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RESUMO

SILVA, F. M. O. Morfologia e ultra-estrutura dos órgãos linfoides de cetáceos
(Ordem Cetacea, Subordem Odontoceti). [Morphology and ultrastructure of
lymphoid organs in Cetaceans (Order Cetacea, Suborder Odontoceti)]. 2014. 62 f.
Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Os linfócitos, principais células do sistema imune, podem ser encontrados em
órgãos e tecidos de dois grandes sistemas do corpo: o sistema linfático, composto
por uma extensa rede de vasos linfáticos e linfonodos; e o sistema linfoide, mais
abrangente e que, além de englobar o sistema linfático, abrange todas as células,
tecidos e órgãos do corpo que contêm agregados linfocitários, tais como o timo,
baço e linfonodos. Embora esteja amplamente descrito para animais domésticos e
alguns animais silvestres, estudos sobre o sistema imune em cetáceos são
escassos. A influência negativa de contaminantes no sistema imune em mamíferos
aquáticos está em constante discussão. Assim, um conhecimento mais profundo da
anatomia deste sistema é essencial para a interpretação clínica e de achados de
necropsia, para uma melhor compreensão dos achados patológicos. Portanto, o
objetivo deste estudo foi caracterizar morfológica e ultraestruturalmente os órgãos do
sistema linfoides de odontocetos de ocorrência no litoral brasileiro. As amostras
utilizadas foram procedentes de animais encalhados nas regiões norte e nordeste do
Brasil. Os órgãos analisados foram baço, timo e linfonodo, bem como os tecidos
linfoides associados à mucosa. Primeiramente as amostras foram localizadas
topograficamente e avaliadas macroscopicamente. Posteriormente, as amostras
foram fixadas e analisadas por microscopias de luz, eletrônica de varredura e
transmissão, imunohistoquímica e histomorfometria. Através das análises realizadas
foi possível observar que os órgãos e tecidos linfoides em cetáceos são semelhantes
ao observado em mamíferos domésticos, com algumas particularidades. Não
existem diferenças morfológicas com relação ao timo entre as espécies estudadas,
com exceção da não existência de tecido adiposo substituindo o órgão em animais
mais jovens, e a presença de Corpúsculos de Hassal mais evidentes em tamanho
neste grupo. Novos grupos de linfonodos foram descritos de acordo com a sua
localização, entretanto todos possuiram arquitetura semelhante ao descrito na

literatura para mamíferos terrestres. Os linfonodos estavam dispostos de forma
solitária ou em grupos e apresentavam formato variado, recobertos por uma cápsula,
e o parênquima do órgão dividiu-se em região cortical e medular. Os centros
germinativos apresentaram-se mais evidentes e desenvolvidos em animais filhotes e
jovens. Os baços e baços acessórios eram morfologicamente semelhantes,
caracterizados por numerosos nódulos linfáticos delimitados pela bainha linfoide
periarterial e uma rede celular difusa que circundava os nódulos linfáticos, sem
diferenciação entre as camadas cortical e medular. Centros germinativos se
tornaram mais discretos e reduzidos em número com o aumento da idade. Os baços
acessórios estavam firmemente aderidos ao baço e/ou à grande curvatura da
primeira cavidade do estômago, sendo mais prevalentes em animais com maior
escore corporal e de mergulhos mais profundos, sugerindo uma função de
reservatório sanguíneo complementar. Os tecidos linfoides associados à mucosa
em cetáceos foram semelhantes aos observados em mamíferos terrestres, com
adaptações inerentes ao meio aquático, como a presença de tonsilas orofaríngea e
anal, assegurando uma resposta imunológica mais eficiente diante de desafios
antigênicos constantes presentes em seu habitat. Sugere-se que este segmento do
sistema linfoide é essencial para a proteção do animal diante dos contaminantes
presentes em seu habitat. Com base nos achados do presente estudo, será possível
uma melhor compreensão do funcionamento e estrutura do sistema imunológico das
espécies estudadas, colaborando na elucidação das causas de encalhe destes
animais, que poderão funcionar como potenciais indicadores ambientais.

Palavras-chave: Cetáceos. Morfologia. Sistema imune. Sistema linfoide.

ABSTRACT

SILVA, F. M. O. Morphology and ultrastructure of lymphoid organs in
Cetaceans (Order Cetacea, Suborder Odontoceti). [Morfologia e ultra-estrutura
dos órgãos linfoides de cetáceos (Ordem Cetacea, Subordem Odontoceti)]. 2014. 62
f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Lymphocytes, key cells of the immune system, can be found in organs and tissues of
two major systems of the body: the lymphatic system, composed of an extensive
network of lymph vessels and lymph nodes; and the lymphoid system, more
comprehensive that, in addition to comprise the lymphatic system, includes all cells,
tissues and organs containing lymphoid aggregates, such as the thymus and spleen.
Although these systems are widely described in domestic animals and some wildlife
species, studies about marine mammals are scarce. The negative influence of
contaminants in the immune system of aquatic mammals is in constant discussion.
The knowledge on the anatomy of these systems is essential for clinical interpretation
and necropsy, providing a better understanding of the pathological findings.
Therefore, the aim of this study was to characterize the morphology and
ultrastructure of lymphoid system of odontocetes occurring in the Brazilian coast.
Samples from animals stranded in the northern and northeastern regions of Brazil
were collected and organs spleen, thymus and lymph node and mucosa-associated
lymphoid tissue were analyzed. First, all samples were evaluated macroscopically
and topographically located. Subsequently, they were fixed and analyzed by light
microscopy, scanning electron and transmission, immunohistochemistry and
histomorphometry. Through these analyzes it was observed that the organs and
lymphoid tissues in cetaceans are similar to that observed in domestic mammals,
with some peculiarities inherent to their habitat. There were no morphological
differences from the thymus in the species studied, except for the absence of adipose
tissue replacing the organ in younger animals, and the presence of Hassall
corpuscles more prominent in this group. New groups of lymph nodes were
described, possessing architecture similar to that described in the literature for
terrestrial mammals. Lymph nodes were arranged solitarily or in groups and had

varied format, covered by a capsule and the parenchyma of the organ was divided
into cortical and medullary region. Their germinal centers had become more evident
and developed in puppies and young animals. Spleens and accessory spleens were
morphologically similar, characterized by numerous lymph nodules delimited by
periarterial lymphoid sheath and a diffuse cellular network in its surrounding area,
without differentiation between cortical and medullary layers. Germinal centers
became more discrete and reduced in number with increasing age. Accessory
spleens were firmly adhered to the spleen and / or the greater curvature of the first
stomach and were more prevalent in animals with higher body score and dives
deeper, suggesting a role of complement blood reservoir. The mucosa-associated
lymphoid tissues in cetaceans were similar to those observed in terrestrial mammals,
with inherent aquatic adaptations, such as the presence of oropharyngeal and anal
tonsils, ensuring a more efficient immune response in the face of constant antigenic
challenges present in their habitat. It is suggested that this segment of the lymphoid
system is essential for the protection of the animal before the contaminants in their
habitat. Based on these findings, this study will enable a better understanding of the
structure and functioning of the immune system of the species studied, collaborating
in the elucidation of causes of stranding of these animals, whicih may act as potential
environmental indicators.

Keywords: Cetaceans. Morphology. Immune system. Lymphoid system.
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1 INTRODUÇÃO

O estudo do sistema hematopoiético envolve os elementos funcionais do
sangue, as células progenitoras, os tecidos hematopoiéticos que se encontram na
cavidade medular de ossos longos e chatos e em órgãos como baço, fígado,
linfonodos e timo (GASPER, 2000). Intimamente ligado a este se encontra o sistema
linfático, composto por uma complexa rede de órgãos, ductos, vasos, capilares e
tecidos linfoides (DYCE; SACK; WENSING, 2010).
As características fisiológicas e estruturais dos órgãos que compõe estes
sistemas são amplamente conhecidas em animais domésticos, como cães e gatos
(SISSON; GROSSMAN, 1981; BANKS, 1998; KONIG; LIEBICH, 2011), tendo sua
arquitetura e estruturas microscópicas bem definidas. O mesmo também é verificado
em diversas espécies de mamíferos selvagens, aves, répteis e anfíbios (CUBAS;
SILVA; CATÃO-DIAS, 2007; BABAYAN et al., 2011).
Estudos de anatomia do sistema linfoide de mamíferos aquáticos vêm sendo
realizados com ênfase nas características imunológicas para inúmeras espécies. A
literatura sobre o desenvolvimento e estrutura deste sistema é escassa e
fragmentada (COWAN; SMITH, 1999) para as espécies de mamíferos aquáticos de
ocorrência no Brasil, não descrevendo detalhadamente a morfologia dos órgãos
constituintes deste sistema.
Para grande parte dos cetáceos, os relatos na literatura são antigos. Simpson e
Gardner (1972) obtiveram dados histológicos de determinadas espécies de cetáceos
– Odontocetos e Misticetos – e pinípedes. Green (1972) e Harrison (1974) iniciaram
os estudos anatômico-funcionais em diferentes espécies de cetáceos e pinípedes,
relatados posteriormente por Pabst, Rommel e McLellan (1999). Os estudos sobre a
morfologia dos órgãos linfoides (ROMANO et al., 1993; COWAN; SMITH, 1995;
COWAN; SMITH, 1999; ROMANO et al., 2002; VUKOVIC et al., 2005) e o
funcionamento do sistema imune (BOSSART et al., 2001; ROMMEL; LOWENSTINE,
2001; BEINEKE et al., 2010), muitas vezes limitam-se a uma determinada
espécieApesar dos esforços para obtenção de maiores informações acerca do
sistema imunológico de pequenos e grandes cetáceos, muito ainda permanece
desconhecido (BEINEKE et al., 2010).
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Inúmeras populações de mamíferos aquáticos são influenciadas por fatores
antropogênicos, tais como embarcações, poluição sonora, atividades de sísmica
(PARENTE, 2008) e poluição por contaminantes (metais pesados e organoclorados).
Assim, estudos avaliando a resposta celular e humoral frente à exposição de
cetáceos á contaminantes vem sendo realizados (JEPSON et al., 1999), verificando
que animais habitando águas menos poluídas por dejetos humanos apresentam
menores taxas de infecção bacteriana e parasitismo (SIEBERT et al., 1999).
Embora a causa exata destas doenças permaneça indeterminada, a influência
negativa dos contaminantes no sistema imune está em constante discussão. Para
uma melhor compreensão dos achados patológicos e fisiológicos atribuídos à ação
humana, o conhecimento da anatomia deste sistema é essencial para a
interpretação clínica e de achados de necropsia (BEINEKE et al., 2010).
Os órgãos linfoides primários (medula óssea e timo) e secundários (baço e
linfonodos) em cetáceos exibem grandes similaridades com os de outras espécies
de mamíferos, com algumas particularidades (ROMANO et al., 1993). O baço é de
tamanho extremamente diminuto, cerca de 0,02% do peso corporal do animal,
podendo ainda apresentar os chamados ‘baços acessórios’ (MARCONDES, 2005;
CARVALHO et al., 2009). Em Tursiops truncatus, espécie, o timo involui tipicamente
após a puberdade como em outras espécies de mamíferos, podendo ainda tornar-se
uma formação cística benigna (COWAN, 1994).
O Brasil possui aproximadamente 7500km de costa, território no qual 39
espécies de cetáceos já foram notificadas (PINEDO; ROSAS; MARMONTEL, 1992;
IBAMA, 2001). Apesar do crescente número de encalhes de animais pertencentes à
ordem Cetacea na costa brasileira ao longo dos últimos anos, as pesquisas com
mamíferos aquáticos são consideradas recentes, tendo sido iniciada no final da
década de 70 (RUOPPOLO, 2005). Apesar dos esforços conservacionistas para a
criação de leis e áreas de proteção da fauna marinha brasileira, a grande parte dos
animais listados no Plano de Ação para Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA,
2001) é classificada na categoria D.D. (Data Deficient – “Dados Insuficientes”; IUCN,
2014).
Diante da necessidade de uma melhor e maior compreensão sobre as
características macro e microscópicas dos componentes do sistema imunológico em
cetáceos, o presente estudo tem por objetivo avaliar a morfologia do sistema linfoide
de espécimes de odontocetos encalhados nas regiões norte e nordeste do Brasil.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O SISTEMA IMUNE EM MAMÍFEROS

A imunologia é o estudo dos eventos celulares e molecular que ocorrem no
organismo diante da presença de micro-organismos ou substâncias estranhas ao
corpo. Para formar uma resposta eficiente à presença destas macro e microléculas
agressoras, o corpo forma espécies de barreiras, sejam elas físicas (através de
tecidos e órgãos) ou químicas (através das células), que constituem em sua
totalidade o chamado sistema imune (COOPER, 2010).
O sistema imunológico ou imune é constituído por inúmeros órgãos linfoides,
tecidos linfáticos agregados a outros órgãos e células, que funcionam em sincronia
para manutenção da integridade corporal (JANEWAY et al., 2006). Através da
identificação de organismos patogênicos ou alérgenos, o sistema imune produz uma
resposta que seja apropriada para cada tipo de corpo estranho. No entanto, sua
função não é apenas de identificar patógenos e combatê-los, mas também garantir
que o corpo seja capaz de responder a estes agentes futuramente, produzindo a
chamada memória imunológica (PARHAM, 2009).
As defesas mais eficazes são as que impedem a penetração do antígeno. Sem
essa primeira defesa, conhecida como barreira física, fica impossível estabelecer
uma proteção adequada. Exemplos clássicos desta barreira e suas respectivas
respostas de defesa são a pele e a formação de cicatriz; o trato respiratório e a
produção de muco, tosse e espirro; o trato gastrointestinal, com vômitos e diarreia; e
o sistema urinário, com a produção de urina em fluxo constante (ABBAS;
LICHTMAN; POBER, 2012).
No entanto, a barreira física não é capaz de sozinha impedir que o organismo
patogênico cause infecções. Assim como o organismo tem várias formas de se
proteger, os patógenos possuem inúmeras formas de infecção e são capazes de se
adaptar, rapidamente ou com persistência ao longo do tempo, ao meio em que se
encontram, possibilitando sua penetração no hospedeiro (ALAM; GORSKA, 2003).
Para que o organismo se preserve, tanto de maneira rápida e imediata como em
longo prazo, ele é capaz de produzir mais duas barreiras de defesa: a imunidade
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inata ou natural e a imunidade adquirida ou específica (SHECHTER; LONDON;
SCHWARTZ, 2013).
A imunidade inata ou natural é a segunda barreira de defesa e consiste de
mecanismos celulares e moleculares de defesa rápida. Uma vez que o microorganismo invasor penetra no organismo, ele é reconhecido como diferente dos
componentes normais ali presentes (JANEWAY; MEDZHITOV, 2002). O organismo
então centraliza seus mecanismos de defesa inata para o local da infecção, levando
a reações teciduais denominadas de inflamação. Durante o processo inflamatório há
um aumento do fluxo sanguíneo no local da lesão, permitindo que células se
acumulem no local e sejam capazes de atacar o agente invasor e eliminá-lo
(JONES; HUNT; KING, 2000).
Cada infecção é tratada de forma independente e característica, não havendo
assim imunidade permanente contra o patógeno causador da doença. Apesar de
não serem específicas e responder aos patógenos de forma genérica, a resposta
inata do sistema de defesa predominante nos mamíferos, esta pronto para
responder a qualquer momento em que um invasor for detectado (DELVES et al.,
2013).
A inflamação é fundamental para a defesa do organismo, neutralizando a
infecção em seu estágio inicial. No entanto, ela é insuficiente uma vez que o sistema
de defesa deve ser capaz não só de neutralizar um agente agressor, mas também
de memoriza-lo e ser capaz de elaborar uma resposta mais eficiente caso esse
agente venha a causar uma nova infecção (MITCHELL et al., 2012). Assim, as
imunidades inata e adquirida trabalham em equilíbrio e se complementam em suas
ações (IWASAKI; MEDZHITOV, 2010).
A imunidade adquirida consiste na capacidade de reconhecer um invasor,
destruí-lo e armazenar a memória relacionada a todo este processo. Para isso, ele
requer de um sistema complexo e sofisticado (SMITH-GARVIN; SIGAL, 2013) que
envolve duas respostas imunes, a humoral e a celular. A resposta humoral é
composta pelos linfócitos B, que são capazes de reconhecer antígenos
extracelulares e de superfície celular e se diferenciam em células capazes de
produzir anticorpos. A resposta celular é composta pelos linfócitos T, células de
especificidade restrita, que se dividem em Linfócitos T CD4 ou T auxiliares (helpers)
e os TCD8 ou T citotóxicos (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2012).
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Além das células T e B, existem tipos celulares importantes que desempenham
papel fundamental nas respostas imunológicas, tais como os macrófagos, as células
natural killer (NK, que fagocitam vírus) e as células apresentadoras de antígenos,
presentes em todos os tecidos do corpo. Os macrófagos são fundamentais para a
resposta imune, inata e adquirida, uma vez que, ao fagocitar os antígenos e
processa-los, em seguida, apresenta o antígeno para as células T, induzindo sua
ativação (TIZARD, 2012).

2.2 LINFÓCITOS

No embrião, a hematopoiese inicialmente ocorre no saco vitelino, passando
posteriormente para o fígado e baço. No final do desenvolvimento fetal, a
hematopoiese passa a ser realizada na medula óssea, onde permanece quase que
exclusivamente após o nascimento (HYTTEL, 2012; VEJLSTED, 2012).
Durante o desenvolvimento fetal as células hematopoiéticas na chamada
região aorta-gônada-mesonefros colonizam primariamente o fígado, seguindo
posteriormente para o timo e baço durante o chamado período hepatoesplênico, e a
medula óssea, durante o período medular, dando origem às células das linhagens
mieloide e linfoide (LAI; KONDO, 2008; REDECKE et al., 2013).
Recentes pesquisas sugerem que os progenitores linfoides na medula óssea
são uma população celular heterogênea, que inicialmente origina a linhagem
eritróide/megacariocítica, seguida pela linhagem mieloide, que originam os
granulócitos – neutrófilos, eosinófilos e basófilos – e macrófagos. Por último estas
população dá origem a linhagem linfoide, que segue para a formação das células
natural killer (NK) e os linfócitos T e B (YE; GRAF, 2007; JAGANNATHAN-BOGDAN;
ZON, 2013).
As células da linhagem linfoide são classificadas em dois grandes grupos, de
acordo com sua função e especificidade: um composto por grandes linfócitos
contendo grânulos em seu citoplasma; e outro por pequenos linfócitos de citoplasma
reduzido. Este último grupo pode ainda dividir-se em sublinhagens, de acordo com o
local onde se diferenciam (ERGUN et al., 2013). Os linfócitos saem da medula óssea
e penetram na corrente sanguínea, sendo transportados até os órgãos linfoides.
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Caso seu destino seja o timo, os linfócitos irão se proliferar e originar os linfócitos T.
Os linfócitos que não forem expostos ao ambiente tímico e atingirem os demais
órgãos e tecidos linfoides darão origem aos linfócitos B (STEVENS; WEISSMAN;
BUTCHER, 1982).
Os linfócitos são células migratórias do sistema imune, primordiais no estudo
imunológico em qualquer espécie. A partir do estimulo do antígeno, componentes
moleculares de agentes exógenos como bactérias e vírus, ambos os tipos de
linfócitos passam por uma fase de proliferação e diferenciação, tornando-se assim
células de memória e células efetoras (JANEWAY, 2006). As células de memória
são mais duradouras, possuindo uma vida útil maior que possibilita o sistema imune
a responder de forma mais rápida a ter novos contatos com o antígeno (ZANDI et
al., 2008). De forma oposta, as células efetoras atuam diretamente sobre o antígeno,
possuindo vida curta e restrita a um evento isolado.
Os linfócitos B podem seguir dois caminhos a partir do contato com o antígeno,
levando assim a formação de células B de memória e células B efetoras (ZANDI et
al., 2008). Quando ativados pelo contato com um microorganismo, os linfócitos B
proliferam e se diferenciam em células denominadas plasmócitos, produtoras e
secretoras de grandes quantidades de anticorpos. Alguns linfócitos B ativados não
se diferenciam nesse tipo celular, dando origem às chamadas células B de memória.
Estas células possuem vida longa e respondem rapidamente a uma segunda
exposição ao mesmo antígeno (BRYDER; SIGVARDSSON, 2010; RAMÍREZ;
LUKIN; HAGMAN, 2010; SIGVARDSSON, 2010).
Os linfócitos T, após atingirem o timo e se diferenciarem, podem permanecer
no órgão o serem lançadas novamente na corrente sanguínea. As células que
permanecem no timo podem originar subpopulações com uma função específica: os
T helper, responsáveis pela transformação dos linfócitos B em plasmócitos; os T
supressores, que inibem a atividade dos anticorpos de forma a controlar a resposta
imune diante do antígeno; os T citotóxicos, que agem diretamente sobre os
componentes estranhos ao organismo, causando sua lise ou apoptose. Os linfócitos
T que foram lançados na corrente sanguínea e atingem outros órgãos linfoides são
considerados células T de memória (OWEN; RAFF, 1970; LIANG; HOLMES;
ZÜÑIGA-PFLÜCKER, 2013).
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2.3 SISTEMA LINFÁTICO X SISTEMA LINFOIDE

Os linfócitos não se distribuem de forma homogênea nos tecidos e órgãos
linfoides, com exceção do timo, órgão composto exclusivamente por linfócitos T
(RAMISCAL; VINUESA, 2013). Este tipo celular pode ser encontrado em órgãos e
tecidos de dois grandes sistemas do corpo: o sistema linfático e o linfoide.
O sistema linfático é formado por uma extensa rede de vasos e nódulos
linfáticos conhecidos como linfonodos, que são responsáveis pelo transporte do
líquido linfático ou linfa, dos tecidos de volta para o sistema circulatório, com o qual
está intimamente interligado (DYCE; SACK; WENSING, 2010; KONIG; LIEBICH,
2011). Através dessa remoção de fluidos em excesso, o sistema linfático permite a
retirada de antígenos dos tecidos corporais e produz células conhecidas como
glóbulos brancos, leucócitos, linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos
conhecidas como plasmócitos (HARVEY, 2012).
O sistema linfoide por sua vez é mais abrangente. Além de englobar o sistema
linfático, abrange ainda todas as células, tecidos e órgãos do corpo que contêm
agregados linfocitários (EROSCHENKO, 2008). Os tecidos linfoides podem estar
distribuídos de forma difusa ou organizada. De acordo com o sistema no qual é
encontrado, pode ser classificado como MALT (associado à mucosa), GALT
(associado ao sistema gastrointestinal), SALT (associado à pele) e BALT (associado
ao sistema respiratório) (BANKS, 1998; BACHA; BACHA, 2000).
Os tecidos linfoides difusos estão distribuídos de forma desorganizada no
tecido conjuntivo frouxo de inúmeros sistemas orgânicos. Os tecidos linfoides
organizados podem dar origem a agregados celulares que aparecem de forma
solitária, como um nódulo linfático não encapsulado, ou de forma múltipla, com a
presença de inúmeros nódulos, com comunicação entre si ou não (PRESS;
LANDSVERK, 2012). Eles podem ainda originar os chamados órgãos linfoides,
nódulos

linfáticos

encapsulados

que

possuem

características

e

funções

especializadas.
Uma vez encapsulado, o tecido linfoide origina os chamados órgãos linfoides
primários ou centrais (timo e medula óssea) e secundários ou periféricos (linfonodos,
tonsilas e baço). Nos órgãos primários ocorre a linfopoiese (produção de linfócitos),
onde as células diferenciam-se, proliferam e amadurecem em linfócitos T (no timo) e
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B (fígado fetal e medula óssea) (ROLINK et al., 2006). Após o processo de
maturação celular, os linfócitos imunocompetentes migram para os chamados
órgãos linfoides secundários, onde interagem entre si para produção das respostas
imune celular e humoral, onde são geradas as células efetoras e de memória,
possibilitando a produção de resposta e memória imunológica (VEJLSTED, 2012).

2.4 TECIDOS E ÓRGÃOS LINFOIDES EM MAMÍFEROS

Nos órgãos linfoides primários as células são apresentadas aos antígenos e
expressam

receptores

específicos

para

estes,

produzindo

respostas

correspondentes ao tipo de agente agressor (PARHAM, 2009). Durante o
desenvolvimento fetal, os linfócitos T e B adquirem suas identidades celulares no
interior dos chamados órgãos linfoides primários.
Em ruminantes, suínos e alguns roedores, há a presença de nódulos linfáticos
agregados ao intestino delgado distal; e em aves há uma bolsa cloacal, chamada
bursa de Fabricius, que funcionam como órgãos primários (NAGY; OLÁH, 2007;
KOZUKA et al., 2010). O fígado é considerado um órgão linfoide primário durante a
vida fetal, dada sua importância no desenvolvimento do sistema imunológico através
da hematopoiese embrionária (REECE, 2006; CUNNINGHAM; KLEIN, 2008).
A medula óssea é a principal fonte de células-tronco pluripotentes em
mamíferos e o principal sítio de diferenciação dos linfócitos B recém-produzidos
(REIDARSON;

DUFFIELD;

MCBAIN,

2000).

Apesar

de

ser

essencial

e

primordialmente considerada como órgão hematopoiético, ela é considerada um
órgão linfoide primário devido ao seu papel na produção dos precursores dos
linfócitos B e T. Sua atividade continua por toda a vida dos mamíferos, onde as
células sanguíneas são renovadas continuamente (GASPER, 2000).
As células-tronco linfocíticas, atraídas por sinais quimiotáxicos tímicos, migram
da medula óssea para o timo e ocupam os espaços presentes no órgão,
extremamente ramificado. Com a idade, há uma involução do órgão, onde os
timócitos são substituídos gradativamente por células adiposas (BANKS, 1998).
Acredita-se que esse processo está relacionado com a ausência de sinais químicos
que mantém as células tímicas em atividade e multiplicação (PRESS; LANDSVERK,
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2012). Lubis, Ladds e Reilly (1982) acreditam que esta involução tecidual ocorra não
somente no timo, mas em todo o sistema linfoide.
Quando deixam os órgãos linfáticos primários, os linfócitos são considerados
imaturos e geralmente são eliminados por apoptose por serem considerados
inadequados pelo organismo. Os demais linfócitos se distribuem pelo corpo,
atingindo o tecido linfático difuso, assim como os órgãos linfáticos secundários:
linfonodos, baço, tonsilas e tecidos linfáticos organizados presentes em outros
sistemas, tais como o MALT e GALT (EROSCHENKO, 2008).
Os tecidos e órgãos linfoides secundários formam-se no final da vida fetal e
persistem por toda a vida adulta (HYTTEL, 2012). Estes se diferenciam dos órgãos
primários pela sua capacidade em aumentar de tamanho diante de um estímulo
imunológico, em resposta a presença de um antígeno.

2.5 SISTEMA LINFOIDE EM MAMÍFEROS AQUÁTICOS

A morfologia dos órgãos linfoides em mamíferos aquáticos é semelhante aos
dos demais mamíferos (SIMPSON; GARDNER, 1972). No entanto, podem ser
observadas algumas particularidades nos órgãos e tecidos linfoides secundários,
tais como a ausência de ceco e apêndice, considerados de importância no sistema
linfoide devido à presença de grandes aglomerados de tecido linfoide nestas regiões
(GREEN, 1972; PABST; ROMMEL; MCLELLAN, 1999) e a presença de agregados
linfoepiteliais nas regiões orofaríngea e anal (COWAN, 1994; SMITH; TURNBULL;
COWAN, 1999), denominadas tonsilas.
Smith, Turnbull e Cowan (1999) afirmar que a função da tonsila orofaríngea
ainda permanece incerta, porém autores afirmam que a resposta imune desta
estrutura funciona de forma paralela e complementar a dos linfonodos presentes na
região, uma vez que sua posição anatômica - no interior e na base da laringe,
ocupando o espaço no diâmetro das vias aéreas – não afeta de forma significativa a
passagem de ar, mesmo em animais com aumento dos linfonodos associado a
infecções respiratórias. Essa estrutura linfoepitelial foi primeiramente descrita na
laringe de Mesoplodon (ANTHONY; COUPIN, 1930), sendo relatado posteriormente
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em Orcella (ANDERSON, 1878), Phocoena phocoena (BEHRMANN, 1987) e T.
truncatus (SMITH; TURNBULL; COWAN, 1999).
O trato respiratório dos cetáceos tem sido modificado evolutivamente para uma
melhor adaptação a vida aquática (BERTA; SUMICH, 1999). Devido à ausência de
seios nasais, possivelmente uma adaptação para o mergulho (REIDENBERG;
LAITMAN, 2008), a localização da tonsila orofaríngea seria estratégica nestes
animais. Com a separação extensa dos sistemas respiratório e gastrointestinal,
acredita-se que sua localização incomum e sua superfície rugosa permitam a
apresentação e expulsão de antígenos, respectivamente durante a inalação. O ar
inspirado pelo respiradouro segue quase que diretamente pela nasofaringe até
atingir a laringe, traqueia e pulmões (PABST; ROMMEL; MCLELLAN, 1999;
ROMMEL; LOWENSTINE, 2001). Esta estrutura funcionaria de forma homóloga à
adenoide, estrutura nasofaríngea em humanos que compõem o anel de Waldeyer
(HELLINGS; JORISSEN; CEUPPENS, 2000).
Outra adaptação que levanta questionamentos é a presença de um órgão
linfoepitelial mucoso no canal anal de algumas espécies de cetáceos, denominada
tonsila anal, como relatada para Physeter catodon (UYS; BEST, 1966), Eschrichtius
robustus

(COWAN;

BROWNELL,

1974),

Platanista

gangetica

(YAMASAKI;

KOMATSU; KAMIJA, 1977), Stenella coeruleoalba (KOMATSU, 1979), Steno
bredanensis, Lagenodelphis hosei e T. truncatus (COWAN; SMITH, 1995). Apesar
da descrição em inúmeras espécies, esta não é considerada universal entre os
cetáceos (YAMASAKI; TAKAHASHI; KAMIJA, 1975; YAMASAKI; KOMATSU;
KAMIJA, 1977; CAVE, 1980; ROMANO et al., 1993).
Segundo Beineke et al. (2010), esta estrutura, pode estar envolvida na
apresentação de antígeno devido ao refluxo retal de água durante o mergulho. Uma
vez que os cetáceos não possuem ceco ou apêndice, a tonsila anal poderia
substituir algumas das funções destas estruturas anatômicas (COWAN; SMITH,
1995). A depleção no número de linfócitos nesta tonsila inicia-se após a puberdade e
juntamente com a diminuição progressiva na atividade imune, é vista como uma
involução do órgão, assim como verificado no timo (COWAN, 1994).
Essa depleção, relacionada à idade e comum em mamíferos (CHINN et al.,
2012), também é verificada em outros tecidos linfoides secundários, como os tecidos
linfoides associados à mucosa (MALT) e associados ao trato gastrointestinal,
conhecidos como placas de Peyer para todas as espécies de mamíferos desde sua
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descoberta em 1677 por J. C. Peyer. A GALT é bem desenvolvida em mamíferos
aquáticos e foi primeiramente descrita em peixe-boi amazônico por Beddard (1897).
A ocorrência das MALT e GALT, assim como da tonsila anal, não pode ser vista
como uma adaptação à vida aquática, uma vez que estes tecidos podem ser
encontrados em inúmeras espécies de mamíferos terrestres (PASTORET et al.,
1998), como bovinos, caprinos e suínos (LOWDEN; HEATH, 1995; SONI et al.,
2006; ROTHKÖTTER, 2009; MERCHANT et al., 2011).
Simpson e Gardner (1972) descreveram este tecido em cetáceos, como o T.
truncatus, Stenella longirostris, Inia geofrensis e Globicephala melas, sem, no
entanto, fazer menção de quais espécies este tecido foi encontrado e com qual grau
de desenvolvimento. Em Delphinapterus leucas, Romano et al. (1993) verificaram a
presença de agregados linfocitários na submucosa e lâmina própria do intestino,
sem formação de placas de Peyer, com presença de MALT mais proeminente no
TGI distal. Em contraste, grandes placas de Peyer confluentes foram verificadas no
intestino de T, truncatus (COWAN; SMITH, 1999).
A distribuição destes tecidos linfoides no trato gastrointestinal é aleatória entre
interespécies e não apresenta relação com idade ou sexo. No entanto, Cowan e
Smith (1995, 1999) afirmam que em adultos há uma atrofia linfocítica e formação de
dilatação cística das tonsilas anais, parte do processo fisiológico inerente à idade,
que também pode ser verificado nos MALT. Segundo Clark, Turner e Cowan (2005)
há uma involução quase completa deste tecido linfoide na região do cólon de T.
truncatus mais velhos.
Essa mesma involução pode ser observada no tecido tímico. Assim como nos
demais mamíferos terrestres, o timo em cetáceos é um órgão que pode ser
encontrado facilmente em filhotes e animais jovens, estando na maioria das vezes
ausente em adultos. Essa involução tímica é considerada um processo progressivo
lento relacionado à idade e para Wünschmann, Siebert e Frese (1999), está
intimamente ligado com a degeneração dos corpúsculos de Hassal e/ou
condensação do retículo epitelial tímico, achado comum em P. phocoena.
Há relatos de que há a presença de remanescentes de tecido tímico em
adultos saudáveis de P. phocoena e T. truncatus (BEINEKE et al., 2010) e que
muitas vezes é difícil distinguir macroscopicamente um timo em involução de tecido
adiposo. Ainda existe discordância entre os pesquisadores se a involução cística do
timo está relacionada somente com a idade (COWAN, 1994) ou se pode refletir o
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tempo de exposição a contaminantes presentes no meio ambiente de forma
imperceptível (BEINEKE et al., 2005; BEINEKE; SIEBERT; BAUMGARTNER, 2006).
No que se refere aos linfonodos, a arquitetura está de acordo com os achados
em outros mamíferos aquáticos da ordem Cetacea, com exceção das espécies
Delphinus delphis e P. phocoena, que apresentam disposição córtex-medula
contrária aos padrões das espécies de mamíferos e semelhante ao observado em
equinos e suínos (BANKS, 1998, BACHA; BACHA, 2000, PRESS; LANDSVERK,
2012). Algumas adaptações estão presentes no linfonodo de golfinhos e baleias,
como a presença de fibras de músculo liso na camada subcapsular de alguns
linfonodos viscerais. Romano et al. (1993) e Cowan e Smith (1999) sugerem que tal
característica possibilitaria um movimento ativo do órgão, potencializando a filtração
do fluido linfático por meio da contração capsular destes linfonodos.
Microscopicamente,

este

órgão

linfoide

também

apresenta

outras

particularidades, como a presença de centros germinativos mais evidentes e em
maior número em animais jovens, sendo às vezes imperceptível em animais adultos
(CAVAGNOLO, 1979). Para Simpson e Gardner (1972) isto se explica pela aparente
hiporreatividade dos tecidos linfoides secundários em mamíferos aquáticos. Isto não
implica necessariamente em uma resposta imune inadequada, como o sugerido por
Romano et al. (1993), podendo esta estar ligada diretamente a sanidade em
conjunto com a idade dos animais e a exposição a antígenos capazes de estimulálos imunologicamente.
O baço de cetáceos é um órgão simples, de tamanho reduzido quando
comparado aos demais órgãos (0,2% do peso corpóreo do animal), o que limita sua
capacidade de armazenamento sanguíneo (SLIJPER, 1958; BRYDEN, 1972). Por
conta de seu tamanho diminuto, o baço de cetáceos não podem ser classificados
como de armazenamento, como o de mamíferos terrestres. Zwillenberg (1960)
acredita que o baço de odontocetos e misticetos não possui uma denominação
clássica como em humanos e mamíferos terrestres e que em P. phocoena foram
encontradas fibras contráteis trabeculares e capsulares, o que tornaria o órgão um
reservatório. Cowan e Smith (1999) afirmam haver hematopoiese extramedular no
tecido esplênico de T. truncatus e sua superfície irregular permite que este acomode
grande quantidade de sangue, classificando o órgão na mesma categoria (PILLERI;
ARVY, 1971).
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O baço também não pode ser classificado como metabólico (caso do baço
humano) onde os tecidos linfoides são bem desenvolvidos. Tal característica em
cetáceos é vista apenas em animais jovens, onde a polpa branca, bem
desenvolvida, é formada predominantemente por nódulos linfáticos circundados pela
bainha linfoide periarteriolar. Em animais com idade mais avançada, estes centros
foliculares são raros e pouco desenvolvidos (ROMANO et al., 1993). Simpson e
Gardner (1972) afirmam que a baixa quantidade de nódulos linfáticos pode afetar a
sanidade de animais mais velhos caso este seja exposto a agentes infecciosos.
Assim como em linfonodos, não é esclarecido se há uma baixa imunoatividade deste
órgão em mamíferos aquáticos.
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3 OBJETIVOS

3.1 GERAL

•

Descrever a morfologia dos órgãos linfoides em cetáceos (Subordem
Odontoceti) encalhados nas regiões norte e nordeste do Brasil, machos e
fêmeas de diferentes faixas etárias.

3.2 ESPECÍFICOS

•

Descrever os aspectos macroscópicos do timo, baço, linfonodos, placas de
Peyer (intestinos grosso e delgado), tecidos linfoides associados a mucosa e
tonsilas orofaríngeas e anal das espécies Sotalia guianensis, Sotalia
fluviatilis,

Stenella

clymene,

Stenella

longirostris,

Inia

geofrensis,

Peponocephala electra e Globicephala macrorhynchus;
• Descrever microscopicamente os referidos órgãos, utilizando diferentes
técnicas: microscopia de luz, eletrônica de varredura e transmissão, e
imunohistoquímica;
• Utilizar a histomorfometria e/ou análise estatística quantitativa, sempre que
possível, para avaliar a presença de diferenças entre as espécies, faixas
etárias e sexo.
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4 MATERIAIS E MÉTODO

A pesquisa foi realizada de acordo com as normas da Comissão de Bioética da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
(Protocolo 2571/2012) e com autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio) para coleta e transporte

de material biológico com

finalidade científica (Licenças Sisbio 37369-1 e 37369-2, Anexos A e B).

4.1 ANIMAIS E AMOSTRAS

Foram analisados um total de 71 exemplares de odontocetos, sendo Sotalia
guianensis (n=24), Sotalia fluviatilis (n=09), Stenella clymene (n=13), Stenella
longirostris (n=05), Inia geofrensis (n=4), Peponocephala electra (n=13) e
Globicephala macrorhynchus (n=03), oriundos de eventos de encalhes nas regiões
norte e nordeste do Brasil, de ambos os sexos e diferentes grupos etários (filhote,
jovem e adulto). Os grupos etários foram definidos com base na dentição e/ou
comprimento

corpóreo

total

dos

animais

(JEFFERSON;

LEATHERWOOD;

WEBBER, 1993).
Foram estudados os órgãos timo, baço, linfonodos, placas de Peyer (intestinos
grosso e delgado), tonsilas orofaríngea e anal, bem como os tecidos linfoides
associados à mucosa da pele, sistema genital feminino e vasos sanguíneos. As
amostras biológicas foram obtidas nos acervos úmidos de Organizações Não
Governamentais: Fundação Mamíferos Aquáticos – FMA (Sergipe), Associação de
Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos – AQUASIS (Ceará), Instituto
Biota de Conservação – BIOTA (Alagoas) e a Organização Social, Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM (Amazonas).
Inicialmente, antes da obtenção de amostras biológicas, todas as carcaças
foram avaliadas para determinar seu estado de decomposição. Posteriormente, as
mesmas foram classificadas dentro de cinco categorias básicas (CODES), conforme
sugerido por Geraci e Lounsbury (2005).
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Estas categorias foram definidas tendo como base características específicas: CODES 1 para animal vivo; CODES 2 para carcaça em boas condições; CODES 3
para carcaça em estado razoável; CODES 4 para carcaça em decomposição
avançada; e CODES 5 para carcaça mumificada ou restos de esqueleto. Apenas
espécimes CODES 2 e 3 foram usados no estudo.

4.2 NECROPSIA E ANÁLISE MACROSCÓPICA

Os animais foram posicionados em decúbito lateral direito e uma incisão foi
realizada no flanco esquerdo para remoção da pele e tecido adiposo. Dois cortes
adicionais foram feitos perpendicularmente ao meio do flanco, nas regiões umbilical
e anal. Um quarto corte foi feito paralelamente ao corpo , formando um quadrilátero
(“janela”) para permitir o acesso às vísceras abdominais. Um quinto corte foi feito
para permitir o acesso aos órgãos torácicos (REYNOLDS; ROMMEL; BOLEN, 2002).
Ambas as cavidades, torácicas e abdominal, foram examinadas para
localização dos órgãos de interesse in loco, possibilitando a exposição do intestino,
bem como a identificação de quaisquer tecidos linfoides associados à mucosa
nasofaríngea, pele, vasos sanguíneos, sistema respiratório e trato gastrointestinal.
Foram coletadas amostras de intestino aleatoriamente, entretanto por motivos
didáticos, optou-se por dividir o intestino em terço inicial (proximal) e médio (medial)
como intestino delgado devido a sua estrutura mais delgada, e terço final (distal)
como intestino grosso, uma vez que seu epitélio é diferenciado quando comparado
ao demais terços intestinais.
Todos os órgãos foram identificados, fotodocumentados e dissecados. Após,
pequenas amostras de tecidos foram coletadas, lavadas e fixadas em formol 10% para microscopia de luz e eletrônica de varredura e imunohistoquímica e solução de
Karnovsky modificada (2,5% de glutaraldeído e 2% de paraformaldeído em solução
tampão fosfato de sódio a 0,1M e pH 7,4) para microscopia eletrônica de
transmissão.
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4.3 ANÁLISES MICROSCÓPICAS

Para análise microscópica de luz, as amostras foram lavadas em água corrente
após a fixação, desidratadas em soluções crescentes de etanol (70% a 100%),
diafanizadas em xilol e incluídas em Paraplast®. As secções (6µm) foram coradas
por técnicas de Hematoxilina-Eosina, Tricrômio de Masson e Tricrômio de Mallory e
as lâminas foram capturadas e analisadas ao microscópio de luz (Nikon Eclipse E800).
Para análise de microscopia eletrônica de varredura, as amostras foram
submetidas à lavagem em água destilada (3x 10’, sob rotação), posteriormente
desidratadas em série crescente de etanol sob rotação [70% (1x 15’); 80% (1x15’);
90% (1x15’) e 100% (3x30’)], secas em aparelho ponto crítico, montadas em bases
metálicas de alumínio (stub), utilizando cola de carbono, e cobertas com ouro por
sputting. As amostras foram então analisadas no microscópio eletrônico de
varredura (LEO 435 VP).
Os tecidos para microscopia eletrônica de transmissão foram seccionados em
fragmentos menores (0,2-0,3cm) e pós-fixados em solução de tetróxido de ósmio a
1% em solução tampão fosfato de sódio durante 2 horas a 4°C. Em seguida, os
tecidos foram desidratados em séries crescentes de alcoóis (60-100%) e embebidos
em solução de óxido de propileno e resina Spurr (proporção 1:1; 6h à temperatura
ambiente).
Posteriormente, estas foram substituídas por resina pura durante 6 horas, após
foram inclusas em resina pura em moldes de borracha e levados à estufa para
polimerização (36h). Após a polimerização, foi realizada a triagem dos blocos e a
obtenção de cortes de 1-3µm em ultramicrótomo. As secções foram coradas em azul
de toluidina para exame ao microscópio de luz e localização das áreas de interesse.
Cortes ultrafinos (90ŋm) foram obtidos com faca de diamante e coletados em telas
de 200 ‘mesh’, que após foram contrastadas com solução de acetato de uralina a
4% e citrato de chumbo a 0,4%, examinadas e capturadas em microscópio
eletrônico de transmissão (JEOL-JSM 6100).
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4.4 IMUNOHISTOQUÍMICA

Para marcação de linfócitos, optou-se pela marcação de linfócitos T CD3
através de análise imunohistoquímica, seguindo o descrito por Beineke et al. (2001).
Secções (5µm) foram desparafinizadas e reidratadas antes do início do protocolo.
Os

tecidos

foram

pré-tratados

com

tampão

de

recuperação

antigênica

(Tris/EDTA/Tween) por 20min a 96°C. Após resfriar em temperatura ambiente, foram
feitas lavagens em TBS (tampão TBS-HCL/Tween).
Após recuperação, a área do tecido foi delimitada com caneta hidrofóbica e foi
feito bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 3% por 15min em temperatura
ambiente (TA). As lâminas foram então lavadas em água corrente, seguida por água
destilada e TBS. Para bloqueio de proteínas, utilizou-se a solução Goat Serum 2,5%
(Kit ImmPRESS HRP Anti-Rat Ig, Mouse adsorbed, Vector Laboratories, USA) por
20min, TA. Após incubação, os tecidos foram lavados em TBS para aplicação do
anticorpo primário (concentração 1:200; MCA1477 - Rat Anti Human CD3,
ABDSerotec, USA), permanecendo em câmara úmida overnight a 4°C.
As lâminas foram então lavadas em TBS para incubação com Immpress
Reagent (Kit ImmPRESS HRP Anti-Rat Ig, Mouse adsorbed, Vector Laboratories,
USA) por 20-30min em TA. Após lavagem, procedeu-se com a revelação da reação
(Cromógeno ImmPACT™ DAB, Vector Laboratories, USA). Os tecidos foram
lavados em água corrente, contra-corados com hematoxilina e as lâminas montadas
com Permount.

4.5 HISTOMORFOMETRIA

Linfonodos mesentéricos foram avaliados por estereologia a fim de avaliar a
densidade de volume vascular (VV) e de comprimento vascular (CV). Estes
linfonodos foram escolhidos devido à grande quantidade destes obtidas durante as
necropsias e à sua ocorrência em todas as espécies estudadas, fornecendo assim
uma análise estatística mais confiável.
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Para analise por estereologia foram utilizadas as lâminas de microscopia de luz
através do programa de sobreposição Stepanizer (TSCHANZ; BURRI; WEIBEL,
2011). As imagens das cápsulas de linfonodos foram analisadas para contagem dos
vasos sanguíneos em uma área conhecida, denominada de área de teste (TA). A fim
de evitar superestimativa dos vasos, estabeleceu-se uma regra básica: no campo a
ser contado, definido como um quadrado, duas linhas (bordas esquerda e inferior)
foram consideradas como proibidas para a contagem de quaisquer vasos tocandoas, e duas linhas (borda direita e superior) foram consideradas como permitidas para
a contagem de vasos.
A variável VV, expressa como percentagem (%), foi estimada de acordo com a
fórmula: VV=PTT/Tpt [PTT: número de pontos de teste que tocam os vasos; Tpt:
número total de pontos de teste no sistema (100)]. A variável CV, expressa em
mm/mm3, foi estimada de acordo com a fórmula: CV=2(N/AT) [n: número de vasos
sanguíneos dentro da área teste; AT: área de teste (45.692,65 mm2)].
Os dados foram distribuídos de forma paramétrica, Sendo assim, os testes One
Way ANOVA seguido de Tukey- Kramer pós-teste para comparações múltiplas
(GraphPad Prism 5 Software) foram aplicados entre os diferentes grupos etários
(filhotes, jovens e adultos). Os resultados foram apresentados como média±desvio
padrão (P<0,05).
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5 RESULTADOS

5.1 MORFOLOGIA DOS LINFONODOS, BAÇO E TIMO

Os resultados do presente estudo originaram três trabalhos científicos, sendo
que todos já se encontram publicados e/ou disponíveis online (n=2) ou em fase final
de publicação (n=1). Em decorrência da detenção dos direitos autorais por parte dos
Periódicos responsáveis pela publicação dos mesmos, não foi possível descrever os
resultados obtidos na presente tese.
O estudo da topografia e morfologia dos linfonodos originou o artigo intitulado
“Morphological analysis of lymph nodes in Odontocetes from North and
Northeast coast of Brazil” (SILVA et al., 2014a, Anexo C).
O artigo sobre a morfologia do baço intitulado “Accessory spleen in
cetaceans and its relevance as a secondary lymphoid organ” (SILVA et al.,
2014b, Anexo D).
Já a descrição do timo originou o capítulo de livro intitulado “Microscopic
study of the thymus of Guiana dolphin and Humpback whale”1.

5.2 MORFOLOGIA DOS TECIDOS LINFOIDES ASSOCIADOS À MUCOSA

Foram analisados os tecidos linfoides associados à mucosa de 46 animais,
sendo 24 Sotalia guianensis (boto-cinza), 6 Sotalia fluviatilis (tucuxi), 4 Stenella
clymene (golfinho-climene), 6 Inia geofrensis (boto-vermelho), 2 Peponocephala
electra (golfinho-cabeça-de-melão) e 2 Globicephala macrorhynchus (baleia-pilotode-peitorais-curtas).

1

SILVA, F. M. O. Microscopy Advances in Scientific Research and Education, a ser
publicado pela Formatex Research Center.
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1

Tabela 1 – Lista de amostras coletadas por espécie, de acordo com o sexo e o grupo etário
(jovem:filhote:adulto).

Espécies
Inia geoffrensis
Globicephala macrorhynchus
Peponocephala electra
Sotalia guianensis

2

N° de
machos/grupo
etário
1:0:3
0:1:1
0:2:0

N° de
fêmeas/grupo
etário
1:0:1
-

4:4:2

3:6:4

N° total de animais
avaliados
6
2
2
24

Sotalia fluviatilis
0:2:0
0:4:0
6
Stenella clymene
0:0:2
0:0:2
4
Stenella longirostris
0:0:1
0:0:1
2
Total
23
22
46
1
Grupo etário definido de acordo com o preconizado por Jefferson, Leatherwood e Webber (1993);
2
Foi avaliado um feto macho, em terço final de gestação, totalizando 24 amostras desta espécie e 46
no total.

5.2.1 Tonsila orofaríngea

A tonsila orofaríngea (TO) era composta macroscopicamente por uma massa
oval palpável, localizada na região ventral à cartilagem cricóide da laringe. Sua
estrutura é altamente trabeculada, decorrente do espessamento da mucosa, e pela
presença de pequenas fossas e fendas não profundas (Figura 1A).
Em animais jovens observou-se que a TO era maior e mais evidente quando
comparada aos animais adultos. Não foi possível avaliar a diferença entre sexos
uma vez que o número de espécimes disponíveis para tal análise era reduzido.
Histologicamente, a TO era composta por um complexo linfoepitelial,
constituída por epitélio colunar pseudoestratificado não-ciliado (Figura 1C) e
invaginações superficiais, que adentram o tecido conjuntivo adjacente, formando
criptas (Figura 1B). Junto às criptas, os linfócitos estavam presentes de forma
organizada, em forma de nódulos linfáticos com centros germinativos em sua área
central (Figura 1B, 1C e 1D), ou desorganizada, onde o infiltrado linfocitário permease pelo tecido conjuntivo, tornando difícil de visualizar o limite entre o tecido
conjuntivo e o linfoide (Figura 1C e 1D). Inúmeros linfócitos T foram verificados
próximos ao epitélio de revestimento (Figuras 1E e 1F).
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Figura 1 – Tonsila orofaríngea de Odontocetos

Fonte: (Silva, F. M. O., 2014)
Legenda: Figura A. Tonsila orofaríngea (cabeça de seta) de Peponocephala electra jovem. Barra:
1,5cm. B-D. Fotomicrografias de tonsila orofaríngea de filhotes de Sotalia guianensis. B.
Microscopia eletrônica de varredura. Ducto da cripta (cabeças de seta), circundada por
tecido conjuntivo (TC). Cripta coberta por aglomerados de linfócitos (*). E. C. Tecido epitelial
pseudoestratificado colunar (cabeça de seta) na luz da fenda tonsilar. Linfócitos organizados
em nódulos linfáticos (*). HE. 40x. Área em maior aumento com linfoblastos indicados por
cabeça de seta. HE. 100x. D. Nódulo linfático com centro germinativo evidente (Cg).
Presença de linfócitos desorganizados, concentrados densamente (Ld) próximo ao Cg ou de
forma difusa, adentrando o tecido conjuntivo adjacente (*). Vasos sanguíneos em destaque.
HE. 20x. E, F. Imunohistoquímica. E. Controle negativo. F. Marcação de linfócitos T CD3, de
cor amarronzadas, próximo ao epitélio pseudoestratificado cilíndrico (Epc) que reveste a
cripta. Contracoloração com hematoxilina. 40x.
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5.2.2 Tecido linfoide associado à pele

Foram encontradas coleções densas de linfócitos na pele de feto e filhote de
Sotalia guianensis, ambos machos. Todos os aglomerados linfoides estavam
localizados entre a epiderme e derme, próximos a lâmina própria (Figuras 2A, 2E e
2F).

5.2.3 Tecido linfoide associado ao sistema genital feminino

Aglomerados de tecido linfoide próximos à lâmina própria da cérvix uterina
foram observados em um exemplar jovem de Sotalia guianensis, em fase
reprodutiva. A cérvix, de superfície pregueada, era formada pelas camadas: mucosa
(revestida por epitélio colunar simples), mucosa e serosa (Figura 2A e 2B).

5.2.4 Tecido linfoide associado aos vasos sanguíneos

Junto à artéria pulmonar de uma fêmea de Sotalia guianensis adulta foram
observados aglomerados de tecido linfoide, onde os linfócitos encontravam-se
organizados,

sendo

circundados

por

uma

camada

de

fibras

desorganizadas de forma a não caracterizarem uma cápsula (Figura 2).

colágenas,
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Figura 2 – Fotomicrografia de tecidos linfoides associados à mucosa.

Fonte: (SILVA, F. M. O., 2014)
Legenda: Figura 2. Fotomicrografia de tecidos linfoides associados à mucosa. A. Pele de filhote de
Sotalia guianensis. Epitélio (Ep), com papila dérmica terminando em um aglomerado de
tecido linfoide (*) na derme (De). Hematoxilina-eosina (HE). B. Cérvix uterina de Sotalia
guianensis jovem. Presença de pregas (cabeças de seta) em sua superfície. Vasos
sanguíneos (*) na camada submucosa (SuM), seguida pela camada Muscular (Ms). HE.
10x. C. Artéria pulmonar de Sotalia guianensis adulta. Lúmen (*), camada média (Md) e
camada adventícia (Ad). Aglomerado linfoide (Al) adjacente à camada de músculo cardíaco
(M). HE. 4x. D. Aglomerado linfoide (Al) em maior aumento, circundado por fibras colágenas
(Col). Tricrômio de Masson. 40x. E, F. Imunohistoquímica. Aglomerado linfoide presente na
pele de um Globicephala macrorhynchus jovem. E. Controle negativo. F. Marcação de
linfócitos T CD3, de cor amarronzadas, em meio a linfócitos B. Contracoloração com
Hematoxilina. 40x.
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5.4.5 Tecido linfoide associado ao trato gastrointestinal

Os tecidos linfoides associados ao trato gastrointestinal (GALT) eram
compostos por aglomerações de linfócitos presentes nas alças intestinais ao redor
do lúmen (Figura 3B) de forma difusa (Figura 3C, 3D e 3E) ou em uma região
circunscrita (organizado).

Figura 3 – Intestinos e tecidos linfoides associados ao trato gastrointestinal em Odontocetos

Fonte: (SILVA, F. M. O., 2014)
Legenda: Figura 3. A. Delimitação estimada dos intestinos delgado (ID) e grosso (IG) de Sotalia
guianensis. Barra: 3cm. B-D. Fotomicrografias de diferentes porções do intestino de
Odontocetos. B. Terço inicial. Filhote de Sotalia guianensis. Agregação de nódulos linfáticos
(*) circundando o lúmen intestinal (LuI). Hematoxilina-eosina (HE). 4x. C. Fotomicrografia
eletrônica de varredura do terço médio de intestino de Inia geofrensis. Tecido linfoide
delimitado por fibras colágenas densamente organizadas, indicadas por cabeças de seta. D.
Terço final. Sotalia guianensis adulto. Epitélio estratificado escamoso (Ees) retal, seguido
por uma lâmina de tecido linfoide difuso (*). HE. 10x.

41

O GALT organizado foi verificado na maioria dos casos de placas de Peyer
(PP) devido à sua aparência distinta, caracterizada por verdadeiros agregados de
linfócitos que formaram uma saliência que muitas vezes adentraram o lúmen
intestinal (Figura 4A). As PPs eram como estruturas de formato redondo, oval ou
irregulares (Figura 4B e 4C), onde os linfócitos reuniram-se dando origem ao
chamado nódulo linfático (Figura). As PP variaram em tamanho e quantidade,
estando presentes em maior quantidade nos terços inicial e médio, principalmente
em animais jovens quando comparado a animais adultos. Não houve variação
quanto ao sexo no que diz respeito à quantidade ou tamanho das GALT.
Em alguns filhotes os nódulos linfáticos apresentaram sua região central mais
fracamente corada. Esta fraca coloração deve-se a presença de inúmeros
linfoblastos, células em proliferação que possuem maior tamanho e núcleo menos
heterocromático quando comparadas aos linfócitos (Figura 4E). Estes nódulos
linfáticos não foram capsulados, sendo delimitados por fibras colágenas densamente
organizadas (Figura 4F).
As PP apresentaram-se como nódulos linfáticos solitários (Figura 5A e 5B),
próximos uns aos outros (Figuras 5C e 5D) ou agregados/ ligados uns aos outros
(Figura 5E). Em alguns casos as vilosidades intestinais estavam ausentes no local
onde os ductos linfáticos “desembocavam” na superfície da mucosa em direção ao
lúmen intestinal (Figuras 5B, 5C e 5F).
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Figura 4 – Intestino e tecido linfoide associado à mucosa gastrointestina em Inia geofrensis

Fonte: (SILVA, F. M. O., 2014)
Legenda: Figura 4. A. Intestino de Sotalia fluviatilis. Mucosa interna, evidenciando a presença de
aglomerados de tecido linfoide, formando dobras e sulcos, indicados por cabeças de seta.
Barra: 0,5cm. B-D. Fotomicrografias de Placas de Peyer, porção proximal (B-D e F) e
mediana (E) do intestino delgado de Inia geofrensis. B. Prega intestinal (Pi), com a presença
de dois nódulos linfáticos isolados (*). Área com ausência de vilosidades na luz intestinal
indicada por cabeça de seta. Hematoxilina-eosina (HE). 10x. C. Nódulo linfático (*) em maior
aumento. Vilosidade (Vil), mucosa (Mu), submucosa (SMu) e camada muscular interna
(Cmi). HE. 10x. D. Tecido linfático difuso (TLd) em comunicação com o lúmen intestinal.
Destaque para as unidades secretoras (glândulas mucosas) das glândulas de Brünner.
Célula caliciforme indicada por cabeça de seta. HE. 20x. E. Linfoblastos indicados por
cabeça de seta, circundados por linfócitos de núcleo mais escuro e em menor tamanho. HE.
100x. F. Nódulo linfático (*) delimitado por fibras colágenas, com ausência de cápsula.
Tricrômio de Masson. 10x.
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Figura 5 – Intestino grosso e tecidos linfoides associados à mucosa gastrointestinal em Odontocetos

Fonte: (SILVA, F. M. O., 2014)
Legenda: Figura 5. Terço inicial (A, D), medial (C, E, F), distal (B). A. Peponocephala electra jovem.
Nódulo linfático protuberante (*) após criofratura do fragmento de intestino grosso. B-F.
Sotalia guianensis. B. Glândulas intestinais (Gi) em evidência, circundando o nódulo linfático
(*). Camada submucosa (SMu). 20x. B. Transição do epitélio glandular (Vilosidade – Vil) e
epitélio estratificado em destaque. Camada muscular interna (Msi) e externa (Mse) visíveis.
10x. C. Glândulas intestinais (Gi) em evidência, circundando os nódulos linfáticos (*).
Camada Submucosa (SMu). HE. 20x. D. Nódulos linfáticos solitários, de tamanhos bem
distintos. Hematoxilina-eosina (HE). 20x. E. Stenella clymene. Nódulos linfáticos com
comunicação entre si (“ponte de tecido linfático difuso”) indicada por cabeça de seta.
Vilosidade (Vil) e camada submucosa (SMu). HE. 10x. F. Globicephala macrorhynchus
jovem. Nódulo linfático (*) presente na fossa formada pelas pregas intestinais. Vilosidade
(Vil), mucosa (Mu) e submucosa (SMu). HE. 10x.
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5.2.6 Tonsila anal

A tonsila anal (TA) foi composta por um agregado de tecido linfoide, mais
discreto em tamanho quando comparada com a tonsila orofaríngea. Assim como a
TO, a TA possui criptas e/ou fendas que ocorrem exclusivamente no canal anal
(Figura 6A), se estendendo até o ânus.
Histologicamente, a tonsila anal foi composta por ramificações de epitélio
escamoso que penetram na mucosa intestinal e dão origem as criptas. Aglomerados
de linfócitos, difusos (Figura 6B) ou organizados (Figura 6C), recobrem algumas
regiões das criptas, muitas vezes penetrando na lâmina própria (Figura 6B). Estes
aglomerados podem se organizar em nódulos linfáticos (Figura 6D), que são
delimitados por uma rede de fibras colágenas densamente organizadas (Figuras 6E
e 6F).
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Figura 6 – Tonsila anal em Sotalia guianensis

Fonte: (SILVA, F. M. O., 2014)
Legenda: Figura A. Segmento distal do intestino. 1. Mucosa pregueada contendo agregados linfoide;
2. Epitélio sem tecido linfoide; 3. Canal anal. Barra: 2cm. Presença de fendas e criptas na
área em maior aumento. Barra: 0,5cm. B-C. Cripta revestida por epitélio escamoso (cabeça
de seta). Aglomerados de linfócitos (*) circundando o lúmen (Lu) da cripta. Hematoxilinaeosina. HE. B. 10x. C. 20x. D. Nódulos linfáticos (*) circundados por fibras colágenas,
coradas em azul. Tricrômio de Masson. 10x. E. Nódulo linfático, delimitado por fibras
colágenas densamente organizadas (seta). Presença de linfócitos (área em destaque) e
linfoblastos (cabeça de seta). Corte semi-fino. Azul de Toluidina. 8.900x. F. Fotomicrografia
eletrônica de varredura. Nódulos linfáticos, delimitados por fibra colágena, indicados por
setas. Em maior aumento, abertura das criptas tonsilares.
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6 DISCUSSÃO

O sistema imune presente nas mucosas é o maior presente no corpo se
considerarmos seu tamanho e função, uma vez que o tecido mucoso recobre grande
parte dos tecidos do corpo de humanos e mamíferos terrestres e aquáticos. Assim, a
produção de linfócitos nestes tecidos é essencial para a produção de uma resposta
imune rápida e eficiente (SOCIETY OF MUCOSAL IMMUNOLOGY, 2012).
Apesar dos locais dos MALTs serem anatomicamente separados, eles
permanecem ligados funcionalmente, uma vez que os linfócitos presentes em um
local específico estimulam uma resposta imunológica generalizada, levando a
produção de IgA na mucosa de inúmeros órgãos (CESTA, 2006). Assim, o sistema
imune da mucosa produz uma resposta celular independente e uma resposta
adquirida sistêmica (JANEWAY; MEDZHITOV, 2002).
Verificamos a presença de dois tipos específicos de estrutura MALT, uma
organizada (O-MALT), delimitada por fibras colágenas organizadas, e uma
desorganizada ou difusa (D-MALT), composta por populações de linfócitos entre a
lâmina própria e a base do epitélio de revestimento.
As tonsilas orofaríngeas (TO) já foram descritas em espécimes como T.
truncatus (CAVE, 1980; COWAN; SMITH, 1999) e Delphinapterus leucas (ROMANO
et al., 1993). Em nosso estudo, as TOs foram encontradas nas espécies Sotalia
guianensis, S. fluviatilis, Stenella clymene e Peponocephala electra, não sendo
possível afirmar a não existência nas outras espécies Tal fato pode estar associado
ao fato dessa estrutura não ser muito conhecidas pelos pesquisadores que
trabalham na área e à sua localização incomum. Assim, mais estudos fazem-se
necessários para verificar se as mesmas estão presentes em outras espécies ou se
há alguma correlação entre espécies que justifique a ocorrência ou ausência desta
tonsila.
Smith, Turnbull e Cowan (1999) acreditam que a localização da TO expõe os
cetáceos a um perigo eminente em casos de infecções ou inflamações devido a sua
localização nas vias respiratórias de cetáceos. No entanto, ao estudar T. truncatus,
esses pesquisadores não encontraram nenhuma alteração significativa que ocluísse
as vias aéreas dos animais avaliados, sugerindo que a resposta imune deste órgão
linfoide está de alguma forma segregada dos linfonodos presentes na região. Tal
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fato é corroborado no presente estudo, onde não houve aumento de tamanho em
nenhum dos animais estudados.
A função adaptativa desta estrutura em cetáceos permanece incerta para
muitos pesquisadores. De acordo com nossos achados histológicos, acreditamos
que as TO podem ser comparadas com as tonsilas faríngeas em humanos e tonsilas
palatinas em mamíferos terrestres, umas vez que apresentam as mesmas
características linfoides (GRIST, 1990). Verificamos ainda presença de uma
estrutura de superfície irregular, repletas de criptas e fendas, o que sugere uma
barreira física para possibilitar a apreensão de corpos estranhos.
A pele possui um conjunto de mecanismos imunológicos únicos uma vez que
está sob constante estresse fisioquímico. Streilein (1989) propõe que o sistema
linfoide associado à pele (SALT) é composto uma coleção única de células que se
organizam de acordo com a necessidade de proteger o animal contra patógenos.
Em nosso estudo foram encontrados linfócitos maduros em fragmentos de pele em
todos os animais analisados, de forma desorganizada ou não, o que corrobora com
o descrito por Streilein (1983).
Os nódulos linfáticos presentes na cérvix uterina não possuem descrição
semelhante em nenhuma literatura de cetáceos, já tendo sido relatado em humanos.
Entretanto, este tipo de tecido linfoide associados na mucosa normalmente
encontra-se presente em locais cujo contato com antígenos é constante (BANKS,
1998). Wira et al. (2005) acreditam que sua presença esteja intimamente ligada à
migração celular, ativada pelas variações hormonais presentes durante o ciclo
menstrual. Lima e Alves (2008) afirmam que a cérvix seria o principal sítio para uma
resposta imune uma vez que nesta região há grande concentração de linfócitos
intraepiteliais com potencial para ativação. Tal fato corrobora com os achados do
presente estudo, uma vez que a fêmea que apresentava a MALT em sua cérvix
estava em maturidade sexual.
Assim como a pele, o intestino é um local constantemente desafiado por
antígenos durante toda a vida do animal, tornando-o altamente vulnerável a
infecções (MACDONALD, 2003; HOORWEG; CUPEDO, 2008). A integridade desta
mucosa é mantida por inúmeras células de defesa, que podem estar organizadas
estruturalmente ou não. Em cetáceos, Cowan et al. (1999) descreveram a presença
de uma placa contínua de tecido linfoide na lâmina própria da mucosa e submucosa
do intestino de T. truncatus jovens. O mesmo foi verificado em nosso estudo, com a
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presença de placas contínuas e descontinuas nas porções proximal e medial dos
intestinos avaliados.
As tonsilas anais (TA) foram observadas em inúmeras espécies de cetáceos,
tais como Physeter catodon (UYS; BEST, 1966), Eschrichtius robustus (COWAN;
BROWNELL, 1974), Platanista gangetica (YAMASAKI; KOMATSU; KAMIJA, 1977),
Stenella coeruleoalba (KOMATSU, 1979) e T. truncatus (COWAN; SMITH, 1995). No
entanto, estudos desenvolvidos por Cave (1980), Yamasaki, Takahashi e Kamija
(1975) e Yamasaki, Komatsu e Kamija (1977) e Romano et al. (1993) não relatam a
ocorrência da TA nas espécies avaliadas, diferente deste estudo onde estas tonsila
foram encontradas em quatro das sete espécies estudadas.
Não podemos afirmar que esta estrutura é universal em cetáceos, uma vez que
os relatos variam entre as espécies. Acreditamos que a TA ocorra em maior número
do que o verificado na literatura, fato inerente à dificuldade de identificação das
mesmas durante o exame macro e microscópico do intestino, já que a observação
de sua presença ou ausência só é possível através da abertura e avaliação de toda
a porção distal do intestino.
Cowan et al. (1999) acreditam que as TAs são consideradas de extrema
importância imunológica em cetáceos devido à sua localização em um ponto
anatômico estratégico, funcionando como barreira à apresentação de antígenos em
casos de refluxo durante o mergulho (BEINEKE et al., 2010). Tal fato é corroborado
em nosso estudo, uma vez que linfócitos T, células base para apresentação de
antígeno, encontravam-se presentes nas TAs avaliadas no presente estudo.
A marcação positiva dos linfócitos T CD3 observada neste estudo, utilizando
um anticorpo anti-rat específico para humanos e que possuem reatividade cruzada
com P. phocoena, corrobora com o verificado por Beineke et al. (2001), que utilizou
um anticorpo anti-rabbit. Tais achados mostram que é possível utilizar antígenos
para leucócitos de diferentes espécies para determinação do fenótipo de linfócitos
em tecidos linfoides de cetáceos.
Diante destes achados, podemos concluir que o tecido linfoide associado à
mucosa em cetáceos é semelhante ao observado em mamíferos terrestre, com
adaptações inerentes ao meio aquático, como a presença de tonsilas orofaríngea e
anal, assegurando uma resposta imunológica mais eficiente diante de desafios
antigênicos constantes, tais como contaminantes ambientais, presentes em seu
habitat.
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7 CONCLUSÕES

Com base no presente estudo e na bibliografia existente, podemos concluir que
os órgãos e tecidos linfoides em cetáceos são semelhantes aos observados em
mamíferos domésticos, com algumas particularidades, consideradas adaptativas ao
meio aquático.
Novos grupos de linfonodos foram descritos para os cetáceos de ocorrência no
litoral brasileiro, possuindo arquitetura semelhante ao descrito na literatura para
mamíferos terrestres.
Baços acessórios, de morfologia idêntica ao baço principal, podem tem uma
função de reservatório sanguíneo complementar, assim podendo ser considerado
como um órgão linfoide compensatório à atividade esplênica durante o mergulho.
O timo, assim como em mamíferos terrestres, possui involução e presença de
corpúsculos de Hassal maiores relacionadas com a idade.
Os tecidos linfoides associados à mucosa em cetáceos são semelhantes ao
observado em mamíferos terrestre, com adaptações inerentes ao meio aquático,
como a presença de tonsilas orofaríngea e anal, assegurando uma resposta
imunológica mais eficiente diante de desafios antigênicos constantes presentes em
seu habitat.
Através dos dados obtidos neste estudo será possível uma melhor
compreensão do funcionamento e estrutura do sistema imunológico das espécies
estudadas, colaborando na elucidação das causas de encalhe destes animais, que
poderão funcionar como potenciais indicadores ambientais.
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