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(albino
wistar)
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emem
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INTRODUÇÃO
A noção
noção da
da ligação
iiyaçao funcional
funcional entre
entreoosistema
sistemanervoso
nervosoe eo otimo
timotem
temsido
sido
objeto
de freqüentes
frequentes estudos
estudoscom
comoo auxilio
auxíliodas
dasmais
maisvariadas
variadastécnicas.
técnicas.Assim,
Assim,
objeto de
Seroeeva (1974),
Seroeeva
(1974). Williams
Williams ee Felten
Felten(1981).
119811. Williams
Williamsetetal.al.(1981)
(1981e eSinah
Sincih(1985)
(1985)
demonstraram
demonstraram aa inervação
inervação simpática
simp8ticado
dotimo,
timo, que
quepara
paraStein,
Stein,Schiavi
Schiavie eLomeriLomerino (1976),
dos
(1976), Bulloch
Bulloch ee Moore
Moore(1981)
(1981)eeBulloch
BullochPomerantz
Pomerantz(1984)
(1984)é 6proveniente
proveniente
dos
simp4tica.
gânglios torácicos
gâriglios
torácicos da
dacadeia
cadeiasimpática.
A concepção
concepção da
da mútua
mútua interação
interaçãoentre
entreoosistema
sistemanervoso
nervosocentral
centrale eo otimo,
timo,
não
pode ser
ser separada
separada de
deum
u mmecanismo
mecanismode
deretroalimentação,
retroalimentação,onde
ondeo otimo
timopoponão pode
de
enviar informações
informações para
para oo sistema
sistemanervoso
nervosocentral
centralatravés
atrav6sdedemensagens
mensagens
de enviar
químicas ou
o u neuronais
neuronais que
queposteriormente
posteriormenteretornam
retornamao
aolongo
longodas
dasfibras
fibrasnervonervoquímicas
sas (Magni, Bruschi
sas
Bruschi ee Kasti,
Kasti. 1987).
1987). Levando-se
Levando-seem
emconsideração
consideraçãoa aimportância
importância
interação entre
entre oo sistema
sistemanervoso
nervosoeeoosistema
sistemaimune,
imune,utilizamos
utilizamosnon opresente
presente
da interação
tdcnica de
de demonstração
demonstraçãodo
doHRP
HRP(Peroxidase
(Peroxidasedo
doRábano
RtíbanoSilvestre),
Silvestre),a a
trabalho aa técnica
trabalho
localifim de
de evidenciarmos
evidenciarmos na
na parte
partesimpática
simpáticado
dosistema
sistemanervoso
nervosoautônomo
autónomoa a
localizac$o dos
dos corpos
corpos neuronais
neuronais destinados
destinados ao
aotimo,
timo, procurando
procurandofornecer
fornecerbases
bases
zação
anatômicas mais
maisapropriadas
apropriadaspara
paraum
ummelhor
melhorconhecimento
conhecimentodadasua
suainervação.
inervaçáo.
anatômicas

MATERIAL E MÉTODO
Foram utilizados
Foram
utilizados 22
22 ratos
ratosalbinus
albinusWistar
Wistarde
deambos
ambososossexos,
sexos.dedeum
u ma atres
três
meses
meses de
de idade,
idade, pesando
pesandoentre
entre90
90aa250
250g,g,distribuídos
distribuídosem
emdois
doisgrupos:
grupos:grupo
grupoI I
(controle), três
três animais;
animais; grupo
grupoIIII(experimental),
(experimental),1919animais.
animais.
(controle),
(19 ratos),
ratos), após
apósanestesia
anestesiaeram
eramsubmetidos
submetidosa aci-ciOs animais
animais do
do grupo
grupo II11 (19
sob lupa
lupa estcreoscópica,
estcreoscópica, onde
ondeseserealizou
'realizouuma
umaincisão
incisáosagital
sagitalmediana
mediana
rurgia, sob
partemédia
mediadodoesterno.
esterno.ExposExposque se
se estendeu
estendeu da
da porção
porçãoinferior
inferiordo
dopescoço
pescoçoàBparte
timo (região
(regiãoapical)
apical)foram
foraminjetados
injetadoslentamente
lentamentecom
comauxílio
auxiliodedemicro-serinmicro-serinto o timo
ga 20
ga
20 ul
u l de
de HRP
HRP aa 20%
20%(tipo
(tipoVI,
VI, Sigma)
Sigma)dissolvidos
dissolvidosem
emDMSO
DMSO(Dimetilsulfóxido)
(Dimetilsulfóxido)
conjugado com
com aglutinina
aglutinina do
do germe
germedo
dotrigo/peroxidase
trigolperoxidasedodorábano
rhbanosilvestre
silvestre
e conjugado
(WGA-, Vector), sendo
sendo 15
15 ulul para
paraoo lobo
lobodireito
direitoe e1515ulu para
l parao olobo
loboesquerdo.
esquerdo.
(experimental),
Após aa injeção
injeção do
do marcador
rnarcador neuronal
neuronalnos
nos1919animais
animaisdo
d ogrupo
grupoII I1
(experimental),
os mesmos
7272homesmos eram
eram suturados
suturados eemantidos
mantidospor
porum
u mperíodo
perlododedesobrevida
sobrevidadede
horas, ao
ao fim
fim do
do qual
qual eram
eram novamente
novamente anestesiados
anestesiadose esubmetidos
submetidosa aperfusão
perfusão
através do
do ventrículo
ventrfculo esquerdo,
esquerdo, com
comooauxílio
auxlliode
deuma
umabomba
bombadedeperfusão
perfusãopepeatravés
ristaltica,
onde 400
400 ml
m l de
de solução
soluçãosalina
salinaem
emtampão
tampãofosfato
fosfatodedesódio
sódio0,10,lMMpHpH
ristáltica, onde
7,3,
78, foram
foram perfundidos
perfundidos seguidos
seguidos de
de400
400 ml
m lde
desolução
soluç8ofixadora
fixadoraded eKarnovsky
Karnovsky
(1% paraformaldéído
(1%
paraformaldeido ee 2%
2%glutaraldeído)
glutaraldeído)em
emtampão
tampãofosfato
fosfatodedesódio
sódio0,10,lMMpHpH
7.3, ee 50
7.3,
50 ml
m l de
de sacarose
sacarose aa 10%.
10%. Desta
Destaforma,
forma, foram
foramretirados
retiradossob
soblupa
lupaesteestereoscópica, as
as cadeias
cadeias simpáticas
simpáticasdireitra
direitraeeesquerda
esquerda(C-)
(C1a aTiq),
TIO), sendo
sendoeste
este
mamasoluçáofixadora
fixadorade
deKarnovsky
~ a r n o v spor
kpor
~um
u mperíodo
perlodo
terial
imediatamenteimerso
imersoem
emsolução
terial imediatamente
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de duas horas
horas sendo
sendo transferidos
transferidos para
para tampao
tampáo fosfato
fosfato de
desódio
sõúio0,1
0.1 MMpH
pH7,3
7.3 aa
40C por três horas
horas ee mantidas
mantidas em
em sacarose
sacarose aa30%
30% aa40C
40C em
emtampao
tampãofosfato
fosfatode
de
40C
sódio 0,1
0.1 M
M pH
pH 7,3,
7,3,por
por doze
doze horas.
horas. Em
E m seguida,
seguida, as
as cadeias
cadeiassimpáticas
simp6ticasforam
foram
submetidas
reaçfio para
para demonstração
demonstração histoquímica
histoqulmica do
do HRP
HRPutilizando-se
utilizando-secocosubmetidas aa reação
moo cromógeno
crombgeno o tetrametilbenzidina
tetrametilbenzidina (TMB,
(TMB, Sigma),
Sigma), segundo
segundoaatécnica
tbcnicade
deMeMem
sulan
sulan (1978). Os
Os preparados
preparadostotais
totais das
dascadeias
cadeiassimpáticas
simpsticasforam
forammontados
montadossobre
sobre
recobertas por
por gelatina,
gelatina, secos
secos aa temperatura
temperaturaambiente
ambiente por
por24
24
lâmina de
de vidro
vidro recobertas
horas, e estabilizados
metila.
estabilizados com
com salicilato
salicilato de
demetila.
Utilizou-se
mesma seqüência
sequência para
para os
os animais
animais do
do grupo
grupo I I(controle),
(controle),exexUtilizou-se aa mesma
ceto a injeção
injeção de
de HRP/HRP-WGA.
HRPMRP-WGA. Os
Os preparados
preparados totais
totaisdas
dascadeias
cadeiassimpáticas
simpdticas
Foram observados
6ptica em
em campo
campo claro,
claro, onde
ondese
seevidenciou
evidenciouaa
foram
observados ee microscopia
microscopia óptica
gânglio. Os
Osresultados
resultadosda
da
localizaçáo dos
dos corpos
corpos neuronais
neuronais marcados
marcados em
em cada
cada gânglio.
localização
contagem de
contaaem
de neurônios
neurdnios na
na cadeia
cadeia simpática
simpdtica foram
foram submetidos
submetidosao
aoteste
testedo
doqui
qui
(~21,(Vieira, 1983),
1983). àB 0,01
0.01 grau
graude
designificãncia.
significância.
quadrado (X2),
quadrado

RESULTADOS
RESULTADOS

Foram observadas nas
Foram
nas cadeias
cadeias simpáticas
simpdticas direita
direitaee esquerda
esquerdaaafreqüência
frequência
dos gânglios
gânglios simpáticos
simpdticos de
de Ct
C1 aa TioTio. Em
E m 15
15casos
casosaafusão
fusãodos
dosgânglios
gângliosCj,
Ci,Ti,
Ti,
T2 e T3
Tp
Tg proporcionou
proporcionou aa formação
formação de
detrês
trêstipos
tiposde
degânglios
gângliosestrelados
estrelados(Figura
(Figura1).
1).
Os neurônios
neuronios marcados
marcados nas
nascadeias,
cadeias, distribuem-se
distribuem-se de
deacordo
acordocom
comaaTabela
Tabela1 1do
do
?
apêndice, onde
apendice,
onde se
se verificou
verificou aa sua
sua presença
presença desde
desdeos
osgânglios
ganglioscervicais
cervicaisaté
at6oo999
ganglio
torácico (Figura
(Figura 2),
2). apresentando-se
apresentando-se com
com formas
formas ovóides
ovóides eealongadas,
alongadas,
gânglio torácico
em tonalidades azul
azul escura
escura com
comtendência
tendência ao
aopreto.
preto.
O teste do
do qui
qui quadrado
quadrado (X2)
(X2) aa 0,01
0,01 grau
grau de
d esignificãncia
significância avaliou
avaliouas
asfrefrequências
observadas ee esperadas,
esperadas, para
para as
as diferentes
diferentes entidades
entidades (gânglios),
(gânglios),bem
bem
qüências observadas
neurdnios (Tabela
(Tabela 1).
1).
como o total de
de neurônios
A análise de
de cada
cada entidade
entidade em
em separado,
separado, comparando
comparandoaafreqüência
frequênciado
dolalado direito
direito com
com aa do
do lado
lado esquerdo,
esquerdo, encontra-se
encontra-se expressa
expressa na
naTabela
Tabela2,2, onde
ondese
se
evidenciou as
as freqüências
evidenciou
frequencias observadas
observadas ee esperadas.
esperadas.
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FIGURAI
FIGURA 1 - - Esquema
Esquemada
dacadeia
cadeiasimpática
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derato,
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evidenciandoa afrefrequênciados
dostipos
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deyânglios
gtingliosestrelados
estrelados
qüência
TipoI I (Cj
(Ci++T-))
TI)
Tipo
Tipo
TipoIIll (Cj
(Ci++Tt
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T2)
TipoIIIIll (Cj
(Cj++TI
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T3)
Tipo
T i ++T2
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TABELA
1 .-. .FrequBncia
Freqüência
entioaaes
1
para .as diferentes
diterentes
entidades e o lotai
I d a 1 de neurônios
newbiios marcado»
rnarcaâos
,. -. -.
. observada e esperada para
- . -.*

Ca
Ca

Cm
Cm

-- --

-A-

Ci
C1

Ti
TI

TT2
2

Tg
T3

Tipo
Tipo

Tipo
Tipo

Tipo
Tipo

I

III1

III111

t

T4
4
T4

TT5
5

Tf
Tf

TT77

Tg
TE

-

____._#

Tg

Total
.-

(87.87) (87.87)
(87,873 (87,87)
(87.87) (87,87) (87,87)
(87.87) (87,87)
(87.87) (87.87)
(87.87) (87,87)
(87.87) (87,87)
(87.87) (87,87)
@7*87) (87,87)
(87*87) (87,87)
187.87)
(87,87) (87,87) (87,87)
(87,87) (87,87)
228

_

123
123

29

'

'

__ -_
T
TABELA 22
TABELA

30

-

52

X2
x2

Cl
C1

Crn
Cm

TI
Ti

88
88

85

(7)
(7)

(137,5) (35.5)
(137.5)
(35,5)

6

27

20

7
7

106
106

(26) (15)
(26)
(15)

(15)
(15)

131
131

59

24

---

52
52

30

1
m
169

63

50

42

11318

14
14

316

31
31

T4

T5
T5

Te

TI
T?

78
Te

(42.5)
(42.5)

(44)
(44)

(42.5)
(42.5)

(313)
(31,5)

(25)
(25)

(21)
(21)

66
66

54
54

54
54

40

26
26

28
28

-

(455)
(42,5)

(a)(42.5)
(42.5)
(44)

(31~5)
(31.5)

(25)
(251

1s
19

34
34

n
23

24
24

63
63

50
50
-.
0,08
0,08

27
27

30
30

14
14

275
275

71
71

85
85

88
88

14,43
14,43

1,14
1,14

25.99
25,99

4.54 11,30
11,30
4,54

ns
ns

s
s

sS

---

-

--

7,75

7,80
7,80

0.08
0,08

3.33
3,33

O
0

na
ns

S
S

S

s

m
ns

ns
ns

Ins1 S . 8S

85
85

oS

42

-- 42-

4.58
4,58

Ss

(21)
(21)
14
14
-

-v

0.2
0,2
> -

40
40

(7) (13785)
(35.5)
(137.5) (35.5)
(7)

10
25
7
10
I

1,28

111
III

(15)
(15)

(61.5)
(14.5)
(61,5) (14,5)

29

II
II

(26)
(26)

(140,5)
(140.5)

123
123

1

(15)
(15)

64
64

281
281

Tipo

Tg

150
1-50

22

Tipo

T3
T3

(61.5) (14.5)
(61,5)
(14,5)
7

Tipo
T2

(140.5)
(140.5)

ns

85

-

Esquerdo
Esquerdo

--

71
71

~2 =
= 848,4?
848,42
x2

Direito
Direito

Total

275

- Freqüências
para as
as diferentes
diferentes entidades
reitb como
o total
de neurônios
Frequencias observadas
obsewadas ee esperadas
esperadas pafa
eniiides tanto
tanto para
pemo lado
lado di
direã
awno esquerdo
esquardo ee O
total de
neurônios
marcados
marcados

C
Caa

-

30

. : ,

4.66
4,66

-.%A--n§—
JL

(r,
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DISCUSSÃO
Nossos resultados
Nossos
resultados demonstraram
demonstraram após
apósaa injeção
injeçãode
deHBP
HRPno
notimo
timodo
dorato,
rato,
a
presença de
de neurônios
neurôniosmarcados
marcadosem
emvários
váriosgânglios
gângliosda
dacadeia
cadeiasimpática
simpáticadireidireia presença
?
at6oo999
gânglio
ta ee esquerda,
esquerda, distribuídos
distribuldos desde
desde oo gânglio
gânglio cervical
cervicalsuperior
superioraté
gânglio
simphticono
notimo.
timo.Estes
Estes
torácico, oo que
que evidencia
evidencia aa atuação
atuaçãodo
dosistema
sistemanervoso
nervososimpático
sáo confirmados
confirmados por
por Williams
Williams eeFelten
Felten(1981),
(1981),Williams
Williamsetetal.
al.(1981)
(1981)eeSinSindados são
dados
gh (1984),
(1984), que
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descendentes dentro da cadeia simpática. Levando-se em consideração as várias
maneiras de disposição das cadeias simpáticas direita e esquerda em relação à
distribuição dos seus gânglios, assim como a presença de gânglios estrelados do
tipo I, II, e III, percebemos que a maioria dos gânglios marcados retrogradamente pela injeção de HRP, está situada ao nível dos gânglios estrelados, mais
que ao nível do gânglio cervical superior, como talvez fosse de se esperar, devido à situação predominantemente cérvico-torácica dos timos estudados.
Em nossos resultados, comparando-se as cadeias direita e esquerda verificamos diferenças significativas quanto ao número de neurônios mtrcados nos
gânglios Cj, Ti, T4, T5, Tg e Tg e estrelados do tipo i e III, demonstrando uma
maior marcação nos gânglios T4, Tg/Tg e Tg e estrelado do tipo lll para o lado
direito e Cj, Ti e estrelado do tipo I para o lado esquerdo. Notamos desta forma
uma discreta predominância dos gânglios da cadeia simpática direita, sugerindo
uma maior difusão do marcador neuronal no lobo direito, e não uma grande
quantidade de inervaçâo deste lobo.

CONCLUSÕES
a) o timo apresenta inervaçâo proveniente da parte simpática do sistema nervoso autônomo;
b) a maior quantidade de neurônios destinados ao timo está localizada nos gânglios estrelado e cervical superior das cadeias simpáticas direita e esquerda.
ABSTRACT
The investigation was to stud> the sympathotic inner.ation of the ttgmus. The enzyrnr horseradish
peroxidase (HRP) was used to relrogradely label the cell bodies of origm of the nerve fibers
responsible for the mnervation of the gland. In 19 albino rats the thymus was exposeo under general
anesthesia and a conjugate of HRP WGA was injected bilaterally into the parenchyma of the oland.
After a survival time of 3 days, animais were again anesfhetizea and perfused transcardiallj with
karnovsk/s fixative. The right and left sympathetic chains were removed from the animais. The
sympathetic chains were processed as wholemounts
for HRP demonstration. Labeled neurons we re
present from th e first cervical gangnon to 9th thoracic, although they were found m higher number in the
superior cervical ganglion and stellate ganglia. These findings give addiíional data for a betlei
understanding of the innervation of the thymus b> the aufonomic nervous system.
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