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RESUMO
DA SILVA, M.V. Estudo do efeito da colite ulcerativa experimental sobre o receptor
P2X7 no SNE de ratos Wistar. 2011 135 P (Ciências Morfofuncionais) - Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
No trato digestório a Colite Ulcerativa e a doença de Crohn apresentam a necrose intestinal
como processos fisiopatológicos. Este projeto teve como objetivo estudar o receptor P2X7
e o código químico do colo distal no SNE de ratos submetidos à colite ulcerativa
experimental. O código químico, área e densidade neuronal foram analisados nos
neurônios entéricos imunorreativos para óxido nítrico sintase (NOS), colina acetil
transferase (ChAT), Calb, Calr e células gliais (S100) com o receptor P2X7. Foi analisado
no colo distal de ratos: a) a colite ulcerativa com aDMínistração de TNBS (2, 4, 6 ácido
trinitrobenzeno sulfônico) (Grupo Colite) b) ratos Sham injetados com PBS, e c) os
animais sem a intervenção (grupo controle). Os tecidos foram preparados para métodos
imunohistoquímicos de dupla marcação do receptor P2X7 com NOS, ChAT, Calb, Calr,
HuC/D e S100. Houve colocalização no SNE do receptor P2X7-ir (imunorreativos) com os
neurônios NOS-ir, ChAT-ir, Calb-ir, Calr-ir, HuC/D-ir, e células S100-ir nos grupos
controle, PBS e Colite. No grupo colite os neurônios apresentaram características
deformadas, principalmente nos neurônios NOS-ir, no plexo mioentérico. No plexo
mioentérico houve diminuição na colocalização do receptor P2X7 com os neurônios NOSir em 4,7%, ChAT-ir em 9,7%, Calb-ir em 10%, Calr-ir de 3,4%, HuC/D-ir em 6,8%, e
S100 em 9,5%. No plexo submucoso do grupo colite houve aumento dos neurônios Calb-ir
de 6%, e dos neurônios Calr aumento de 13,5%, HuC/D-ir houve redução de 18,5%. Foi
visto também nesse estudo alterações morfológicas, como aumento de neutrófilos,
desintegração do epitélio intestinal e células caliciformes e diminuição de colágeno. A
densidade neuronal no plexo mioentérico mostrou diminuição de 42,3%, 34,9%, 22,9%,
60,6%, 14,7% e 29,2% dos neurônios NOS-ir, ChAT-ir, Calb-ir, Calr-ir, HuC/D-ir e
células S100-ir, respectivamente. No plexo submucoso houve diminuição de 34,7%,
11,7%, 33,4% e 44,2% nos neurônios Calb-ir, Calr-ir, HuC/D-ir e células S100-ir,
respectivamente, no grupo colite. A área de perfil foi reduzida em 6,8% e 21% nos
neurônios NOS-ir e ChAT-ir, respectivamente, tendo aumentado 20% dos neurônios Calbir. No plexo submucoso houve diminuição nas áreas, diâmetros máximo e mínimo nos
neurônios Calb-ir, não houve alteração desse parâmetros nos neurônios Calr-ir. Este estudo
demonstrou que a colite afetou os neurônios do SNE, com seus respectivos códigos
químicos que podem causar alterações da morfologia e motilidade intestinal.
Palavras-chave: Colite, TNBS, Plexo mioentérico, Plexo submucoso, Receptor
purinérgico.

ABSTRACT
DA SILVA, M. V. Effect of experimental ulcerative colitis on the P2X7 receptor in the
enteric nervous system of rats. 2011 135 P (Master Thesis) - Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
The digestive tract the ulcerative colitis and Crohn's disease presents as process intestinal
necrosis pathophysiological. This project aimed to study receptor P2X7 and chemical code
of the distal colon in enteric nervous system of rat undergoing experimental Ulcerative
Colitis. The chemical code, area and neuronal density were analyzed in the enteric neurons
immunoreactive for nitric oxide synthase (NOS), choline acetyl transferase (ChAT),
Calbindin, calretinin and glial cells (S100) with P2X7 receptor. The analyzed was done in
the distal colon of rats: a) Ulcerative Colitis with TNBS aDMínistration (2, 4, 6trinitrobenzene sulfonic acid) (colitis group) b) sham rats injected with PBS and c) animals
with no intervention (control group). Tissues were prepared for immunohistochemical
double staining methods P2X7 receptor, ChAT, Calbindin, Calretinin, anti-HuC/D and
S100. Colocalization the enteric nervous system of the P2X7 receptor-ir (immunoreactive)ir, with NOS-ir neurons, ChAT-ir, Calbindin-ir, Calretinin-ir, HuC/D-ir and S100-ir cells
in the control, PBS and Colitis groups. The colitis group neurons showed deformed the
NOS-IR neurons in the myenteric plexus. The decrease the colocalization of P2X7 receptor
neurons NOS-ir (4.7%), ChAT-ir (9.7%), Calbindin-ir (10%), Calretinin-ir (3.4%), HuC/Dir neurons (6.8%) and S100 (9.5%) in the myenteric plexus. In the submucosal plexus the
Calbindin-ir neurons increased by 6%, Calretinin-ir neurons increase of 13.5% and antiHuC/D-ir 18.5% reduction in the Colitis group. There were morphological changes such as
increased neutrophils, disintegration of the intestinal epithelium and goblet cells and
decreased of collagen. The neuronal density decreased in the myenteric plexus of 42.28%,
34.9%, 22.87%, 60.57%, 14.69% and 29.2% NOS-ir, ChAT-ir, Calbindin-ir, calretinin-ir,
HuC/D-ir neurons and S100-ir cells. In the submucosal plexus were decreased by 34.74%,
11.68%, 33.44% and 44.20% Calbindin-ir, Calretinin-ir, HuC/D-ir neurons and glial cells
S100-ir, respectively, in the Colitis group. The profile area were reduced by 6.8% and 21%
NOS-ir and ChAT-ir neurons, respectively, there was increase 20% of Calbindin-ir
neurons. There was decrease in the submucosal plexus profil e area, maximum and
minimum diameters in the Calbindin-ir neurons, no change in the parameters by
Calretinin-ir neurons. This study demonstrated that colitis affect the enteric nervous system
neurons with their respective chemical codes that can cause changes in morphology and
motility.
Key words: Colitis, TNBS, Myenteric Plexus, Submucosal Plexus, and Purinergic
Receptor.
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1.1 Doenças Inflamatórias Intestinais: Colite Ulcerativa e Doença de Crohn
As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas que afetam o trato
digestório, dentre essas doenças temos: a colite ulcerativa e a doença de Crohn (DC)
(KAWADA et al., 2007). De etiologias desconhecidas, caracterizam-se por uma complexa
interação de fatores genéticos, imunológicos e ambientais (FIOCCHI, 1997; POLI et al.,
2001).
A incidência das DII ocorre entre os 20 e 40 anos ou entre os idosos (JEWELL,
1998). A América Latina tem baixa prevalência da doença quando comparada aos Estados
Unidos, Reino Unido e Austrália (Organização Mundial da Saúde - OMS, 2002). O Brasil
é considerado um país de baixa prevalência da DII, entretanto, em um estudo baseado em
dados de internações hospitalares realizado no estado de São Paulo (2009), apontou que a
população mais afetada com a doença era da raça branca do sexo feminino e que houve um
aumento de casos de 1,75 a 11,3 casos por 100.000 pessoas entre os anos de 1986 e 2005,
sendo a Colite Ulcerativa das DII que mais aumentou nos últimos cinco anos (2001-2005).
Dos casos registrados, houve predominância de pessoas da raça branca, entre 20 e 40 anos,
com aumento da incidência em indivíduos a partir dos 55 anos de idade (VICTORIA et al.,
2009). A distribuição das DII é semelhante nos sexos feminino e masculino, exceto na
Doença de Crohn, o qual a prevalência ocorre na população feminina. Populações de áreas
urbanas, de classes econômicas mais altas, fumantes e parentes de primeiro grau de
indivíduos portadores da DII são os mais acometidos por essas doenças (OMS, 2002).
Pelos modelos experimentais de inflamação intestinal tem sido possível constatar
alterações na diminuição dos neurônios dos gânglios entéricos, anormalidades nas funções
contrátil e secretora do colo distal associados com diarréia (COLLINS, 1996; GALEAZZI
et al., 2000; JACOBSON et al., 1995; POLI et al., 2001; SNAPE et al., 1991; STEIN et al.,
1998). A literatura tem demonstrado que o sistema nervoso entérico (SNE) é muito afetado
na DII, com necrose, apoptose e degeneração dos gânglios entéricos (GEBOES;
COLLINS, 1998; LOMAX et al., 2005). Também foram observadas alterações nos
neurotransmissores e neuropeptídeos dos neurônios entéricos com a DII (BOYER et al.,
2005; SHARKEY; KROESE, 2001).
Para a indução de colite experimental em animais têm sido utilizadas substâncias
ácidas como: o 2, 4-ácido dinitrobenzeno sulfônico (DNBS) e 2, 4, 6 ácido Trinitrobenzeno
sulfônico (TNBS). Com o uso destas substâncias pode-se promover uma colite semelhante
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à de humanos (BOYER et al., 2005; JACOBSON et al., 1997; LINDEN et al., 2005; POLI
et al., 2001; SANOVIC et al., 1999).
A injeção do TNBS reproduz em animais uma inflamação persistente do colo distal
semelhante à de humanos, o que possibilita monitorar a progressão da doença por várias
semanas (JURJUS et al., 2004; KAWADA et al., 2007; MORRIS et al., 1989). A partir
disso, em um estudo utilizando o TNBS como substância indutora de ileíte mostrou que os
danos imediatos na mucosa são revertidos rapidamente (<1 dia), apresentando um aumento
no número de células imunitárias (PONTELL et al., 2009). Nesse estudo, a reconstituição
do epitélio mostrou-se com limpeza de fragmentos celulares do tecido conjuntivo da
lâmina própria durante uma semana e houve, em conjunto, um aumento da excitabilidade
dos neurônios, persistindo por 8 semanas devido a inflamação da mucosa.
Em humanos, as inflamações na mucosa foram associadas com alterações da
motilidade e percepção de dores, e houve aumento de linfócitos na lâmina própria
(CHADWICK et al., 2002).

1.2 Considerações sobre o SNE
O SNE está contido nas paredes do trato digestório, pâncreas e sistema biliar.
Consiste de dois plexos ganglionares, o plexo mioentérico e o plexo submucoso
(FURNESS et al., 1995, 1999; FURNESS; COSTA, 1987). O SNE é responsável pela
motilidade intestinal e pela troca de fluidos da mucosa (GERSHON, 2005; FURNESS,
2006).
O plexo mioentérico (de Auerbach) localiza-se entre a camada longitudinal externa
e a camada do músculo circular, presente por todo trato digestório, desde o esôfago ao reto
(AUERBACH, 18641 apud FURNESS, 2006; LI, 1940; SCHABADASCH, 1930a2, b3
apud FURNESS, 2006; STÖHR, 19304 apud FURNESS, 2006). O plexo mioentérico
apresenta três componentes: um plexo primário, um plexo secundário e um plexo terciário
(FURNESS; COSTA, 1987; FURNESS, 2006) (Figura 1).

1

AUERBACH, L. Fernere vorlaufige Mitteilung uber den Nervenapparat des Darmes. Arch. Pathol. Anat.
Physiol., v. 30, p. 457-460, 1864.
2
SCHABADASCH, A. Die Nerven des Magens der Katze. Z. Zellforsch, v. 10, p. 254-319, 1930a.
3
SCHABADASCH, A. Intramurale Nervengeflechte des Darmrohrs. Z. Zellforsch, v. 10, p. 320-385,
1930b.
4
STÖHR, P. Mikroskopische Studien zur Innervation des Magen-Darmkanales. Z. Zellforsch, v. 12, p. 66154, 1930.
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O plexo submucoso é encontrado no intestino delgado e no intestino grosso, com
pouca predominância no esôfago e estômago. Divide-se em plexo submucoso interno
(plexo de Meissner) adjacente à mucosa, plexo submucoso externo (plexo de Schabadash
ou de Henle) junto à camada muscular circular e o plexo intermediário posicionado entre
os plexos submucosos interno e externo. Suas malhas são menores que as do plexo
mioentérico com fibras mais finas interconectadas e os gânglios são menores.
Os plexos entéricos seguem um padrão ao longo do trato digestório, porém são
encontradas diferenças quanto à densidade, a morfologia dos neurônios e a forma dos
gânglios (FURNESS, 2006). Alterações morfológicas no SNE podem ser observadas em
diferentes animais como ratos ou camundongos com diferentes idades (MATINI et al.,
1997; MCKEOWN et al., 2001; QU et al., 2008), ou submetidos à condições
experimentais, como na inflamação (BOYER et al., 2005; DE GIORGIO et al., 2004;
PAULINO et al., 2011), desnutrição e renutrição (CASTELUCCI et al., 2002b; GOMES et
al., 2006; GREGGIO et al., 2010; MISAWA et al., 2010) e obesidade (MIZUNO, 2010).

Plexo mioentérico

Camada longitudinal
Camada circular

Plexo submucoso

Vilosidades e mucosa
Camada muscular da mucosa
Figura 1 - Ilustração do íleo com suas camadas.
Fonte: Modificado de Furness, 2006.

Segundo Furness (2006), através de estudos funcionais, farmacológicos,
neuroquímicos e morfológicos, pode-se identificar dezessete tipos de neurônios entéricos,
quatorze destes encontrados no intestino delgado de cobaia. Os neurônios motores são
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divididos em cinco tipos: neurônios motores excitatórios, neurônios motores inibitórios,
neurônios secretomotores/vasodilatadores não-colinérgicos, neurônios secretomotores/
vasodilatadores colinérgicos e neurônios secretomotores não vasodilatadores colinérgicos
(FURNESS, 2006; FURNESS et al., 2000, 1998) (Figura 2). Dependendo da região do
trato gastrintestinal onde se situam, esses neurônios podem controlar a motilidade, o
transporte de fluidos da mucosa e o fluxo sanguíneo local (FURNESS, 2006).

ChAT, VIP e NOS
ChAT
NOS
Calb
Calb

Calb

ChAT

NPY

ChAT
ChAT
NOS

ChAT

VIP/Calr

Plexo Mioentérico

Plexo Submucoso

Calr

Neurônios motores

Interneurônios

IPANs (Dogiel tipo II)

Neurônios secretomotores

Neurônios

vasodilatadores

Figura 2 - Tipos de neurônios entéricos.
Fonte: Modificado de Furness, 2006.

Outro subgrupo de neurônios são os aferentes intrínsecos primários (IPANs) com
corpos celulares de longas projeções anais (FURNESS et al., 2000). Os IPANs são
neurônios sensoriais, com morfologia Dogiel Tipo II (neurônios grandes e com superfície
lisa), com propriedades eletrofisiológicas de neurônios tipo AH, enquanto os neurônios
motores e interneurônios apresentam morfologia de neurônios Dogiel Tipo I (neurônios
com muitos dendritos na superfície) e com padrão eletrofisiológico de neurônios S
(FURNESS; COSTA, 1987; FURNESS, 2006).
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Através de investigações farmacológicas caracterizadas por uma combinação
histoquímica ou imunohistoquímica específica de marcadores neuronais como enzimas,
proteínas do citoesqueleto, neurotransmissores e receptores, possibilitou a divisão desses
neurônios em nitrégicos, colinérgicos e sensoriais (FURNESS et al., 1990, 1989, 1988b;
COSTA et al., 1996).
Os neurônios marcados com a enzima Óxido Nítrico Sintase (NOS), apresentam a
função motora inibitória do intestino, liberam óxido nítrico (NO) promovendo relaxamento
da musculatura lisa, além desses serem adrenérgicos e não colinérgicos (AIMI et al., 1993;
NICHOLS et al., 1995).
A acetilcolina (ACh) é um outro neurotransmissor importante do trato
gastrintestinal e está envolvido na regulação neural da motilidade e secreção, sendo sua
enzima

catalisadora

da

colina

acetil

transferase

(ChAT)

(AMBACHE,

1951;

KOSTERLITZ; LEES, 1964). Por ser de populações distintas de neurônios motores
mioentéricos inibitórios e excitatórios, os neurônios ChAT raramente colocalizam com
neurônios imunorreativos à NOS. No entanto, trabalhos realizados em cobaias sugerem
que neurônios NOS podem também ser imunorreativos à ChAT. Segundo Neunlist et al.
(2003) a proporção da ChAT na população total diminuiu 41% em áreas não-inflamadas e
até 30% em áreas inflamadas em comparação com o tecido controle.
A calbindina (Calb) e a calretinina (Calr) ocorrem principalmente nos neurônios
intrínsecos sensoriais de ratos e cobaias. Eles apresentam morfologias Dogiel Tipo II com
corpos celulares grandes e axônios com projeções para mucosa (FURNESS et al., 1988b,
1998; IYER et al., 1988; KUNZE et al., 1995, 1998; MANN et al., 1997, 1999a;
SAYEGH; RITTER, 2003; SONG et al., 1994a). No íleo, os terminais Calb-ir são
imunorreativos para o transportador vesicular de ACh, que é um marcador específico de
axônios colinérgicos (LI; FURNESS, 1998). Os neurônios Calr-ir também apresentam
morfologia Dogiel Tipo I nos plexos mioentérico e submucoso (BROOKES et al., 1991,
1995; MANN et al.,1999; SAYEGH; RITTER, 2003). No plexo submucoso do colo distal,
a grande população de neurônios é imunorreativa à Calr e a segunda à Calb (AYMAN et
al., 2003; MITSUI, 2010).
Os neurônios secretomotores e vasomotores do plexo submucoso controlam
diretamente o circuito reflexo local. Os dois tipos de neurônios secretomotores intestinais
são os neurônios colinérgicos e os não-colinérgicos (FURNESS, 2000, 2006). Os
neurônios não-colinérgicos parecem mediar a maioria das respostas reflexas locais
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utilizando o Peptídio Intestinal Vasoativo (VIP) ou um peptídeo relacionado como seu
transmissor primário (FURNESS, 2006).

1.3 Considerações sobre as Células Gliais Entéricas
Glias entéricas são células satélites nucleadas encontradas em torno dos corpos
celulares de células nervosas e de gânglios entéricos. O citoplasma contém retículo
endoplasmático, numerosos ribossomos livres, mitocôndrias, lisossomos e microtúbulos
(FURNESS, 2006).
Dentro da mucosa intestinal, as glias entéricas estão na proximidade da camada
epitelial e capilares sanguíneos da lâmina própria (FURNESS, 2006; SAVIDGE et al.,
2007). Nos plexos do intestino essas células estão nos gânglios fazendo a interligação de
filamentos nervosos dos gânglios de cada plexo (mioentérico e submucoso) (RUHL, 2005).
Suas marcações principais são feitas através da proteína glial fibrilar ácida (GFAP) ou
S100, proteína ligante de Ca2+ (FERRI et al., 1982b). Essa última tem como papel principal
transmitir o aumento dos teores de Ca2+ e em glia cultivada medeia o ATP extracelular na
comunicação intercelular (ZHANG et al., 2003; HANANI, 1994).
O receptor P2X7 está expresso predominantemente nas células de Schwann, células
gliais (astrócitos) e epiteliais (COLLO et al., 1997; DI VIRGILIO et al., 2001;
SPERLAGH et al., 2006; SURPRENANT et al., 1996) e no SNE foi descrito nos gânglios
entéricos (VANDERWINDEN et al., 2007).
Estudos de microscopia eletrônica demonstraram que células satélites entéricas
lembram células gliais ou astrócitos do sistema nervoso central (SNC) (COOK;
BURNSTOCK, 1981b; GABELLA, 1971, 1972a, 1976b, 1981; KOMURO et al., 1982b).
Em outro estudo através de biópsias dos intestinos delgado e grosso foi identificado pela
imunohistoquímica com GFAP e Fator Neurotrófico Derivado da Glia (GDNF), a glia
entérica no plexo submucoso. Também em biópsias de intestinos inflamados de pacientes
com colite ulcerativa houve um aumento na glia de GFAP e GDNF-positivos (VON
BOYEN et al., 2011).
Em um estudo utilizando íleos e cecos de cobaias fêmeas, o GFAP marcou corpos
celulares de glias entéricas nos gânglios pertencentes ao plexo submucoso interno e
externo e no plexo mioentérico (DI GIANCAMILLO et al., 2010).
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1.4 Considerações sobre os Receptores Purinérgicos P2X no SNE
Holton (1959) demonstrou que o 5’-adenosina trifosfato (ATP) pode ser liberado
dos nervos sensoriais durante uma estimulação antidrômica. Burnstock et al. (1963)
propuseram a existência de nervos autonômicos que não eram adrenérgicos, nem
colinérgicos e que supriam o trato gastrintestinal. Nos anos subsequentes, foi identificado o
transmissor não-adrenérgico e não-colinérgico dos nervos que supriam o intestino e a
bexiga urinária, sendo o ATP a substância que mais satisfez este critério (BURNSTOCK et
al., 1963).
Em seus experimentos, Burnstock et al. (1970) concluíram que o ATP poderia
mediar diferentes funções, agindo como co-transmissor. Em 1972, Burnstock propôs a
existência do termo “nervos purinérgicos” e por consequência a existência de receptor para
ATP na membrana pós-sináptica. Em 1976, consagrou-se o termo receptor purinérgico.
Diferente dos demais neurotransmissores clássicos, o ATP é liberado não só pelos
terminais pré-sinápticos dos neurônios, mas também pelos terminais pós-sinápticos. Com o
tempo, detectou-se a presença destes receptores em vários fenótipos não-neuronais, nos
mais diversos tecidos. Estudos atuais comprovam que a sinalização purinérgica está
envolvida em muitos mecanismos, incluindo secreção endócrina e exócrina, resposta
imune, dor, inflamação, agregação de plaquetas, vasodilatação, proliferação e
diferenciação celular (ABBRACCHIO et al., 2009; BATISTA et al., 2008; BURNSTOCK
et al., 2007b).
Os receptores purinérgicos estão envolvidos nas sinapses neuro-neuronais de
trajetos ascendentes e descendentes, para isto utilizaram drogas agonistas e antagonistas
que foram aplicadas em pequenas dosagens e selecionadas dos circuitos entéricos nervosos
(BIAN et al., 2000; SPENCER et al., 2000). Estudos farmacológicos através do uso de
antagonistas específicos, como o suramin e o ácido disulfônico piridoxal fosfato-6azophenil-2,4 (PPADS), definiram uma primeira divisão dos receptores purinérgicos em
P1 e P2 (BURNSTOCK, 1978) e logo após, a subdivisão dos subtipos P2 em P2X e P2Y
(BURNSTOCK; KENNEDDY, 1985).
Atualmente têm sido clonados, caracterizados farmacologicamente e aceitos como
válidos os membros da família de receptores P2X: P2X1, P2X2, P2X3, P2X4, P2X5, P2X6 e
P2X7 (P2X1-7) e P2Y: P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13 e P2Y14
(ABBRACCHIO; BURNSTOCK, 1998; COLLO et al., 1996; BURNSTOCK, 2007a).
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Os receptores P2X são encontrados em células musculares lisas, neurônios, células
gliais e apresentam papel de mediador na neurotransmissão excitatória rápida no SNE e
periférico (SNP) (RALEVIC; BURNSTOCK, 1998). Os receptores P2X estão acoplados a
canais iônicos que medeiam rapidamente (dentro de 10ms) e seletivamente a
permeabilidade de cátions (Na+, K+ e Ca2+) e participam na transmissão entre
interneurônios descendentes e neurônios motores (NORTH; SURPRENANT, 2000;
ZHOU; GALLIGAN, 1996).
No SNE, os resultados dos autores Castelucci et al. (2002a) demonstraram,
originalmente, que o receptor P2X2 está presente nos neurônios imunorreativos à NOS e
nos neurônios imunorreativos à Calb. Desta maneira, concluiu-se que a subunidade do
receptor P2X2 se expressa em subtipos dos neurônios entéricos, incluindo neurônios
motores inibitórios, neurônios secretomotores não colinérgicos e em IPANs.
Castelucci et al. (2003) reportaram a imunorreatividade do receptor P2X2 nas
terminações nervosas intra-ganglionares laminares (IGLEs) no trato gastrintestinal de
camundongos. Ao analisar outra subunidade dos receptores P2X, os autores Poole et al.
(2002) observaram o purinoreceptor P2X3 nos neurônios motores inibitórios e nos
neurônios secretomotores não-colinérgicos.
Resultados do laboratório têm demonstrado alterações no código químico do
receptor P2X2 no íleo (MISAWA et al., 2010) e colo distal (GIROTTI, 2008) de animais
desnutridos e renutridos, e em camundongos ob/ob também tem sido observados alterações
neste receptor (MIZUNO, 2010). Além disso, foram observados efeitos dos protocolos de
isquemia seguida de reperfusão (I/R-i) sobre os receptores P2X2 (PAULINO et al., 2011) e
P2X7 (PALOMBIT, 2010).
No SNE a presença do receptor P2X7 tem sido reportada através de técnicas
imunohistoquímicas e propriedades farmacológicas em neurônios que expressam
funcionalmente este receptor (HU et al., 2001). No entanto, não foi verificado
quantitativamente em qual classe neuronal este receptor estava presente. Os resultados de
Girotti (2008) demonstraram nos plexos mioentérico e submucoso do colo distal, a
expressão e o código químico do receptor P2X7. Estudos têm demonstrado envolvimento
do ATP no mecanismo da dor (DONNELY-ROBERTS et al., 2008). A administração do
antagonista seletivo ao receptor P2X3, A317491, tem sido eficaz no bloqueio em diferentes
modelos patológicos de dor na inflamação (JARVIS et al., 2002).
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Os autores Yiangou et al. (2001) observaram aumento 128% na densidade de
células marcadas com P2X3 e a expressão desse receptor nos plexos submucoso e
mioentérico, houve diminuição no grupo da colite ulcerativa em humanos.
O receptor P2X7 foi primeiramente descrito por Buisman et al. (1988) e, mais tarde
chamado de receptor P2Z (DI VIRGILIO, 1995), até sua identificação molecular
(FERRARI et al., 2006). Sua subunidade é uma proteína AA 595, que reúne na membrana
plasmática para formar complexos multiméricos. Esse receptor difere dos outros receptores
P2X pelo seu domínio aminoterminal que dota este receptor com a capacidade de formar
grandes poros permeáveis na membrana plasmática através de pequenas moléculas
hidrofílicas (FERRARI et al., 2000).
O receptor P2X7 afeta diversas funções comuns das células epiteliais, incluindo o
transporte de íons transcelular, secreção e morte celular. Além disso, esse receptor tem a
capacidade de iniciar mudanças morfológicas, tais como edemaciamento da célula e
ativação de caspases intracelulares (FERRARI et al., 2006; KING, 2007).
O receptor P2X7 está ausente em monócitos isolados, mas aparece durante a
diferenciação de macrófagos e é até regulado pelo interferon γ (IFNγ) ou pelo fator de
necrose tumoral (TNF-α). Esse receptor aciona interleucina-6 (IL-6) podendo a partir disso
promover a intervenção farmacológica em um número de doenças em que os fibroblastos
estão implicados, tais como aterosclerose, infartos, insultos imunes, doenças degenerativas
das articulações e diabéticas angiopáticas (FERRARI et al., 2006).
A presença desse receptor P2X7 foi visto na uretra, próstata, em epitélios
estratificados da pele, bexiga urinária humana (O’REILLY et al., 2001; 2007), nos órgãos
genitais masculinos de humanos e de ratos (LEE et al., 2000), nas células acinares e células
do ducto da glândula parótida (LI et al., 2003).
As mudanças na expressão dos receptores purinérgicos P2X1-7 são frequentemente
observados nos diferentes tipos celulares e tecidos, não somente como uma consequência
da maturação neuronal e diferenciação, mas também das várias condições patológicas
como após injúrias agudas no SNC: isquemia, hipóxia, stress mecânico, axôniotomia e
inflamação. Os mecanismos purinérgicos podem estar envolvidos nas etiopatogenias de
muitas condições neurodegenerativas, especialmente por causa da grande liberação
extracelular de ATP, adenosina e outros neurotransmissores (FRANKE; ILLES, 2006).
Tem sido investigado, também, o papel de bloqueadores dos receptores P2X não
seletivos como o suramin, PPADS e Brilliant Blue G (BBG), um bloqueador seletivo para
o receptor P2X7 (CARROLL et al., 2009). Além disso, tem-se observado o efeito
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neuroprotetivo do antagonista do receptor P2X7 (RYU; McLARNON, 2008) e a regulação
diminuída deste receptor em oligodendrócitos após a hipóxia (WANG et al., 2009).
A importância deste trabalho está em analisar de maneira original, pelos métodos
imunohistoquímicos e morfoquantitativos, os efeitos da colite ulcerativa experimental
sobre o receptor P2X7, o código químico dos neurônios dos plexos mioentérico e
submucoso e as células gliais entéricas.

36

2 OBJETIVOS
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2.1 Objetivo Geral
Analisar os efeitos da colite ulcerativa experimental causada pelo TNBS, nos
plexos mioentérico e submucoso do colo distal de ratos Wistar.

2.2 Objetivos Específicos
Este trabalho visa analisar no SNE do colo distal dos animais submetidos à colite
ulcerativa experimental causada pelo TNBS:
a) a distribuição e a expressão do receptor purinérgico P2X7;
b) a dupla marcação do receptor purinérgico P2X7, com os neurônios NOS, ChAT, Calb,
Calr, HuC/D, S100 no plexo mioentérico; e no plexo submucoso com os neurônios Calb,
Calr, HuC/D e S100;
c) a dupla marcação dos neurônios imunorreativos ao pan-neuronal anti-HuC/D com a
NOS e a ChAT no plexo mioentérico;
d) a densidade dos neurônios imunorreativos ao receptor P2X7, à NOS, à ChAT, à Calb, à
Calr, ao HuC/D e à S100, no plexo mioentérico; e no plexo submucoso densidades do
neurônios imunorreativos ao receptor P2X7, à Calb, à Calr, ao HuC/D e à S100;
e) os perfis neuronais, diâmetro máximo (DMáx) e diâmetro mínimo (DMín) dos
neurônios imunorreativos à NOS, à ChAT, à Calb, à Calr no plexo mioentérico; e no plexo
submucoso neurônios imunorreativos à Calb e à Calr;
f) analisar na colite ulcerativa a morfologia, distribuição de neutrófilos, células
caliciformes e as fibras colágenas.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
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3.1 Indução da Colite Ulcerativa
Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus) machos, obtidos do Biotério
Central do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP), os
animais ficaram alojados no Biotério do Departamento de Anatomia do ICB da USP, com
peso entre 250-300g com idade 2 meses. Os animais ficaram em ciclo de claro/escuro de
12 horas e receberam alimentação e água Ad libitum.
Os ratos foram anestesiados com coquetel contendo xilazina (1mg/100g de peso do
animal), cetamina (5mg/100g de peso do animal) e acepromazina (0,2mg/100g de peso do
animal) e a inflamação foi induzida com auxílio de uma cânula de polipropileno de 8 cm
com acesso intra-retal. Foi injetado ácido TNBS (Sigma, USA), na quantidade de 30 mg/kg
em 1 mL com 30% etanol no lúmen do intestino grosso. Os animais sham (n= 5 por cada
período) foram injetados tampão salina fosfato (PBS; 0,15M NaCl 0.01 M tampão fosfato
de sódio, pH 7,2) da mesma maneira dos animais injetados com o TNBS e os animais
controles não sofreram nenhum tipo de intervenção. Os animais foram sacrificados após 24
horas da aplicação de TNBS ou PBS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso
de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo com nº 121
nas fls.75 do livro 02.

3.2 Preparação do Material para Imunohistoquímica
Foram coletados os intestinos grossos e divididos em colos proximais, médios e
distais, dos animais submetidos aos tratamentos descritos nos itens 3.1. Os segmentos
foram colocados em PBS, abertos, limpos de seus conteúdos e colocados em balsas de
madeira (9 cm de comprimento e 2 cm de largura) com a mucosa para baixo e esticados
por meio de alfinetes. Após, foram imersos no fixador com 4% de paraformaldeído em 0,1
M tampão fosfato de sódio pH 7,0, a 4 ºC, durante uma noite. No dia seguinte, os tecidos
foram retirados do fixador e clareados com 3 lavagens de 10 minutos cada, em
dimetilsulfóxido, seguido por 3 lavagens de 10 minutos em PBS. Após, os tecidos foram
estocados em PBS contendo sódio-azida (0,1%), em 4 ºC, para sua conservação.
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3.3 Método de Dupla Marcação para Imunofluorescência Indireta do Receptor P2X7
com a NOS, a ChAT, a Calb, a Calr, o anti-HuC/D e S100
Após a fixação e o clareamento do tecido com auxílio do Microscópio
estereoscópico ZM800 (Nikon), os tecidos de cada animal foram seccionados em cerca de
1 cm2 com uma lâmina de bisturi n.15 em placa de Petri. Para a obtenção dos preparados
de membrana, foram removidas as camadas mucosa, submucosa e as camadas circulares,
mantendo somente a camada muscular longitudinal com o plexo mioentérico e o plexo
submucoso. O preparado de membrana foi cortado ao meio (0,5 cm2), ou seja, de cada
animal de cada grupo foi obtido dois preparados de membrana (0,5 cm2). Como foram
utilizados 5 animais para cada grupo, ao final, foram analisados 10 preparados de
membrana para cada um dos três grupos de cada imunorreatividade. Antes das preparações
serem incubadas em anticorpos primários, elas foram imersas em 10% de solução soro
normal de cavalo em 1,5% de Triton-X (Sigma) em PBS, por 45 minutos, em temperatura
ambiente. Após, foram incubados em anticorpos primários descritos na Tabela 1 e
permaneceram por 24 horas, a 4 ºC e depois foram lavados em PBS por três vezes de 10
minutos cada.
As duplas marcações foram obtidas, usando as combinações do receptor
purinérgico P2X7 com anticorpos primários NOS, ChAT, Calb, Calr, anti-HuC/D (panneuronal) e S100 (marcador de células gliais) (Tabela 1). A escolha destes marcadores é
baseada segundo Furness (2000, 2006) para demonstrar o código químico dos neurônios
entéricos: a NOS, um marcador para neurônios inibitórios, a Calr, para neurônios
sensoriais e excitatórios, a Calb, para IPANs e a ChAT, para neurônios excitatórios. Foi
utilizado o S100 como marcador de célula glial entérica.
Tabela 1 - Características dos anticorpos primários.

Antígeno

Hospedeiro

Diluição

Referência

Receptor P2X7

Coelho

1:200

Chemicon

NOS

Carneiro

1:2000

EMSO

ChAT

Cabra

1:50

Chemicon

Calb

Camundongo

1:500

Swant

Calr

Cabra

1:100

Swant

Anti-HuC/D

Camundongo

1:100

Molecular Probes

S100

Camundongo

1:300

Chemicon
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Após a incubação do anticorpo primário, os tecidos foram lavados 3 vezes por 10
minutos cada, em PBS e incubados em anticorpos secundários, por uma hora, à
temperatura ambiente (Tabela 2). Após, os tecidos foram lavados 3 vezes de 10 minutos
cada, em PBS e montados em glicerol tamponado com 0,5 M tampão carbonato de cálcio
(pH 8,6).
Tabela 2 - Anticorpos secundários usados.

Anticorpo
Burro anti-coelho IgG 488

Diluição
1:500

Fonte
Molecular Probes

Burro anti-carneiro IgG Alexa 594

1:100

Molecular Probes

Burro anti-camundongo IgG Alexa 594

1:200

Molecular Probes

Burro anti-carneiro IgG Alexa 488

1:500

Molecular Probes

3.4 Análises Qualitativas
3.4.1 Avaliação da Colite Ulcerativa
A classificação do grau da lesão da colite ulcerativa foi feita segundo os autores
Bell, Gall e Wallace, (1995) (Tabela 3).
Tabela 3 - Grau de lesão no colo distal com colite ulcerativa.

Tipo de Lesão

Pontuação

Ausência de lesão.

sem pontos

Hiperemia, não úlceras.

1 ponto

Úlcera linear, sem inflamação significativa.

2 pontos

Úlcera linear com uma inflamação em um local.

3 pontos

Dois ou mais locais de ulceração/inflamação.

4 pontos

Dois ou mais locais maiores de ulceração e inflamação ou
um local de ulceração/inflamação a se extender 1 cm do
comprimento no colo distal.

5 pontos

Se o dano abranger 2 cm ao longo do comprimento do colo
distal, a pontuação é aumentada 1 ponto por cada cm
adicional de lesão.

6-10 pontos

42

3.4.2 Análise da Imunofluorência Indireta nos Neurônios Entéricos
As análises qualitativas dos neurônios imunorreativos ao receptor purinérgico
P2X7, NOS, ChAT, Calb, Calr, anti-HuC/D e S100, dos plexos mioentérico e submucoso,
foram realizadas em microscópio de fluorescência Nikon 80i equipado com filtros para
discriminar entre a fluorescência 488 e Alexa 594. Este microscópio de fluorescência
utiliza o filtro 10 para 488 (450-490 nm de filtro de excitação e 515-565 nm para emissão),
e filtro 00 para Alexa 594 (530-585 nm de filtro de excitação e 615 nm de filtro para
emissão). As imagens foram capturadas pelo analisador de imagem do programa NISelements AR 3.1 (Nikon).
As preparações também foram analisadas pelo microscópio Confocal de Varredura
à Laser do Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento do ICB/USP, o LSM 510
da Zeiss, equipado com três lasers; Argônio 458, 488 e 514 nm; Hélio/Neônio 543 nm e
Hélio/Neônio 633 nm. O sistema tem um laser krypton/argon para visualização diferencial
de fluoróforo usando 488 nm de filtro de excitação e 522/535 nm de filtro de emissão para
488 e 568 nm de filtro de excitação e 605/632 nm de filtro de emissão para 594. As
imagens estiveram em 512x512 pixels em uma espessura de secção óptica de 0.5 mm e
foram processadas usando os programas de software LSM 5.0 (Zeiss) Corel Phot Paint e
Corel.

3.5 Análises Quantitativas
3.5.1 Análise do Código Químico dos Neurônios Entéricos
As análises quantitativas, do código químico dos neurônios, foram feitas dos
neurônios imunorreativos ao receptor P2X7 colocalizados com a NOS, a ChAT a Calb, a
Calr, o anti-HuC/D e das células gliais entéricas. As análises foram feitas da marcação
fluorescente através da dupla marcação dos preparados de membranas. Primeiro, os
neurônios foram localizados pela presença do fluoróforo que marca um antígeno, então o
filtro foi mudado para determinar se o neurônio era ou não marcado por um segundo
antígeno, localizado por um segundo fluoróforo de diferente cor. Foram analisados 100
neurônios dos preparados de membrana de cada colocalização, de cada animal de todos os
grupos. Os dados das colocalizações foram expressos com média ± desvio padrão, n=
número de preparações.
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3.5.2 Análise da Densidade Neuronal, da Área do Perfil Neuronal, DMáx e DMín
A obtenção das densidades dos neurônios imunorreativos (neurônios/cm2) ao
receptor P2X7, a NOS, a ChAT, a Calb, a Calr, ao anti-HuC/D e ao S100 foram feitas em
aumento de 100x no microscópio de fluorescência Nikon 80i (área do campo microscópico
0,000379 cm2).
Para obtenção da densidade neuronal (neurônio/cm2), foram feitas contagens do
número de neurônios em 40 campos, em dois preparados de membrana dos plexos
mioentérico e submucoso de cada um dos 5 animais dos grupos estudados de cada
imunorreatividade. Nesse trabalho foi realizado as contagens de neurônios NOS-ir, ChATir, Calb-ir, Calr-ir, anti-HuC/D-ir e células gliais entéricas (MISAWA et al., 2010;
PAULINO et al., 2011).
Para a obtenção das áreas dos perfis neuronais, foram fotografados 100 neurônios
imunorreativos ao receptor P2X7, à NOS, à ChAT, à Calb, à Calr e à célula glial entérica de
cada animal de cada grupo. As imagens foram obtidas pelo programa NIS-elements AR 3.1
(Nikon) e as análises da área do perfil neuronal (µm2), DMáx (µm) e DMín (µm) foram
feitas com o programa Image Pró Plus (Versão 5) (MISAWA et al., 2010; PAULINO et
al., 2011).

3.6 Técnica de Histoquímica para Mieloperixodase (MPO)
Os segmentos do colo distal foram abertos ao longo da borda mesentérica e presos
em balsas de madeira. Foram fixados em Etanol 100% por 10 minutos, lavados em PBS
(3×10 minutos), e armazenados em PBS-sacarose (PBS contendo 30% de sacarose) por
uma noite a 4°C. No dia seguinte, os tecidos foram transferidos para uma solução com
50% Optimum Cutting Temperature (OCT; Tissue Tek, Elkhart, Indiana, EUA) e PBS
sacarose. Após, os tecidos foram imersos em OCT, congelados em isopentano, resfriados
em nitrogênio líquido e armazenados a -20 °C. Os tecidos foram cortados em criostato (12
μm de espessura), coletados em lâminas, deixados à temperatura ambiente por 1 hora.
Após, os tecidos foram corados em uma solução Hanker-Yates (p-fenilenodiamina mais
pirocatecol; Polysciences, Warrington, na Pensilvânia, EUA) que consiste de 0,6 mg/ml do
reagente Hanker-Yates e H2O2 0,003% em PBS durante 10 minutos para detectar a
presença de MPO nos neutrófilos (KALFF et al., 1998). Em seguida, os tecidos foram
lavados em PBS (3×5 minutos), contrastados com verde de metila a 2% por 30”,
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desidratados através da bateria de etanol, diafanizados em Xilol e montados em meio de
montagem permanente (DPX mounting medium) (BDH, Dorset, UK). Após, foram
realizadas análises qualitativas da localização dos neutrófilos nas camadas longitudinal,
circular, plexo mioentérico, plexo submucoso e lâmina própria do colo distal nos grupos
Controle, PBS e Colite.

3.7 Método para Análise Histológica
Foram coletados 1,5 cm de colo distal de 3 animais por grupo para análise
histológica. Os tecidos foram lavados em PBS, abertos pela borda mesentérica, colocados
em balsas de madeira e fixados em paraformaldeído a 4% por 24 horas. Os tecidos
passaram por uma série de concentrações crescentes de alcoóis, após foram diafanizadas
em séries de xilois e incluídas em Paraplast®plus (Sigma). Após, os tecidos foram cortados
transversalmente em micrótomo, com uma espessura de 5 µm e corados pelos métodos de
Hematoxilina-Eosina (HE), o método Ácido Periódico de Schiff (PAS) para evidenciar
células caliciformes e pelo método de Masson e Picrosirius para análise de fibras
colágenas.
Foram feitas análises qualitativas das camadas do colo entre os grupos
experimentais para verificar possíveis alterações provocadas pela colite. As imagens foram
obtidas pelo Microscópio Nikon 80i acoplado a uma câmera com software NIS-elements
AR 3.1 (Nikon).

3.8 Análise Estatística
A análise estatística foi realizada nos grupos Controle, PBS e Colite. Foram
verificadas as variáveis das colocalizações (%), densidade neuronal (neurônios/cm2), perfil
neuronal (µm2), DMáx (µm) e DMín (µm). Os dados foram comparados estatisticamente
através da análise de variância ANOVA de dois fatores, após foi utilizado o Teste de
Tukey. Os testes foram realizados ao nível de significância p<0,05.
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4 RESULTADOS
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Os resultados apresentados são dos grupos Controle, PBS e Colite. A figura 3
demonstra a indução de colite experimental, observa-se a região do colo distal do intestino
grosso com coloração hemorrágica.

Figura 3 - Porção do colo distal após 24 h da aplicação de TNBS (A-B). (A) colo distal inflamado e
com hiperemia (seta). (B) Intestino grosso aberto (colos proximal e distal) com a região
do colo distal hiperemiada (seta).
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4.1 Análise Qualitativa
A análise qualitativa e macroscópica permitiu observar que os tecidos dos animais
dos grupos Controle e PBS não apresentaram lesões, hiperemias e formações de úlceras.
Os tecidos do grupo Colite apresentaram lesões, hiperemias, com inflamação e presenças
de úlceras com extensão de lesão de 2 a 4 cm.
Pela classificação dos autores Bell, Gall e Wallace, (1995) da Colite permitiu-se
pontuar o grau de lesão encontrado no colo distal, de zero (0) a dez (10). A figura 4
demonstra as pontuações dos grupos estudados. O grupo de maior pontuação foi Colite e
os grupos Controle e PBS obtiveram a pontuação zero (0), ou seja, não foi observado
lesões nos colos distais.

10
9
8

Pontuação

7
6
5
4
3
2
1
0

Controle

PBS

Colite

Figura 4 - Pontuação da lesão de colite após 24 horas, segundo Bell, Gall e Wallace (1995).

4.1.1 Análise Qualitativa no Plexo Mioentérico
A imunorreatividade do receptor P2X7 nos neurônios do plexo mioentérico foi
similar aos grupos Controle e PBS, no grupo Colite houve redução da imunorreatividade
ao receptor após 24 h da injeção do TNBS (Figuras 5, 6, 7 e 8).
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Os neurônios imunorreativos (ir) à NOS apresentaram classificação morfológica
Dogiel Tipo I nos grupos Controle, PBS e Colite e, foi observado redução no tamanho dos
neurônios do grupo Colite (Figura 5).
Os neurônios ChAT-ir apresentaram classificação morfológica Dogiel Tipo I nos
grupos Controle, PBS e Colite. Houve redução no tamanho dos neurônios do grupo Colite
quando comparado aos grupos Controle e PBS (Figura 6).
Os neurônios imunorreativos à Calb pareceram edemaciados no grupo Colite. Eles
apresentaram classificação morfológica Dogiel Tipo I (com dendritos) e II (neurônios
grandes com superfície lisa) nos grupos estudados (Figura 7).
Os neurônios imunorreativos à Calr apresentaram classificação morfológica Dogiel
Tipo II nos grupos Controle, PBS e Colite e, foram observados neurônios edemaciados no
grupo Colite (Figura 8).
Os neurônios P2X7-ir, NOS-ir e ChAT-ir foram imunorreativos ao pan-neuronal
anti-HuC/D nos grupos Controle, PBS e Colite (Figura 9, 10 e 11)
As células gliais entéricas foram imunorreativas à S100 e colocalizaram com o
receptor P2X7 nos grupos estudados (Figura 12).
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Figura 5 - Neurônios imunorreativos à NOS e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo mioentérico do
colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
preenchidas demonstram neurônios NOS-ir colocalizados com o receptor P2X7
(Barra:10µm).
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Figura 6 - Neurônios imunorreativos à ChAT e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo mioentérico do
colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
preenchidas demonstram neurônios ChAT-ir colocalizados com o receptor P2X7 (Barra:
10µm).
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Figura 7 - Neurônios imunorreativos à Calb e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo mioentérico do
colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
preenchidas demonstram neurônios Calb-ir colocalizados com o receptor P2X7
(Barra:10µm).
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Figura 8 - Neurônios imunorreativos à Calr e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo mioentérico do
colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
preenchidas demonstram neurônios Calr-ir colocalizados com o receptor P2X7 (Barra:
10µm).
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Figura 9 - Neurônios do plexo mioentérico do colo distal de ratos dos grupos Controle (A- A’’),
PBS (B-B’’) e Colite (C-C’’). Evidencia neurônios imunorreativos ao anti-HuC/D (A,
B, C) colocalizados com o receptor P2X7 (A’’, B’’, C’’). Setas simples demonstram
neurônios colocalizados. Setas vazadas indicam células não colocalizadas com anti HuC/D (Barra 10µm).
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Figura 10 - Neurônios imunorreativos à HuC/D e a NOS (A - C’’) no plexo mioentérico do colo
distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
preenchidas demonstram neurônios imunorreativos ao HuC/D e colocalizados com a
NOS. Setas vazadas demonstram neurônios imunorreativos somente ao HuC/D (Barra
10µm).
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Figura 11 - Neurônios imunorreativos ao HuC/D e a ChAT (A - C’’) no plexo mioentérico do colo
distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
demonstram neurônios imunorreativos ao HuC/D e colocalizados com a ChAT (Barra:
10µm).
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Figura 12 - Células gliais entéricas imunorreativas à S100 e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo
mioentérico do colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite
(C, C’’). Setas preenchidas demonstram células marcadas com S100-ir colocalizadas
com o receptor P2X7 (Barra: 10µm).
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4.1.2 Análise Qualitativa no Plexo Submucoso
A presença e a intensidade do receptor P2X7 nos neurônios do plexo submucoso
foram semelhantes aos grupos Controle e PBS. No grupo Colite houve redução da
imunorreatividade ao receptor (Figuras 13, 15, 16, 17 e 18).
Os neurônios imunorreativos à Calb apresentaram morfologia predominante de
neurônios Dogiel Tipo II nos grupos Controle, PBS e Colite, neste grupo apareceram
edemaciados (Figura 13).
A análise do receptor no vaso do plexo submucoso demonstrou diminuição da
imunorreatividade do receptor no grupo Colite (Figura 14). Não foi possível verificar a
imunorreatividade à Calb na parede do vaso dos grupos estudados.
Os neurônios imunorreativos à Calr apresentaram-se edemaciados no grupo Colite;
nos grupos Controle e PBS não houve alteração da imunorreatividade. Esses neurônios
apresentaram morfologia Dogiel Tipo II nos grupos Controle, PBS e Colite (Figura15).
No plexo submucoso foi verificado a imunorreatividade ao receptor P2X7 e à Calr
na parede do vaso dos grupos estudados. No grupo Colite houve diminuição da
imunorreatividade do receptor no vaso (Figura 16).
O receptor P2X7-ir foi imunorreativo ao pan-neuronal nos grupos Controle, PBS e
Colite (Figura 17).
As células gliais entéricas foram imunorreativas à S100 e colocalizaram com o
receptor P2X7 nos grupos estudados (Figura 18).
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Figura 13 - Neurônios imunorreativos à Calb e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo submucoso do
colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
demonstram neurônios Calb-ir colocalizados com o receptor P2X7 (Barra:10µm).
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Figura 14 - Vasos imunorreativos somente ao receptor P2X7 (A’ - C’’) do plexo submucoso do colo
distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
vazadas demonstram paredes dos vasos marcadas com o receptor P2X7. * demonstra a
luz do vaso (Barra: 20µm).
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Figura 15 - Neurônios imunorreativos à Calr e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo submucoso do
colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
demonstram neurônios Calr-ir colocalizados com o receptor P2X7 (Barra 10µm).
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Figura 16 - Vasos imunorreativos à Calr e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo submucoso do colo
distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’). Setas
vazadas demonstram terminações nervosas e vasos marcados com Calr-ir colocalizados
com o receptor P2X7. * demonstra luz do vaso (Barra: 20µm).
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Figura 17 - Neurônios imunorreativos ao HuC/D e ao receptor P2X7 (A - C’’) no plexo submucoso
do colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite (C, C’’).
Setas demonstram neurônios imunorreativos ao HuC/D colocalizados com o receptor
P2X7. Setas vazadas são células que expressam somente ao receptor P2X7. * demonstra
espaços vazios no gânglio (Barra 10µm).
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Figura 18 - Células gliais entéricas imunorreativas a S100 e ao receptor P2X7 (A - C’’) do plexo
submucoso do colo distal de ratos dos grupos Controle (A, A’’), PBS (B, B’’) e Colite
(C, C’’). Setas demonstram células imunorreativas ao S100 colocalizadas com o
receptor P2X7. *indicam espaços onde localizam neurônios (Barra 10µm).
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4.2 Análise da Distribuição de Neutrófilos na Colite Ulcerativa
Os neutrófilos foram revelados pela reação de MPO nos grupos Controle, PBS e
Colite.
Nos grupos Controle e PBS não foram encontrados neutrófilos próximos as
camadas longitudinal, circular, plexos mioentérico e submucoso e, lâmina própria do colo
distal. Um grande número de neutrófilos foi encontrado na submucosa e lâmina própria do
colo distal do grupo Colite.
Nas áreas inflamadas através da Colite Ulcerativa, os neutrófilos foram numerosos
na área da mucosa e lâmina própria (Figura 19).
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Figura 19 - Fotomicrografia com neutrófilos revelados por histoquímica de mieloperoxidase do
colo distal de ratos os grupos controle (A, D, G, J), PBS (B, E, H, L) e Colite (C, F, I,
M). LP lâmina própria; GM glândula da mocosa; PM plexo Mioentérico. Setas simples
neutrófilos marcados em marrom. Barras (A-C) 100µm, (D-F) 50µm, (G-I) 20µm e (JM) 10µm.
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4.3 Análise Qualitativa Histológica na Colite Ulcerativa
Através da coloração de HE pode-se verificar alterações morfológicas nos tecidos
dos grupos Controle, PBS e Colite. As secções do colo distal do grupo Controle e PBS
apresentaram a mucosa, criptas e camadas musculares circular e da submucosa assim como
lâmina própria intactas. Nas secções do grupo Colite apresentaram em microscopia mucosa
e criptas desestruturadas, lâmina própria espessada, inúmeros focos hemorrágicos e
aumento da área e da espessura da lâmina própria.
Nessas secções do grupo Colite foram observadas células inflamatórias,
especialmente na mucosa, mas também na submucosa e na camada muscular, e os gânglios
mioentéricos apresentaram-se espessos (Figura 20).
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Figura 20 - Fotomicrografia demonstrando secções coradas com hematoxilina e eosina, do colo
distal, de ratos dos grupos controle (A, D, G, J), PBS (B, E, H, L) e Colite (C, F, I, M).
CM camada circular; LP lâmina própria; GM glândula da mucosa; PM plexo
Mioentérico. Barras (A-C) 100µm, (D-F) 50µm, (G-I) 20µm e (J-M) 10µm.
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4.4 Análise Qualitativa da Distribuição do Colágeno na Colite Ulcerativa
Através da coloração com Picrosirius, marcaram fibras colágenas nos tecidos dos
grupos Controle, PBS e Colite. O grupo Controle apresentou fibras colágenas espessas,
possivelmente tipo I (vermelha), concentradas na lâmina própria e em torno dos gânglios
mioentéricos. No epitélio apresentaram fibras finas, possivelmente tipo III (verdes), e
apresentaram-se poucas fibras espessas e raras fibras mescladas possivelmente tipo I e tipo
III (amarelas). No grupo PBS apresentaram fibras espessas, finas e mescladas de forma
uniforme na lâmina própria. O epitélio apresentou fibras semelhantes aos tecidos do grupo
controle, assim como os colágenos em torno dos gânglios.
Nos tecidos do grupo Colite houve redução de fibras finas, espessas e mescladas,
distribuídas em zonas na lâmina própria espessada devido à colite. No epitélio prevaleceu
em maior quantidade fibras finas, possivelmente tipo III e nos gânglios mioentéricos
apresentaram-se reduzidas fibras finas e espessas (Figuras 21 e 22).
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Figura 21 - Cortes histológicos, do colo distal, de ratos corados com picrosirius nos grupos controle
(A-B'), PBS (C- D') e Colite (E- F'). LP lâmina própria; Luz polarizada (A-E'e´B'-F'),
setas simples gânglio mioentérico, fibras colágenas: finas (verdes), espessas (vermelhas)
e finas e espessas (amarelas). Barras (A-E, A’-E’) 100µm, (B-F, B’-F’) 20µm.
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Figura 22 - Cortes histológicos, do colo distal de ratos, corados com picrosirius nos grupos controle
(A, A'), PBS (B, B') e Colite (C, C') . LP lâmina própria; Luz polarizada (A’- C'), setas
vazadas gânglio mioentérico, fibras colágenas: finas (verdes), espessas (vermelhas) e
finas e espessas (amarelas) (Barra: 10µm).
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4.5 Análise Qualitativa das Células Caliciformes na Colite Ulcerativa
Através do PAS foi marcado células caliciformes do epitélio nos tecidos dos grupos
Controle, PBS e Colite, com intuito de verificar alterações dessas células após indução de
colite. Nos tecidos controles, as células caliciformes aparecem regularmente no epitélio,
apresentando-se numerosas em formas circulares com muco em seu interior.
Nos tecidos do grupo PBS, as células caliciformes apresentaram-se também
regularmente numerosas com formas circulares e aparentemente intumescidas, com muco
em seu interior.
Nos tecidos do grupo Colite, as células caliciformes apresentaram-se raras, com
espaços nas glândulas da mucosa devido a desintegração dessas células. Também foi
possível verificar a desestruturação do epitélio com coloração amarelada, mostrando
destruição da mucosa (Figura 23).
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Figura 23 - Fotomicrografia demonstrando secções coradas com ácido periódico de Shiff (PAS) do
colo distal de ratos dos grupos controle (A, D, G), PBS (B, E, H) e Colite (C, F, I). LP
lâmina própria. Setas simples células caliciformes. Barras (D-F) 50µm, (G-I) 20µm e (JM) 10µm.
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4.6 Análise Quantitativa dos Plexo Mioentérico e Plexo Submucoso
4.6.1 Colocalização no Plexo Mioentérico
Foi realizado o estudo de dupla marcação dos neurônios imunorreativos ao receptor
P2X7 com a NOS, a ChAT, Calr e a Calb no colo distal dos animais Controle, PBS e
submetidos à colite experimental. Os resultados são demonstrados nas Tabelas 4, 5, 6 e 7.
Os neurônios NOS-ir colocalizaram 100% com neurônios receptor P2X7-ir nos grupos
Controle, PBS e Colite. Por outro lado, os neurônios P2X7-ir colocalizaram ao redor de
23,7% no Controle, 26,9% no grupo PBS e 19% no grupo colite. Na análise estatística o
grupo Colite foi estatisticamente diferente dos grupos Controle e PBS e o grupo PBS do
grupo Controle (Tabela 4).
Tabela 4 - Colocalização dos neurônios mioentéricos imunorreativos ao receptor P2X7 e à NOS no
colo distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

NOS/P2X7

P2X7/NOS

Controle

100%

23,7 ± 1,3%

PBS

100%

26,9 ± 5,5%#

Colite

100%

19,1 ± 1,7%*

Dados expressos em Média±desvio padrão. *, # p< 0,05 (* Colite comparado ao Controle e # PBS
comparado ao Controle).

Os neurônios ChAT-ir colocalizaram 100% com o receptor P2X7 nos grupos PBS e
Colite. Por outro lado, os neurônios P2X7-ir colocalizaram ao redor 35,3% no Controle,
32,3% no grupo PBS e 25,6% no grupo Colite. Na análise estatística o grupo Colite foi
estatisticamente diferente dos grupos Controle e PBS. O grupo PBS comparado ao
Controle não houve diferença significativa (Tabela 5).

74

Tabela 5 - Colocalização dos neurônios mioentéricos imunorreativos ao receptor P2X7 e à ChAT
no colo distal de animais dos grupos PBS e Colite.

Grupos

ChAT/P2X7

Controle

100%

PBS

100%

Colite

100%

P2X7/ChAT
35,3 ± 3,1%
32,3 ± 2,3%
25,6 ± 1,4%*#

Dados expressos em Média±desvio padrão. *, # p< 0,05 (* Colite comparado ao Controle, # Colite
comparado ao PBS) .

Os neurônios Calb-ir colocalizaram 100% com o receptor P2X7 nos grupos PBS e
Colite. Inversamente, os neurônios P2X7-ir colocalizaram ao redor de 19,3% no Controle,
15,5% no grupo PBS e 9,3% no grupo Colite. Na análise estatística houve diferença
estatística do grupo Colite com o grupo Controle e PBS, e do grupo PBS com o grupo
Controle (Tabela 6).
Tabela 6 - Colocalização dos neurônios mioentéricos imunorreativos ao receptor P2X7 e à Calb no
colo distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

Calb/P2X7

P2X7/Calb

Controle

100%

19,3 ± 2,4%

PBS

100%

15,5 ± 1,8% π

Colite

100%

9,3 ± 0,2%*#

Dados expressos em Média±desvio padrão. *, #, π p< 0,05 (* Colite comparado ao Controle, #
Colite comparado ao PBS e π PBS comparado ao Controle).

Houve colocalização dos neurônios Calr-ir de 100% com o receptor P2X7 nos
grupos Controle, PBS e Colite. Por outro lado, os neurônios P2X7-ir colocalizaram ao
redor de 15,8% no Controle, 19,6% no grupo PBS e 12,4% no grupo Colite. Na análise
estatística, o grupo Colite comparado ao Controle houve diferença significativa. Ao
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comparar o grupo Colite ao PBS e o grupo PBS ao Controle não houve diferença
significativa (Tabela 7).
Tabela 7 - Colocalização dos neurônios mioentéricos imunorreativos ao receptor P2X7 e à Calr no
colo distal de animais dos grupos controle, PBS e Colite.

Grupos

Calr/P2X7

P2X7/Calr

Controle

100%

15,8 ± 3,3%

PBS

100%

19,6 ± 3,5%

Colite

100%

12,4 ±1,9%#

Dados expressos em Média±desvio padrão. # < 0,05 (# Colite comparado ao controle).

Foram realizadas análises das duplas marcações dos neurônios imunorreativos ao
pan-neuronal anti-HuC/D com neurônios P2X7-ir, NOS-ir e ChAT-ir no colo distal dos
animais dos grupos Controle, PBS e Colite. Os resultados são demonstrados nas tabelas 8,
9, e 10.
Os neurônios P2X7-ir colocalizaram 100% com anti-HuC/D nos grupos PBS e
Colite. Por outro lado, os neurônios marcados com anti-HuC/D colocalizaram ao redor de
82,2% no Controle, 71,6% no grupo PBS e 89% no grupo Colite. Houve diferença
significativa entre o grupo Colite quando comparados aos grupos Controle e ao PBS. O
grupo PBS apresentou diferença estatística quando comparado ao Controle (Tabela 8).
Tabela 8 - Colocalização dos neurônios mioentéricos imunorreativos ao receptor P2X7 e ao pan
neuronal anti-HuC/D no colo distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

HuC/D /P2X7

P2X7/ HuC/D

P2X7/ -

Controle

100%

82,2 ± 1,0%

17,8 ± 1,0%

PBS

100%

71,6 ± 1,4%π

28,4 ± 1,4%

Colite

100%

89,0 ± 0,8*#

11,0 ± 0,8%

Dados expressos em Média±desvio padrão.*, #, π p< 0,05 (* Colite comparado ao
Controle, # Colite comparado ao PBS e π PBS comparado ao Controle).
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Os neurônios NOS-ir colocalizaram 100% com anti-HuC/D nos grupos Controle,
PBS e Colite. Por outro lado, os neurônios marcados com anti-HuC/D colocalizaram ao
redor de 33,9% no Controle, 35,4% no grupo PBS e 24,8% no grupo Colite. Na análise
estatística, o grupo Colite apresentou diferença estatística quando comparado com os
grupos PBS e Controle (Tabela 9).
Tabela 9 - Colocalização dos neurônios mioentéricos imunorreativos ao anti-HuC/D e à NOS no
colo distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

NOS/HuC/D

HuC/D /NOS

HuC/D / -

Controle

100%

33,9 ± 1,78%

66,1 ± 1,8%

PBS

100%

35,4 ± 2,7%

66,6 ± 6,1%

Colite

100%

24,8 ± 1,0%*#

75,1 ± 1,0%

Dados expressos em Média±desvio padrão.*, # p < 0,05 (* Colite comparado ao Controle e # PBS
comparado ao Controle).

Os neurônios ChAT-ir colocalizaram 100% com o anti-HuC/D nos grupos PBS e
Colite. Por outro lado, os neurônios marcados com anti-HuC/D colocalizaram ao redor
34,6% no Controle, 39,2% no grupo PBS e 30,6% no grupo Colite. Na análise estatística
houve diferença no grupo Colite quando comparado com PBS e Controle (Tabela 10).
Tabela 10 - Colocalização dos neurônios mioentéricos imunorreativos ao anti-HuC/D e à ChAT no
colo distal de animais dos grupos PBS e Colite.

Grupos

ChAT/ HuC/D

HuC/D/ChAT

Controle

100%

34,6 ± 1,5%

PBS

100%

39,2 ± 3,5%

Colite

100%

30,6 ± 3,5%*#

Dados expressos em Média±desvio padrão.*, # p < 0,05 (* Colite comparado ao Controle, # Colite
comparado ao PBS).

As células gliais marcadas com S100 colocalizaram 100% com o receptor P2X7 nos
grupos Controle, PBS e Colite. Por outro lado, as células que expressam P2X7-ir
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colocalizaram com o S100 em 53,5% no grupo Controle, 54,5% no grupo PBS e 44% no
grupo Colite (Tabela 11).
Tabela 11 - Colocalização das células gliais mioentéricas imunorreativas ao S100 e ao P2X7 no
colo distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

S100/ P2X7

P2X7/ S100

Controle

100%

53,5±4,6%

PBS

100%

54,5±3,1%

Colite

100%

44,0±3,0%*#

Dados expressos em Média±desvio padrão.*, # p < 0,05 (* Colite comparado ao Controle, # Colite
comparado ao PBS).

4.6.2 Colocalização no Plexo Submucoso
Os neurônios Calb-ir colocalizaram 100% o receptor P2X7 nos grupos PBS e
Colite. Inversamente, os neurônios P2X7-ir colocalizaram 29% no Controle, 38% no grupo
PBS e 35% no grupo Colite. Houve diferença estatística do grupo Colite com o grupo
Controle e PBS, e do grupo PBS com o grupo Controle (Tabela 12).
Tabela 12 - Colocalização dos neurônios submucosos imunorreativos ao receptor P2X7 e à Calb no
colo distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

Calb/P2X7

P2X7/Calb

Controle

100%

29,0 ± 1,6%

PBS

100%

38,0 ± 1,1%

Colite

100%

35,0 ± 2,2%*#

Dados expressos em Média±desvio padrão. *, #, π p< 0,05 (* Colite comparado ao Controle, #
Colite comparado ao PBS e π PBS comparado ao Controle).

Os neurônios Calr-ir colocalizaram 100% com o receptor P2X7 nos grupos
Controle, PBS e Colite. Inversamente, os neurônios P2X7-ir colocalizaram 26% no grupo

78

Controle, 44,5% no grupo PBS e 39,5% no grupo Colite. Houve diferença estatística do
grupo Colite comparado ao Controle. Não houve diferença significativa ao comparar o
grupo Colite ao PBS e o grupo PBS ao Controle (Tabela 13).
Tabela 13 - Colocalização dos neurônios submucosos imunorreativos ao receptor P2X7 e à Calr no
colo distal de animais dos grupos controle, PBS e Colite.

Grupos

Calr/P2X7

P2X7/Calr

Controle

100%

26,0 ± 3,4%

PBS

100%

44,5 ± 1,6%

Colite

100%

39,5 ± 2,7%#

Dados expressos em Média±desvio padrão. #p< 0,05 (# Colite comparado ao controle).

Foram realizadas análises das duplas marcações dos neurônios do plexo submucoso
imunorreativos ao anti-HuC/D com neurônios P2X7-ir, Calb-ir e Calr-ir e, no colo distal
dos animais dos grupos Controle, PBS e Colite. Os resultados são demonstrados nas
tabelas 14, 15, e 16.
Os neurônios P2X7-ir colocalizaram 100% com anti-HuC/D nos grupos Controle
PBS e Colite. Por outro lado, os neurônios marcados com anti-HuC/D colocalizaram ao
redor de 26% no Controle, 44,5% no grupo PBS e 36,5% no grupo Colite. Na análise
estatística apresentou diferenças significativas entre o grupo Colite quando comparados aos
grupos Controle e ao PBS. O grupo PBS apresentou diferença estatística quando
comparado ao Controle (Tabela 14)
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Tabela 14 - Colocalização dos neurônios submucosos imunorreativos ao receptor P2X7 e ao pan
neuronal anti-HuC/D no colo distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

HuC/D /P2X7

P2X7/ HuC/D

Controle

100%

44,5 ± 3,2%

PBS

100%

36,5 ±1,5%*#π

Colite

100%

26,0 ± 2,3%

P2X7/ 55,5 ± 3,2%
63,5 ± 1,5%

74,0 ± 2,3%

Dados expressos em Média±desvio padrão.*, #, π p< 0,05 (* Colite comparado ao Controle, #
Colite comparado ao PBS e π PBS comparado ao Controle).

As células gliais marcadas com S100 colocalizaram 100% com o receptor P2X7 nos
grupos Controle, PBS e Colite. Por outro lado, as células P2X7-ir colocalizaram com S100
ao redor 36,5% no Controle, 48,0% no grupo PBS e 57,5% no grupo Colite. (Tabela 15).
Tabela 15 - Colocalização das células gliais submucosas imunorreativas ao S100 e ao P2X7 no colo
distal de animais dos grupos Controle, PBS e Colite.

Grupos

Controle
PBS
Colite

S100/ P2X7
100%
100%
100%

P2X7/ S100

36,5 ± 3,3%
48,0 ± 2,2% π
57,5 ± 2,6%*#

Dados expressos em Média±desvio padrão.*, #, π p< 0,05 (* Colite comparado ao Controle, #
Colite comparado ao PBS e π PBS comparado ao Controle).

4.7 Densidade Neuronal do Plexo Mioentérico
Ao analisar a densidade neuronal, foi observada nos neurônios P2X7-ir uma
redução de 6,7%, no grupo PBS e no grupo Colite reduziu 2,1% quando comparado ao
grupo Controle. Na análise estatística houve diferença significativa do grupo Colite
comparada ao Controle e PBS. O grupo PBS comparado ao Controle não houve diferença
significante (Figura 24).
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#*

Figura 24 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos ao P2X7 nos grupos Controle,
PBS e Colite,* p< 0,05 Colite comparado ao Controle, # p<0,05 Colite comparado ao
PBS.

Os neurônios NOS-ir no grupo PBS houve uma redução de 14,3%, no grupo Colite
a redução foi de 42,3% quando comparado ao grupo Controle. Houve diferença
significativa do grupo Colite quando comparado aos grupos Controle e ao PBS. O grupo
PBS apresentou diferença significante quando comparado ao Controle. (Figura 25).
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Figura 25 - Densidade (neurônios/cm2) dos imunorreativos à NOS nos grupos Controle, PBS e
Colite (*Colite comparado ao Controle, # Colite comparado ao PBS e π PBS
comparado ao Controle; *, #, π p<0,05).

Os neurônios ChAT-ir apresentaram redução de 46,5% no grupo PBS, e de 34,9%
do grupo quando comparado ao grupo Controle. Não houve diferença significativa entre os
grupos Colite e PBS quando comparados ao controle, entre os grupos Colite e PBS (Figura
26).
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Figura 26 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos à ChAT nos grupos
Controle, PBS e Colite (* Colite comparado ao Controle, π PBS comparado ao
Controle; *, π p<0,05).
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Houve redução na densidade dos neurônios Calb-ir de 2,1% no grupo PBS e de
22,9% no Colite quando comparado ao grupo Controle. Houve diferença significativa do
grupo Colite em relação ao Controle, e do Colite com o PBS. Não houve diferença entre os
grupos Controle e PBS (Figura 27).
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Figura 27 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos à Calb nos grupos Controle,
PBS e Colite (*Colite comparado ao Controle, #Colite comparado ao PBS; *, #
p<0,05).

Ao analisar a densidade neuronal, foi observado nos neurônios Calr-ir reduções de
25,8% no grupo PBS e 60,6% no grupo Colite quando comparados ao grupo Controle.
Houve diferença significante do grupo PBS quando comparado ao Controle (Figura 28).
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Figura 28 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos à Calr no grupo
Controle, PBS e Colite, *Colite comparado ao Controle, # Colite comparado ao
PBS e πPBS comparado ao Controle; *, #, π p<0,05).

Houve redução de 14,7% na densidade neuronal do anti-HuC/D no grupo PBS e
33,3% no grupo Colite quando comparado ao Controle. O grupo PBS apresentou diferença
significante quando comparado ao Controle e ao Colite (Figura 29).
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Figura 29 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos ao Pan-Neuronal (HuC/D)
no grupo Controle, PBS e Colite, *Colite comparado ao Controle, # Colite
comparado ao PBS e πPBS comparado ao Controle; *, #, π p<0,05).
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Ao analisar a densidade das células gliais entéricas, foi observado um aumento
significativo de 3,0% no grupo PBS e no grupo Colite redução significativa de 29,2%
quando comparado ao grupo Controle. O grupo PBS apresentou diferença estatística
quando comparado ao Controle e ao Colite (Figura 30).
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Figura 30 - Densidade de células gliais entéricas (células/cm2) imunorreativas ao S100 no grupo
Controle, PBS e Colite, *Colite comparado ao Controle, # Colite comparado ao PBS e
π PBS comparado ao Controle; *, #, π p<0,05).

4.8 Densidade Neuronal do Plexo Submucoso
Ao analisar a densidade neuronal no plexo submucoso, foi observada nos neurônios
P2X7-ir reduções de 11,1% no grupo PBS e de 23,4% no grupo Colite quando comparado
ao grupo Controle. Na análise estatística, houve diferença significativa do grupo Colite
comparada ao Controle e PBS. O grupo PBS comparado ao controle não houve diferença
significativa (Figura 31).
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Figura 31 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos ao P2X7 nos grupos
Controle, PBS e Colite,* p< 0,05 Colite comparado ao Controle, # p<0,05 Colite
comparado ao PBS.

Houve uma redução na densidade neuronal da Calb-ir de 6,4% no grupo PBS e de
34,7% no grupo colite quando comparado ao grupo Controle. Houve diferença
significativa entre os grupos Colite e PBS. O grupo PBS comparado ao Controle não
apresentou diferença significativa (Figura 32).
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Figura 32 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos à Calb nos grupos
Controle, PBS e Colite (*Colite comparado ao Controle, #Colite comparado
ao PBS; *, # p<0,05).

Nos neurônios Calr-ir houve reduções de 3,7% no grupo PBS e 11,7% no grupo
Colite quando comparado ao Controle. A análise estatística apresentou diferença
significativa entre o Colite comparado ao Controle e PBS e o grupo PBS comparado ao
Controle (Figura 33).
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Figura 33 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos à Calr no grupo Controle,
PBS e Colite (*Colite comparado ao Controle, # Colite comparado ao PBS e π PBS
comparado ao Controle; *, #, p<0,05).

O pan-neuronal anti-HuC/D demonstrou uma redução de 6,9% no grupo PBS e
33,4% no grupo Colite ao ser comparado ao grupo Controle. A análise estatística
apresentou diferenças entre o grupo Colite quando comparado aos grupos Controle e ao
PBS. O grupo PBS apresentou diferença estatística quando comparado ao Controle (Figura
34).
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Figura 34 - Densidade (neurônios/cm2) dos neurônios imunorreativos ao Pan-Neuronal
(HuC/D) no grupo Controle, PBS e Colite (*Colite comparado ao Controle, #
Colite comparado ao PBS e πPBS comparado ao Controle; *, #, π p<0,05).

Ao analisar a densidade das células gliais entéricas (S100) no plexo submucoso, foi
observada uma redução de 16% no grupo PBS e 44,2% no grupo Colite quando comparado
ao grupo Controle. A análise estatística apresentou diferença significativa entre o grupo
Colite quando comparados aos grupos Controle e ao PBS. Houve diferença significante
entre o grupo PBS e Controle (Figura 35).
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Figura 35- Densidade de células gliais entéricas (células/cm2) imunorreativas ao S100 no grupo
Controle, PBS e Colite (*Colite comparado ao Controle, # Colite comparado ao PBS e
πPBS comparado ao Controle; *, #, π p<0,05).

4.9 Áreas dos Perfis dos Neurônios Mioentéricos
A análise do perfil, DMáx e DMín dos neurônios NOS, ChAT, Calb e Calr foi
realizada para determinar alterações nas áreas dos perfis dessas classes neuronais.
A análise das áreas dos neurônios NOS-ir no grupo Controle apresentou uma
média de 511,4 µm2, no grupo PBS a média foi de 539,7 µm2, e no grupo Colite 476,5
µm2. Houve diferença significativa somente entre no grupo Colite em relação ao PBS.
Quando analisados do DMáx e DMín foi encontrado os valores foi de 39,5 µm e 16,7 µm,
respectivamente, no grupo controle, 38,9 µm e 17,1 µm no grupo PBS e 37,8 µm e 16,9
µm no Colite, respectivamente (p>0.05) (Figura 36).
Os neurônios ChAT-ir no grupo controle apresentaram uma média de 458,9 µm2,
no grupo PBS foi de 458,2 µm2, e no grupo Colite 361,2 µm2. Houve diferença entre os
grupos PBS e Colite. Quando analisados do DMáx e DMín foi encontrado um valor de
32,6 µm e 17,0 µm, no grupo Controle, 32,4 µm e 17,2 µm no grupo PBS e 28,7 µm e
16,02 µm no Colite, respectivamente (p<0,05) (Figura 37).
A análise das áreas dos neurônios Calb-ir no grupo Controle apresentou uma média
de 558,3 µm2, no grupo PBS foi de 433,4 µm2 e no grupo Colite 668,5 µm2. A análise
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estatística indicou diferença significativa no grupo Colite em relação ao PBS e ao Controle.
Quando analisados do DMáx e DMín foi encontrado um valor de 38,3 µm e 17,9 µm, no
grupo Controle, 35,1 µm e 15,2 µm no grupo PBS e 46,2 µm e 18,9 µm no Colite,
respectivamente. As diferenças no DMáx e DMín foram significativas no grupo Colite
quando comparadas aos grupos Controle e PBS (Figura 38).
A análise das áreas dos neurônios Calr-ir no grupo controle apresentou uma média
de 648,4 µm2, no grupo PBS foi de 718,3 µm2, e no grupo Colite 637,6 µm2. Houve
diferença significativa no grupo Colite em relação ao PBS. Não houve diferença
significativa entre os grupos PBS e Controle. Ao analisar o DMáx e DMín foi encontrado
um valor de 39,9 µm e 20,3 µm, no grupo Controle, 42,3 µm e 21,4 µm no grupo PBS e
40,7 µm e 20,4 µm no Colite, respectivamente. As diferenças no DMáx e DMín não foram
significativas em todos os grupos (p>0,05) (Figura 39).
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Figura 36 - Área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C) dos neurônios
imunorreativos à NOS nos grupos Controle, PBS e Colite (* diferença significativa
do Colite em relação ao Controle e PBS, * p<0,05).
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Figura 37 - Área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C) dos neurônios
imunorreativos à ChAT nos grupos Controle, PBS e Colite. * diferença
significativa do Colite em relação ao Controle e PBS (* p<0,05).
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Figura 38 - Área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C) dos neurônios
imunorreativos à Calb nos grupos Controle, PBS e Colite (# Indica diferença
significativa do PBS em relação ao Controle; * diferença significativa do Colite
em relação ao PBS, *, # p<0,05).
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Figura 39 - Área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C) dos
neurônios imunorreativos à Calr nos grupos Controle, PBS e Colite (*
diferença significativa do PBS em relação ao colite, * p<0,05).
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4.10 Perfil Neuronal do Plexo Submucoso
A análise do perfil, DMáx e DMín dos neurônios Calb e Calr do plexo submucoso
foi realizada para determinar alterações nas áreas dos perfis dessas classes neuronais.
A análise das áreas dos neurônios Calb-ir no grupo Controle apresentou uma média
de 388,04 µm2 , no grupo PBS a média foi de 411,1 µm2, e no grupo Colite 296,03µm2
(Figura 40 A). Houve diferença significativa somente entre os grupos Colite e PBS.
Quando analisados do DMáx e DMín foi encontrado um valor foi de 29,2 µm e 15,5 µm,
respectivamente, no grupo Controle, 30,3 µm e 16,1 µm no grupo PBS e 24,3 µm e 14,2
µm no Colite (p>0,05) (Figura 40 B, C).
A análise das áreas dos neurônios Calr-ir no grupo Controle apresentou uma média
de 473,16 µm2, no grupo PBS a média foi de 580,57 µm2, e no grupo Colite 514,24 µm2
(Figura 41 A). Os grupos Colite e PBS. Quando analisados do DMáx e DMín foi
encontrado um valor foi de 33,4 µm e 17,6 µm, respectivamente, no grupo Controle, 34,7
µm e 19,2 µm no grupo PBS e 35,17 µm e 17,74 µm no Colite (p>0,05) (Figura 41 B, C).
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Figura 40 - Área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C) dos neurônios
imunorreativos à Calb, do plexo submucoso, nos grupos Controle, PBS e
Colite (* diferença significativa do PBS em relação ao colite, * p<0,05).
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Figura 41 - Área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C) dos neurônios
imunorreativos à Calr, do plexo submucoso, nos grupos Controle, PBS e Colite (*
diferença significativa do PBS em relação ao colite, * p<0,05).
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4.11 Distribuição de Frequências dos Neurônios Mioentéricos
O histograma de distribuição de frequências das áreas mostrou que a maior
proporção de neurônios NOS-ir está entre 100 e 1000 µm2 nos três grupos analisados
(Figura 42). A maioria dos neurônios NOS do grupo Controle apresentaram uma área
situada entre 300-400 µm2, os grupos PBS e Colite apresentaram a área do perfil entre 450550 µm2(Figura 42A). O DMáx variou de 10 e 40 µm nos três grupos estudados (Figura
42B). A maioria do neurônios NOS dos grupos Controle, PBS e Colite apresentaram um
DMáx entre 30 e 40 µm. Nos três grupos estudados DMín variou entre 3 a 39 e a maioria
dos neurônios NOS variou entre15 a 18 µm (Figura 42 C).
O histograma de distribuição de frequências das áreas mostrou que a maior
proporção de neurônios ChAT-ir possuem uma área entre 100 e 850 µm2 nos três grupos
analisados (Figura 43). No entanto, a maioria dos neurônios ChAT do grupo Controle
apresentaram uma área situada entre 150-200 µm2, nos grupos PBS e Colite de 24 horas a
maioria dos neurônios, apresentaram a área do perfil entre 300-350 µm2 (Figura 43A). O
DMáx variou de 10 e 80 nos três grupos estudados (Figura 43B). A maioria do neurônios
ChAT do grupo Controle apresentaram um DMáx entre 30 e 40 µm, nos grupos PBS e
Colite apresentaram 20 a 30 µm. Nos três grupos estudados DMín varou entre 3 a 39 e a
maioria dos neurônios ChAT variou entre 15 a 18 µm nos três grupos (Figura 43 C).
O histograma de distribuição de frequências das áreas mostrou que a maior
proporção de neurônios Calb-ir possuem uma área entre 100 e 1600 µm2 nos três grupos
analisados (Figura 44). No entanto, a maioria dos neurônios Calb do grupo Controle
apresentaram uma área situada entre 150-300 µm2, já nos grupos PBS entre 200-300 µm2 e
Colite a maioria dos neurônios, apresentaram a área do perfil entre 500-700 µm2 (Figura
44A). O DMáx variou de 10 e 110 nos três grupos estudados (Figura 44B). A maioria do
neurônios Calb do grupo Controle apresentaram um DMáx entre 30 e 40 µm, no grupo
PBS variaram entre 20 e 30 µm e o grupo Colite apresentaram 40 a 50 µm. No grupo
Controle o DMín dos neurônios Calb variou entre 12 a 15 µm, no grupo PBS variou 9 a 12
µm e no grupo Colite o DMín variou entre 15 a 18 µm (Figura 44C).
O histograma de distribuição de frequências das áreas mostrou que a maior
proporção de neurônios Calr-ir possuem uma área entre 400 e 600 µm2 nos três grupos
analisados (Figura 45). No entanto, a maioria dos neurônios Calr do grupo Controle
apresentaram uma área situada entre 400-500 µm2, já nos grupos PBS e Colite entre 500650 µm2 e Colite (Figura 45A). O DMáx variou de 10 e 90 µm nos três grupos estudados
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(Figura 45B). A maioria dos neurônios Calr dos grupos Controle, PBS e Colite
apresentaram um DMáx entre 30 e 40 µm. Nos três grupos estudados DMín variou entre 3
a 39 e a maioria dos neurônios Calr variou entre 18 a 21 µm ( Figura 45C).
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Figura 42 - Distribuição da área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C)
dos neurônios imunorreativos à NOS nos grupos controle, PBS e Colite (*
diferença significativa do Colite em relação ao Controle, * p<0,05).
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Figura 43 - Distribuição da área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C)
dos neurônios imunorreativos à ChAT nos grupos controle, PBS e Colite (*
diferença significativa do Colite em relação ao Controle, * p<0,05).
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Figura 44 - Distribuição da área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C)
dos neurônios imunorreativos à Calb nos grupos Controle, PBS e Colite (*
diferença significativa do Colite em relação ao Controle, * p<0,05).
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Figura 45 - Distribuição da Área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín (µm) (C)
dos neurônios imunorreativos à Calr nos grupos Controle, PBS e Colite (*
diferença significativa do Colite em relação ao Controle, * p<0,05).
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4.12 Distribuição de Frequências dos Neurônios Submucosos quanto à Área do Perfil
O histograma de distribuição de frequências das áreas mostrou que a maior
proporção de neurônios Calb-ir está entre 100 e 600 µm2 nos três grupos analisados
(Figura 46). A maioria dos neurônios Calb-ir do grupo Controle apresentaram uma área
situada entre 200-400 µm2, os grupos PBS e Colite apresentaram a área do perfil entre 250400 µm2(Figura 46A). O DMáx variou de 10 e 50 µm nos três grupos estudados (Figura
46B). A maioria do neurônios Calb-ir dos grupos Controle, PBS e Colite apresentaram um
DMáx entre 30 e 40 µm. Nos três grupos estudados DMín variou entre 3 a 39 e a maioria
dos neurônios Calb-ir entre 18 a 35 µm (Figura 46C).
O histograma de distribuição de frequências das áreas mostrou que a maior
proporção de neurônios Calr-ir está entre 200 e 800 µm2 nos três grupos analisados (Figura
47). A maioria dos neurônios Calr-ir do grupo Controle apresentaram uma área situada
entre 300-500 µm2, os grupos PBS e Colite apresentaram a área do perfil entre 350-550
µm2(Figura 47A). O DMáx variou de 20 e 70 µm nos três grupos estudados (Figura 47B).
A maioria do neurônios Calr-ir dos grupos Controle, PBS e Colite apresentaram um DMáx
entre 20 e 50 µm. Nos três grupos estudados DMín varou entre 3 a 33 e a maioria dos
neurônios Calr-ir entre 12 a 21 µm (Figura 47C).
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Figura 46 - Distribuição da área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín
(µm) (C) dos neurônios imunorreativos à Calb do plexo
submucoso nos grupos controle, PBS e Colite (* diferença
significativa do Colite em relação ao Controle, * p<0,05).
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Figura 47 - Distribuição da área do perfil (µm2) (A), DMáx (µm) (B) e DMín
(µm) (C) dos neurônios imunorreativos à Calr do plexo submucoso
nos grupos Controle, PBS e Colite (* diferença significativa do Colite
em relação ao Controle, * p<0,05).
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5 DISCUSSÃO
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5.1 Considerações sobre o Modelo de Colite Experimental
O 2, 4, 6 Trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) tem sido amplamente utilizado como
substância indutora de colite ulcerativa e da doença de Crohn em modelos experimentais
(ELSON et al., 1996; MATSUURA et al., 2005; MORRIS et al., 1989). Em nosso trabalho
a colite ulcerativa foi efetiva pelo TNBS na dosagem de 30 mg/kg em 1 mL com 30%
etanol no lúmen do intestino grosso porção intrarretal. Morris et al. (1989) definiram a
dosagem do TNBS com etanol, a 30% de volume, como a mais adequada em promover a
inflamação intestinal compatível com a inflamação semelhante a inflamações intestinais
em humanos como a Doença de Cronh e Colite Ulcerativa. No presente trabalho, o uso da
diluição a 30% de álcool em TNBS foi eficiente para promover colite ulcerativa em ratos.
Outras substâncias têm sido utilizadas para promover a inflamação intestinal semelhante à
de humanos. Dentre elas destacam-se: o ácido acético, o sulfato dextram imunocomplexo,
a indometacina, o tamarin, o HLA-B27 (VAN LIEROP et al., 2010; MIAMPAMBA;
SHARKEYM, 1999; MORRIS et al., 1989; NEUNLIST et al., 2003; POLI et al., 2001;
VARGA et al., 2009).
Em nosso estudo, os tecidos após 24 h da indução da colite apresentaram
hiperemia, inflamação regional com presença de ulcerações, edema e aumento da lâmina
própria, estes resultados concordam com a literatura (ELSON et al., 1995; LINDEN et al.,
2005; SNAPE et al. 1988). Estudos com colite, também, têm apresentado alterações na
população neuronal (BECK et al. 2009; LINDEN et al., 2005; NEUNLIST et al., 2003;
POLI et al., 2001). Outro estudo ressaltou que os danos no colo foram maiores após 12 h
do que 24 h da administração de TNBS, com retorno a níveis similares ao grupo controle
com 1 semana de colite (LINDEN et al., 2005).
Diversas escalas de lesão tecidual têm sido utilizadas para avaliações (GEBOES et
al., 1998; MCCAFFERTY et al., 1999; NEURATH et al., 1995; TSUNE et al., 2003). A
escala que utilizamos foi a escala de lesão de Bell, Gall e Wallace (1989), por ser a escala
com maiores detalhes, para pontuação da lesão tecidual (SARNELLI et al., 2009).
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5.2 Considerações sobre o Código Químico, Morfologia e a Expressão do Receptor
P2X7
O presente trabalho utilizou marcadores neuronais no plexo mioentérico: para
neurônios motores inibitórios usou a NOS; para IPANs, a Calb; a ChAT para neurônios
motores excitatórios e/ou Calr; para o pan-neuronal foi utilizado o marcador anti-HuC/D e
para o pan-glial foi utilizado a proteína S100 (FURNESS 2006, 2000).
Diversos pesquisadores detectaram no plexo mioentérico de ratos, neurônios NOS-ir
(AIMI et al., 1993; EKBLAD et al., 1994; NICHOLS et al., 1992), e a maioria, se não a
totalidade desses neurônios, apresentam morfologia de neurônios Dogiel Tipo I (AIMI et
al., 1993; JARVINEN et al., 1999). Neurônios nitrérgicos em animais e humanos podem
existir em pelo menos duas diferentes populações entéricas, por exemplo, motor e
interneurônios (BECK et al., 2009; FURNESS, 2006; PORTER et al., 1997, 2002; QU et
al., 2008). Os nossos resultados evidenciaram neurônios NOS-ir com morfologia Dogiel
Tipo I em todos os grupos analisados, e não houve alteração nos grupos PBS e Colite.
O presente estudo mostrou neurônios intensamente e fracamente imunorreativos à
ChAT, com marcação homogênea do citoplasma. Marcações semelhantes foram
verificadas no SNE de cobaias (CHIOCCHETTI et al., 2003; LI; FURNESS, 1998) e de
equinos (FREYTAG et al., 2008).
Estudo feito em colo humano foi verificado que a maior população de neurônios era
colinérgica com uma proporção de 64% (PORTER et al., 2002). Em intestino delgado de
humanos foi identificado neurônios imunorreativos à ChAT com uma proporção de 52%,
no intestino grosso a população de ChAT foi em torno de 38% (BECK et al., 2009).
Em todos os grupos estudados, os neurônios marcados pela Calb, apresentaram
morfologia Dogiel Tipo II e alguns neurônios Dogiel Tipo I. Estes dados são confirmados
pelos autores Sayegh e Ritter (2003), que demonstraram que os neurônios Calb-ir
apresentam quatro morfologias distintas: neurônios Dogiel Tipo II pequenos e grandes,
neurônios Dogiel Tipo I e neurônios pequenos alongados. Também nesse estudo, foi
verificado no plexo submucoso neurônios IPANs marcados pela Calb apresentando
morfologia Dogiel Tipo I e Tipo II.
A presença dos receptores P2X nos neurônios entéricos foi descrita através de métodos
imunohistoquímicos (VULCHANOVA et al., 1996). Foi evidenciado, o código químico
dos neurônios entéricos imunorreativos ao receptor P2X2 (CASTELUCCI et al., 2002a), ao
receptor P2X3 (POOLE et al., 2002) e ao receptor P2X7 (HU et al., 2001).
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No colo distal, em nosso trabalho, foi constatado a presença do receptor P2X7 nos
neurônios dos plexos mioentérico e submucoso com diminuição da expressão no grupo
Colite, semelhantes aos resultados vistos na isquemia e reperfusão (PALOMBIT, 2010;
PAULINO et al., 2011).
A presença destes receptores na superfície dos corpos celulares dos neurônios sugere
que eles poderiam ser ativados pelo ATP, esses receptores estão presentes nos locais póssinápticos, isto é consistente com o envolvimento dele na neurotransmissão rápida do SNE
(GALLIGAN; BERTRAND, 1994; GALLIGAN et al., 2000).
Em locais pré-sinápticos permanece obscura a função do receptor P2X7, como um
ligante de canal iônico, o receptor P2X7 tem função semelhante aos receptores nicotínicos
de acetilcolina do plexo mioentérico (GALLIGAN, 1999).
Trabalhos desenvolvidos em nosso laboratório têm demonstrado alterações na
expressão do receptor P2X2 nos protocolos de desnutrição e renutrição (MISAWA et al.,
2010) e na obesidade (MIZUNO, 2010) e, dos receptores P2X2 e P2X7 no intestino grosso
(GIROTTI, 2008) e na isquemia/reperfusão (PALOMBIT, 2010; PAULINO et al., 2011).
Mudanças na expressão do receptor purinérgico são frequentemente observadas em
diferentes tipos de células e tecidos, variando em condições patológicas devida a produção
de ATP, adenosina e outros neurotransmissores (FRANKE; ILLES, 2006; FRANKE et al.,
2006). Na doença inflamatória intestinal (DII), os autores Yiangou et al. (2001) estudaram
o aumento da expressão do receptor purinérgico P2X3.
A estimulação do receptor P2X7 pode levar à morte celular por fosforilação e ativação
de quinases específicas, liberação de citocinas, a ativação de fatores de transcrição e de
caspase-1 e de caspase-3. Assim, esse receptor medeia a apoptose de vários tipos celulares,
inclusive nos neurônios através da formação de poro na membrana celular e regula a
permeabilidade celular (COUTINHO-SILVA et al., 1999, FRANKE et al., 2006; SLATER
et al., 2000a, b; SURPRENANT et al., 1996).
No plexo submucoso o receptor P2X7 colocalizou com os neurônios Calb, Calr e
HuC/D. Foi verificado alteração da expressão desse receptor principalmente nos neurônios
imunorreativos à Calb e à Calr, estes dados concordam com trabalhos de Misawa et al.
(2010) e Paulino et al. (2011)
As observações do plexo submucoso demonstraram, de maneira original, a presença
do receptor P2X7 colocalizado com a Calr na parede do vaso sanguíneo e, com diminuição
no grupo Colite. No entanto, verificou-se que a Calb não estava presente na parede do vaso
nos grupos estudados.
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Em nosso trabalho através da análise pela técnica de histoquímica da
mieloperoxidase (MPO) pode-se constatar a presença de neutrófilos, na camada muscular
da mucosa, ao redor do plexo submucoso, na lâmina própria e na extensão da mucosa do
grupo Colite. Concordando com esses resultados, um estudo realizado em camundongos
após 1 h de isquemia foi verificado neutrófilos em áreas na lâmina própria e gânglios
entéricos por sete dias (PONTELL et al., 2011). Foi identificado o aumento do nível de
infiltrado de neutrófilos nos tecidos inflamados (SARDELLI et al., 2008; SAUNDERS et
al., 2005). Em outros protocolos como de isquemia e reperfusão foi visto o aumento de
infiltrado de neutrófilos no pulmão (CAVRIANI et al., 2004)
Na análise histológica, o tecido da Colite ulcerativa apresentou aumento da lâmina
própria, destruição das criptas, infiltrado inflamatório e extravasamento de hemácias.
Características semelhantes foram observadas na ileíte e na isquemia e reperfusão em
camundongos (PONTELL et al., 2009; 2011).
Em nosso trabalho, através do ácido periódico de Shiff, verificou-se que no grupo
PBS as células caliciformes aparentaram-se túrgidas com grande quantidade de muco, e no
grupo Colite apresentaram-se raras, e as existentes estavam intumescidas. Resultado
semelhante foi observado em um estudo realizado em cobaias no protocolo de ileíte, onde
as células caliciformes apresentaram-se raras nas primeiras 6 h e começando a
reestruturação nos terceiro dia (PONTELL et al., 2009). Pela análise do Picrosirius houve
diminuição de colágeno tipo I, e o tipo II apresentou-se disperso na lâmina própria e ao
redor dos gânglios entéricos, no grupo Colite. Resultados de alteraçôes do colágeno foram
observados também na desnutrição (GOMES et al., 2006).
Com relação ao estudo das duplas marcações, no presente trabalho foi feito a
colocalização de neurônios imunorreativos à NOS, à ChAT, à Calb, à Calr e ao antiHuC/D com o receptor P2X7, nos plexos mioentérico e submucoso. Os resultados
demonstraram que o receptor P2X7 estava presente em 100% dos neurônios mioentéricos e
submucosos nos grupos estudados, apesar da intensidade da expressão do receptor P2X7
estar diminuída no grupo Colite. Alguns resultados do laboratório têm demonstrado
alterações quantitativas nas duplas marcações do receptor P2X2 no íleo de animais
desnutridos e renutridos (MISAWA et al., 2010) e nos receptores P2X2 e P2X7 no colo
distal de animais desnutridos e renutridos (GIROTTI, 2008).
Diversos estudos em animais e humanos têm mostrado que o anti-HuC/D é um
marcador pan-neuronal (GANNS et al., 2006; HEINICKE et al, 1987; MURPHY et al.,
2007; PHILLIPS et al, 2004), resultados semelhantes foram descritos no SNE de equinos
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(FREYTAG, 2008) e de camundongos (QU et al., 2008). Com relação aos neurônios
nitrérgicos, nosso estudo identificou que 33,9% de todos os neurônios do plexo
mioentérico do colo distal de ratos, correspondem a essa classe neuronal, havendo variação
de 35,4% no grupo PBS e 24,8% no grupo Colite.
Em nosso trabalho verificou-se que neurônios imunorreativos à NOS, no colo distal
marcaram em torno de 25% da população total de neurônios. De acordo com a espécie
utilizada pode ocorrer variação dos neurônios NOS no intestino grosso, sendo em
camundongos em torno de 35% (SANG; YOUNG, 1996), em cobaias 39% (LOMAX;
FURNESS, 2000) e no colo de humanos 43% de neurônios entéricos eram nitrérgicos
(MURPHY et al., 2007).
Nosso estudo mostra que aproximadamente 68% de todos os neurônios são
colinérgicos no plexo mioentérico do colo de ratos, e houve diferença significativa entre os
grupos PBS e Colite. Na colite as populações neuronais mais atingidas em ordem crescente
das classes neuronais estudadas foi a ChAT, NOS, Calr e Calb.
No nosso estudo a população de ChAT foi de 34,6% no controle, 39,2% no grupo
PBS e 30,6% no grupo colite. No entanto, no intestino grosso de cobaias 57% de todos os
neurônios entéricos eram ChAT-ir e em humanos esse valor é de 63% (PORTER et al.,
1996; LOMAX; FURNESS, 2000). Semelhante aos nossos resultados foi verificado no
trabalho de Neunlist et al. (2003) no grupo controle a população do ChAT era de 35% e na
Colite 33,6%.
Ao analisar marcações com anti-HuC/D com o receptor P2X7 verificou-se que o
receptor não estava presente somente nos neurônios. Com objetivo de identificar qual tipo
celular o receptor P2X7-ir se encontrava, foi feito uma dupla marcação do receptor com o
S100 (marcador de célula glial). A análise da proporção de S100-ir que eram positivas ao
receptor P2X7 foi de 100% nos grupos estudados. Um trabalho do laboratório de dupla
marcação do receptor P2X2 demonstrou que aproximadamente 6% das células
imunorreativas ao P2X2 não eram neurônios e a dupla marcação deste receptor com a
proteína S100 demonstrou que aproximadamente 70% das células gliais eram
imunorreativas ao receptor (MENDES et al., 2011).
No plexo submucoso foi feita colocalização dos neurônios Calb-ir, Calr-ir, com
HuC/D e S100 e, a presença do receptor P2X7 foi ao redor de 100% nestas classes
neuronais e nas células gliais entéricas nos grupos estudados. A presença do receptor P2X2
foi encontrado no plexo submucoso de animais desnutridos (MISAWA et al., 2010) e na
isquemia e reperfusão (PAULINO et al., 2011).
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5.3 Considerações sobre a Densidade Neuronal nos Plexos Entéricos
Diversos protocolos têm determinado alterações na densidade neuronal, como os
experimentos de desnutrição/renutrição (CASTELUCCI et al., 2002b; BRANDÃO et al.,
2003; GOMES et al., 2006; GIROTTI, 2008; GREGGIO et al., 2010; MISAWA et al.,
2010; SANT´ANA et al., 1997), na obesidade, em animais ob/ob, foi verificada diminuição
na densidade dos neurônios NOS-ir e ChAT-ir (MIZUNO, 2010) e na isquemia/reperfusão
(PALOMBIT, 2010; PAULINO et al., 2011).
Alterações foram verificadas nos neurônios de camundongos (EL-SALHY;
SANDSTROM, 1999; EL-SALHY et al., 1999) e em cobaias (GABELLA, 1989). No
entanto, a perda acentuada dos neurônios entéricos acontece no envelhecimento
apresentando redução de 30 a 60% no intestino de cobaias (ABALO et al., 2005;
GABELLA, 1989), de ratos (COWEN et al., 2000; PHILLIPS et al., 2003; 2007;
PHILLIP; POWLEY, 2001; SANTER; BAKER, 1988; THRASIVOULOU et al., 2006;
WU et al., 2003) e de humanos (DE SOUZA et al., 1993; GOMES et al., 1997; MECIANO
et al., 1995).
Concordando com essa diminuição em relação ao envelhecimento, realizado no
plexo submucoso de cobaias verificou-se que a densidade de neurônios em animais jovens
era 5011 neurônios/cm2 e nos animais velhos 2.918 neurônios/cm2 (ZANESCO; DE
SOUZA, 2011).
Com relação às doenças inflamatórias, a secreção e a motilidade intestinal são
dependentes da atividade dos neurônios entéricos e a perda desses neurônios pode resultar
em uma disfunção intestinal (YANO et al., 1997). Também tem sido sugerido que a DII,
nos episódios que ocorram I/R, pode estar associada com alterações na motilidade
gastrintestinal (THORNTON; SOLOMON, 2002).
No presente trabalho foi observada na densidade neuronal do NOS-ir no grupo PBS
uma redução de 14,3% e no grupo Colite a redução de 42,3% quando comparado ao grupo
Controle, resultado semelhante foi encontrado por Paulino et al. (2011) em animais com
isquemia de 45 min e reperfusão de 4 horas com redução dos neurônios NOS-ir.
Nos neurônios ChAT-ir foi observada uma redução de 46,5% no grupo PBS, e no
grupo Colite a redução foi de 34,9% quando comparado ao grupo Controle, resultados
semelhantes a essa diminuição foram observados por outros autores, embora com o uso de
outros protocolos (PALOMBIT, 2010; PAULINO et al., 2011).
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Nos neurônios Calb houve uma redução de 2,1% no grupo PBS, e no grupo Colite a
redução foi de 22,9% quando comparado ao grupo Controle. No entanto, em outro estudo
de Colite feito com etanol, foi observado que não houve perda de neurônios por gânglio
quando comparado ao Controle (LINDEN et al., 2005).
Os neurônios Calr-ir mostraram uma diminuição significativa (60,6%) no grupo
Colite ao ser comparada ao Controle e PBS, e o grupo PBS quando comparado ao
Controle, resultados semelhantes foram encontrados no protocolo de isquemia e reperfusão
(PALOMBIT, 2010; PAULINO et al., 2011).
Em nosso estudo foi identificado em ambos os plexos mioentérico e submucoso,
neurônios imunorreativos à Calr com morfologia Dogiel Tipo II, corroborando com esse
achado, em um estudo feito em intestino de humanos, os neurônios imunorreativos à Calr
apresentaram a mesma morfologia em ambos os plexos (BREHMER et al., 2004; MITSUI
et al., 2009).
O marcador pan-neuronal anti-HuC/D foi usado para quantificar o número total de
neurônios do plexo mioentérico do colo distal de ratos. Quando avaliada a população total
de neurônios do plexo mioentérico do colo distal com anti HuC/D, observou-se 60.000
neurônios/cm2, houve redução de 14,7% no grupo PBS e 33,4% no grupo Colite, similar ao
nosso resultado. Em outro estudo em Colite experimental com TNBS houve redução de
15% de neurônios/gânglio em animais com períodos de 12 h e 24 h (LINDEN et al., 2005).
Um dos eventos do processo da morte celular pode ser a necrose que apresenta
como características aumento do volume celular, agregação da cromatina, desorganização
do citoplasma, perda da integridade da membrana plasmática e consequente ruptura
celular. Promovendo, com isso, um grande insulto celular com extravasamento de
conteúdo celular danificando células adjacentes (ZIEGLER; GROSCURTH, 2004).
Em nosso estudo, outro processo que poderia explicar a morte dos neurônios, seria
a apoptose, por ser um fenômeno rápido, ocorre retração da célula que causa perda da
aderência com a matriz extracelular e células vizinhas. As organelas celulares mantêm a
sua morfologia, com exceção, em alguns casos, das mitocôndrias, que podem apresentar
ruptura da membrana externa. A cromatina sofre condensação e se concentra junto à
membrana nuclear, que se mantém intacta. A seguir, a membrana celular forma
prolongamentos e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos pela membrana nuclear.
Os prolongamentos da membrana celular aumentam de número e tamanho e rompem,
originando estruturas contendo o conteúdo celular (ZIEGLER; GROSCURTH, 2004).

115

No grupo PBS, do nosso estudo, houve diferenças significativas na densidade dos
plexos mioentérico (NOS, ChAT, Calr, HuC/D, S100) e submucoso (P2X7, Calb, Calr,
HuC/D, S100). Supomos a partir disso que somente colocar um objeto estranho, no caso
uma cânula intrarretal pode ter efeito sobre os plexos mioentérico e submucoso, por
consequência promove alterações intestinais. Corroborando com esse achado, o
procedimento de um exame rotineiro como a Colonoscopia pode promover alterações no
intestino sendo as mais frequentes hemorragias, perfurações, ampliando sintomatologia da
Colite e síndrome pós-polidectomia, sendo necessários cuidados intensos (ARMED et al.,
1997; SCHWESINGER et al., 1979).

5.4 Considerações sobre Células Gliais Entéricas
Analisando a população de células gliais do grupo Colite marcadas com S100 no
plexo mioentérico houve uma perda de 29,2% e no plexo submucoso redução de 44,2%.
Concordando com estes achados, um estudo realizado a partir de biópsias de intestinos
humanos com Doença de Crohn, marcados com marcador glial o GDNF (fator neurotrófico
derivado de glia) também foi verificado diminuição de células gliais (VON BOYEN et al.,
2011). A perda glial no grupo Colite no plexo mioentérico foi de aproximadamente 29,2%
e no plexo submucoso de aproximadamente 44,2%.
Em nosso trabalho a proporção de glia em ambos os plexos mantiveram-se com a
proporção de aproximadamente 1,28 glias para 1 neurônio. Hoff et al. (2008)
quantificaram com o marcador anti-Sox8/9/10 e S100 as células gliais entéricas no SNE de
humanos e cobaias e, verificaram que em humanos no plexo mioentérico a razão de 5,9-7,0
de células gliais para 1 neurônio. No plexo submucoso a proporção era de 1,3-1,9 células
gliais para 1 neurônio, em cobaias relataram as razões de 0,8-1,0 e 1,7 de células gliais, nos
plexos submucoso e mioentérico, respectivamente.
No presente trabalho, foi observado que todas as células gliais marcadas com S100
também eram imunorreativos ao receptor P2X7 em ambos os plexos entéricos em todos os
grupos estudados. No SNC receptores purinérgicos estão presentes em células gliais
(IRNICH et al., 2001). Os autores Vanderwinden et al. (2003) foram os primeiros a
mostrar a presença de um receptor purinérgico em células gliais entéricas.
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5.5 Considerações sobre o Perfil Neuronal
Mudanças nas áreas dos perfis neuronais têm sido estudadas em diversos protocolos
experimentais. Na desnutrição e renutrição, os neurônios mioentéricos imunorreativos ao
NADH-diaforase do intestino grosso de ratos sofreram redução em 15% da área
(CASTELUCCI et al., 2002b). A diminuição na área do perfil das diferentes classes
neuronais nos plexos mioentérico e submucoso foi encontrada em protocolos de
desnutrição (GIROTTI, 2008; MISAWA et al., 2010) e de I/R-i (PALOMBIT, 2010;
PAULINO et al., 2011). A obesidade promoveu aumento nos neurônios imunorreativos à
ChAT e à Calr em camundongos obesos fêmeas (MIZUNO, 2010).
No presente trabalho a análise da área e do DMáx dos neurônios nitrérgicos indicou
uma redução no tamanho dos neurônios no grupo Colite e tendência a aumento da área no
grupo PBS diferindo estatisticamente do grupo Colite. Não houve trabalhos que
verificassem mudanças em áreas dos neurônios na Colite experimental, mas em outros
protocolos podemos ter uma idéia de possíveis alterações da morfometria, como por
exemplo, Palombit (2010) observou um aumento significativo das áreas dos neurônios
NOS-ir nos grupos I/R-i 6 e 24 horas em relação aos seus respectivos grupos sham.
Essas alterações na morfologia desses neurônios podem ser explicadas na regulação
de cálcio, o aumento de cálcio intracelular pode ativar vários processos celulares
destrutivos, incluindo enzimas de degradação (caspase-3), aumento de citocinas e
destruição de K+ (DONG et al., 2006; FRANKE et al., 2006; FRANKE; ILLES, 2006;
KRISTIÁN; SIESJÖ, 1998).
Em nosso trabalho, os neurônios NOS-ir e ChAT-ir tiveram uma redução na área de
6,8% e 21,3% respectivamente, no grupo Colite. Corroborando com esse resultado em um
estudo realizado com isquemia e reperfusão houve uma redução de 49,7% e 42% nos
neurônios NOS-ir e ChAT-ir respectivamente (PAULINO et al., 2011) e no protocolo de
obesidade (MIZUNO, 2010)
Nos neurônios imunorreativos à Calb houve diferença significativa na área do perfil
do corpo celular, entre os grupos estudados. O DMín também apresentou diferenças
significativas entre o PBS e Controle. Os neurônios imunorreativos à Calr também
apresentaram alterações, na área de perfil do corpo celular nos grupos Colite e PBS quando
comparado ao Controle. Na literatura não tem sido encontrado trabalhos que verifiquem as
alterações

nas

diferentes

classes

neuronais.

Protocolos

do

laboratório

de
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isquemia/reperfusão, desnutrição e obesidade têm demonstrado alterações no perfil
neuronal (GIROTTI, 2008; MIZUNO, 2010; PALOMBIT, 2010).
Com relação ao plexo submucoso houve reduções da área do perfil nos neurônios
Calb-ir e Calr-ir, alterações nas áreas têm sido vistas no plexo submucoso de animais
nutridos e desnutridos (GIROTTI, 2008; MISAWA et al., 2010) e no protocolo de I/R
(PALOMBIT, 2010; PAULINO et al., 2011).
Em nosso estudo no colo distal, no plexo mioentérico nos três grupos estudados a
área do perfil neuronal variou nos grupos de 150 a 650 μm2 e média de 266,6 μm2. No
plexo submucoso nos três grupos estudados a área variou de 110,17 a 954 μm2 com uma
média de 388,2 μm2, no grupo colite foi de 131,42 a 765 μm2 com média de 296,53 μm2.
Com base no exposto, este trabalho contribuiu de maneira importante no
entendimento dos efeitos da colite ulcerativa, pela técnica de imunohistoquímica, sobre as
classes neuronais dos plexos mioentérico e submucoso, sobre o receptor P2X7 e as
estruturas da parede do colo distal evidenciadas pelas técnicas histoquímicas e histológicas.
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1. O TNBS foi efetivo para produzir a Colite Ulcerativa, no qual apresentou, no colo distal
hiperemia, aumento da lâmina própria e formação de úlceras;
2. A colite experimental alterou a colocalização do receptor P2X7 com os neurônios do
SNE;
3. Houve diminuição da expressão do receptor P2X7 nos neurônios no grupo Colite, que
pode indicar participação deste receptor na perda neuronal;
4. A colite provocou perdas neuronais dos plexos mioentérico e submucoso;
5. A colite afetou de maneira diferenciada o plexo mioentérico quando comparado ao
submucoso;
6. A colite provocou perda de células gliais entéricas;
7. Evidenciou-se pela colite, alterações na parede do colo distal com relação às células
caliciformes, as fibras colágenas e a presença de neutrófilos;
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