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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo principal caracterizar morfologicamente o plexo cardíaco de camundongos normais
comparados ao de camundongos transgênicos para a apoliproteína CIII humana (apoCIII). Para isso, foram utilizados
como modelo de hipertrigliceridemia primária, camundongos da linhagem C57BL6 que superexpressam a apoCIII, os
quais foram divididos em dois grupos (n=6) sendo um grupo com 180 dias de vida e outro com 360. Outros dois grupos
(n=6) com as mesmas idades, mas que não expressavam a apoCIII (não transgênicos) foram usados como controle. Os
camundongos foram submetidos à toracotomia e seus corações removidos e fixados em paraformoldeído a 4% durante
48 horas até serem submetidos à rotina de processamento histológico e emblocamento. Cortes de 7µm foram corados
por  meio  das  técnicas  de  Hematoxilina/Eosina  (H.E.)  e  Giemsa  para  evidenciação  e  caracterização  dos  gânglios
cardíacos. A análise morfológica realizada pela técnica de H.E. permitiu identificar com clareza o formato alongado dos
gânglios do plexo cardíaco, bem como a distribuição dos neurônios nos gânglios. A análise morfológica realizada pela
técnica de Giemsa permitiu identificar uma cápsula de tecido conjuntivo envolvendo os gânglios do plexo cardíaco, a
visualização dos neurônios com formatos arredondados,  bem como de seus núcleos e nucléolos descentralizados.
Conclui-se assim que ambas as técnicas podem ser usadas na caracterização morfológicas de neurônios e gânglios do
plexo cardíaco.  

PALAVRAS-CHAVE: Coração; hipertrigliceridemia; neurônios.

1 INTRODUÇÃO

O coração, devido sua grande capacidade funcional e sua função vital para a manutenção da
vida, é amplamente inervado, diferenciando-se da maioria dos outros órgãos. Sua inervação por
meio de nervos simpáticos e parassimpáticos do sistema nervoso autônomo (SNA) já é amplamente
conhecida. De igual modo, sua inervação advinda de um conjunto de células excitocondutoras do
próprio tecido miocárdico (conhecidas em conjunto como sistema nodal) é apresentada como vital
para a iniciação e a coordenação dos batimentos cardíacos (KENEDY et al.,  2016; GUYTON e
HALL, 2011). 

Todavia,  além  desses  dois  tipos  de  inervação,  recentemente  tem  sido  apontado  que  o
controle  cardíaco é  mais  complexo do que se  pensava anteriormente,  pois  uma vasta  rede de
grupos de neurônios se distribui amplamente por todo o tecido cardíaco, principalmente ao redor dos
grandes vasos da base do coração (SINGH et al., 2013). Tais neurônios constituem o plexo cardíaco
o  qual  processa  as  informações  advindas  do  SNA,  retransmitindo-as  diretamente  às  fibras  do
miocárdio e participando ativamente da regulação da atividade cardíaca.  Além disso, este plexo
auxilia na manutenção do débito cardíaco, na taxa de contração cardíaca, no volume de sangue
ofertado ao músculo estriado cardíaco e na regulação da pressão arterial (BEAUMONT et al., 2013).

Estudos  recentes  têm demostrado  que  os  neurônios  e  gânglios  que  constituem  o  plexo
cardíaco podem sofrer alterações em sua estrutura em determinadas doenças como infarto agudo
do miocárdio (HARDWICK et al., 2014) e diabetes (MENARD, et al., 2014). Todavia, não há estudos
que relacionem diretamente o plexo cardíaco à hipertrigliceridemia e à hipercolesterolemia. 
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Estas condições clínicas podem ser causadas por diversos fatores e laboratorialmente podem
ser induzidas pela superexpressão da apoliproteína CIII  humana (apoCIII),  pois a mesma é uma
importante moduladora da produção hepática de triglicerídeos (VLDL-TG) e da remoção periférica
dos mesmos pela lipoproteína lipase (JONG et al., 2001; FREDENRICH, 1997). 

Como  estudos  evidenciam  que  as  alterações  no  perfil  lipídico  causadas  pela  apoCIII
interferem no surgimento da aterosclerose (TAO et al., 2016), pode-se supor que as estruturas de
inervação do coração destes animais também sejam modificadas. Por isso, o presente estudo tem
por  objetivo  principal  caracterizar  morfologicamente  o  plexo  cardíaco  de  camundongos  normais
comparados ao de camundongos transgênicos para apoCIII humana.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Como  modelo  de  hipertrigliceridemia  primária  foram  utilizados  camundongos  machos  da
linhagem C57BL6 que superexpressam a apoliproteína CIII humana (apoCIII-tgn), os quais foram
divididos em dois grupos (n=6) sendo um grupo com 180 dias de vida e outro com 360. Outros dois
grupos (n=6) com as mesmas idades, mas que não expressavam a apoCIII (não transgênicos-ntg)
foram usados como controle.

Os camundongos foram submetidos à toracotomia, seguida da remoção cirúrgica do coração
por meio de uma incisão sobre os grandes vasos da base deste órgão. Imediatamente após, o
mesmo foi pesado e lavado com solução de Tampão Fosfato Salicílico (PBS 0,1 M; pH 7,4) para a
completa remoção do sangue alojado nas câmaras cardíacas. Posteriormente, os corações foram
fixados em paraformaldeído a 4% durante 48 horas e armazenados em álcool a 70% até serem
submetidos a rotina de processamento histológico e emblocamento (MARQUES, 2014).

Posteriormente, foram feitos cortes seriados de 7  µm no sentido transversal  do órgão na
direção ápice-base do coração. Apenas cortes acima do septo atrioventricular foram utilizados, ou
seja, da base dos átrios até os vasos sanguíneos do hilo cardíaco. Este procedimento é justificado
pelo fato de a maior parte dos neurônios do plexo cardíaco estarem localizados nos tecidos atriais.

Cinco cortes foram colocados em cada lâmina, e foram montadas 5 lâminas de cada animal
para cada uma das técnicas estudadas (totalizando 25 cortes/animal/técnica). Desta forma, os cortes
foram colocados em lâminas específicas para cada das técnicas: Hematoxilina/Eosina (utilizada para
análise dos aspectos morfológicos básicos do plexo cardíaco) e Giemsa (utilizada para identificação
e localização dos gânglios do plexo e para evidenciar aspectos celulares elementares como núcleo,
nucléolo e citoplasma dos neurônios).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise morfológica realizada pela técnica de H.E. (Figura 1) permitiu identificar com clareza
o formato alongado dos gânglios do plexo cardíaco, bem como a distribuição dos neurônios nos
gânglios. Embora tenha sido possível observar certa variação no tamanho destes neurônios, não
houve diferença em relação ao formato dos mesmos, o qual foi predominantemente arredondado em
todos  os  grupos  avaliados.  Adicionalmente,  os  neurônios  com  seus  núcleos  e  nucléolos
apresentavam-se descentralizados e mostraram-se rodeados por células da glia (células satélites)
(PAUZIENE; PAUZA, 2003).
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Figura 1. Identificação dos gânglios cardíacos de camundongos corados em Hematoxilina/Eosina (H.E.). A: grupo
normal de 6 meses de idade; B: grupo normal de 12 meses de idade; C: grupo transgênico de 6 meses de idade; D:

grupo transgênicos de 12 meses de idade. Cortes de 7µm. Objetiva de 100 vezes. n = 4 para todos os grupos. Observar
o formato alongado dos gânglios, o formato arredondado dos neurônios (#), a descentralização de seus núcleos (**), a

presença de células da glia (cg) e de gordura unilocular (g).

De fato, a coloração utilizando a técnica de Hematoxilina/Eosina já havia sido descrita por
Behmer  (2003)  como sendo  adequada  à  visualização  de  aspectos  celulares  básicos  tais  como
núcleo, nucléolo e citoplasma dos neurônios e das células da glia, bem como da gordura unilocular
interneuronal. Embora análises futuras mais pormenorizadas devam ser feitas para comprovação,
pode-se inferir  que houve maior  número de células  da glia  nos gânglios  cardíacos dos grupos
normais  quando  comparado  aos  grupos  transgênicos.  Todavia,  nos  grupos  transgênicos  houve
maior quantidade de gordura unilocular interneuronal (Figura 1 A, B, C e D).

A análise morfológica realizada pela técnica de Giemsa (Figura 2) permitiu identificar uma
cápsula  de  tecido  conjuntivo  envolvendo  os  gânglios  do  plexo  cardíaco,  mas  não  mostrou-se
adequada  para  a  identificação  das  células  da  glia.  Todavia,  a  visualização  dos  neurônios  com
formatos  arredondados  presentes  nos  gânglios,  bem  como  com  seus  núcleos  e  nucléolos
descentralizados, foi de maior clareza nesta técnica.

Ambas as técnicas evidenciaram com clareza tecido adiposo unilocular em meio ao qual os
gânglios do plexo cardíaco apresentam-se imersos, tendo sido também identificado tecido adiposo
unilocular  envolvendo  os  neurônios  (MARQUES,  2012).  A  utilização  da  técnica  de  Giemsa se
mostrou mais propícia às análises morfológicas e morfométricas de tais células, podendo inclusive
permitir  a distinção de neurônios com maior e menor intensidade basofílica,  como já havia sido
sugerido por Sant’Ana et al (1997). 
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Figura 2. Identificação dos gânglios cardíacos de camundongos corados em Giemsa. A: grupo normal de 6 meses de
idade; B: grupo normal de 12 meses de idade; C: grupo transgênico de 6 meses de idade; D: grupo transgênicos de

12 meses de idade. Cortes de 7µm. Objetiva de 100 vezes. n = 4 para todos os grupos. Observar o formato alongado
dos gânglios, o formato arredondado dos neurônios (#), a descentralização de seus núcleos (**), gordura unilocular

(g) e cápsula de tecido conjuntivo (setas pretas).

4 CONCLUSÃO

A realização deste estudo comparativo utilizando diferentes técnicas de coloração permitiu de
maneira geral, melhor visualização de características estruturais e morfológicas dos gânglios e dos
neurônios que constituem o plexo cardíaco. O formato dos gânglios, a distribuição dos neurônios e a
visualização  das  células  da  glia  foi  melhor  caracterizada  na  técnica  de  Hematoxilina/Eosina,
enquanto na técnica de Gimesa foi possível identificar com mais clareza o formato dos neurônios
bem como a localização de seus núcleos e nucléolos. A partir desses achados, constatou-se certa
variação no tamanho dos neurônios e um número maior de células da glia nos gânglios dos grupos
normais  comparado  aos  grupos  transgênicos.  Conclui-se  assim  que  ambas  as  técnicas  são
essenciais no que diz respeito à caracterização de neurônios do plexo cardíaco.
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