MORFOLOGIA, TOPOGRAFIA E ARQUITETURA DO PLEXO MIENTÉRICO DO CECO DE GATOS (Fellis domesticus), ATRAVÉS DE DIAFORASE DO NADPH.
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Introdução

O ceco é a primeira porção do intestino grosso que se apresenta como um divertículo do cólon proximal e, para os felinos, tem a conformação de uma pequena bolsa cega semelhante a um cone [3]. Todas as atividades desempenhadas pelo intestino são dependentes de uma integração morfológica e a inervação intrínseca e extrínseca, controladas por mecanismos neuronais, humorais e miogênicos [9].
O trato gastrintestinal é coordenado pelo sistema nervoso entérico, que é responsável pelas atividades intestinais [7]. Além das atividades fundamentais como a motilidade, absorção, secreção e regeneração epitelial, o SNE também influencia nas funções endócrinas e imunológicas do sistema digestório [11].
Estudos quantitativos e morfológicos do plexo mientérico do esôfago de felinos revelam gânglios grandes e alongados com feixes espessos de diferentes tamanhos. As fibras isoladas na camada muscular cruzam a parede em diferentes direções e percorrem paralelas às fibras musculares estriadas [4].
Quanto ao processo embriológico do PM em gatos, o desenvolvimento dos feixes dos esfíncteres gastrintestinais demonstra diferenças estruturais que começaram desde o período fetal inicial até alguns meses após o nascimento [8].
Quanto ao ceco, a distribuição topográfica do plexo mientérico foi relatada de forma geral, sob o aspecto comparativo com vários mamíferos (cão, gato, coelho, cobaia e rato), os quais tiveram continuidade com o do intestino delgado, compreendendo gânglios de formas esféricas e compactas, conectados por fibras interganglionares [6].
Este estudo teve por objetivo identificar e descrever a morfologia de gânglios e feixes de fibras do plexo mientérico do ceco de felinos e sua distribuição topográfica e arranjo espacial.
2. Material e método

Foram utilizados os cecos de 4 felinos, fêmeas, srd, sem patologias intestinais, com idades entre 2 e 10 semanas. O intestino grosso foi retirado da cavidade abdominal, esvaziado, lavado e submetido à histoquímica de NADPH-diaforase. Após a reação positiva, o ceco foi isolado e dissecado pela técnica de Preparado de Membrana para remoção das túnicas mucosa, submucosa e muscular circular, obtendo-se as camadas muscular externa e serosa. Os gânglios e feixes foram quantificados através de imagens obtidas a partir de um microscópio de luz (Olympus BX41), ocular 10x e objetiva de 4x, e câmera digital (Carl Zeiss, Sony DSC-S75).
Foi considerado como gânglio o aglomerado de três ou mais neurônios e aqueles que se encontravam à margem do foco foram contados em campos alternados. Para a avaliação dos dados, o ceco foi dividido em região apical e basal, considerando ainda os bordos mesentérico e antimesentérico. Os feixes foram classificados como de primeira, segunda e terceira ordem de acordo com mensuração obtida através do sistema de análise de imagens Axio Vision 3.1 (Zeiss). Os FF agregantes foram definidos conforme Pereira [10].
3. Resultados e discussão

Os gânglios apresentaram-se como entidade única, com contornos precisos ou mais próximos entre si com limites imprecisos arranjados em agregados ganglionares unidos por feixes espessos, muitas vezes com diâmetro aproximado ao dos gânglios. 
Os feixes diferiram quanto à espessura e puderam ser classificados como de primeira, segunda e terceira ordem, ou ainda feixes de fibras agregantes. 
A análise quantitativa evidenciou contagem entre 263 e 300 gânglios em cada ceco, sendo que destes, 156,25 (55,41%) em média estavam no bordo mesentérico, e 125,75 (44,59%) estavam no bordo antimesentérico, ocupando entre 195 e 1134 mm2.
Os feixes de primeira ordem foram espessos curtos e faziam conexão com gânglios do plexo primário, os de segunda ordem eram longos e percorriam distâncias maiores que dois gânglios e os de terceira ordem eram delgados representados por uma fibra axonal. Foram verificados ainda feixes agregantes em todas as regiões.
file_0.jpg


file_1.wmf


O plexo mientérico (Figura 1) apresentou-se dividido em três planos: o primário continha gânglios maiores e espessos e formas irregulares e alongadas com disposição longitudinal perpendicular aos feixes da camada muscular circular. 
A
Figura1– Disposição geral e arranjo do plexo mientérico.
O plexo secundário encontrou-se entre a camada muscular longitudinal e o plexo primário. Era formado por longas fibras de segunda ordem, que se originavam do plexo primário formando uma fina malha tridimensional de fibras nervosas. No bordo mesentérico da região apical, o plexo secundário estava basicamente estruturando à partir de feixes de fibras. Os agregados ganglionares foram observados com maior freqüência no bordo mesentérico (Figura 2A), compreendendo até seis gânglios unidos através de fibras agregantes os quais formavam um arranjo circular ou ainda alongado filiforme.
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Figura 2 – A) Plexo primário. B) Gânglio parafascicular. C) Neurônio intrafascicular.

No bordo antimesentérico as diferenças verificadas para os feixes foram quanto ao número (média de 452,75 no bordo antimesentérico e 592 no bordo mesentérico). Quanto ao diâmetro dos gânglios, foi observada uma diminuição em todos os aspectos. A característica desta região referiu-se aos agregados ganglionares que assumiram disposição longitudinal, acompanhando a camada muscular longitudinal.
O plexo secundário basal no bordo mesentérico apresentou a presença de gânglios que compreenderam grupamento neuronal com até seis corpos celulares. Os gânglios apresentaram formato circular ou alongado e muitos estavam dispostos parafasciculares (Figura 2B) em relação aos feixes de fibras. Os neurônios intrafasciculares isolados (Figura 2C) também eram bastante freqüentes nesta região e muitas vezes estavam dispostos na periferia dos feixes.
Outra característica observada no plexo secundário foi à disposição longitudinal das fibras, principalmente quando próximo à região de esfíncter. Estes feixes freqüentemente partiam do bordo mesentérico juntamente com os vasos sangüíneos e faziam conexões curtas cruzando a superfície vascular. Em algumas secções foi possível verificar a relação de fibras nervosas isoladas com os vasos. Em muitos se notou a presença de corpos neuronais isolados esparsos intrafasciculares.
O Plexo terciário localizou-se mais internamente, entre a camada muscular circular e o plexo primário e em todas as regiões do ceco, este se apresentou aganglionado, formado apenas por feixes de terceira ordem, mas em várias regiões foi possível verificar a presença de neurônios isolados intercalados nas fibras. 
Segundo estudo realizado no plexo mienterico de diversas espécies, o ceco apresentou gânglios grandes com formato circular e feixes curtos e grossos [6]. Apesar de estes dados serem subjetivos, foi verificada disposição semelhante para os feixes dos gatos, mas a morfologia ganglionar diferiu de acordo com a região, sendo que gânglios grandes e circulares estavam localizados principalmente no bordo mesentérico, mas também foram encontradas formas irregulares e alongadas.
A diferença na densidade ganglionar nos bordos mesentérico e antimesentérico também é descrita por diversos autores em outras espécies e órgãos, como no intestino de porcos da índia [5], no cólon de aves [1] e porção média do intestino delgado de ratos [12]. A organização espacial do plexo permite inferir que o plexo primário é mediador do plexo secundário e terciário devido à estruturação morfológica apresentada e sua íntima relação com as outras redes.
A disposição mais externa do plexo secundário e a presença marcante nas regiões de esfíncter e no bordo mesentérico, que se continua através de neurônios isolados e longos axônios que acompanham vasos sangüíneos, sugere relação com o controle das funções da camada muscular longitudinal e dos músculos envolvidos nas atividades dos esfíncteres, como na regulação mioendotélio. 
A presença de gânglios no plexo secundário é um fato pouco freqüente, havendo descrição em esôfago de cães [10], mas para o intestino de crianças e suínos e estômago de ratos, a presença de gânglios se restringe ao primário [11]. A estrutura ganglionar do plexo secundário, o qual apresenta basicamente gânglios parafasciculares sugere papel funcional peculiar, uma vez que estes gânglios apresentam menor número de fibras nervosas, reduzido número de sinapses comparados aos neurônios motores sugerindo atividade neuronal sensitiva [2]. 
4. CONCLUSÃO

Conclui-se que existe uma disposição do PM paralela à camada muscular circular na região apical e perpendicular na região basal e maior concentração dos elementos nervosos junto ao bordo mesentérico.
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