoso entérico do colo
distal de animais submetidos à colite ulcerativa. Foram analisados o colo distal de ratos Wistar
submetidos a indução da colite ulcerativa pela administração TNBS no intestino grosso. O
tratamento com BBG foi feito 1 hora após a indução da colite e por 5 dias consecutivos, os
colos distais foram coletados 24 horas e 7 dias após a indução da colite. Os grupos estudados
são grupo controle (não manipulado), grupo Sham (indução feita com veículo), grupos Colite
24h e 7 dias, e grupos BBG 24h e BBG 7 dias. Foi avaliado o código químico, a densidade
neuronal e área dos neurônios entéricos imunorreativos a óxido nítrico sintase neuronal (NOS),
colina acetil Transferase (ChAT) e o receptor P2X7. O material foi analisado através das
técnicas de imunohistoquímica por dupla marcação quanto a imunorreatividade à P2X7 com a
ChAT e a NOS. Foi feita análise histológica, utilizando a coloração de Hematoxilina-Eosina
para avaliar a integridade da parede intestinal e a classificação da colite. Os resultados
demonstraram diminuição dos neurônios positivos ao NOS, ao ChAT e ao receptor P2X7 na
colite e recuperação na densidade neuronal nos grupos tratados com o BBG. A área do perfil
neuronal demonstrou aumento da área do perfil nos grupos colites e recuperação nos grupos
tratados com o BBG. Conclui-se que o BBG foi efetivo na colite ulcerativa experimental
podendo ser o receptor P2X7 um alvo terapêutico.
Palavras Chaves: Plexo mioentérico. Receptor P2X7. Antagonista Brilliant Blue G. Colite
ulcerativa.
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ABSTRACT

Evangelinellis, MM. Study of the P2X7 receptor antagonist, Brilliant Blue G, on enteric
neurons of the rats distal colon submitted to experimental ulcerative colitis. 2019. 77p. Tese
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2019.
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic diseases of the gastrointestinal tract that include
ulcerative colitis and Crohn's disease. Ulcerative colitis is characterized as a limited
inlammation of the colon, usually beginning in the rectum, spreading continuously. The
intestinal inflammation, whether caused by infection or abnormal immune response may lead
to structural changes in enteric neurons. Studies in animal models have demonstrated the effect
of intestinal inflammation on enteric nervous system, following colitis induction with acidic
substances such as 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic (TNBS). It has been reported the presence of
P2X1-P2X7 purinergic receptors in the enteric nervous system. The P2X7 receptor participates
in the regulation of several processes such as cell permeability, apoptosis and cytokine release.
A recent study has shown that ulcerative colitis reduces the number of P2X7 immunoreactive
neurons in myenteric plexus. This project aims to evaluate the effect of Brilliant Blue G (BBG),
a P2X7 receptor antagonist, in the enteric nervous system of the large intestine in animals with
ulcerative colitis. The distal colon of Wistar rats was submitted to induction of ulcerative colitis
by TNBS administration in the large intestine. Treatment with BBG was given 1 hour after
induction of colitis and for 5 consecutive days, distal colons are collected 24 hours and 7 days
after colitis induction. The animals was divided in control group (not manipulated), Sham 24 h
and 7 days (induction was done with vehicle), Colitis 24h, BBG 24h, Colitis 7 days and BBG
7 days. The chemical code, neuronal density and area of enteric neurons reactive to neuronal
nitric oxide synthase (NOS, choline acetyl transferase (ChAT) and the P2X7 receptor. The
distal colon was analyzed through immunohistochemical techniques for double labelling as the
immunoreactivity to P2X7, ChAT and NOS. Histological analysis using staining for
Hematoxylin and Eosin was done to evaluate the integrity of the intestinal wall. The results
showed a decrease in neurons positive to NOS, ChAT and P2X7 receptor in colitis groups and
recovery in neuronal density in the groups treated with BBG. The neural profile area showed
an increase in the profile area in the colitis groups and recovery in the groups treated with BBG.
In conclusion, BBG was effective in experimental ulcerative colitis and the P2X7 receptor may
be a therapeutic target.
Keywords: myenteric plexus, P2X7 receptor, antagonist Blue Brilliant G, ulcerative colitis.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Doença Inflamatória Intestinal

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas do trato gastrointestinal e
incluem a colite ulcerativa e a Doença de Crohn. Essas doenças apresentam maior incidência
na América do Norte e na Europa, afetando cerca de 1 a cada 500 pessoas. Nos Estados
Unidos, aproximadamente 1.6 milhões de habitantes são afetados pela Doença de Crohn e 910
mil são afetados pela colite ulcerativa (ANIWAN, S ET AL, 2017).
Sua etiologia ainda é desconhecida e estudos demonstram que seriam o resultado de uma
desregulação entre o sistema imune e a microbiota do intestino, associado a fatores genéticos
(SARTOR 2003, AHMAD ET AL.,, 2004, LOFTUS 2004, SARTOR 2006, SHIH, TARGAN
ET AL, 2008, KHOR, GARDET ET AL, 2011, VAN LIMBERGEN ET AL, 2014). O histórico
familiar representa um fator de risco para o desenvolvimento da doença, que pode aparecer em
qualquer idade, não sendo observada diferença entre o sexo, mas apresenta pico de incidência
no início da vida adulta e um segundo pico de incidências nos idosos (ZEMLJIC ET AL.,,
2014).
Estudos recentes demonstraram que o fenótipo da doença nos jovens, difere do padrão
observado nos idosos, no entanto, ainda não sabe se sabe se essas diferenças refletem variações
na resposta do sistema imune, na composição da microbiota intestinal ou influência de fatores
ambientais (CUMMINGS; OVERDUIN 2007, KELSEN; BALDASSANO 2008, OHMAN;
SIMREN 2010, KHOR ET AL., 2011, COLLINS ET AL., 2012; NG, S.C. ET AL, 2018;
RAMOS, P.G E PAPADAKIS, A.K., 2019). O desenvolvimento de câncer colorretal apresentase como uma complicação grave da DII e ocorre em 3,7% dos pacientes. O risco de
desenvolvimento de câncer aumenta de acordo com a duração da doença, sendo de 2% em 10
anos, 8% em 20 anos e 18% em 30 anos. O risco de aparecimento esporádico na população dos
Estados Unidos é de 5% (EADEN ET AL., 2001, THORSTEINSDOTTIR ET AL., 2011).
A colite ulcerativa caracteriza-se como uma inflamação limitada ao colón, normalmente
iniciando no reto e espalhando de maneira contínua, frequentemente envolvendo a região
periapendicular.

Histologicamente, a colite ulcerativa apresenta inflamação superficial,

limitada as regiões da mucosa e submucosa, associada a criptite e abscessos crípticos
(HANAUER 2004, SARTOR 2006, KHOR; GARDET ET AL., 2011).
A frequência da colite ulcerativa é maior nos países desenvolvidos e áreas urbanas, quando
comparado a áreas rurais. Infecções gastrointestinais prévias podem dobrar o risco de
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desenvolvimento de colite ulcerativa (PORTER ET AL., 2008), o que sugere que mudanças na
flora intestinal podem agir como gatilho para o processo de inflamação crônica em pacientes
geneticamente predispostos a doença (NISHIDA, A ET AL, 2018).
Diversos estudos demonstraram que fatores ambientais podem atuar como fatores de
predisposição ou de proteção no desenvolvimento da colite ulcerativa. O tabagismo é descrito
como um fator protetor (MAHID ET AL., 2006), no entanto, indivíduos que pararam de fumar
tem atividade aumentada da doença (BEAUGERIE ET AL., 2001).
A apendicectomia também é descrita como um fator protetor, reduzindo em 69% o risco
de desenvolvimento da colite ulcerativa (ANDERSSON ET AL., 2001). Não há dados que
comprovem a influência do estresse psicológico no aparecimento da doença (KIANK ET AL.,
2010).
O diagnóstico da colite ulcerativa é baseado nos sintomas clínicos associado com
investigação radiológica, e exames de endoscopia e análise da histologia. Ainda não foram
descritos marcadores biológicos específicos, capazes de distinguir a colite ulcerativa de outras
formas de colite (CIOFFI ET AL., 2015).
Na doença inflamatória intestinal, os neurônios e terminações nervosas do sistema nervoso
entérico (SNE) se encontram em um complexo ambiente de sinalização, no qual estão sujeitos
a distorção mecânica, durante o processo de distensão de contração do intestino e diversas
moléculas neuroativas (FURNESS 2012). O ambiente intestinal, bem como a atividade
neuronal pode ser modulados por diversos fatores como stress, o sistema imune, a microbiota,
a glia entérica, bem como nutrientes e tipo de alimentação ingerida (CUMMINGS;
OVERDUIN 2007, PORTER ET AL., 2008, BRIERLEY E LINDEN 2014).
A inflamação intestinal, seja ela causada por infecções ou por resposta imune anormal
podem levar ao processo de neuroplasticidade, ou seja, alterações que resultam em mudanças
estruturais, intrínsecas e sinápticas que alteram a função neuronal. Como resultado, a
neuroplasticidade pode contribuir para secreção e motilidade anormais, resultando em
desconforto, dor, constipação e diarreia. Estudos demonstram que ocorrem alterações
morfológicas, que incluem alterações degenerativas, degeneração axonal, necrose com
hipertrofia de plexos nervosos e hiperplasia de células ganglionares, além de mudanças na
quantidade

e

proporção

de

neurotransmissores

(VILLANACCII

ET

AL.,

2008,

BRIERLEY;LINDEN 2014).
Estudos em modelos animais têm demonstrado o efeito da inflamação intestinal sobre o
plexo mioentérico, após a indução de colite com substâncias ácidas, como o Dinitrobenzeno
sulfônico (DNBS) e o 2,4,6 Trinitrobenzeno sulfônico (TNBS). O modelo de indução da colite
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através da injeção de TNBS em solução de etanol é considerado eficiente e amplamente
utilizado na literatura (JACOBSON ET AL., 1997, SANOVIC ET AL., 1999, POLI ET AL.,
2001, BOYER ET AL., 2005, GULBRANSEN ET AL., 2012, WINSTON ET AL., 2013).

1.2

Sistema Nervoso Entérico
O trato gastrointestinal difere de outros órgãos periféricos, pois apresenta uma extensa

rede intrínseca de neurônios, denominado Sistema Nervoso Entérico (SNE). Ainda que durante
muitos anos o SNE foi definido como a porção pós-ganglionar da divisão parassimpática do
Sistema Nervoso Autônomo (SNA), atualmente, é reconhecido como um componente do SNA
com função independente do Sistema Nervoso Central (SNC) (FURNESS, 2006). O controle
da função gastrointestinal ocorre por meio de um sistema integrado, que envolve reflexos
entéricos locais, reflexos que passam pelos gânglios simpáticos e reflexos que passam do
intestino e voltam para o SNC (FURNESS ET AL., 2003, FURNESS 2012).
O SNE do trato gastrointestinal é formado por redes interconectadas ou plexos de
neurônios, seus axônios e células gliais entéricas. Estima-se que o SNE em humanos seja
formado por cerca de 400-600 milhões de neurônios, o que é superior ao aos gânglios
simpáticos e parassimpáticos combinados e aproximadamente o mesmo número de neurônios
presentes na medula espinhal. O SNE é responsável por diversas funções, como a motilidade
intestinal, controle da secreção ácido gástrico, regulação de fluido através do epitélio, mudanças
no fluxo sanguíneo local e interação com os sistemas endócrino e imune do intestino. As células
gliais entéricas contribuem para a manutenção da integridade da barreira epitelial presente entre
o lúmen do intestino e as células da parede intestinal (TOUMI ET AL., 2003, SAVIDGE ET
AL., 2007, FURNESS 2012).
O SNE apresenta dois plexos ganglionares, o plexo mioentérico e o plexo submucoso
(Figura 1).
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Figura 1: Representação esquemática do SNE do intestino. Adaptado de FURNESS, 2012.
O plexo mioentérico (plexo de Auerbach) é encontrado entre a camada muscular
longitudinal externa e a camada do músculo circular, estando presente em todo o trajeto do trato
gastrointestinal, do esôfago ao reto. É formado por 3 componentes: o plexo primário, o
secundário e o terciário (AUERBACH, 1864; LI, 1940; SCHABADASCH, 130A,B; STÖHR,
1930).
Diferente do plexo mioentérico, o plexo submucoso está presente somente nos intestinos
delgado e grosso e é composto pelo plexo submucoso interno (plexo de Meissner), logo abaixo
da mucosa; pelo plexo submucoso externo (plexo de Schabadasch ou de Henle), que fica junto
a camada circular do músculo e o plexo intermediário, localizado entre os plexos submucosos
interno e externo. O plexo submucoso difere do mioentérico também pelo tamanho da malha,
gânglios menores e fibras interconectadas mais finas (GONIAEW, 1875; HENLE, 1871).
De modo geral, os plexos entéricos seguem um padrão ao longo do trato gastrointestinal,
no entanto, podem ser observadas diferenças quanto a densidade e tamanho dos neurônios e
forma dos gânglios em animais da mesma espécie e idades diferentes (MATINI ET AL., 1997,
MCKEOWN ET AL., 2001, QU, THACKER ET AL., 2008), ou submetidos a condições
experimentais como a inflamação (DE GIORGIO, GUERRINI ET AL., 2004, BOYER ET AL.,
2005), desnutrição (CASTELUCCI ET AL., 2002, GOMES ET AL., 2006, GREGGIO ET AL.,
2010, MISAWA ET AL., 2010, GIROTTI ET AL., 2013), isquemia (PAULINO ET AL., 2011,
PALOMBIT ET AL., 2013) e obesidade (MIZUNO ET AL., 2012).
Os neurônios entéricos são classificados de acordo com sua morfologia, propriedades
fisiológicas, marcações imunohistoquímica, estruturas que inervam, transmissores que utilizam
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e conexões que recebem. Os neurônios entéricos podem ser divididos em neurônios motores,
interneurônios e intrínsecos aferentes primários (IPANs), também denominados neurônios
sensoriais intrínsecos (Figura 2) (FURNESS, 2006).

Figura 2: Representação esquemática dos tipos de neurônio do SNE. Adaptado de
FURNESS, 2012.
Os neurônios motores podem ser classificados em neurônios excitatórios e inibitórios da
musculatura lisa do intestino e neurônios secretomotores/vasodilatadores. Os neurônios
excitatórios e inibitórios são encontrados no plexo mioentérico e estão relacionados com o
controle da motilidade intestinal. Os neurônios secretomotores/vasodilatadores estão
localizados no plexo submucoso e atuam na inervação da mucosa e regulam a secreção,
absorção e fluxo sanguíneo (FURNESS 2000).
Os neurônios excitatórios estão presentes ao longo de todas as regiões do intestino, são
predominantemente muscarínicos e reativos a Acetilcolina Transferase ChAT (LIPPI,ET AL.,
1998). Os neurônios inibitórios são imunorreativos a enzima óxido nítrico sintase (NOS) e
liberam NO com efeito relaxante. Embora evidências comprovem que o NO seja o
neurotransmissor desses neurônios, sabe-se que não é único transmissor que age nesses
neurônios (SANDERS ET AL., 1992, STARK; SZURSZEWSKI 1992).
Os neurônios secretomotores e vasomotores do plexo submucoso são responsáveis pela
regulação do circuito reflexo local. Os neurônios secretomotores intestinais são classificados
como colinérgicos, utilizando a ChAT como neurotransmissor primário, e não colinérgicos, que
utilizam VIP (peptídeo intestinal vasoativo) ou um peptídeo relacionado (FURNESS 2000).
Os interneurônios são divididos em ascendentes (com direção oral) e descendentes (com
direção anal). Os interneurônios ascendentes são colinérgicos, formam uma rede ao longo do
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intestino e estão envolvidos nos reflexos propulsivos. Os interneurônios descentes são
classificados em 3 tipos, de acordo com seu código químico: ChAT, VIP e NOS, relacionados
na motilidade reflexa local; ChAT e Somatostatina (SOM), envolvidos na condução dos
complexos mioelétricos no intestino delgado; e ChAT e 5-Hidroxitriptamina (5-HT),
relacionado a reflexos secretomotores e motilidade reflexa de maneira indireta (POMPOLO;
FURNESS 1998, FURNESS 2000).
Os IPANs são neurônios sensoriais, encontrados nos plexos submucoso e mioentérico e
que apresentam morfologia de neurônio Dogiel Tipo II. Distingue-se dos interneurônios e
neurônios motores através de propriedades fisiológicas. É imunorreativo ao ChAT e a
Calbindina (Calb) (KIRCHGESSNER ET AL., 1992, KUNZE ET AL., 1995, BERTRAND ET
AL., 1997, KUNZE ET AL., 1998, KUNZE ET AL., 1999).
Aleksander Stanislavovic Dogiel (A. S. Dogiel) foi o primeiro a desenvolver uma
classificação morfológica dos neurônios entéricos. Os critérios utilizados por Dogiel foram os
comprimentos e formatos dos dendritos. Além disso, ele também utilizou o tamanho dos corpos
celulares, a posição do núcleo e a localização dentro do núcleo (DOGIEL, 1899).
Os neurônios Dogiel Tipo 1, quando observados em preparados de membrana, são
classificados como células achatadas, geralmente alongadas, semelhantes a uma estrela,
apresentando de 4 a 20 dendritos e um axônio. Apresentam como característica marcante
dendritos lamelares, que são achatados e se estendem a uma distância curta do corpo celular
(DOGIEL, 1899; LAWRENTJE, 1929). Os interneurônios ascendentes e descendentes, e os
neurônios motores inibitórios e excitatórios são classificados com morfologia Dogiel Tipo 1.
Os neurônios com morfologia Dogiel Tipo II apresentam corpos celulares grandes e ovoides,
com superfície lisa e núcleo excêntrico. Sua principal característica é a presença de diversos
processos celulares longos, decorrentes diretamente do corpo celular nervoso ou de um único
processo. Esses neurônios dão origem a extensas ramificações dentro do gânglio mioentérico e
seus axônios sempre se projetam em direção a mucosa (BROOKES; COSTA 1990,
BORNSTEIN, ET AL., 1991, BROOKES ET AL., 1991, BROOKES ET AL., 1992, COSTA
ET AL., 1992, WATTCHOW ET AL., 1995, YOUNG; FURNESS 1995, YOUNG ET AL.,
1995, PORTBURY ET AL., 1996, BROOKES ET AL., 1997, CLERC ET AL., 1998)
As células gliais entéricas estão presentes nos gânglios nervosos do trato gastrointestinal.
As células gliais são conectadas por junções “gap”, dando a impressão de um entrelaçamento
íntimo e complexo de neurônios e células gliais (GABELLA 1971). Devido a sua proximidade
com os neurônios entéricos, essas células tem como função dar suporte aos neurônios. Estudos
recentes demonstram que essas células também tem papel importante na homeostase neuronal,
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na função imune, na neurotransmissão, na motilidade e nos processos inflamatórios. Além
disso, as células gliais entéricas se distribuem nos gânglios entéricos de maneira que um déficit
na sua função poderia afetar todo o desenvolvimento da arquitetura neuronal, bem como a
coordenação da função (RUHL 2005, BASSOTTI ET AL., 2007, BASSOTTI ET AL., 2007).
Lesões no sistema nervoso resultam em ativação das células gliais (ENG ET AL., 1992,
O'CALLAGHAN 1993). Essa ativação é sugerida como um mecanismo de sinalização,
resultando em morte neuronal subsequente (GIULIA ET AL., 1994). Estudos demonstram que
as células gliais entéricas tem papel em processos inflamatórios, como na doença de Crohn,
devido a sua interação com linfócitos (HIRATA ET AL., 1986, KORETZ ET AL., 1987,
GEBOES;COLLINS 1998, RUHL ET AL., 2001) e podem alterar o seu formato e número por
área na inflamação (DA SILVA ET AL., 2015) e na isquemia e reperfusão intestinal et al
(MAROSTI ET AL., 2015; MENDES ET AL., 2015). Acredita-se também, que assim como os
astrócitos do SNC, as células da glia entérica participam ativamente na fisiologia sináptica, pois
expressam receptores para neurotransmissores, enzimas, transportadores de receptação e
degradação de enzimas e liberação deu neurotransmissores (JESSEN; MIRSKY 1983,
KIMBALL; MULHOLLAND 1996, ZHANG ET AL., 2003, RUHL 2005, AGULHON ET
AL., 2008).
As células gliais podem ser identificadas por métodos imunohistoquímicos e são reativas
a vimentina e proteína fibrilar glial ácida (GFAP) (JESSEN; MIRSKY 1983). O marcador
S100β, que é encontrado exclusivamente nesse tipo de células, também vem sendo utilizado
(KRAMMER ET AL., 1994, HEIZMANN 2002).
1.3

Receptores Purinérgicos
Estima-se que o ATP participe de mais reações químicas que qualquer outra molécula,

além da água. As primeiras descrições das ações fisiológicas do ATP foram feitas em 1929 por
Drury e Szent-Györgyi. Eles demonstraram as potentes ações do ATP e da adenosina no
coração e em vasos sanguíneo coronários. Desde então, diversos estudos demonstraram como
o ATP afeta os mecanismos nervosos centrais e periféricos. Em 1963, Burnstock et al
(BURNSTOCK, CAMPBELL ET AL., 1963) propuseram a existência de nervos autônomos
que não eram adrenérgicos nem colinérgicos e que supriam o trato gastrointestinal. No entanto,
ainda que o importante papel do ATP nos processos bioquímicos fosse reconhecido pelo meio
científico, a ideia que um simples composto pudesse agir como mensageiro extracelular era
considerada improvável (BURNSTOCK 2007).
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As purinas (adenosina, adenosina difosfato-ADP e ATP) e as pirimidinas (uridina
Difosfato – UDP e uridina trifosfato – UTP) extracelulares são moléculas sinalizadoras de
grande importância e medeiam diversos efeitos biológicos (RALEVIC; BURNSTOCK 1998).
Os compostos purinérgicos são liberados em grande quantidade por células danificadas ou em
degeneração, particularmente sob condições traumáticas ou isquêmicas (FRANKE ET AL.,
2006). Também podem ser liberados em vesículas, geralmente com outros neurotransmissores
(BOARDER; HOURANI 1998). Os compostos purinérgicos têm efeito na função cardíaca,
agregação plaquetária, tônus vascular (HUTTEMANN ET AL., 1984), atuam como fatores
tróficos e reguladores da diferenciação celular, na fertilização e na embriogênese.
Estudos farmacológicos definiram uma primeira divisão dos receptores purinérgico em
P1 (ativados pela adenosina) e P2 (ativados pelo ATP) (BURNSTOCK 1978). Estudos de
estrutura molecular e mecanismos de transdução dividiram os receptores purinérgico do tipo
P2 em duas grandes famílias: receptores P2X, ligados a canais iônicos e receptores P2Y,
acoplados a proteína G (BURNSTOCK; KENNEDY 1985). Atualmente, essa nomenclatura é
amplamente utilizada e sete tipos de receptores P2X (P2X1-7) são reconhecidos, assim como
oito tipos de receptores P2Y (P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6¸ P2Y11, P2Y12, P2Y13 e P2Y14)
(ABBRACCHIO; BURNSTOCK 1998, BURNSTOCK 2007).
Os receptores P2X caracterizam-se por duas regiões transmembrana, com os terminais Ne C- localizados na porção intracelular. A porção extracelular representa a maior porção da
proteína e contém o sítio de ligação ao ATP e os sítios para antagonistas. Esses receptores têm
de 359 a 595 aminoácidos, sendo o P2X7 o maior deles. Os receptores P2X estão acoplados a
canais iônicos, que medeiam de maneira rápida e seletiva a entrada de cátions como sódio,
potássio e cálcio. Esses receptores são encontrados em células musculares lisas, neurônios,
células gliais e apresentam papel de mediador na neurotransmissão excitatória rápida no SNC
e no Sistema Nervoso Periférico (RALEVIC; BURNSTOCK 1998, VOLONTE ET AL., 2012).
Em relação ao SNE, os receptores purinérgicos estão amplamente distribuídos no trato
gastrointestinal e mediam a sinalização nos neurônios entéricos e nas junções neuromusculares
(BURNSTOCK 2014; BURNSTOCK, 2016; OCHOA-CORTES ET Al.; 2016; GRUBISIC E
GULBRANSEN, 2017; CHAUDHURY ET AL., 2016).
CASTELUCCI et al (2002) demonstrou pela primeira vez a presença do receptor P2X2
em neurônios entéricos imunorreativos à NOS e a Calb. Conclui-se que o receptor P2X2 está
presente em alguns tipos de neurônios entéricos, como os neurônios motores inibitórios,
neurônios secretomotores não colinérgicos, IPANs e terminações aferentes vagais
(CASTELUCCI et al., 2002). POOLE et al (2002), observou a presença do receptor purinérgico
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P2X3 em neurônios motores inibitórios e nos neurônios secretomotores não colinérgicos
(POOLE ET AL., 2002).
Mudanças nos padrões de expressão dos receptores P2X são frequentemente observadas
em diferentes tecidos e tipos celulares, não somente como uma consequência de maturação e
diferenciação, mas também de condições patológicas, como isquemia, hipóxia, inflamação e
injúrias agudas no SNC. Acredita-se que os mecanismos purinérgicos podem estar envolvidos
na etiologia de muitas doenças neurodegenerativas, por causa da grande liberação de ATP,
adenosina e outros neurotransmissores. A relação entre as mudanças na expressão dos
receptores P2 e a resposta especifica dos diferentes tipos celulares envolvidos em processos de
injúria é extremamente complexa e pode ter efeitos nocivos e/ou benéficos (POOLE ET AL.,
2002, FRANKE ET AL., 2006, BURNSTOCK ET AL., 2011).
O receptor P2X7 é o maior entre os membros da família P2X e participa na regulação de
diversos processos, como a permeabilidade células, apoptose e liberação de citocinas.
Apresenta estrutura similar a outros receptores P2X, exceto pelo fato de ter a cadeia C-terminal
intracelular mais longa do que os demais receptores (VOLONTE ET AL., 2012)
(SURPRENANT ET AL., 1996, DI VIRGILIO ET AL., 1998). Este receptor é expresso em
células hematopoiéticas, monócitos, macrófagos, micróglia, fibroblastos humanos (SOLINI ET
AL., 1999, SOLINI ET AL., 2000), epitélio e bexiga humano (O’REILLY, 2001), uretra de
humanos e ratos (SLATER ET AL., 2000, TASSELL ET AL., 2000), órgãos genitais
masculinos de humanos e ratos (LEE ET AL., 2000), células do ducto e acinares da glândula
parótida (LI ET AL., 2003).
Estudos imunohistoquímicos demonstram a expressão dos receptores P2X no sistema
nervoso entérico de diversas espécies (VULCHANOVA ET AL., 1996, CASTELUCCI ET
AL., 2002, GIARONI ET AL., 2002, POOLE ET AL., 2002, VAN NASSAUW ET AL., 2002,
XIANG; BURNSTOCK 2004, XIANG; BURNSTOCK 2005, YU ET AL., 2010). YIANGOU
et al (2001) observou o aumento da expressão do receptor P2X3 na Doença de Crohn
(YIANGOU ET AL., 2001). A expressão de P2X7 foi estudada em neurônios entéricos de ratos
submetidos a má nutrição e renutrição (MISAWA ET AL., 2010, GIROTTI ET AL., 2013) e
isquemia (PALOMBIT ET AL., 2013). Além disso, também foi demonstrado a presença de
P2X7 em células gliais entéricas de ratos. Em estudo recente, DA SILVA et al., (2015)
demonstrou que a colite ulcerativa reduz a expressão a expressão de P2X7 nos neurônios do
plexo mioentérico e a redução na densidade neuronal. Um estudo recente demonstrou que a
inativação genética (animal nocaute) e química, com o uso de antagonistas resultam em redução

32

da inflamação em modelo animal de colite, no entanto aumentam a susceptibilidade ao
desenvolvimento de câncer (HOFMAN et al., 2015).
O Brilliant Blue G (BBG) se apresenta como o antagonista mais seletivo e potente para o
receptor P2X7 (JIANG ET AL, 2000). A baixa toxicidade e a alta seletividade fazem desse
composto um candidato ideal para bloquear os efeitos adversos da ativação do receptor P2X7
(JIANG ET AL., 2000, REMY ET AL., 2008). O BBG é reconhecido como um potente agente
farmacológico, em especial no tratamento de patologias que envolvam morte neuronal. Estudos
demonstram que a administração in vivo de BBG protege contra a morte neuronal em modelo
de Doença de Alzheimer (RYU; MCLARNON 2008) e reduz a apoptose neuronal e déficit
motor em modelo de Doença de Huntington (DIAZ-HERNANDEZ et al., 2009). Outro estudo
ainda demonstrou que o BBG melhora a recuperação de lesões da medula espinhal e reduz a
resposta inflamatória (PENG et al., 2009).
Este trabalho visa avaliar o efeito do BBG sobre as diferentes classes neuronais do plexo
mioentérico após indução de colite ulcerativa e o efeito sobre o receptor P2X7 em diferentes
classes neuronais e células gliais entéricas.

33

2. Objetivos
2.1 Objetivo Geral
Este trabalho visa analisar os efeitos colite ulcerativa nos neurônios do plexo mioentérico do
colo distal de ratos Wistar com o uso do antagonista do receptor P2X7, o Brilliant Blue G.

2.2 Objetivos Específicos
a) Analisar a distribuição e expressão do receptor purinérgico P2X7;
b) Verificar a dupla marcação dos neurônios imunorreativos ao receptor purinérgico P2X7
com a NOS e ChAT;
c) Analisar a densidade dos neurônios imunorreativos ao receptor P2X7, à NOS, e a ChAT
d) Analisar as áreas dos perfis, diâmetro máximo e mínimo dos neurônios imunorreativos à
NOS e ChAT;
f) Verificar a morfologia do colo distal.
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3.

Materiais e Métodos

3.1 Animais
Foram utilizados um total de 35 ratos Wistar (Rattus norvegicus) machos, com idade de 2
meses e peso entre 210 e 300g, obtidos do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas
(ICB) da Universidade de São Paulo (USP). Os animais foram alojados no Biotério do
Departamento de Anatomia do ICB-USP e mantidos em condições de temperatura e umidade
controladas e ciclo claro-escuro de 12 horas, com livre acesso à comida e água. Os animais
foram divididos em 7 grupos experimentais: Controle, onde os animais não foram submetidos
a nenhuma intervenção; Sham, onde os animais foram submetidos aos mesmos procedimentos
dos animais que desenvolvem colite, mas sem indução da doença; os grupos Colite, onde foi
realizado o procedimento para indução da colite ulcerativa; e os grupos BBG (Blue Brilliant
Green), onde foi realizado o procedimento para indução da colite ulcerativa seguido de
tratamento com BBG.

3.2 Indução da Colite Ulcerativa
Os animais foram pesados e anestesiados com uma mistura de xilazina (10mg/kg),
cetamina (50mg/kg) e acepromazina (2mg/kg) via subcutânea. A inflamação no intestino grosso
foi induzida por meio da administração de ácido 2,4,6 Trinitrobenzeno sulfônico (TNBS), 30mg
em etanol 30%, no lúmen do colo distal, através de cânula de polipropileno. Nos animais Sham
24h e 7 dias, foi administrado veículo, seguindo o mesmo procedimento utilizado para indução
da colite. Nos grupos Colite 24h foi injetada salina (0,9% de NaCl) por injeção subcutânea ou
BBG (50mg/kg), 1 hora após a indução da colite. Nos grupos Colite 7 dias, foi injetada salina
por injeção subcutânea (0,9% de NaCl) ou BBG (50mg/kg), 1 hora após a indução e nos 5 dias
subsequentes. Os animais foram sacrificados 24h e 7 dias após a indução, em câmara de CO2
(PENG et al., 2009; PALOMBIT et al. 2018). Os animais foram acompanhados diariamente no
Biotério após os experimentos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em
Experimentação Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo (CEUA/FMVZ) (CEUA n° 1793240815).

3.3 Avaliação da Colite
Após o tecido ter sido coletado, foi feita análise macroscópica da lesão. A classificação
da lesão foi feita segundo a classificação de Bell et al (1995), que desenvolveu uma escala para
definir o grau da lesão (TABELA 1) (Bell et al., 1995).
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Tabela 1: Grau de lesão no colo distal da colite ulcerativa.
Ausência de lesão

Sem
pontos

Hiperemia, sem úlceras

1 ponto

Úlcera linear, sem inflamação significativa

2 pontos

Úlcera linear com inflamação em um local

3 pontos

Dois ou mais locais de ulceração/inflamação

4 pontos

Dois ou mais locais de ulceração e inflamação ou um local de

5 pontos

ulceração/inflamação com extensão superior a 1cm do comprimento
do colo
Se o dano abranger 2cm ao longo do comprimento do colo distal, a

6-10

pontuação é aumentada em 1 ponto por centímetro adicional da lesão.

pontos

3.4 Preparação do material para imunohistoquímica
Os colos foram obtidos dos animais submetidos aos procedimentos descritos no item
3.2. Os segmentos do intestino grosso foram colocados em PBS 0,01M. Os segmentos foram
limpos de seus conteúdos, abertos ao longo da borda mesentérica e colocados em balsas de
madeiras com a mucosa voltada para baixo, e esticados por meio e alfinetes. A fixação foi
realizada em solução 4% de paraformaldeído em 0,1M de tampão o fosfato de sódio, pH7,0, a
4°C, por uma noite. A seguir, os tecidos foram clareados através de 3 lavagens de 10 minutos
cada, em dimetilsufóxido, seguido de 3 lavagens de 10 minutos cada em PBS. Os tecidos foram
armazenados em PBS contendo sódio-ázida (0,1%) e mantidos a 4°C.

3.5 Método de Dupla Marcação com Imunofluorescência
Após a fixação e clareamento dos tecidos, o material foi seccionado em fragmentos de
cerca de 1cm² com auxílio da lâmina de bisturi. Para o procedimento de dissecção, foi utilizado
microscópio estereoscópico ZM800 Nikon, placa de petri para apoiar o tecido, duas pinças de
ponta fina e bisturi. Para obtenção dos preparados de membrana, os tecidos foram dissecados
em camadas, removendo as camadas mucosa, submucosa e a camada muscular, mantendo
somente a camada muscular longitudinal com o plexo mioentérico.
O preparado de membrana foi cortado ao meio, resultando em 2 preparados por animal,
de 0,5cm² cada. Foram utilizados 4 animais para cada um dos grupos: Controle, Sham 24, Colite
24 h, BBG 24h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias, para cada imunoreatividade.
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Os preparados de membrana foram imersos em solução de soro normal de cavalo 10%
contendo 1,5% de Triton-X (Sigma), diluído em PBS, por 45 minutos, em temperatura
ambiente. Na sequência, foram incubados em anticorpo primário (Tabela 2) por 24 horas, as
4°C. Após a incubação, os preparados de membrana foram lavados 3 vezes em PBS, por 10
minutos.
As duplas marcações foram obtidas usando as combinações de anticorpos primários do
receptor purinérgico P2X7 com a NOS (marcador de neurônios inibitórios do plexo
mioentérico) e ChAT (marcador de neurônios excitatórios do plexo mioentérico).

Tabela 2: Característica dos anticorpos primários
Antígeno

Hospedeiro

Diluição

Referência

Receptor P2X7

Coelho

1:200

Chemicon

NOS

Carneiro

1:1000

Chemicon

ChAT

Cabra

1:50

Chemicon

Após a incubação do anticorpo primário e lavagens em PBS, os tecidos foram incubados
em anticorpos secundários (Tabela 3), por um hora, a temperatura ambiente e posteriormente
lavados 3 vezes em PBS, por 10 minutos. A seguir, os tecidos foram incubados com DAPI, por
3 minutos em câmara escura, seguida de 3 lavagens em PBS, por 5 minutos. Os tecidos foram
montados em lâmina com glicerol tamponado com tampão carbonato de cálcio 0,5M, pH 8,6 e
mantidas protegidas da luz, a 4°C.

Tabela 3: Anticorpos secundários usados.
Anticorpo

Diluição

Referência

Burro anti-coelho IgG Alexa 488

1:500

Molecular Probes

Burro anti-carneiro IgG Alexa 594

1:100

Molecular Probes

3.6 Análises Qualitativas
Na análise qualitativa da imunoreatividade dos marcadores P2X7, NOS e ChAT no
plexo mioentérico foi utilizado microscópio de fluorescência Nikon 80i, equipado com filtros
para discriminar entre as fluorescência 488 (verde) e 594 (vermelho). Este microscópio de
fluorescência utiliza o filtro 10 para 488 (450-490nm de filtro de excitação e 515-565nm para
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emissão) e filtro 00 para 594 (530-585nm de filtro de excitação e 615nm de filtro para emissão).
As imagens foram capturadas e analisadas pelo programa NIS Elements (Nikon, versão 5).
As preparações foram analisadas pelo microscópio Confocal de à Laser do Setor de
Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres/FMVZ, o LSM510 da Zeiss, equipado com três
laser: Argônio 458, 488 e 514nm, Hélio/Neônio 543nm e Hélio/Neônio 633nm. As imagens
estão em 512x512 pixels, em uma espessura de secção ótica de 0,5mm e foram processadas
usando os programas de software LSM 5.0 (Zeiss) Corel Photo Paint e Corel.

3.7 Análises Quantitativas
3.7.1 Análise do Código Químico
Foram realizadas análises quantitativas do código químico dos neurônios
imunorreativos ao receptor purinérgico P2X7 duplamente marcados com a NOS e ChAT. As
análises também foram feitas através da dupla marcação dos preparados de membrana no
microscópio de fluorescência Nikon 80i. Primeiro, os neurônios foram localizados pela
presença do fluoróforo que marca um antígeno e então o filtro foi mudado para determinar se o
neurônio era marcado ou não por um segundo antígeno, localizado por um segundo fluoróforo
de cor diferente. Foram analisados 50 neurônios para cada marcador em um animal de cada
grupo.

3.7.2 Análise da Densidade Neuronal
A obtenção da densidade dos neurônios (neurônios/cm²) imunorreativos ao receptor
P2X7, NOS e ChAT no plexo mioentérico foi feita em aumento de 100x no microscópio de
fluorescência Nikon 80i (área do campo microscópico 0,000379cm²) acoplado com filtros para
discriminar as fluorescências 488 e 594. Foram feitas contagens do número de neurônios em
50 campos, em dois preparados de membrana de cada um dos 4 animais, dos grupos Controle,
Sham 24 h, Colite 24 h, Sham 7 dias, Colite 7 dias, BBG 24h e BBG 7 dias.

3.7.3 Análise Morfométrica
Para obtenção da área do perfil do corpo celular, diâmetro máximo (DMáx) e diâmetro
mínimo (DMín), foram fotografados 100 neurônios imunorreativos à NOS e ChAT de todos os
grupos. As imagens foram obtidas pelo programa NIS Elements (Nikon) e a análise
morfométrica foi no programa Image-Pro Plus 4.1.0.0.
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3.8 Análise Histológica
Foram coletados segmentos do colo distal dos animais (n=4/grupo) dos grupos Controle,
Sham 24 h e 7 dias, Colite 24 h, Colite 7 dias, BBG 24h e BBG 7 dias para análise histológica.
Os tecidos foram lavados em PBS, abertos pela borda mesentérica, colocados em balsas de
madeira com a mucosa virada para cima e fixados em paraformaldeído a 4%, por 24 horas. Os
tecidos foram passados por uma série de concentrações crescentes de álcoois: 3 vezes em etanol
absoluto, por 30 minutos cada, 1 vez em etanol 90% por 30 minutos, 1 vez em etanol 80% por
30 minutos e 1 vez em etanol 70% por 30 minutos; diafanizados em 3 séries de xilol, por 20
minutos cada e incluídos em parafina, 3 banhos de 30 minutos cada e inclusão no bloco. Em
seguida, os tecidos foram cortados transversalmente em micrótomo, com uma espessura de 5µm
e corados pelos métodos de Hematoxilina-Eosina (HE).
Foram realizadas análises qualitativas da camada longitudinal, plexo mioentérico,
camada circular, plexo submucoso, lâmina própria e vilosidades na coloração de HE.
Os fragmentos dos colos distais dos animais utilizados para a análise histológica foram
provenientes de colos distais de animais utilizados na imunohistoquímica.

3.9 Análise Estatística
A análise estatística foi realizada comparando os grupos Controle, Sham, Colite 24 h,
Colite 7 dias, BBG 24h e BBG 7 dias, verificando as variáveis da densidade neuronal
(neurônios/cm²) e perfil neuronal (µm²).
Os dados foram comparados estatisticamente através da análise de variância (ANOVA)
seguido pelo teste de Tukey. Foi considerado o nível de significância p<0,05.
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4. Resultados
Os resultados apresentados são dos grupos Controle, Sham 24 h, Colite 24 h, BBG 24h,
Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias. As análises qualitativas e macroscópica do colo distal
permitiram observar que os tecidos dos animais dos grupos Controle, Sham 24 horas e Sham 7
dias não apresentaram lesões, hiperemias e formação de úlceras (Segundo a Tabela do grau de
lesão, Sem pontos). Os tecidos dos grupos Colite 24 horas apresentaram lesões, hiperemia,
inflamação e presença de úlceras com extensão da lesão de 2 a 4 cm (Segundo a Tabela de lesão
= 5 pontos). Os tecidos dos grupos BBG 24 apresentaram lesões, hiperemia, inflamação e
presença de úlceras, porém em menor número e grau quando comparado ao grupo Colite
(Segundo a Tabela de lesão = 3 pontos). Os animais do grupo Colite 7 dias apresentaram poucas
lesões, leve hiperemia, sem sinal de inflamação ou úlceras (Segundo a Tabela de lesão = 2
pontos). Os tecidos do grupo BGG 7 dias não apresentaram alterações macroscópicas (Segundo
a Tabela do grau de lesão, Sem pontos).

4.1 Análises dos Pesos dos Animais
Os ratos submetidos à colite não demonstraram diferenças de peso corporal antes e após a
indução, e após os períodos de tratamento, quando comparado ao grupo Sham (Tabelas 4 e 5).
Tabela 4 – Peso dos animais em gramas (antes da indução e após a indução da colite) – Grupo
24 horas.
Grupos
Controle

Controle

Antes da Indução

Depois da Indução

275,0

-

-

Sham

-

267,5 ± 28,72

262,0 ± 6,27

Colite

-

267,5 ± 27,23

252,0 ± 18,77

BBG

-

271,0 ± 26,62

274,7 ± 34,78

Dados expressos em Média ± desvio padrão.
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Tabela 5: Peso dos animais em gramas (antes da indução e após a indução) – Grupo 7 dias.
Grupos

Controle

Sham

TNBS

BBG

275,0

-

-

-

0h

-

280,0±24,8

293,7±31,9

266,2±17,9

24h

-

277,5±26,6

282,2±32,7

260,0±21,6

2 dias

-

276,2±21,3

277,5±35,7

253,7±11,0

3 dias

-

276,2±21,3

280,5±41,2

249,2±11,0

4 dias

-

278,7±19,3

277,5±34,4

256,7±4,7

5 dias

-

278,7±22,5

280,0±41,8

253,7±12,2

6 dias

-

288,7±26,5

301,5±37,5

257,5±12,5

7 dias

-

285,0±26,4

298,7±35,2

257,5±5,0

Controle

Dados expressos em Média ± desvio padrão.

4.2 Análise Qualitativa
4.2.1 Análise das imunorreatividades do receptor P2X7, da NOS e da ChAT
A expressão do receptor P2X7 foi analisada nos neurônios do plexo mioentérico, e
observou-se que o receptor estava presente no citoplasma e na membrana celular em todos os
grupos analisados (Fig. 3 e 4).
Os neurônios imunorreativos a NOS apresentaram a morfologia Dogiel Tipo I nos
grupos Controle, Sham 24h, Colite 24h, BBG 24h, Sham 7 dias, Sham 7 dias, Colite 7 dias e
BBG 7 dias. Não foi verificado alteração da imunorreatividade do NOS nos grupos estudados.
Foi observado aumento na área dos neurônios com núcleos excêntricos nos grupos Colite 24 h
e Colite 7 dias. No grupo BBG 24 h pareceu haver melhora da morfologia dos neurônios, similar
ao grupo Sham (Fig. 3 e 4).
Os neurônios imunorreativos a ChAT apresentaram classificação morfológica Dogiel
Tipo I nos grupos Controle, Sham 24h, Colite 24h, BBG 24h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG
7 dias. Não foi verificado alteração da imunorreatividade da ChAT nos grupos estudados. Foi
observado aumento no tamanho dos neurônios com núcleos excêntricos no grupo Colite 24 h e
Colite 7 dias. No grupo BBG 24 h e BBG 7 os neurônios pareceram com morfologias normais
similares ao grupo Sham (Fig. 5 e 6).
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Figura 3: Demonstra o plexo mioentérico do colo distal de ratos dos grupos Sham 24 horas (A,
A’, A’’), Colite 24 horas (B, B’, B’’) e BBG 24 horas (C, C’, C’’). Neurônios imunorreativos
a NOS (A, B, C), ao receptor P2X7 (A’, B’, C’) e a tripla marcação dos neurônios
imunorreativos ao receptor P2X7, a NOS e ao marcador nuclear DAPI. As setas indicam
colocalização de neurônios ao NOS e ao receptor P2X7. Barra 50µm.
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Figura 4: Demonstra o plexo do colo distal de ratos dos grupos Sham 7 dias (A, A’, A’’), Colite
7 dias (B, B’, B’’) e BBG 7 dias (C, C’, C’’). Neurônios imunorreativos a NOS (A, B, C), ao
receptor P2X7 (A’, B’, C’) e a tripla marcação dos neurônios imunorreativos ao receptor P2X7,
a NOS e ao marcador nuclear DAPI. As setas indicam colocalização de neurônios ao NOS e ao
receptor P2X7. Barra 50µm.
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Figura 5: Demonstra o plexo mioentérico do colo distal de ratos dos grupos Sham 24 horas (A,
A’, A’’), Colite 24 horas (B, B’, B’’) e BBG 24 horas (C, C’, C’’). Neurônios imunorreativos
a ChAT (A, B, C), ao receptor P2X7 (A’, B’, C’) e a tripla marcação dos neurônios
imunorreativos ao receptor P2X7, a ChAT e ao marcador nuclear DAPI. As setas indicam
colocalização de neurônios a ChAT e ao receptor P2X7. Barra 50µm.
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Figura 6: Demonstra o plexo mioentérico do colo distal de ratos dos grupos Sham 7 dias (A,
A’, A’’), Colite 7 dias (B, B’, B’’) e BBG 7 dias (C, C’, C’’). Neurônios imunorreativos a ChAT
(A, B, C), ao receptor P2X7 (A’, B’, C’) e a tripla marcação dos neurônios imunorreativos ao
receptor P2X7, a ChAT e ao marcador nuclear DAPI. As setas indicam colocalização de
neurônios a ChAT e ao receptor P2X7. Barra 50µm.
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4.2.2 Análise da Histologia
A morfologia da parede intestinal foi analisada pelo método de HE. Os animais dos
grupos Sham 24 h e Sham 7 dias não apresentaram alterações morfológicas aparentes. A parede
intestinal apresentou-se com a mucosa revestida por epitélio com a presença de vilosidades e
com as células caliciformes. As criptas intestinais mantiveram suas características em todos os
grupos analisados. No grupo Colite 24 h, o topo das vilosidades estava danificado, e aparenta
desorganização, como consequência da colite ulcerativa. A musculatura circular pareceu estar
mais espessa (Fig. 7 e 8).
No grupo BBG 24h, a mucosa aparentaram estar mais conservadas e a mucosa
apresentou aspecto mais organizado quando comparado ao grupo Colite 24h. Em comparação
ao grupo Colite 24h, o grupo Colite 7 dias apresentou redução no dano as vilosidades, no
entanto, as células da mucosa também apresentam-se de maneira desorganizada quando
comparada ao grupo Sham 7 dias. A camada muscular também aparentou estar mais espessa.
No grupo BBG 7 dias foi possível visualizar uma melhora na organização da camada da mucosa
quando comparado ao grupo Colite 7 dias. Foi possível a visualização de gânglios mioentéricos
em todos os grupos avaliados (Fig. 7 e 8).
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Figura 7: Fotomicrografia demonstra secções coradas com hematoxilina e eosina, do colo
distal de ratos nos grupos Sham 24h (A, A’ e A’’), Colite 24h (B, B’, B’’) e BBG 24h (C, C’,
C’’). CM – camada muscular, LP – lâmina própria, GM – glândula da mucosa, PM – plexo
mioentérico. Barras (A-C) 100µm, (A’-C’) 50µm e (A’’-C’’) 10µm.
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Figura 8: Fotomicrografia demonstra secções coradas com hematoxilina e eosina, do colo
distal de ratos nos grupos Sham 7 dias (A, A’ e A’’), Colite 7 dias (B, B’, B’’) e BBG 7 dias
(C, C’, C’’). CM – camada muscular, LP – lâmina própria, GM – glândula da mucosa, PM –
plexo mioentérico. Barras (A-C) 100µm, (A’-C’) 50µm e (A’’-C’’) 10µm.
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4.3

Análises Quantitativas

4.3.1 Colocalização
Foi realizado o estudo de dupla marcação dos neurônios imunorreativos ao receptor
P2X7 com a NOS e ChAT no colo distal de animais dos grupos Controle, Sham 24h, Colite
24h, BBG 24h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias. Os resultados estão demonstrados nas
Tabelas 6 e 7.
Os neurônios imunorreativos NOS colocalizaram 100% com neurônios imunorreativos
para o receptor P2X7 em todos os grupos estudados. Por outro lado, o receptor P2X7
colocalizou 20% no grupo controle, 14% no Sham 24 h, 8% no Colite 24 h, 18% no BBG 24 h,
20% no Sham 7 dias, 10% no Colite 7 dias e 14% no BBG 7 dias (Tabela 6).

Tabela 6: Dupla marcação dos neurônios imunorreativos a NOS e ao receptor P2X7 nos grupos
Controle, Sham 24h, Colite 24h, BBG 24h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias.
Grupos

NOS/P2X7

NOS/-

P2X7/NOS

P2X7/-

Controle

100%

0%

20%

80%

Sham 24h

100%

0%

14%

86%

Colite 24h

100%

0%

8%

92%

BBG 24h

100%

0%

18%

82%

Sham 7 dias

100%

0%

20%

80%

Colite 7 dias

100%

0%

10%

90%

BBG 7 dias

100%

0%

14%

86%

Os neurônios imunorreativos ChAT colocalizaram 100% com neurônios imunorreativos
para o receptor P2X7 em todos os grupos estudados. Por outro lado, os neurônios P2X7
colocalizaram 38% no grupo controle, 34% no Sham 24 h, 30% no Colite 24 h, 34% no BBG
24 h, 26% no Sham 7 dias, 14% no Colite 7 dias e 30% no BBG 7 dias (Tabela 7).
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Tabela 7: Dupla marcação dos neurônios imunorreativos a ChAT e ao receptor P2X7 nos
grupos Controle, Sham 24h, Colite 24h, BBG 24h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias.
Grupos

ChAT/P2X7

ChAT/-

P2X7/ChATir

P2X7/-

Controle

100%

0%

38%

62%

Sham 24h

100%

0%

34%

66%

Colite 24h

100%

0%

30%

70%

BBG 24h

100%

0%

34%

66%

Sham 7 dias

100%

0%

26%

74%

Colite 7 dias

100%

0%

14%

86%

BBG 7 dias

100%

0%

30%

70%

4.3.2 Densidade Neuronal

Ao analisar a densidade neuronal, foi observada nos neurônios receptor P2X7-ir uma
diminuição significante de 37% e 24 % no grupo Colite 24h quando comparado aos grupos
Controle e Sham 24h, respectivamente (p<0,05). Houve um aumento significante de 18% dos
neurônios receptor P2X7-ir no grupo BBG 24 h quando comparado ao grupo Colite 24 h
(p<0,05). No grupo de 7 dias, houve uma diminuição significante de 31% e 13% no grupo
Colite 7 dias quando comparado aos grupos controle e Sham 7 dias, respectivamente (p<0,05).
Foi observado um aumento significante de 8% no grupo BBG 7 dias quando comparado ao
grupo Colite 7 dias (p<0,05). Não houve diferença significante entre os grupos Sham 24 h, BBG
24h, Sham 7 dias e o grupo BBG 7 dias (p>0,05) (Fig. 9).
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Figura 9. Histograma da densidade de neurônios imunorreativos ao receptor P2X7 nos grupos
Controle, Sham 24 h, Colite 24 h, BBG 24 h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias. Os dados
são média ± erro padrão. (* comparado aos grupos Controle e Sham 24 h, ** comparado ao
grupo Colite 24 h; α comparado ao grupo Sham 7 dias, # comparado ao grupo Colite 7 dias (*,
**, α, # p<0,05).
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Ao analisar a densidade neuronal dos neurônios NOS-ir, foi observada uma diminuição
significante de 25 % e 12% no grupo Colite 24h quando comparado aos grupos Controle e
Sham, respectivamente (p<0,05). Houve um aumento significante de 28% de neurônios NOSir no grupo BBG 24 h quando comparado ao grupo Colite 24 h (p<0,05). No grupo de 7 dias,
houve aumento significante de 16% no grupo Colite 7 dias quando comparado ao grupo Colite
24 h e uma diminuição de 13% no grupo BBG 7 dias quando comparado ao grupo BBG 24 h.
Não houve diferença significante entre os grupos Controle, Sham 24 h e Sham 7 dias (p>0,05)
(Fig. 10).
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Figura 10. Histograma da densidade de neurônios imunorreativos ao NOS nos grupos Controle,
Sham 24 h, Colite 24 h, BBG 24 h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias. Os dados são
média ± erro padrão. (* comparado ao grupo Controle e Sham 24 h; ** comparado ao grupo
Colite 24 h; α comparado ao grupo Sham 7 dias; # comparado ao grupo Colite 7 dias; *, **, α,
# p<0,05).
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Ao analisar a densidade neuronal, foi observada nos neurônios ChAT-ir uma diminuição
significante de 43% e 21 % no grupo Colite 24h quando comparado aos grupos Controle e Sham
24h, respectivamente (p<0.05). Houve um aumento significante de 25% dos neurônios ChATir no grupo BBG 24 h quando comparado ao grupo Colite 24 h (p<0,05). No grupo de 7 dias,
houve uma diminuição significante de 44% no grupo Colite 7 dias quando comparado ao grupo
Sham 7 dias, um aumento significante de 38% no grupo BBG 7dias quando comparado ao
grupo Colite 7 dias (p<0,05). Não houve diferença significante entre os grupos Sham 24 h e
BBG 24h, e entre os grupos Sham 7 dias e o grupo BBG 7 dias (p>0,05) (Figura 11).
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Figura 11. Histograma da densidade de neurônios imunorreativos ao ChAT nos grupos
Controle, Sham 24 h, Colite 24 h, BBG 24 h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias. Os dados
são média ± erro padrão. (* comparado ao grupo Controle e Sham 24 h; ** comparado ao grupo
Colite 24 h; α comparado ao grupo Sham 7 dias; # comparado ao grupo Colite 7 dias; *, **, α,
# p<0,05).
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4.3.3 Morfometria
A análise do perfil, diâmetro máximo e mínimo dos neurônios NOS e ChAT foi
realizada para determinar alterações nas áreas dos perfis nessas classes neuronais.
A análise das áreas dos neurônios NOS-ir no grupo controle apresentou uma média de
404, 20 µm2 no grupo Controle, uma média de 422,39 µm2 no grupo Sham 24h, uma média de
410,98 µm2 no grupo Colite 24h, uma média de 430,64 µm2 no grupo BBG 24h. No grupo
Sham 7 dias a média foi de 458,13 µm2, no grupo Colite 7 dias a média foi de 571,50 µm2 e no
grupo BBG 7 dias foi de 455,54 µm2 (Fig. 12A).
Quando analisados do diâmetro máximo (DMax) e mínimo (DMin) foi encontrado um
valor de 34,94 e 14,92 µm, respectivamente, no grupo Controle, de 34,90 e 15,34 µm no grupo
Sham 24h, 33,67 e 15,67 µm no grupo Colite 24h e 35,11 e 15,74 µm no grupo BBG 24h. No
grupo Sham 7 dias foi encontrado o valor de 35,54 e 16,38 µm, no grupo Colite 7 dias 41,18 e
18,26 µm e no grupo BBG 7 dias foi de 35,42 e 15,59 µm (Fig. 12 B, C).
Com relação a área do perfil neuronal dos neurônios NOS-ir houve diferença
significante com um aumento de 21% no grupo colite de 7 dias quando comparado ao grupo
Sham 7 dias e uma diminuição de 17% do perfil neuronal do grupo BBG 7 dias quando
comparado ao grupo Colite 7 dias (p<0,05) (Fig. 12A).
Com relação ao DMax e DMin dos neurônios NOS-ir houve diferença significante com
um aumento de 14% e 11%, respectivamente, no grupo colite 7 dias quando comparado ao
grupo Sham 7 dias (p<0,05) (Fig. 12 B, C).
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Figura 12. Histograma da área do perfil neuronal (A) e dos diâmetros máximo (DMAX) (B)
e mínimo (DMIN) (C) dos neurônios imunorreativos ao NOS nos grupos Controle, Sham 24 h,
Colite 24 h, BBG 24 h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias. Os dados são média ± erro
padrão. (* comparado ao grupo Sham e BBG de 7 dias; *p<0,05).
A análise das áreas dos neurônios ChAT-ir no grupo controle apresentou uma média de
361,32 µm2 no grupo Controle, uma média de 413,36 µm2 no grupo Sham 24h, uma média de
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377,26 µm2 no grupo Colite 24h, uma média de 354,19 µm2 no grupo BBG 24h. No grupo
Sham 7 dias a média foi de 359,06 µm2, no grupo Colite 7 dias a média foi de 418,22 µm2 e no
grupo BBG 7 dias foi de 415,84 µm2 (Fig. 13 A).
Quando analisados do diâmetro máximo (DMax) e mínimo (DMin) foi encontrado um valor
de 26,12 e 19,27 µm, respectivamente, no grupo Controle, de 28,65 e 17,42 µm no grupo Sham
24h, de 27,20 e 16,89 µm no grupo Colite 24h 21,43 e 21,37 µm e no grupo BBG 24h. No
grupo Sham 7 foi encontrado o valor de 26,12 e 19,27, no grupo Colite 7 dias 30,64 e 16,32 e
no grupo BBG 7 dias foi de 26,12 e 19,27 (Fig. 13B, C).
Com relação a área do perfil neuronal dos neurônios ChAT-ir houve diferença
significante com uma diminuição de 8,7% no grupo Colite 24h quando comparado ao grupo
Sham 24h. No grupo de 7 dias, houve diferença significante com um aumento do perfil neuronal
de 16% do grupo Colite quando comparado ao grupo Sham (p<0,05) e diminuição de 6,4% no
grupo BBG quando comparado ao grupo Colite (p<0,05) (Fig. 13 A).
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Figura 13. Histograma da área do perfil neuronal (A) e dos diâmetros máximo (DMAX) (B) e
mínimo (DMIN) (C) dos neurônios imunorreativos a ChAT nos grupos Controle, Sham 24 h,
Colite 24 h, BBG 24 h, Sham 7 dias, Colite 7 dias e BBG 7 dias. Os dados são média ± erro
padrão. (* comparado ao grupo Sham 24 h; α comparado ao grupo Sham 7 dias e # comparado
ao grupo colite de 7 dias; *, α, # p<0,05).
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5 DISCUSSÃO
5.1 Considerações Gerais da colite no colo distal
A colite ulcerativa caracteriza-se como uma inflamação limitada ao colo, normalmente
iniciando no reto e espalhando de maneira contínua. Conforme descrito na literatura, a colite
ulcerativa apresenta inflamação superficial, limitada as regiões da mucosa e submucosa,
associada a criptite e abscessos crípticos (SARTOR, 2006; KHOR et al., 2011; DA SILVA et
al., 2015, 2017). Em nosso estudo, os tecidos do grupo Colite 24 horas apresentaram lesões,
hiperemia, inflamação e presença de úlceras com extensão da lesão de 2 a 4 cm. Os animais
do grupo Colite 7 dias apresentaram poucas lesões, leve hiperemia, sem sinal de inflamação
ou úlceras. Em comparação, os animais dos grupos Controle e Sham (24 horas e 7 dias) não
apresentaram alterações macroscópicas. Os tecidos dos grupos BBG 24 apresentaram lesões,
hiperemia, inflamação e presença de úlceras, porém em menor número e grau quando
comparado ao grupo Colite. Os tecidos do grupo BBG 7 dias não apresentaram alterações
macroscópicas. Foi observado resultados semelhantes em tecidos submetidos a colite (Da
Silva et al., 2015).
A inflamação intestinal, seja ela causada por infecções ou por resposta imune anormal
podem levar ao processo de neuroplasticidade, ou seja, alterações que resultam em mudanças
estruturais, intrínsecas e sinápticas que alteram a função neuronal (VILLANACCI et al., 2008;
BRIERLEY e LINDEN, 2014). Em relação ao peptídeo intestinal vasoativo, nenhuma
tendência clara foi identificada (NEUNLIST et al., 2003).
Estudos em modelos animais têm demonstrado o efeito da inflamação intestinal sobre
o plexo mioentérico, após a indução de colite com substâncias ácidas, como o Dinitrobenzeno
sulfônico (DNBS) e o 2,4,6 Trinitrobenzeno sulfônico (TNBS). O modelo de indução da colite
através da injeção de TNBS em solução de etanol é considerado eficiente e amplamente
utilizado na literatura (JACOBSON et al., 1997, SANOVIC et al., 1999, POLI et al., 2001,
BOYER et al., 2005, GULBRANSEN et al., 2012, WINSTON et al., 2013). Um estudo em
cobaias demonstrou que os danos no colo são maiores nas primeiras 12 horas após
administração de TNBS, se mantendo significativamente durante seis dias (LINDEN et al.,
2005). O protocolo utilizado no presente trabalho com o TNBS foi eficiente na produção da
colite.
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5.2 Considerações sobre o Código Químico e a Expressão do Receptor P2X7.
O código químico nos neurônios entéricos tem sido particularmente importante para o
entendimento dos aspectos funcionais de cada neurônio entérico e do funcionamento do
sistema gastrointestinal. Para a marcação de neurônios motores inibitórios no plexo
mioentérico, utilizou-se a NOS e para neurônios motores excitatórios, utilizou-se a ChAT.
Os neurônios que contem a enzima NOS atuam diretamente na função motora
inibitória do intestino porque o óxido nítrico representa o principal mediador do relaxamento
do músculo liso presente na parede intestinal (NICHOLS et al., 1992, AIMI et al., 1993). Nos
neurônios entéricos de ratos e humanos, a NOS é frequentemente localizada junto com outros
dois neurotransmissores inibitórios, o VIP e o GABA (NICHOLS et al., 1992; AIMI et al.,
1993). Raramente é observado a colocalização de NOS com ChAT no plexo mioentérico de
ratos, camundongos ou cobaias, devido a existência de populações distintas de neurônios
mioentéricos inibitórios e excitatórios (SCHEMANN e SCHAAF, 1995; MANN et al., 1999).
Dados obtidos em cobaias demonstram que neurônios imunorreativos a NOS, que também
são imunorreativos a ChAT representam os interneurônios (LI e FURNESS, 1998).
Diversos estudos demonstraram que os neurônios NOS-ir detectados no plexo
mioentérico de ratos apresentam morfologia do tipo Dogiel I (NICHOLS et al., 1992; AIMI
et al., 1993; EKBLAD et al., 1994; EKBLAD et al., 1994; JARVINEN et al., 1999). Em nosso
estudo, observamos que os neurônios NOS-ir apresentam morfologia Dogiel Tipo I em todos
os grupos analisados e não foi observada alteração da intensidade entre os grupos Controle,
Sham, Colite e BBG, nos períodos 24 horas e 7 dias.
A acetilcolina é o principal neurotransmissor do trato gastrointestinal e está
relacionado com a regulação neural da motilidade e secreção (FURNESS, 2006). Estudos
demonstram que a proporção de neurônios ChAT-ir diminui cerca de 41% em áreas nãoinflamadas e até 30% em áreas inflamadas quando comparadas com o tecido controle. Em
nosso estudo, observamos marcação homogênea de ChAT no citoplasma dos neurônios, com
intensidade variando de fraca a intensa, resultados semelhantes foram observados no SNE de
cobaias (LI e FURNESS, 1998; CHIOCCHETTI et al., 2003) e equinos (FREYTAG et al.,
2008).
Estudos imunohistoquímicos demonstram a expressão dos receptores P2X7 no sistema
nervoso entérico de (HU et al., 2001). Yiangou e col. (2001) observaram o aumento da
expressão do receptor P2X3 na Doença de Crohn. Em nosso estudo, observamos
imunoreatividade do receptor P2X7 nas células do plexo mioentérico do colo distal de ratos
dos grupos analisados. No grupo Colite, a intensidade da expressão do receptor estava
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diminuída quando comparada ao grupo Controle, Sham e BBG. Observamos também uma
redução no número de células imunorreativas ao receptor P2X7 nos grupos Colite 24 horas e
Colite 7 dias, quando comparado aos grupos Controle, Sham 24h e Sham 7 dias. Estes dados
corroboram com Da Silva et al. (2015) que observaram na colite a diminuição de células
positivas ao receptor P2X7.
O método de imunohistoquímica mostrou-se uma boa ferramenta para avaliar alterações
no sistema nervoso entérico que ocorrem durante o processo da colite (BELAI e
BURNSTOCK, 1999). Este método permite fazer a colocalização de diferentes
neurotransmissores dentro de um único neurônio, sendo possível avaliar o código químico de
uma população neuronal.
Nesse trabalho, avaliamos a dupla marcação dos neurônios imunorreativos ao receptor
P2X7 com a NOS e ChAT no plexo mioentérico do colo distal. Os neurônios imunorreativos
NOS e ChAT colocalizaram 100% para o receptor P2X7 em todos os grupos estudados. Por
outro lado, observamos uma redução na colocalização de P2X7 no grupo Colite 24 horas e
Colite 7 dias, quando comparado aos grupos Controle, Sham 24h e Sham 7 dias. Nos grupos
tratados, BBG 24h e BBG 7 dias, foi observado aumento no número de células em relação ao
grupo Colite. Este resultado está de acordo com os dados obtidos na contagem da densidade
neuronal, apresentados adiante. Alterações em colocalizações do receptor P2X7 no plexo
mioentérico foram obserrvados em protocolos de colite e isquemia e reperfusão (PALOMBIT
et al., 2013; DA SILVA et al., 2015)
A expressão de P2X7 foi estudada em neurônios entéricos de ratos submetidos a
desnutrição e renutrição (MISAWA et al., 2010; GIROTTI et al., 2013) e isquemia
(PALOMBIT et al., 2013; MAROSTI et al., 2015). Além disso, também foi demonstrada a
presença de P2X7 em células gliais entéricas de ratos (MENDES et al., 2015). Da Silva et al.
(2015) demonstraram que a colite ulcerativa reduz a expressão a expressão de P2X7 nos
neurônios do plexo mioentérico e a redução na densidade neuronal. Um estudo demonstrou
que a inativação genética (animal nocaute) e química, com o uso de antagonistas resultam em
redução da inflamação em modelo animal de colite, no entanto aumentam a susceptibilidade
ao desenvolvimento de câncer (HOFMAN et al., 2015).
As mudanças na expressão dos receptores purinérgicos nos neurônios são
frequentemente observadas não somente como uma consequência da maturação neuronal e
diferenciação, mas também após diferentes injurias agudas no SNC, como isquemia, hipóxia,
estresse mecânico e inflamação. Os mecanismos purinérgicos podem estar envolvidos na
etiologia de muitas condições neurodegenerativas, especialmente por causa da grande
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liberação extracelular de ATP (FRANKE et al., 2006). Outros trabalhos avaliando o sistema
entérico após evento de isquemia e reperfusão observaram resultados semelhantes na
diminuição de neurônios P2X imunorreativos (PAULINO et al., 2011; PALOMBIT et al.,
2013).
O BBG é um derivado do corante alimentar FD&C número 1, e não em toxicidade
conhecida, exceto para a potenciação da acidose metabólica em paciente sépticos (PENG et
al., 2009). Estudos do laboratório demonstraram que a injeção subcutânea do antagonista do
receptor P2X7, o BBG, reduziu os efeitos da isquemia intestinal nos neurônios entéricos de
ratos (PALOMBIT et al., 2013).
Nesse estudo, avaliamos o efeito do uso do BBG no tratamento da colite ulcerativa e
observamos a recuperação dos neurônios entéricos.

5.3 Considerações sobre a Densidade Neuronal.

Diversos estudos têm demonstrado alterações na densidade neuronal, como os trabalhos
de desnutrição/renutrição, obesidade e isquemia e reperfusão (MISAWA et al., 2010;
PAULINO et al., 2011; MIZUNO et al., 2012, 2014; GIROTTI et al., 2013; PALOMBIT et
al., 2013; MENDES et al., 2015). Em relação às doenças inflamatórias, a secreção e
motilidade intestinal são dependentes da atividade dos neurônios entéricos e a redução no
número desses neurônios pode resultar em disfunção intestinal (GUBRANSEN et al., 2012).
Quanto à densidade neuronal, foi observado nos neurônios NOS-ir uma diminuição no
grupo Colite 24h e houve um aumento significante de 28% de neurônios NOS-ir no grupo
BBG 24 h. No grupo de 7 dias, houve aumento significante de 8% no grupo Colite 7 dias
quando comparado ao grupo Colite 24 h e uma diminuição significante de 12% no grupo BBG
7 dias quando comparado ao grupo BBG 24 h. Resultados semelhantes foram observados em
modelo de isquemia e reperfusão intestinal tratados com BBG (Palombit et al., 2018). No
entanto, um estudo feito em cobaias, demonstrou aumento no número de neurônios NOS-ir
após indução de colite, nos períodos de 24 horas e 72 horas, assim como em estudos
experimentais de colite e estudos da Doença de Chron em humanos (GEOBEOS et al., 1998;
GULBRANSEN et al., 2012).
Com relação a densidade neuronal, foi observada nos neurônios ChAT-ir uma
diminuição significante de 43% e 21 % no grupo Colite 24h quando comparado aos grupos
Controle e Sham 24h, respectivamente. Houve um aumento significante de 25% dos neurônios
ChAT-ir no grupo BBG 24 h quando comparado ao grupo Colite 24 h. No grupo de 7 dias,
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houve uma diminuição significante de 80% no grupo Colite 7 dias quando comparado ao grupo
Sham 7 dias, um aumento significante de 38% no grupo BBG 7dias quando comparado ao
grupo Colite 7 dias.

Estudos anteriores do laboratório em colite apresentaram estudos

semelhantes nos animais Colite 24h (DA SILVA et al., 2015). Além disso, estudo feito em
cobaias também demonstrou redução no número de neurônios colinérgicos (BOYER et al.,
2005; WINSTON et al., 2013; STAVELY et al., 2015).
Alterações no código químico dos neurônios entéricos estão associados com alterações
na coordenação da contração muscular e perda de motilidade em modelos animais e humanos
(WOOD, 2007; SUPLY et al., 2012; WINSTON et al., 2013).
Um dos processos que podem ocasionar a perda de neurônios é a necrosa, no qual as
células sofrem um dano que resulta no aumento do volume celular, agregação da cromatina,
desorganização do citoplasma, perda da integridade de membrana e ruptura celular. Durante
esse processo, o conteúdo celular é liberado e causa danos às células vizinhas, o que acaba
gerando uma reação inflamatória local. O processo de apoptose também poderia explicar a
perda neuronal durante o processo da colite ulcerativa. Trata-se de um fenômeno rápido, onde
ocorre retração da células, resultando em perda de aderência a matrix extracelular (ZIEGLERe
GROSCURTH 2004).
Os mecanismos da perda neuronal durante o processo da colite ainda não foram
completamente esclarecidos, mas estudos indicam que a infiltração de neutrófilos e eosinófilos
possa estar envolvida (LINDEN et al., 2005).

5.4 Considerações sobre Perfil Neuronal
A avaliação de alterações morfométricas (medida da área do perfil celular) tem sido
amplamente estudada em diversos protocolos experimentais Estudos demonstraram que ratos
submetidos à dieta autoclavada durante a gestação, lactação e pós-desmame não sofrem
alteração no número de neurônios reativos a NADH-diaforase no jejuno, no entanto, a área do
corpo do celular está reduzida quando comparada a animais submetidos a dieta não autoclavada,
sugerindo que esses neurônios podem apresentar atividade metabólica inferior (GONCALEZ
et al., 2011).
Outros estudos em desnutrição e renutrição demonstraram que neurônios mioentéricos do
intestino grosso de ratos reativos a NADH-diaforase sofreram redução de 15% no tamanho da
área (CASTELUCCI et al., 2002a). A diminuição na área do perfil de diferentes classes
neuronais nos plexos mioentérico e submucosa também foi observada em protocolo de
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desnutrição e isquemia e reperfusão (MISAWA et al., 2010; PAULINO et al., 2011; GIROTTI
et al., 2013; PALOMBIT et al., 2013; MAROSTI et al., 2015). Por outro lado, experimentos
em obesidade demonstraram aumento nos neurônios imunorreativos a ChAT e a Calr
(MIZUNO et al., 2014, 2016).
No presente trabalho, a análise do perfil, diâmetro máximo e mínimo dos neurônios NOS
e ChAT foi realizada para determinar alterações nas áreas dos perfis nessas classes neuronais.
Em relação os neurônios nitrérgicos e colinérgicos, os animais do grupo Colite apresentaram
um aumento, e recuperação nos tratados com BBG. O aumento da área do perfil neuronal
poderia ser explicado como mecanismo compensatório devido a morte neuronal no grupo
Colite. Os autores Da Silva et al. (2015) observaram alterações nos perfis neuronais de grupo
submetido a colite com 24 horas do plexo mioentérico.
A importância deste trabalho está em demonstrar que a colite ulcerativa afeta de maneira
diferenciada as diferentes classes neuronais, que expressam o receptor P2X7. Além disso, o
tratamento com BBG demonstrou ser efetivo na recuperação dos neurônios mioentéricos, sendo
assim, demonstra que o receptor P2X7 pode ser um possível alvo terapêutico no tratamento da
colite ulcerativa.
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6 CONCLUSÕES
1) A indução da colite ulcerativa no colo distal foi efetiva, apresentando hiperemia,
aumento da lâmina própria e formação de úlceras. O uso do BBG foi efetivo na
diminuição das alterações macroscópicas da colite ulcerativa.
2) O receptor P2X7 estava presente nas células entéricas do plexo mioentérico do colo
distal em todos os grupos avaliados.
3) Nos grupos Colites houveram reduções nas densidades neuronais e nos grupos tratados
com BBG houve recuperação da densidade neuronal.
4) Nos grupos Colites apresentaram redução na área do perfil neuronal de ChAT-ir e
aumento na área do perfil neuronal de NOS-ir, respectivamente, e houve recuperação
das áreas com o uso do BBG.
5) O uso do antagonista BBG foi efetivo na recuperação dos neurônios entéricos na colite
ulcerativa experimental.
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