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Resumo 
 

Muniz, E.; Ribeiro, A.A.C.M. Avaliação morfogenética quantitativa dos 
plexos submucoso e mioentérico do íleo de eqüinos com aganglionose 
[Mophogenetic and quantitative assessment of the myenteric and submucosal 
plexuses of the ileum of horses with ileocolic aganglionosis]. 2010. 61f Tese 
(Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de São Paulo – Escola 
Paulista de Medicina, São Paulo, 2009 
 
 
A aganglionose intestinal é a ausência congênita e hereditária dos neurônios 
ganglionares que formam os plexos submucoso e mioentérico, com 
conseqüente produção de distúrbios peristálticos. Em humanos, esta doença é 
denominada “Doença de Hirschsprung” (DH) e nos eqüinos aganglionose íleo-
cólica (AIC). As perdas econômicas na produção eqüina relacionadas à 
gravidade da AIC, bem como a ausência de estudos quantitativos 
tridimensionais na morfofuncionalidade dos plexos, cria a necessidade de 
estudos que possam contribuir para o entendimento da mesma. Neste trabalho 
objetivou-se realizar uma avaliação morfoquantitativa (estereológica) dos 
plexos nervosos submucoso e mioentérico, do íleo de potros clinicamente 
sadios e em potros acometidos por aganglionose ileo-cólica. Os parâmetros 
estereológicos estimados foram: Volume do íleo (Víleo), densidade de volume 
dos gânglios mioentéricos (VvGmio) e dos gânglios do plexo Submucoso(VvGsub), 
volume total dos gânglios mioentéricos (VTOTGmio) e Volume Total dos gânglios 
Submucosos (VTOTGsub), densidade de volume das túnicas: muscular do íleo 
(VvMUS), submucosa do íleo (VvSUB) e mucosa do íleo (VvMUC) e o volume total 
destas túnicas: (VTOTMUS), (VTOTSUB), (VTOTMUC), respectivamente. Foram 
utilizados o íleo de cinco potros machos sadios, sem raça definida (Grupo 
controle “GC”) e cinco potros machos acometidos pela AIC da raça “Paint 
Horse” (Grupo experimental “GE”). Após a eutanásia dos potros, o íleo foi 
removido e amostrado pelo princípio do “Fractionator”. As amostras foram: 
fixadas (Formoldeído 4%), embebidas (Araldite) e seccionadas 
(ultramicrótomo). Após 18hs do nascimento os potros do GE, apresentaram 
sinais de desconforto abdominal recorrente, diminuição ou ausência da 
motilidade intestinal, hiporexia, taquipnéia, taquicardia e tenesmo. 
Geneticamente os potros do GE foram homozigotos na análise de PCR para 
gene mutante pela SLOB. O volume total do íleo apresentou uma redução de 
154% nos animais acometidos pela AIC. Concomitantemente a esta alteração 
identificamos também redução no volume total das túnicas muscular 
submucosa e mucosa na ordem de 207%, 285% e 280% respectivamente. A 
densidade de volume do gânglio mioentérico do grupo AIC, também foi 
drasticamente reduzida na ordem de 16 vezes, bem como houve redução de 
42 vezes no volume total ocupado por estes gânglios no íleo. A AIC promoveu 
as seguintes alterações na estrutura do íleo de eqüinos:  (i)  atrofia das túnicas 
mucosa, submucosa e muscular; (ii) atrofia nos neurônios dos plexos 
miontérico e submucoso; (iii) hipoplasia dos neurônios dos plexos miontérico e 
submucoso (iv) atrofia no volume total do íleo. 



 
 

Abstract
 
 
Muniz, E.; Ribeiro, A.A.C.M. Mophogenetic and quantitative assessment of 
the myenteric and submucosal plexuses of the ileums of horses with 
ileocolic aganglionosis. [Avaliação morfogenética quantitativa dos plexos 
submucoso e mioentérico do íleo de eqüinos com aganglionose]. 2010. 61f 
Tese (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de São Paulo – Escola 
Paulista de Medicina, São Paulo, 2009 
 
Intestinal aganglionosis is the congenital and hereditary absence of the 
ganglionic neurons that form the submucosal and myenteric plexuses, a 
condition that consequently leads to peristaltic disorders. In humans this illness 
is called  “Hirschsprung’s Disease” (HD) and in horses, ileocolic aganglionosis 
(ICA). Economic losses related to the seriousness of ICA, as well as the 
absence of three-dimensional quantitative studies on the morpho-functionality of 
the plexuses creates the need for studies that can contribute to an 
understanding of it. In this work, the aim was to carry out a morpho-quantitative 
assessment (stereological) of the submucosal and myenteric nerve plexuses of 
the ileums of clinically healthy foals and those suffering from ileocolic 
aganglionosis. The estimated stereological parameters were: volume of the 
ileum (Víleo), the volume density of the myenteric ganglia (VvGmio) and of the 
ganglia of the submucosal plexus (VvGsub), the total volume of the myenteric 
ganglia (VTOTGmio), the total volume of the submucosal ganglia (VTOTGsub), the 
volume density of the muscle tunic of the ileum (VvMUS), the submucosal tunic of 
the ileum (VvSUB), the mucosal tunic of the ileum (VvMUC) and the total volume of 
these tunics: (VTOTMUS), (VTOTSUB) and (VTOTMUC), respectively. The ileums from 
five healthy male foals, of indeterminate breed (control group, “CG”) and five 
male “paint horse” foals suffering from ICA (experimental group “EG”) were 
used. After the foals had been euthanized their ileums were removed and 
sampled using the fractionator principle. The samples were fixed (formaldehyde 
4%), embedded (araldite) and sectioned (ultramicrotome). Within 18 hours of 
the EG foals being born they had signs of recurrent abdominal discomfort, a 
decrease in or absence of  intestinal motility, hyporexia, tachypnea, tachycardia 
and tenesmus. Genetically, the EG foals were homozygotes in the PCR mutant 
gene analysis by SLOB. There was a reduction of 154% in the total volume of 
the ileum in animals suffering from ICA. In addition to this change we also 
identified a reduction in the total volume of the muscle, submucosal and 
mucosal tunics by around 207%, 285% and 280% respectively. The volume 
density of the myenteric ganglion of the ICA group was also drastically reduced 
by some 16 times. The total volume occupied by these ganglia in the ileum of 
the horses was also reduced by 42 times. ICA caused the following alterations 
in the structure of the ileum of the horses:  (i)  atrophy of the mucosal, 
submucosal and muscle tunics; (ii) atrophy of the neurons of the myenteric and 
submucosal plexuses; (iii) hypoplasia of the neurons of the myenteric and 
submucosal plexuses (iv) atrophy of the total volume of the ileum. 
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1-Introdução 
 

A aganglionose intestinal é a ausência congênita e hereditária dos 

neurônios ganglionares que formam os plexos submucoso e mioentérico, com 

a conseqüente produção de distúrbios peristálticos (Taniguchi et al, 2005). Esta 

doença foi diagnosticada nas espécies humana, eqüina e murina (Nagahama et 

al, 2001; Mccabe et al, 1990). Em humanos, esta doença é denominada 

“Doença de Hirschsprung” (DH) e pode ser total ou parcial (Taniguchi et al, 

2005). A aganglionose cólica total (ACT) acomete 14% dos pacientes com DH. 

Na ACT os sintomas geralmente aparecem no período neonatal e a obstrução 

intestinal é o modo mais comum de apresentação clínica. Na aganglionose 

cólica parcial existe passagem normal do mecônio nas primeiras horas de vida 

(Solari et al, 2003). Nos eqüinos esta doença é denominada aganglionose íleo-

cólica (AIC) ou síndrome letal do oveiro branco (Lightbody, 2002) que resulta 

de um distúrbio congênito na migração das células da crista neural ao longo do 

intestino (teoria da migração crânio-caudal), as quais são precursoras dos 

neurônios ganglionares dos plexos entéricos (Okamoto e Ueda, 1967). Esta 

doença se apresenta com freqüência em potros brancos que são produtos do 

cruzamento de cavalos da raça Paint Horse  possuidores do padrão de 

pelagem oveiro (Metallinos et al, 1998). Estes potros morrem nas primeiras 

horas depois do nascimento devido à cólica causada pela obstrução intestinal 

(Mccabe et al, 1990).  

 Embora vários estudos morfoquantitativos sobre os plexos entéricos têm 

sido conduzidos, tanto em humanos quanto em animais, todos eles utilizam 

contagem morfométrica linear e bidimensional.  Estas pesquisas mostraram 

uma diminuição na “população” neural, em uma porção ou na totalidade do 

trato intestinal (Burns e Cummings, 1991; Schusser e White, 1997). Contudo, 

não há relatos na literatura de estudos sobre este assunto conduzidos por meio 

de métodos tridimensionais imparciais (métodos com delineamento 

estereológico), que melhor respondem às questões de ordem biológica, uma 

vez que órgãos e sistemas corporais são estruturas tridimensional
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Dada a ausência de estudos quantitativos confiáveis (tridimensionais) e a 

gravidade da doença, assim como a sua similaridade com a DH em humanos, 

torna-se fundamental a condução de estudos relacionados ao entendimento da 

genética e da morfopatogênese desta doença que possam contribuir para o 

tratamento da mesma. Além disso, justifica-se seu estudo devido às perdas 

econômicas que esta doença causa na produção eqüina (levando-se em conta 

que o padrão de pelagem oveiro é uma característica desejável na raça Paint 

Horse). 
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2-Objetivos  

2.1 Objetivos gerais 
 

 Fazer uma avaliação morfoquantitativa (estereológica) dos plexos 

nervosos submucoso e mioentérico do íleo de potros clinicamente 

sadios e em potros acometidos por aganglionose ileo-cólica, e 

verificar se a aganglionose íleo-cólica (AIC) se caracteriza por 

ausência ou diminuição dos neurônios entéricos dos plexos 

submucoso e mioentérico  

 Fazer uma avaliação genética dos animais afetados pela AIC.  

 

2.2 Objetivos específicos  
 

Estimar os seguintes parâmetros: 

 Volume do íleo (V)  

 Densidade do volume (Vv) dos gânglios do plexo 

miontérico(VvG), dos gânglios do plexo submucoso (VvGsub) 

e das túnicas muscular (VvMUS), submucosa (VvSUB) e 

mucosa (VvMUC). 

 Volume total dos gânglios do plexo mioentérico (VTOTG), 

dos gânglios do plexo submucoso (VTOTGsub) e das túnicas 

muscular (VTOTMUSC) ; submucosa (VTOTSUB) ;mucosa 

(VTOTMUC)  

 Número total de neurônios (N) do plexo mioentérico   

 Volume neuronal médio ( Nv ) do plexo mioentérico   

 Verificar se a mutação do gene EDNRB está presente nos 

animais afetados.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Inervação gastrointestinal 

 
 -Sistema nervoso entérico (intrínseco) 
 

O sistema nervoso entérico tem como função a regulação autonômica do 

músculo liso intestinal e compreende fibras pós-ganglionares simpáticas, 

gânglios e fibras pós-ganglionares do sistema nervoso parassimpático, 

supridas pelo nervo vago (Young e Heath, 2001).  

Os gânglios entéricos não são sempre bem individualizados. Quando 

são grandes e numerosos eles se fundem entre si formando um tipo de lâmina 

neuronal fenestrada. Por outro lado, os gânglios podem também estar 

disseminados ao longo das fibras nervosas, que se dispõem em circunferência, 

paralelas à musculatura circular. Neurônios individuais podem ser encontrados 

entre as fibras do plexo (Gabella, 1982).  

Os gânglios entéricos têm uma estrutura compacta. Fibras colágenas, 

fibroblastos, células intersticiais e capilares não penetram no gânglio, mas se 

dispõem ao redor dele sem formar uma cápsula propriamente dita. Uma lâmina 

basal simples se dissemina sobre a superfície do gânglio completo. Os 

processos das células da glia e os processos neuronais (em parte de origem 

intrínseca, em parte extrínseca) constituem o neurópilo. Na microscopia 

eletrônica as células ganglionares têm um formato complexo e irregular 

(Gabella, 2004).  

Parte do pericário neuronal atinge a superfície do gânglio, e sua 

membrana entra em contacto direto com a lâmina basal e o tecido conjuntivo 

que rodeia o gânglio. São numerosas as sinapses axo-somáticas e axo-

dendríticas. Mais de 50% dos neurônios são positivos ao peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP), 20% à substância P e 19% à somatostatina (Gabella, 2004). 

 
- Tipos de neurônios e motilidade intestinal 
 

A coordenação da atividade entre as diferentes partes do trato 

gastrointestinal é dada por hormônios e reflexos neurais. Algumas vias reflexas 

estão presentes dentro da parede intestinal, algumas saem do intestino em
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direção ao sistema nervoso central e voltam à parede intestinal, e algumas vão 

desde o intestino até o gânglio prevertebral simpático e voltam ao intestino. 

Desta maneira, o plexo mioentérico está envolvido nas atividades reflexas e 

integrativas do intestino (Furness et al, 2000). O intestino pode se contrair 

adequadamente se tiver somente o sistema nervoso intrínseco intacto; no 

entanto, os neurotransmissores exercem um efeito regulatório sobre a 

motilidade intestinal (Sellers e Lowe, 1986). 

Os gânglios entéricos integram os impulsos colinérgicos excitatórios com 

os adrenérgicos inibitórios e, provavelmente, com os estímulos 

serotoninérgicos. Desta forma, produz movimentos coordenados na 

musculatura lisa intestinal. Não obstante, a ausência de gânglios entéricos 

deixa o músculo liso sem seu respectivo controle nervoso e, desta forma, o 

movimento peristáltico coordenado se perde e se produz um segmento 

intestinal hiperexcitável e contraído (Rogawaski et al, 1978).  

Os gânglios entéricos não são nem simpáticos nem parassimpáticos; 

porém, eles estão conectados a ambos os sistemas (Gabella, 2004). Fibras 

adrenérgicas podem ser observadas dentro das camadas musculares, ao redor 

das células sangüíneas intramurais e dentro do gânglio (Van driel e Drukkel, 

1973). Os neurotransmissores identificados até agora nos neurônios 

excitatórios são a acetilcolina e a taquicinina, e nos neurônios inibitórios o óxido 

nítrico e o VIP, entre outros (Kunze e Furness, 1999).  

O sistema nervoso entérico contém vários tipos diferentes de neurônios: 

neurônios motores inervando o músculo, as arteriolas e o epitélio, vários tipos 

de interneurônios e os neurônios aferentes intrínsecos primários (Furness, 

2000).  

 

- Plexo submucoso 
 

O plexo submucoso está situado na submucosa intestinal. Existe um 

plexo submucoso externo próximo à parte interna da musculatura circular, e um 

plexo submucoso interno, junto à mucosa (Gabella, 1979). O plexo submucoso 

controla primariamente as contrações da muscular e movimento das 

vilosidades que são importantes na digestão, porque ajudam a misturar os 
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alimentos e a esvaziar as criptas da mucosa. Os sinais que chegam ao plexo 

submucoso são coordenados com os sinais que chegam do plexo mioentérico 

(Guyton, 2002). No estômago não se descrevem neurônios submucosos 

(Gabella, 2004). 
 

- Plexo mioentérico  

 

O plexo mioentérico encontra-se entre as duas camadas musculares do 

intestino (circular interna e longitudinal externa), ao longo de todo o intestino 

(Furness, 2000). É uma rede de tecido nervoso altamente especializada, tanto 

funcional quanto estruturalmente. Devido a seu alto nível de conectividade, o 

plexo se espalha com uma camada única de células (Gabella, 1971).  

Os gânglios do plexo mioentérico estão conectados por fibras nervosas 

e formam uma rede que se estende sem interrupções desde o esôfago até o 

canal anal (Gabella, 2004; Gabella, 1982). Nos grandes animais, o plexo 

submucoso forma três camadas, identificadas como plexo interno, intermédio e 

externo. O plexo externo (o mais próximo ao músculo circular) divide o controle 

da musculatura com o plexo mioentérico (Kunze e Furness, 1999).  

No estômago, os gânglios mioentéricos são maiores e mais numerosos 

perto da curvatura menor. No intestino delgado do rato, os neurônios 

mioentéricos formam cordões paralelos à musculatura circular. Em contraste, 

os gânglios mioentéricos no intestino grosso são maiores e têm um perfil mais 

definido (Gabella, 2004). 

Na microscopia eletrônica o gânglio mioentérico aparece como uma 

estrutura muito compacta, completamente rodeada por uma lâmina basal e 

isolada do tecido conjuntivo e dos vasos sangüíneos. Os neurônios mostram 

uma grande variedade na forma, estrutura e tamanho. Tem um núcleo grande, 

arredondado ou oval, às vezes situado excentricamente, com um ou dois 

nucléolos proeminentes. As células gliais são 2-3 vezes mais numerosas e 

menores do que os neurônios, contendo vários processos longos (Gabella, 

1972).  

O formato e a espessura dos gânglios mioentéricos mudam bastante 

com a contração das camadas adjacentes do intestino (Gabella, 2004).  
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- Aspectos morfoquantitativos do sistema nervoso entérico 

 

A relação de células gliais e neurônios é alta no plexo mioentérico do 

íleo da cobaia; além das numerosas células gliais que são encontradas nas 

fibras nervosas extra-ganglionares. No plexo submucoso as fibras aparecem 

em relativamente menor quantidade na mesma região, mas sempre em maior 

quantidade do que os neurônios (Gabella, 1982).  

Um estudo encontrou maior número de neurônios no plexo mioentérico 

na região mesentérica comparada com a anti-mesentérica (por exemplo, para o 

íleo, 2.500 neurônios por cm2 na região mesentérica e 2.000 na região 

antimesentérica) (Gabella, 1971).  

O tamanho e o formato da rede variam muito entre os plexos 

mioentéricos e submucosos, dentre os plexos em diferentes partes do trato 

digestório, e dentro da mesma parte do intestino nas diferentes espécies. Os 

gânglios estão mais unidos e são relativamente maiores nos animais imaturos 

e jovens. Nos adultos, a maioria dos neurônios está situada dentro dos 

gânglios, mas alguns podem ser encontrados nas fibras ou nas redes terciárias 

dos plexos (Gabella, 1979).  

Comparado com o plexo mioentérico, o plexo submucoso tem redes 

mais finas e mais numerosas e gânglios menores; e mostra um padrão regular 

(Gabella, 1979). O número de neurônios do plexo submucoso é 

aproximadamente a metade do número de neurônios do plexo mioentérico 

(Gabella, 1994). 

A quantificação morfométrica dos neurônios do plexo mioentérico tem 

sido realizada em várias espécies animais, todos eles usando como método a 

morfometria bidimensional. Estes valores são só aproximações, já que a 

superfície externa varia segundo o grau de distensão do órgão, mas dão uma 

idéia das diferenças relativas na densidade neural em várias partes do 

intestino. Na maioria dos experimentos o duodeno tem uma densidade neural 

maior do que o íleo (10.000 e 7.500 neurônios/cm2, respectivamente), e o 

cólon, uma densidade maior do que o intestino delgado (15.000 

neurônios/cm2). Na cobaia, a densidade neural perto das tênias cecais é três 

vezes maior do que no resto do intestino (Gabella, 1979).  
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Existe um estudo morfométrico, que reporta a densidade de plexos 

mioentéricos e neurônios no cólon ascendente (maior) e transverso em potros 

de um dia de vida (Schusser e White, 1994). Nesta pesquisa, a densidade é 

reportada como um parâmetro unidimensional (células/cm).  

Existe uma outra pesquisa feita em cavalos adultos com e sem doença 

no cólon. A densidade neuronal foi calculada usando como método a 

morfometria lineal. Os autores encontraram uma maior densidade de plexos 

mioentéricos e neurônios na flexura pélvica e no cólon dorsal esquerdo e 

transverso (Schusser e White, 1997).  

Já foi descrita a presença de um marca-passo localizado na flexura 

pélvica, o qual permite a permanência do conteúdo intestinal no cólon para sua 

fermentação e, ao mesmo tempo, sua passagem gradual à porção mais 

posterior do intestino (função esfinctérica). Nesse local, como também no cólon 

dorsal esquerdo, foi identificado um número maior neurônios reativos ao VIP 

(Burns e Cummings, 1991). 

Em ratos foi estudado o efeito da desnutrição materna sobre o número 

de neurônios entéricos, o qual diminuiu em 27%. Este estudo também utilizou 

como método a morfometria bidimensional (Santer e Conboy, 1990). Duas 

pesquisas similares mostraram também diminuição na atividade dos neurônios 

colinérgicos (Gomes et al, 2006) e diminuição na área dos perfis neuronais em 

15% (Castelucci et al, 2002), ambos os efeitos sendo reversíveis quando 

restaurado o fornecimento de proteína na dieta.  

 

3.2 Morfopatogênese e aspectos clínicos da aganglionose íleo-cólica 

 

A aganglionose íleo-cólica (AIC) é denominada também síndrome letal 

do oveiro branco (Lightbody, 2002). É definida como a ausência dos gânglios 

nervosos intramusculares e da submucosa na porção terminal do íleo, o ceco e 

o cólon (Hultgren, 1982).  

 

Morfopatogênese 
 

A doença resulta de uma interferência com a migração de neuroblastos 

da crista neural da região crânio-cervical para o plexo mioentérico dos 



 Muniz, E.     19 
  

segmentos afetados. Neuroblastos destinados a compor o plexo mioentérico do 

intestino migram entre a sexta e a décima segunda semana de 

desenvolvimento do embrião humano. A migração dos neuroblastos até o cólon 

terminal leva consideravelmente mais tempo que a migração para o estômago 

e para o intestino delgado. Neuroblastos destinados a formar o plexo 

submucoso migram, através das camadas musculares internas, para a túnica 

submucosa. O desenvolvimento deste plexo completa-se uma semana após o 

plexo mioentérico ter sido completado. A extensão da porção afetada do 

intestino depende do momento no qual ocorre a interrupção da migração das 

células (Okamoto e Ueda, 1967).  

A lesão primária ocorre no segmento que está contraído, o que pode 

provocar megacólon da porção precedente de intestino (Okamoto e Ueda, 

1967). Esta contração é devida à tendência que tem o músculo liso denervado 

a permanecer contraído e a ser refratário a estímulos (Lei de Cannon) 

(Nagahama et al, 2001; Hultgren, 1982).  

O cruzamento de dois cavalos com o padrão oveiro produz 

ocasionalmente um potro branco que parece normal ao nascimento (Metallinos 

et al, 1998; Vonderfecht et al, 1983), mas que nas horas seguintes apresenta 

cólica, vindo a óbito. Às vezes é realizada eutanásia, já que a doença é 

considerada incurável (Hultgren, 1982).  

A AIC ocorre em potros nascidos de cavalos da raça “Paint Horse” que 

recebem do pai e da mãe uma cópia do gene mutante responsável pela doença 

(Lightbody, 2002). Os cavalos desta raça podem ser classificados, de acordo 

com a APHA (American Paint Horse Association) em oveiro, tobiano, toveiro e 

“breeding stock”. Os oveiros apresentam manchas brancas que se estendem 

pelo corpo sem ultrapassar a linha dorsal entre a cernelha e a cauda do animal. 

A cabeça, usualmente, possui grandes manchas brancas e pelo menos um 

membro é escuro. A cauda apresenta apenas uma cor. Os animais de pelagem 

tobiana apresentam manchas brancas que ultrapassam a linha do dorso, e as 

manchas na cabeça normalmente limitam-se à estrela, ladre ou listra. Os 

quatro membros apresentam-se brancos e a cauda possui duas cores. Os 

animais classificados como toveiro possuem tanto características de oveiro 

quanto de tobianos. Os “breeding stock” são animais da linhagem dos Paint 
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Horse  que possuem coloração sólida (Santschi et al, 2001; Vrotsos et al, 

2001). 

Os Paint Horse oveiros ainda são classificados em seis subtipos: frame, 

cálico, “Splashed White”, sabino, “Medicine  Hat” e “Bald-faced” (Santschi et al, 

2001; Vrotsos et al, 2001). Os animais de padrão de pelagem frame oveiro são 

os maiores produtores de potros afetados com AIC, visto que possuem a maior 

incidência de adultos heterozigotos para o gene mutante (Metallinos et al, 

1998). 

O gene mutante (gene do receptor para endotelina B) (Metallinos et al, 

1998), está envolvido na regulação do desenvolvimento das células da crista 

neural que vão ser convertidas em células ganglionares e melanócitos. Os 

potros afetados são homozigóticos para o alelo Lys118 EDNRB e os pais são 

heterozigóticos (Santschi et al, 1998; Yang et al, 1998). A maior percentagem 

de adultos heterozigóticos tem o padrão oveiro, mas existem também outros 

padrões, o que dificulta conhecer o genótipo a partir da inspeção visual 

(Santschi et al, 2001). 

 

Sinais clínicos 
 

Estes animais apresentam a íris azul clara e pigmentação da retina, visto 

que  essa pigmentação tem origem no ectoderma e não na crista neural 

(Hultgren, 1982). Os sinais clínicos se devem a uma obstrução intestinal (Mc 

Cabe et al., 1990).  

Os potros acometidos apresentam sinais de desconforto abdominal de 5 

a 24 horas após o nascimento e podem vir a óbito de 23 a 132 horas pós-parto. 

Quanto mais proximal a aganglionose no intestino delgado, mais precoce é a 

morte do animal (Hultgren, 1982). Lightbody (2002) relatou o caso de um potro 

albino que apresentou sinais de cólica 16 horas após o nascimento. À inspeção 

o potro apresentava pelagem branca, íris azul e dificuldade para defecar o 

mecônio. Com um dia de vida apresentou piora do desconforto abdominal e à 

auscultação identificou-se ausência/diminuição dos borborigmos intestinais, 

taquicardia e aumento de ruído pulmonar crânio-ventral. Alterações como 

mucosa oral congesta, presença de refluxo gastrointestinal na sondagem 
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nasogástrica e morte por choque séptico de 23 a 123 horas após o nascimento 

também foram relatadas (Hultgren, 1982). 

 

Diagnóstico 
 

Antes do advento do PCR para identificação dos animais portadores do 

gene mutante (heterozigotos), o diagnóstico se baseava na análise fenotípica 

dos animais (quanto maior a quantidade de manchas brancas, maior a chance 

de produzir um potro letal). No entanto, este método não apresentava acurácia. 

O PCR localiza e amplifica o local específico da mutação no gene do receptor 

para endotelina B (gene EDNRB). A seqüência do DNA do gene EDNRB 

demonstra uma mutação no dinucleotídeo Tiamina- Citosina para Adenina-

Guanina. Isto resulta na substituição do aminoácido isoleucina por lisina no 

primeiro sítio  transmembrana da proteína do EDNRB (Mutação Ile 118Lys) 

(Yang et al, 1998; Metallinos et al, 1998). Para análise de DNA se requer 

sangue não coagulado e refrigerado ou amostras de pêlo retiradas da cauda ou 

crina com raiz (Hultgren, 1982). 

 

Anatomia patológica 
 

Macroscopicamente, observa-se retenção de mecônio principalmente na 

região do íleo e cólon ascendente, podendo ocorrer dilatação gasosa no íleo, 

cólon ascendente e descendente. A presença de leite no estômago e intestino 

delgado indica a existência de peristaltismo nessa região, bem como a sua 

ausência e a impactação de mecônio na porção terminal do íleo e do intestino 

grosso indicam a ausência de peristaltismo adequado nesta região (Lightbody, 

2002). Vários autores reportaram ausência dos plexos submucoso e 

mioentérico no intestino grosso, incluindo tanto o cólon ascendente quanto o 

descendente, e a parte distal do intestino delgado (Mccabe et al, 1990; 

Vonderfecht et al 1983; Hultgren, 1982; Schneider e Leipold, 1978) e estenose 

do cólon (Jones, 1979), sendo este o local de transição entre a porção do 

intestino que possui gânglios e a porção aganglionar (Mccabe et al, 1990). 

Porém, foram observadas fibras nervosas grandes na parede intestinal, entre 

as camadas musculares do cólon descendente e no mesentério de todo o trato 
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gastrointestinal. Por outro lado, foram encontrados gânglios no esôfago, 

estômago e duodeno (Vonderfecht et al, 1983).  

Cortes histológicos da pele demonstram ausência de células 

pigmentadas (Mccabe et al 1990; Hultgren, 1982).  

 

 Tratamento 
 

Como não existe tratamento para AIC, a prevenção da doença se faz 

essencial (Yang et al, 1998). A intervenção cirúrgica já foi realizada sem 

sucesso nos potros que apresentam a doença, sendo esta condição letal em 

todos os casos em que o animal apresenta desconforto abdominal após o 

nascimento. O insucesso da cirurgia se deve ao longo segmento intestinal com 

ausência de plexos entéricos (Mccabe et al, 1990). 

3.3 Similaridades com a Doença de Hirschsprung em humanos 
 

A doença de Hirschsprung ou megacólon agangliônico, nos humanos, é 

muito similar à aganglionose do cavalo. Como nos potros, ela se manifesta por 

ausência de gânglios mioentéricos por grande extensão do intestino. Consiste 

em uma obstrução funcional do intestino, com uma incidência de 1/5000 

nascidos vivos e com uma incidência quatro vezes maior nos homens quando 

comparados às mulheres (Amiel e Lyonnet, 2001; Grundy e Schemann, 2005). 

Esta desordem caracteriza-se por constipação severa devido à peristalse 

deficiente (Matsuda et al, 2006). Estes mesmos autores encontraram uma 

diminuição próximo-distal gradual dos gânglios entéricos, assim como a 

ocorrência de troncos nervosos hipertróficos nos plexos mioentérico e 

submucoso. Morfogeneticamente ocorre um acometimento mais extenso nas 

células da crista neural, portanto, a doença de Hirschsprung vem normalmente 

associada à outras enfermidades paralelas a este evento. A extensão do 

segmento intestinal acometido varia, podendo ocorrer uma aganglionose total 

no cólon e da porção terminal do íleo ou uma aganglionose mais extensa 

(envolvimento maior do intestino delgado) (Hayakawa et al, 2003). 

Paradoxalmente ao que ocorre nos animais, no homem a expectativa de vida é 

maior (Hultgren, 1982).  
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4 - Materiais e Métodos 
 

4.1-Comissão de Bioética 
 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Bioética da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(protocolo: nº1516/2008) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (protocolo nº 1660/08). 

 

4.2-Animais 
 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados 10 animais sendo, 05 

potros sadios (grupo saudável), sem raça definida (SRD), com media de 12 

dias de vida, machos, com peso corpóreo médio de 50 kg; e 05 potros da raça 

“Paint horse” acometidos por AIC (grupo AIC), com média de 04 dias de vida, 

machos com peso corpóreo médio de 30 kg. Os animais acometidos pela AIC 

foram provenientes do Hospital de Grandes Animais da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista (FMVZ-UNESP), 

Campus de Botucatu, São Paulo. Os eqüinos sadios (grupo controle) foram 

obtidos no Hospital de Eqüinos da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP).  

 
4.3 - Métodos 
 
Avaliação clínica dos animais AIC. 
  

 Todos os animais do grupo saudável e AIC foram examinados 

clinicamente para possível existência de distúrbios gastrointestinais. 

Particularmente, os animais AIC foram examinados dentro das primeiras 4 

horas após o nascimento sendo que não foram observados sinais de 

anormalidade clínica dentro deste período. Posteriormente, o exame clínico foi 

realizado duas vezes ao dia (em média 3-6 dias), visando-se observar a 

evolução clínica dos animais (Fig. 1). Os parâmetros avaliados foram 

freqüência respiratória, freqüência cardíaca, temperatura retal e movimentos 

(ou borborigmas) intestinais. 
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Diagnostico dos potros com AIC (Avaliação genética)  
 

Os potros da raça Paint horse afetados clinicamente com AIC tiveram 

seu diagnóstico clínico confirmado por técnicas de biologia molecular. Para 

análise biomolecular dos animais AIC empregou-se a técnica modificada de 

Metallinos (1998).  Foi feita a extração de DNA genômico de amostras de 

sangue de cada potro Paint Horse avaliado clinicamente, seus pais e três 

eqüinos de outras raças (controle). Após a extração de RNA e C-DNA, utilizou-

se os seguintes primers: E1-2.F- 5´GAA CCA TCG AGA TCA AGG AGA C 3´, 

Iw2.F- 5´CAT CAA GGG AAA CTC CAC AC 3´, wt2.R- 5´GTG TGG AGT TTC 

CGA TGA TG 3´ e E1.R- 5´TGC AGC AGA GTC TCC CAG AGC 3´. O produto 

de 174pb resultante dos primers E1.2F e E1.R é o controle do “polymerase 

chain reaction” (PCR), o alelo mutado foi amplificado com os primers Iw2.F e 

E1.R, resultando em um produto de 105pb e o alelo tipo “wild” foi amplificado 

Figura 1: Potro Paint Horse com AIC durante exame clínico com 2 dias de 
vida apresentando tenesmo 
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com os primers wt2.f e E1.2F, resultando em um fragmento de 90pb. Os 

fragmentos foram separados em gel de poli-acrilamida (8%) e corados com 

nitrato de prata (Fig. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Coleta do intestino delgado: segmento Íleo 
 

Os animais foram eutanasiados, utilizando-se sedação com xilazina a 

2%, por via intravenosa, seguida pela administração, pela mesma via, de 

Tiopental sódico e cloreto de potássio (19,1%), utilizando-se 3 ampolas a cada 

10 kg. 

Imediatamente após constatado o óbito dos animais, todo o trato 

gastrointestinal foi dissecado e removido.  A seguir foram isolados o jejuno, o 

íleo e o cólon ascendente. Com a utilização de uma fita métrica foi medido o 

comprimento total do íleo (Tabela 1) e, em seguida, foi realizada uma lavagem 

completa do mesmo com tampão fosfato salino (PBS) Synth (0,1M; pH 7,4) 

(Fig. 3).Posteriormente, obteve-se o peso fresco do íleo (Ogiolda et al., 1998). 

 

 

 

 

Figura 2: Localização dos primers no gene EDNBR eqüino (Metallinos, 1998). 
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 Aspectos Macroscópicos e morfométricos do íleo  
 

Foi realizada uma descrição macroscópica e macromorfométrica do íleo, 

utilizando-se paquímetro digital Digimess e balança analítica Q-500L210C 

Quimis. Os ítens analisados foram: aspecto geral, coloração, disposição das 

estruturas, peso, comprimento e espessura (Tabela 1). 

 

Fracionamento do íleo  
 

Cada íleo com comprimento médio de 45 cm foi seccionado em porções 

aproximadamente iguais em comprimento (~5cm), gerando em media 8 

porções. Deste número total de porções, uma fração de um meio que 

denominamos de “segment sampling fraction” (segsf-1=2), foi amostrada 

utilizando o sistema multiestágio “systematic uniform random sampling” (SURS) 

(Gundersen et al., 1999) gerando assim dois conjuntos contendo em media 4 

A B C 

D E F 

Figura 3- Fotomacrografia ilustrando procedimento de coleta do íleo. Incisão na linha alba (A); 
Exposição do ceco e cólons ventral e dorsal (B); Deslocamento do ceco e cólon ascendente 
(C);  Identificação do íleo  (D); Delimitação topográfica do íleo (porção proximal) ( setas verdes) 
e íleo (porção terminal) com prega íleo-cecal  (setas pretas) (E  e F ). Escala de barra: 5 cm. 

5 cm 
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segmentos que também foram pesados (peso fresco). Cada segmento do 

conjunto selecionado foi laqueado com linhas em suas extremidades proximal e 

distal e preenchida com solução de formoldeído 4% (Sigma) em tampão PBS 

(Synth) (0,1M, pH 7,4) (Figs. 4A,B). Em continuidade ao procedimento, as 

laqueaduras foram removidas para permitir a saída do fixador do interior de 

cada segmento, que foram re-amostrados e subdivididos em anéis de 0,5 cm 

de comprimento, gerando desta forma em média 40 anéis. Deste número total 

de anéis, em media uma fração de um quarto denominada de “ring sampling 

fraction” (rsf-1= 4) foi amostrada usando o procedimento SURS (Gundersen et 

al., 1999), obtendo assim em média 10 anéis por conjunto, (Fig. 4C). O 

conjunto selecionado foi utilizado no primeiro momento para aplicação do 

princípio de Cavalieri (vide seção do volume do íleo), logo após a estimativa do 

volume, os anéis foram então seccionados para exposição dos seus lúmens e 

distendidos sobre uma superfície horizontal formando barras de 

aproximadamente 8 cm de comprimento, obtendo-se então 10 barras (Fig. 4D). 

Do número total de barras assim geradas, uma fração de um meio denominada 

de “bar sampling fraction” (bsf-1= 2) foi amostrada (SURS), obtendo-se assim 2 

conjuntos contendo 5 barras cada (Fig. 4D). As barras do conjunto selecionado 

foram seccionadas em fragmentos quadráticos menores de área (~0,5 cm2) 

gerando em média 40 fragmentos (Fig. 4E). Todos os fragmentos quadráticos 

foram arranjados em ordem crescente de tamanho seguindo o princípio do 

“smooth fractionator” (Gundersen, 2002) (Fig. 4E). Deste total de fragmentos 

ordenados, uma fração de um quarto denominada de “set sampling fraction” 

(setsf-1= 4) foi amostrada separando-se assim os fragmentos em 4 conjuntos 

"sets", obtendo-se em média 10 fragmentos por conjunto. Um conjunto foi 

selecionado para estimativa do numero total ( ver mais detalhes na seção de 

histologia) 
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Estudo estereológico 
 
 Os parâmetros estereológicos estimados foram: Volume do íleo (Víleo ), 

densidade de volume dos gânglios mioentéricos (VvGmio), dos gânglios do plexo 

Submucoso(VvGsub), volume total dos gânglios mioentéricos (VTOTGmio) e 

Volume Total dos gânglios Submucosos (VTOTGsub), densidade de volume das 

túnicas: muscular do íleo (VvMUS), submucosa do íleo (VvSUB) e mucosa do íleo 

(VvMUC) e o volume total destas túnicas: (VTOTMUS), (VTOTSUB), (VTOTMUC), 

respectivamente,  o Número total de neurônios do plexo mioentérico (Nmio) e   

Volume neuronal médio ( Nv mio) (Sterio, 1984; Pakkenberg e Gundersen, 

1988, 1989; Pover e Coggeshal, 1991; Mayhew e Gundersen, 1996; Howard e 

Reed, 2005; Toscano et al., 2009). 
 

 

Figura 4: Esquema geral de amostragem do íleo (SURS) pelo método do “smooth fractionator”  
 
 



 Muniz, E.     29 
  

 
Volume do íleo: (V íleo) 
 
Para a estimativa do volume do íleo (Vileo), que foi considerado como o 

somatório dos volumes da parede e do lúmen do íleo, foi empregado o 

Princípio de Cavalieri (fig. 5) (Mayhew e Olsen 1991; Howard e Reed, 2005). 

Para tal, um sistema-teste quadrático foi aplicado sobre os dez anéis de cada 

órgão cortados com o Tissue Slider (vide Fracionamento do íleo). 

  A seguinte fórmula foi empregada para esta estimativa:  

Vileo := T . ∑P . a(p).k 

T = espessura média dos anéis (0.5 cm) 

∑P = somatória de pontos utilizados para se estimar a área de cada anel do 

íleo;  

a(p) = área-teste associada a cada ponto. 

K= Fração de amostragem de anéis (“ring sampling fraction”) 

O coeficiente de erro (CE) para a estimativa de volume foi calculado de 

acordo com a fórmula modificada por Gundersen et al. (1999). O coeficiente de 

erro (CE) é expresso geralmente em porcentagem. A fórmula utilizada foi: 

Variância (noise) da contagem de pontos: Var [noise] := c. α.√ (n. ΣP) 

Onde c é uma constante (c = 0.0724) 

α é um coeficiente que determina o formato básico de cada secção do 

material  

a= área média das secções, b perímetro médio das secções, então: α = b / 

√a 

n é o número de secções 

ΣP é o número total de pontos que tocam a parede e o lúmen do íleo. 

Variância devido a amostragem uniforme e sistematicamente aleatória 

(SURS): 

Var [surs] := (3(A-var[noise])-4B+C)/240 

CE := √var[total] := Var [noise] := c. α.√ (n. ΣP) + Var [surs] := (3(A-

var[noise])-4B+C)/240  
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Histologia 

 

Os fragmentos do íleo amostrados que constituíram os sets “set 

sampling fraction” foram lavados com PBS, pós-fixado em solução de tetróxido 

de Ósmio (2%) em PBS e desidratados em série crescentes de etanóis e óxido 

de propileno (MERCK). Depois da desidratação, os fragmentos de ileo foram 

verticalizados e embebidos em resina Araldite (502 Polyscience Inc®), Os 

tecidos foram polimerizados em estufa (60-700C) por três dias. A partir de cada 

bloco, foram feitos cortes uniformes e sistematicamente aleatórios de 

espessuras de 2 µm usando um Utramicrótomo (Leica-UC6) os cortes 

Figura 5: Fotomacrografia ilustrando o uso do princípio de Cavalieri em anéis do íleo de  
potro.Grupo Saudável (A) e Grupo AIC (B). Área-teste associada a cada ponto foi 
respectivamente 0,325 cm2 e 0,072 cm2 
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ileoVVvVtot :

histológicos foram coletados em lâminas de vidro e corados com Solução de 

Azul de Toluidina (Synth®) e posteriormente foram feitas as analises 

qualitativas e quantitativa dos pelxos submucoso e usando o software 

estereológico New Cast da Visiopharm™(versão 3.4.1.0). 

 

Densidade do volume (Vv) das Túnicas Muscular (VvMUS), 

Submucosa (VvSUB) e Mucosa (VvMUC); dos gânglios do plexo 

miontérico(VvGmio) e dos gânglios do  plexo Submucoso(VvGsub). 

 
A densidade de volume (Vv) refere-se a fração de volume ocupada pelas 

túnicas; gânglios mioentéricos e gânglios submucoso nos respectivos espaços 

referencia: parede, túnica muscular e túnica submucosa. Para a estimativa de 

Vv um sistema teste foi sobreposto sobre o espaço referência. Foram contados 

o número total de pontos sobre a região de interesse (túnicas ou os gânglios) 

(Pint) e o número total de pontos sobre o espaço referência (Pref). A seguinte 

equação foi utilizada:  




ef
P

Vv
Pr

int
:

 
 

A densidade de volume vai de 0 a 1, mas pode ser expressa como 

percentagem (Ribeiro et al, 2004; Ribeiro, 2006). 

 
Volume Total (VTOT) das Túnicas Muscular (VTOTMUSC) ; Submucosa 

(VTOTSUB); Mucosa (VTOTMUC); dos gânglios do plexo mioentérico (VTOTGmio)  

e dos gânglio do plexo Submucoso (VTOTGsub) 

 

O volume total das túnicas Muscular (VTOTMUSC), Submucosa (VTOTSUB), 

Mucosa (VTOTMUC), e dos gânglios Mioentérico (VTOTGmio) e Submucoso 

(VTOTGsub) foi estimado pela multiplicação da densidade de volume (Vv) de cada 

compartimento pelo volume do íleo (V íleo) (Ribeiro et al, 2004; Ribeiro, 2006). 
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Número total de neurônios do plexo mioentérico: (Nmio)   
 

De acordo com o principio do fractionator o número total de neurônios do 

plexo miontérico (Nmio) foi estimado, multiplicando-se o número total de 

partículas contadas pelo recíproco das frações amostradas (Gundersen, 2002; 

Andersen et al., 2004), utilizando-se a seguinte formula: 

 

asfscsfsetsfssfbsfrsfsegsf
QNmio

11.1.1.1.1.1.:    

Onde: 

segsf é a fração da amostragem dos segmentos; rsf é a fração de amostragem 

de anéis; bsf é a fração de amostragem das barras; ssf é a fração de 

amostragem de fragmentos; setsf é a fração de amostragem de conjuntos; 

scsf é a fração de amostragem das secções; asf é a fração das áreas 

amostradas para contagem e Q- é o número de partículas (neurônios do plexo 

mioentérico) contadas pelo método do disector físico . 

 

  Volume neuronal médio: Nv
mio 

 

O volume médio dos neurônios do plexo mioentérico esta sendo  

estimado pelo método do “nucleator” (Gundersen, 1988)  que permite estimar o 

volume médio e a distribuição de volume das partículas, independentemente da 

sua forma ou distribuição.  

A estimativa do nucleator baseia-se na seguinte fórmula: 

33/4 nmion lv    onde ln é uma distância medida a partir de um ponto 

fixo na partícula, arbitrariamente escolhido, até o limite desta partícula. Este 

parâmetro será estimado usando-se o sistema New CAST versão 3.4.1.0 

(Visiopharm, Dinamarca). 
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5 - Análise Estatística 
 

   Devido à simetria dos dados, os grupos foram comparados por meio 

de análise de variância: one-way ANOVA ou “Two-sample T Test”. Diferenças 

entre grupos foram consideradas significantes quando (p < 0.05). As análises 

foram conduzidas utilizando-se o software MINITAB® (v. 15, 2007). No capítulo 

de Resultados, as variáveis foram apresentadas como média (CV); onde CV 

refere-se ao coeficiente de variação, sendo este o quociente entre o desvio 

padrão e a média. 
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6-Resultados  

6.1 Avaliação clínica dos animais AIC. 
 

Os potros eram de coloração branca com a íris azulada, sendo que 3 

deles possuíam pequenas manchas pigmentadas em preto ao redor da boca. O 

comportamento era normal, todos ingeriram colostro e possuíam apetite 

adequado. No entanto, decorridos em média 18hs após o nascimento, os 

animais apresentaram sinais de desconforto abdominal recorrente, com 

diminuição (hipomotilidade) ou ausência da motilidade intestinal, hiporexia, 

taquipnéia e taquicarda e tenesmo (Figs. 6 e 7). Tendo em vista que estes 

sinais clínicos persistiram mesmo após instituição da terapia adequada 

(1,1mg/kg de Flunixim meglumine pela via intravenosa), os animais foram 

eutanasiados em média com 3-6 dias de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6: Potro Paint Horse com AIC com 2 dias de vida e 
apresentando sintomas de desconforto intestinal. 
 

Figura 7- Potro Paint Horse (3 dias 
de idade) com AIC. Observe a 
região perianal com aspecto 
límpido e sem a presença de fezes. 
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6.2  Diagnóstico dos potros com AIC (Avaliação genética) 
 

Todos os potros do grupo experimental foram homozigotos na análise de 

PCR para o gene mutante responsável pela SLOB. Dados sobre a pelagem de 

seus pais não foram fornecidos, mas pode-se afirmar que eram animais 

heterozigotos para o gene letal, visto que produziram potros com a síndrome 

em questão (Fig. 08). 

 

 
Figura 08- Gel de poliacrilamida (8%) corado com nitrato de 
prata. Raia 1 e 6 – ladder 100bp, raia 2 – pai (heterozigoto), 
raia 3 – mãe (heterozigota), raia 4 – potro (afetado) e raia 5 – 
controle (animal normal) 

 

6.3 Aspectos Macroscópicos e Morfométricos 
 
 Íleo. 

 
Nos dois grupos de estudo o íleo apresentou-se como um segmento 

tubular retilíneo, localizado na porção final do intestino delgado, entre o jejuno, 

o ceco e colon ascendente, e conectado aos últimos por duas pregas de 

serosa, denominadas íleo-cecal e íleo-cólica, respectivamente. 

Tabela 1- Parâmetros macromorfométricos do íleo dos grupos AIC e Saudável. 
Os valores de cada parâmetro são expressos pela média do grupo, seguida do 
seu coeficiente de variação (CV) - São Paulo – 2010.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

a Médias assinaladas com uma mesma letra não diferem entre si, estatisticamente. 

Parâmetro AIC Saudável 
Peso do íleo 

(g) 
 

69,198 
(0,003) a 69,064 (0,69) a 

Comprimento 
íleo (cm) 

 
38,4 (0,24) a 45,2 (0,24) a 

Espessura  do 
íleo (mm) 

 
2,19 (0,51) a 1,852 (0,36) a 

  1             2             3             4              5            6   

200bp

100bp
 

174pb controle 

105pb alelo 

90pb alelo 
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 6.4 Volume do íleo (Víleo) 
 

O volume do íleo para os grupos foi: AIC Vileo= 70.63394 cm3 (0,003) e 

Saudável Víleo= 125.8004 cm3 (0,69). As diferenças entre os grupos foram 

significativas (p= 0,004). (Fig. 09)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Volume do íleo nos grupos AIC e Saudável. As diferenças entre os 
grupos foram significantes (*p=0,004). Os triângulos representam os valores 
individuais e as barras horizontais são médias dos grupos. 

  * 
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6.5 Microestrutura  
 

 Íleo 
 

Nos dois grupos de estudo o íleo era constituído pelas seguintes túnicas: 

mucosa onde encontramos as vilosidades intestinais, submucosa, muscular 

que se divide em duas camadas: uma circular interna e outra longitudinal 

externa, e a túnica serosa (Fig. 10). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 Plexo mioentérico do íleo 
 

O plexo mioentérico do íleo saudável estava localizado entre as duas 

túnicas musculares do íleo (circular interna e longitudinal externa). Neste plexo 

observamos, neurônios organizados em gânglios contendo em média duas a 

três camadas de neurônios. Os gânglios mioentéricos eram localizados 

paralelamente às fibras musculares da camada longitudinal e ocorreram em 

Figura 10: Fotomicrografia do íleo de potro com AIC onde se nota as túnicas: 
mucosa (A), submucosa (B), muscular circular (C), muscular longitudinal (D), além 
de vasos (V). Técnica de coloração: Azul de Toluidina. Escala de barra: 20 µm.  
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variados tamanhos e predominantemente alongados. Foram observados 

também neurônios dispersos e desprovidos de delimitação conjuntiva 

(cápsula). Os neurônios desse plexo eram uninucleados com o núcleo 

localizado no centro da célula ou na sua periferia (Fig. 11).  

Já o íleo dos animais doentes não apresentou diferenças quanto a 

localização do plexo mioentérico quando encontrados, visto que apresentaram-

se escassos. No entanto os gânglios e neurônios mioentéricos apresentaram 

alterações drásticas quanto à sua morfologia. Foram encontrados gânglios com 

neurônios vacuolizados, com citoplasma retraído e apresentando figuras de 

degeneração citoplasmática, ou mesmo gânglios sem neurônios só com a 

cápsula conjuntiva.   (Fig.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Fotomicrografia do íleo de um potro do grupo controle. Nota-se a túnica 
muscular circular (C), muscular longitudinal (D), gânglio do plexo miontérico (GM) e 
neurônios do plexo mioentérico ( ). Técnica de coloração: azul de toluidina. Escala 
de barra: 20 µm. 
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 Plexo Submucoso do Íleo  

 O plexo submucoso dos potros sadios (Figs. 13 e 14) está situado na 

submucosa intestinal. Foi observado um plexo submucoso externo próximo à 

parte interna da musculatura circular, e um plexo submucoso interno, junto à 

mucosa. Este plexo submucoso externo apresenta neurônios distribuídos de 

forma homogênea dentro de gânglios delimitados por cápsula fibrosa, e o plexo 

submucoso interno apresenta duas camadas de neurônios distribuídos de 

forma heterogênea, dentro de gânglios não capsulados e-ou dispersos neste 

plexo. As células da glia estão presentes nos dois plexos, sendo as mesmas 

dispersas entre as fibras do plexo. 

 Nos potros acometidos com aganglionose ileo-cólica não apresentou 

diferenças quanto à localização do plexo submucoso quando encontrados, 

visto que apresentaram-se escassos. 

Figura 12- Fotomicrografia de íleo de um potro com AIC evidenciando as túnicas: 
muscular circular (C), muscular longitudinal (D) e a região onde se localizariam os 
gânglios do plexo mioentérico, que estão ausentes aqui (  ). Técnica de 
coloração: azul de toluidina. Escala de barra: 20 µm.  
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 Figura 14: Fotomicrografia de íleo de um potro saudável evidenciando: 
gânglio do plexo submucoso (GS), neurônios do  gânglio  do plexo 
submucoso ( ). Escala de barra 20 µm 

Figura 13: Fotomicrografia de íleo de um potro saudável evidenciando 
as túnicas: camada mucosa (A), camada submucosa (B) e gânglio do 
plexo submucoso (GS)  Técnica de coloração: azul de toluidina. 
Escala de barra: 20 µm.  
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6.6 Densidade do volume (Vv) das túnicas Muscular (VvMUS), Submucosa 
(VvSUB) e Mucosa (VvMUC); dos gânglios do plexo miontérico(VvGmio) e dos 

gânglios do plexo Submucoso(VvGsub)  

 

A Densidade de Volume foi estimada para as túnicas muscular (Vvmusc), 

submucosa (Vvsub) e mucosa (Vvmuc) do íleo nos dois grupos e os valores 

foram: AIC  (Vvmusc)= 0,382584 (0,18), (Vvsub)= 0,289098 (0,42)  e (Vvmuc) 

0,339072 (0,23); e para o grupo Saudável foram saudável (Vvmusc)= 0,364584 

(0,18), (Vvsub)= 0,316302 (0,22)  e (Vvmuc) 0,32832 (0,31). As diferenças entre 

os grupos não foram significativas (p=0,087, p=0,657 e p=0,709). (Figs. 15, 16 

e 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Densidade de volume da túnica muscular nos grupos AIC e 
Saudável. As diferenças entre os grupos não foram significantes (p=0,087). Os 
triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais são 
médias dos grupos. 
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Figura 16: Densidade de volume da túnica mucosa nos grupos AIC e 
Saudável. As diferenças entre os grupos não foram significantes (p=0,657). 
Os triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais são 
médias dos grupos. 

Figura 17: Densidade de volume da túnica submucosa nos grupos AIC e 
Saudável. As diferenças entre os grupos não foram significantes 
(p=0,709). Os triângulos representam os valores individuais e as barras 
horizontais são médias dos grupos. 
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A Densidade de Volume foi estimada para os gânglios mioentéricos 

(VvGMIO) e para os gânglios submucosos (VvGSUB) nos dois grupos e os 

resultados foram os seguintes: AIC VvGMIO=0,004 (1,38) e VvGSUB=0 (0); 

Saudável (VvGMIO)=0,10 (0,32) e  (VvGSUB)= 0,03 (0,41). As diferenças entre os 

grupos foram significativas (p=0,003 e p=0,001). (Figs. 18 e 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * 

  * 

Figura 18: Densidade de volume dos gânglios mioentéricos nos grupos AIC e 
Saudável. As diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,003). Os 
triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais são 
médias dos grupos. 
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6.7 Volume Total das Túnicas Muscular (VTOTMUSC); Submucosa 

(VTOTSUB); Mucosa (VTOTMUC) e dos gânglios do plexo mioentérico 

(VTOTGmio); e dos gânglios do plexo Submucoso (VTOTGsub). 

 

O Volume Total foi estimado para as camadas muscular (VTOTMUSC), 

submucosa (VTOTSUB) e mucosa (VTOTMUC) nos dois grupos e os valores obtidos 

foram os seguintes: AIC (VTOTMUSC), = 27,03 cm3 (0,13), (VTOTSUB) = 20,41 cm3 

(0,42) e (VTOTMUC) = 23,94 cm3 (0,23) ; e para o grupo Saudável foram 

(VTOTMUSC), = 41,61 cm3 (0,60) , (VTOTSUB) = 42,80 cm3 (0,88)  e (VTOTMUC) = 

45,82 cm3 (0,81). As diferenças entre os grupos foram significativas (p=0,005, 

p=0,043 e p=0,017). (Figs. 20, 21 e 22). 

 

 

 

Figura 19: Densidade de volume dos gânglios submucosos nos grupos AIC e 
Saudável. As diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,001). Os 
triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais são 
médias dos grupos. 

  * 
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Figura 21: Volume total da túnica submucosa nos grupos AIC e Saudável. As 
diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,043). Os triângulos 
representam os valores individuais e as barras horizontais são médias dos 
grupos. 

  * 

Figura 20: Volume total da túnica muscular nos grupos AIC e Saudável. 
As diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,005). Os 
triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais 
são médias dos grupos. 

  * 
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O Volume Total foi estimado para os gânglios mioentéricos (VTOTGMIO), e 

gânglios submucosos (VTOTGSUB) nos dois grupos e os valores obtidos foram os 

seguintes: AIC (VTOTGMIO)= 0,25 cm3 (1,38) e (VTOTGSUB) 0 (0); e para o grupo 

Saudável foram: (VTOTGMIO), = 11,54 cm3 (0,57), (VTOTGSUB) = 3,59 cm3 (0,63). 

As diferenças entre os grupos foram significativas (p=0,005, e p=0,008). (Figs. 

23 e 24). 

 

Figura 22: Volume total da túnica mucosa nos grupos AIC e Saudável. As 
diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,017). Os triângulos 
representam os valores individuais e as barras horizontais são médias dos 
grupos. 

  * 
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Figura 23: Volume total dos gânglios mioentéricos nos grupos AIC e 
Saudável. As diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,005). 
Os triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais 
são médias dos grupos. 
 

* 

Figura 24: Volume total dos gânglios submucosos nos grupos AIC e 
Saudável. As diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,008). Os 
triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais são 
médias dos grupos. 
 

* 
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6.8 Número Total de neurônios do plexo mioentérico (Nmio) 
 
 
 

O número total de neurônios mioentéricos (Nmio) foi: Grupo AIC Nmio= 

166 (1,52) e Grupo saudável Nmio= 469012 (0,28) (Fig. 25). As diferenças entre 

os grupos foram estatisticamente significantes (p=0,000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  * 

Figura 25: Numero total de neurônios mioentéricos nos grupos AIC e Saudável. 
As diferenças entre os grupos foram significantes (p=0,000). Os triângulos 
representam os valores individuais e as barras horizontais são médias dos 
grupos. 
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6.9 Volume neuronal médio ( NV mio)  
 

O volume neuronal médio dos neurônios do plexo mioentéricos foi: 

Grupo AIC NV mio= 931.545µm3 (0,14) e Grupo saudável NV mio= 2574.02µm3 

(0,36) As diferenças entre os grupos foram significativas (p=0,088). (Figura 26). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Volume neuronal médio nos grupos AIC e Saudável. As 
diferenças entre os grupos não foram significantes (p=0,088). Os 
triângulos representam os valores individuais e as barras horizontais são 
médias dos grupos. 
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7-DISCUSSÃO  
 
Agangliose íleo-cólica (AIC) 

A agangliose íleo-cólica (AIC), também conhecida como síndrome do 

oveiro branco (nos humanos é chamada de doença de Hirschsprung) é uma 

desordem genética e conhecida pela ausência total ou parcial dos neurônios da 

porção intrínseca dos plexos entéricos (mioentérico e submucoso). Acomete 

várias espécies como bovinos (Forzan, 2005), eqüinos (Lighbody, 2002; Yang 

et al 1998), humanos (Matsuda et al., 2006; Nemeth et al., 2001) e pode ser 

estudada experimentalmente em ratos e camundongos (Robertson et al., 1997; 

Dembowski, 2000; Horigone et al 2007) ou induzida quimicamente pela 

aplicação de cloreto de benzalcônico em equinos (Batista et al., 2005).  

 Nos humanos a doença geralmente acomete porção final do íleo, colon, 

reto e sigmóide em 70% dos casos, entretanto o comprometimento do intestino 

delgado inteiro pode ocorrer em 8-10% dos casos atingindo até o duodeno 

(Talwalker 1976; Nemeth et al., 2001) similarmente ao que ocorre com os 

potros que sofrem agangliose submucosa e mioentérica na parte distal do 

intestino delgado e no intestino grosso resultando na imobilidade do intestino e 

cólica podendo levar a morte (Hultgren 1982; Vonderfecht et al., 1983).  

 Para este estudo os potros do grupo AIC tiveram diagnóstico clínico 

confirmado por técnicas de biologia molecular, o PCR que localiza e amplifica o 

local específico da mutação no gene do receptor para endotelina B (gene 

EDNRB) (Metalinnos et al, 1998), a avaliação clinica também confirmou os 

sintomas comuns à doença, se assemelhando aos efeitos clinicos já 

observados em outros estudos (Hultgren, 1982; McCabe et al., 1990). 

 

- Aspectos macroscópicos e macromorfométricos do Íleo na AIC 

 A AIC causa alterações intestinais, no entanto a topografia e a estrutura 

macroscópica do íleo dos animais de ambos os grupos (AIC e saudável) se 

mantiveram similares, apresentando-se como um segmento tubular retilíneo 

localizado na porção final do intestino delgado, entre o jejuno e o ceco, 

conectado ao ultimo por uma prega serosa, denominada prega íleo-cecal, 

característica comum a vários mamíferos domésticos (Nickel et al, 1979).  
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 A estimativa dos parâmetros macromorfométricos (comprimento total do 

íleo, expessura total da parede e peso do íleo) também não revelaram 

alterações significativas em virtude da doença. Lighbody (2002), em relato de 

caso sobre a síndrome do oveiro branco, também não identificou em potro de 2 

dias de idade com diagnostico de AIC alterações  no comprimento do intestino, 

apresentando-se sem nenhum acidente intestinal e dentro dos padrões 

anatômicos, exceto pela ausência dos gânglios mioentérico e submucoso, o 

que é compatível com o diagnóstico de AIC.   

 

- Microestrutura do Íleo  

A análise qualitativa do íleo demonstrou sua composição clássica 

estratificada e disposta em quatro túnicas: Serosa, muscular (longitudinal-

externa e circular interna) submucosa e mucosa em ambos os grupos e 

embora Dembowski et al (2000) descreva em ratos com agangliose congênita 

degeneração de vilos com atrofia e fusão dos vilos deformados, isso não foi 

observado em potros, nem Forzan (2005) identificou em bezerros. No entanto 

há que se levar em consideração em análise de microestrutura as técnicas de 

amostragem das regiões a serem analisadas a fim de se evitar estimativas 

equivocadas, aqui as análises foram feitas em secções que foram amostradas 

de forma sistemática e uniformemente aleatória o que diminui erros de 

amostragem (Gundersen, 1999). 

 

- Microestrutura dos plexos nervosos intrínsecos (mioentérico e 
submucoso) 

A porção entérica do sistema nervoso tem papel central no controle da 

maioria das funções gastrointestinais e consiste em uma complicada rede de 

neurônios organizados dentro de gânglios, submucoso e mioentérico (Gabella 

1981; Gabella 1984; Kitamura et al., 1985).  

Em condições normais nos eqüinos os gânglios do plexo mioentérico 

são encontrados entre as túnicas, muscular longitudinal e muscular circular Os 

gânglios mioentéricos variam em tamanho, forma e número de neurônios, 

podendo estes plexos exibirem corpos neuronais extraganglionares. Os 

gânglios estão bem separados das células musculares e não possuem vasos 

sanguíneos internamente, padrão observado em ratos camundongos e ovelhas 



 Muniz, E.     52 
  

(Gabella 1981). Já os gânglios do plexo submucoso se localizam na túnica 

submucosa e dividem-se em submucoso externo, mais próximo à túnica 

muscular, e o submucoso interno mais próximo a lâmina basal da mucosa 

estando separados por vasos, essa característica é observada em equinos, 

bovinos e suínos, sendo que também apresentam variação de forma e 

tamanho (Pearson, 1993; Balemba et al 1998; Balemba et al 1999).  

Ao estudarem os plexos mioentérico e submucoso de eqüinos, bovinos e 

suínos Pearson (1993), Balemba et al (1998) e Balemba et al (1999) 

identificaram as características supracitadas através da aplicação do preparado 

de membrana,  técnica amplamente utilizada nos estudos morfológicos dos 

componentes intrínsecos do sistema nervoso entérico, no entanto com essa 

técnica não é possível identificar a natureza estratificada dos neurônios, 

sobretudo dos gânglios do plexo mioentérico, nos quais os neurônios podem se 

dispor em até três camadas, como observado pela técnica aqui aplicada (vide 

material e métodos), este achado contrasta com dados encontrados em 

ovelhas, ratos e camundongos que possuem monocamada de neurônios neste 

gânglio (Gabella, 1981).    

O grupo AIC apresentou uma redução drástica destes gânglios com 

ausência total ou quase total dos gânglios mioentérico e submucoso, 

característica observada em bezerros (Forzan, 2005), em potros (Lighbody, 

2002) e em humanos (Nemeth, 2001), a degeneração destes neurônios 

contribui com a inabilidade do músculo liso em relaxar o que causa sérios 

problemas no peristaltismo, levando a morte (Hultgren 1982; Vonderfecht et al., 

1983).  

 

- Estudo estereológico (Design-based) 

Ao longo dos anos tem-se utilizado amplamente a técnica do preparado 

de membrana para o estudo morfológico dos plexos nervosos das paredes 

intestinais de diversas espécies como ratos, camundongos, ovelhas, suínos, 

bovinos e equinos (Gabella, 1987; Balemba et al.,1998; Balemba et al., 1999; 

Pearson 1994; Fontes et al., 2004; Mello et al., 2004).  

Tal técnica consiste na microdissecação das túnicas muscular 

(longitudinal e circular) e mucosa para a evidenciação do plexo mioentérico e 

submucoso, com isso existem riscos de perda dos neurônios durante o 
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processo o que pode acarretar prejuízos na quantificação do número de 

neurônios resultando em sub-estimativas, visto que por vezes os neurônios 

entéricos organizam-se em camadas dentro do gânglio como observado 

através da técnica observada neste estudo.  

 Existem pouquíssimos trabalhos, feitos sobretudo em suínos, abordando 

a quantificação de estruturas do intestino e sistema nervoso entérico por meio 

de métodos estereológicos mais acurados (Van Ginneken et al., 2001; Oste et 

al., 2005). Estudos sobre a morfologia quantitativa do sistema nervoso entérico 

de eqüinos também são reduzidos limitando-se às técnicas de preparado de 

membrana (Pearson, 1994) e outros estudos morfométricos inacurados (Doxey 

et al., 1995; Batista et al., 2005), com este trabalho além da avaliação dos 

efeitos da AIC, estamos trazendo uma inovação técnica na abordagem 

quantitativa do número e volume dos neurônios dos plexos mioentérico e 

submucoso de eqüinos utilizando técnicas tridimensionais acuradas 

associando-se o método do “fractionator” (Gundersen, 2002) à secções 

verticalizadas (Baddeley, 1986) fornecendo assim dados mais acurados em 

relação as alterações causadas pela AIC.  

 Portanto no contexto morfológico e à luz da esterologia identificamos 

alterações severas no volume total do íleo (lúmen + parede), volume total das 

camadas (muscular, submucosa e mucosa) e no número total de neurônios do 

plexo mioentérico que embora não desapareceram completamente sofreram 

uma degeneração drástica.  

 Quanto ao volume total do íleo obtido pelo princípio de Cavalieri, método 

estereológico confiável (Mayhew e Olsen 1991), houve uma redução de 154% 

nos animais acometidos pela AIC. Dembowski (2000) embora não utilize 

métodos estereológicos identificou constrição no íleo distal de ratos com 

agangliose congênita, sugerindo uma alteração volumétrica. 

Concomitantemente a esta alteração identificamos também redução no volume 

total das túnicas muscular submucosa e mucosa na ordem de 207%, 285% e 

280% respectivamente, o que em parte explica a redução do volume total do 

íleo. Estes dados são corroborados pelos reportados por Forzan (2005) onde 

em bezerros com agangliose congênita de colon e reto identificou hipoplasia 

das túnicas mucosa, submucosa e muscular, já Dembowski (2000) identificou 

em ratos com agangliose redução apenas da camada muscular, embora estes 
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autores também não utilizaram nestas pesquisas métodos estereologicos, está 

claro que as camadas que compõem o íleo são susceptíveis a AIC.  

 A densidade de volume do gânglio mioentérico também foi 

drasticamente reduzida na ordem de 16 vezes, bem como houve redução de 

42 vezes no volume total ocupado por estes gânglios no íleo. Essa redução 

drástica ou mesmo ausência total dos gânglios é fator de diagnóstico em várias 

espécies como bezerros (Forzan, 2005), potros (Lighbody, 2002), ratos 

(Dembowski, 2000) e humanos (Robertson et al, 1997). 

 Embora os gânglios dos plexos mioentéricos de eqüinos bem como de 

outros mamíferos, sejam constituídos por sub-populações neuronais distintas 

relacionadas à diferentes características eletrofisiológicas, funcionais e 

codificação química (Gershom 1981; Freytag et al., 2008; Chiocchetti et al., 

2009) neste trabalho quantificamos apenas a população total de neurônios 

mioentéricos independentemente de seu código químico,  

Devido a carência de trabalhos quantitativos relacionados ao sistema 

nervoso entérico de eqüinos e os poucos que existem utilizarem técnicas 

inadequadas, torna-se difícil comparar os padrões normais, por exemplo, 

Doxey et al (1995) quantificou no plexo mioentérico de potros 146,8 perfis 

neuronais por secção num total de 60 secções e isso não é número total visto 

tratarem-se de perfis neuronais 

Já no presente caso, em virtude dos métodos utilizados reportamos 

número total de neurônios e não perfis neuronais, sendo que a estimativa para 

os animais saudáveis foi de 469.013 neurônios mioentéricos em média para o 

íleo, no entanto constatamos uma redução da ordem de 2,83 mil vezes no 

número total de neurônios mioentéricos nos potros acometidos pela AIC. Essa 

degeneração significativa dos neurônios e gânglios mioentéricos se deve a 

uma mutação genética que altera a migração das células da crista neural o que 

compromete as células progenitoras dos gânglios intestinais (McCabe et al., 

1990). A ausência destes neurônios intestinais intrínsecos diminui a atividade 

propulsiva no segmento afetado e tem sido descrita como fatal para os eqüinos 

(Hultgren 1982; Vonderfecht et al., 1983). 
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8- CONCLUSOES 
 
 

Com base nos métodos empregados e resultados obtidos, é possível 

concluir o que se segue: 

 

A AIC promoveu as seguintes alterações na estrutura do íleo de eqüinos: (i) 

atrofia das túnicas mucosa, submucosa e muscular; (ii) atrofia nos neurônios 

dos plexos mioentérico e submucoso; (iii) aplasia e hipoplásia  dos neurônios 

dos plexos mioentérico e submucoso (iv) atrofia no volume total do íleo. 
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