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PRANCHAOl 

Representação esquemática das sete subfamílias de Phyllostomidae organizadas 

segundo o cladograma proposto por Wetterer et ai. 2000. Representantes das 

cinco subfamílias destacadas em preto (Desmodontinae, Glossophaginae, 

Phyllostominae, Carolliinae e Stenodermatinae) foram utilizados nesta tese; 

excetuando-se aqueles das sub famílias Brachyphyllinae e Phyllonycterinae ( em 

azul) que não foram estudadas. Destacam-se também exemplos de algumas 

espécies mais características de cada subfamília. 

IC- índice de consistência 

IR- índice de retenção 
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PRANCHA0 2 

Figuras 1 e 2: Equipe de pesquisadores armando redes de neblina "Mist-nets" 

(setas) em corredores próximos a árvores frutíferas e cursos d' água na 

localidade Rio do Peixe, Bonito (MS). 
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PRANCHA 02 
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PRANCHA03 

Figura 1: Pesquisadores retirando um espécime da Família Phyllostomidae 

capturado pela rede de neblina. 

Figuras 2A e 2B: Gaiola e sacos de pano onde os espécimes coletados eram 

mantidos após a captura (2A). Em 2B, detalhe de dois filostomídeos 

aprisionados dentro da referida gaiola. 
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PRANCHA 03 
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PRANCHA04 

Figura 1: Laboratório montado na base de apoio à expedição onde a equipe de 

pesquisadores trabalhava no material coletado na noite anterior. 

Figura 2: Pesquisadora realizando a análise biométrica de um espécime 

coletado. 
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PRANCHA04 
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PRANCH A OS 

Figuras 1 e 2: Fotomacrografias de Phyllostomus hastatus (1 , Phyllostominae) 

e Sturnira lilium (2, Stenodermatinae) em decúbito dorsal, com a parede ventral 

seccionada no plano sagital mediano e rebatida lateralmente para exposição do 

trato digestório. Nas áreas enquadradas destaca_m-se o estômago à esquerda, e os 

intestinos extremamente recurvados e deslocados para a direita dentro da 

cavidade abdominal. 

Est- estômago 

Int- intestinos 
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PRANCHA OS 
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PRANCHA06 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Phyllostomidae, aqm 

exemplificado em Mimon bennetti (Phyllostominae ), corado pelo método do 

P AS. Observar o detalhamento de alguns aspectos gerais da sua morfologia 

interna e externa. Alguns desses aspectos, dentre outros, serão abordados 

também nas pranchas 38 a 49. 

Eso- esôfago 

Cd- região cárdica 

CPi- constrição pilórica 

Duo- duodeno 

EP- esfincter pilórico 

F- região fúndica 

FC- fundo cego 

GdC- grande curvatura 

IC- incisura cárdica 

Pi- região pilórica 

PqC- pequena curvatura 

SA- sulco angular 

SI- sulco intermédio 

TPF- transição pilo-fúndica 
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PRANCHA07 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Desmodus rotundus demonstrando 

sua morfologia externa. 

Figura lB: Desenho da anatomia externa do estômago de Desmodus rotundus. 

Notar o alongamento e o diâmetro estreito e aproximadamente uniforme do 

fundo cego (FC), terminando com uma pequena curvatura para a esquerda. 

Eso- esôfago 

Duo- duodeno 

JEG- junção esofagogástrica 
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PRANCHA OS 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Desmodus rotundus demonstrando 

sua morfologia interna. 

Figura 1B: Desenho da anatomia interna do estômago de Desmodus rotundus. 

Notar as delicadas pregas longitudinais e paralelas e de arranjo tortuoso por toda 

a superficie luminal do fundo cego (setas). 

16 
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PRANCHA09 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Diaemus youngii demonstrando 

sua morfologia externa. 

Figura 1B: Desenho da anatomia externa do estômago de Diaemus youngii. 

Notar seu formato cônico com o pequeno estreitamento na porção inicial (seta), 

e a maior largura de sua porção terminal (*). 

FC- fundo cego 
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PRANCHA 09 
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PRANCHAlO 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Diaemus youngii demonstrando 

sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Diaemus youngii. 

Observar as delicadas pregas de sua superficie luminal dispostas de forma 

longitudinal e paralelas, porém com arranjo tortuoso, estendendo-se no sentido 

do comprimento do órgão (setas). 
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PRANCHA 1 1  

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Anoura caudifera demonstrando 

sua morfologia externa. 

Figura lB: Desenho da anatomia externa do estômago de Anoura caudifera. 

Notar sua forma sacular e arredondada, com um fundo cego (FC) bem dilatado. 

A grande curvatura é bem mais pronunciada do que a pequena curvatura. JEG 

inserida próximo ao centro do órgão e ligeiramente abaixo da JGD. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA 11 

FC 
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PRANCHA12 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Anoura caudifera demonstrando 

sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Anoura caudifera. 

Destaques para as pregas da mucosa longitudinais e paralelas no sentido do 

comprimento do órgão (setas), onduladas no centro (*) e radiadas antero

posteriormente ( * ); e a região pilórica tubular. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JEG- junção esôfago-gástrica 

JGD- junção gastroduodenal 

Pi- piloro 
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PRANCHA13 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Glossophaga soricina 

demonstrando sua morfologia externa. 

Figura lB: Desenho da anatomia externa do estômago de Glossophaga 

soricina. Destacando sua forma sacular com um fundo cego (FC) pouco 

dilatado; e o maior pronunciamento da grande curvatura em relação a pequena 

curvatura. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA 14 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Glossophaga soricina 

demonstrando sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Glossophaga 

soricina. Destaques para as pregas da mucosa longitudinais e paralelas ao longo 

da pequena curvatura (seta), no centro da região fúndica com aspecto ondulado 

e paralelo (*) e radiado antero-posteriormente (*); além da estreita região 

pilórica (Pi). 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JEG- junção Esôfago-Gástrica 

JGD- junção Gastroduodenal 
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PRANCHA 15 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Phyllostomus hastatus 

demonstrando sua morfologia externa. 

Figura lB: Desenho da anatomia externa do estômago de Phyllostomus 

hastatus. Destaques para seu aspecto sacular e estreitando-se no sentido do 

duodeno (Duo), fundo cego arredondado (FC); pequena e grande curvaturas 

aproximadamente paralelas, sendo a última muito arredondada; sulco angular 

(SA) próximo ao início da região pilórica (Pi). 

Eso- esôfago 
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PRANCH A 16 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Phyllostomus hastatus 

demonstrando sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Phyllostomus 

hastatus. Destaques para as pregas longitudinais e paralelas acompanhando a 

pequena curvatura (seta), e de forma mais ondulada no lado da grande_curvatura 

(*); região pilórica afunilada (Pi); JEG acima da JGD. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JEG- junção esôfago-gástrica 

JGD- junção gastroduodenal 
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PRANCHA 17 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Chrotopterus auritus 

demonstrando sua morfologia externa. 

Figura 1 B: Desenho da anatomia externa do estômago de Chrotopterus auritus. 

Destaques para seu aspecto reniforme; fundo cego pouco desenvolvido (FC); o 

paralelismo entre as pequena e grande curvaturas, sendo a última extremamente 

arredondada. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA 18 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Chrotopterus auritus 

demonstrando sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Chrotopterus auritus. 

Destaques para: pregas longitudinais e paralelas no piloro, bem como por todo o 

fundo (setas) e neste último com aspecto ondulado, enquanto que na margem da 

grande curva estas são radiadas (*); JEG e JGD aproximadamente a mesma 

altura. 

Duo- Duodeno 

Eso- esôfago 

JEG-junção esôfago-gástrica 

JGD- junção gastroduodenal 

Pi- piloro 
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PRANCHA 19 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Mimon bennetti demonstrando sua 

morfologia externa. 

Figura lB: Desenho da anatomia externa do estômago de Mimon bennetti. 

Observar sua forma sacular e afunilada no sentido pilórico (Pi), similar ao de P. 

hastatus; fundo cego (FC) grande e arredondado; e o grande desenvolvimento 

da grande curvatura. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA 20 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Mimon bennetti demonstrando sua 

morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Mimon bennetti. 

Destaques para as pregas longitudinais e paralelas (setas), e no fundo cego 

ligeiramente onduladas (*); região pilórica afunilada (Pi); JEG acima da JGD. 

Duo- duodeno 

JGD- junção gastroduodenal 
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PRANCH A 2 1  

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Caro/lia perspicillata 

demonstrando sua morfologia externa. 

Figura 1B: Desenho da anatomia externa do estômago de Caro/lia 

perspicillata. Destaque para sua forma tubular e alongada, e o fundo cego 

ligeiramente arredondado (FC). 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA22 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Carol/ia perspicillata 

demonstrando sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Carol/ia perspicillata. 

Destaques para as pregas longitudinais e paralelas (setas) acompanhando as 

curvaturas do estômago, e no fundo cego ligeiramente onduladas (*); região 

pilórica curta e recurvada para a esquerda (Pi); JEG acima da JGD. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JEG- junção esôfago-gástrica 

JGD- junção gastroduodenal 

44 



EG 

1B 

45 



PRANCHA 23 

Pigura l A: Fotomacrogra:fia do estômago de Artibeus obscurus demonstrando 

sua morfologia externa. 

Figura lB :  Desenho da anatomia externa do estômago de Artíbeus obscurus. 

Destaques para sua forma triangular; vestíbulo cárdico (VC) desenvolvido e 

di latado frontalmente, sendo separado do bem desenvolvido fundo cego (FC) 

por um sulco. Sulco angular (SA) presente no início do pí loro (Pi), que se 

recurva sobre a curvatura menor. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA 2 4  

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Artibeus obscurus demonstrando 

sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Artibeus obscurus. 

Destaque para as pregas de arranjo complexo como um "zig-zag" 

principalmente no fundo cego (*) e no vestíbulo cárdico (seta); região pilórica 

curta (Pi); JEG acima da JGD. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JGD-junção gastroduodenal 
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PRANCHA 2 5  

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Uroderma bilobatum 

demonstrando sua morfologia externa. 

Figura 1B: Desenho da anatomia externa do estômago de Uroderma bilobatum. 

Particularidades destacadas: fundo cego (FC) bastante alongado e com um ápice 

recurvado como se fosse um "gancho", estando separado do vestíbulo cárdico 

por um sulco; vestíbulo cárdico (VC) bem desenvolvido frontalmente; piloro 

(Pi) é estreito e curto. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA 26 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Uroderma bilobatum 

demonstrando sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Uroderma bilobatum. 

Destaque para as pregas de arranjo em "zig-zag" de orientação antero-posterior 

principalmente no fundo cego (*), no vestíbulo cárdico (seta) essas estão mais 

inclinadas para a direita e tomam-se longitudinais a medida que se aproximam 

da região pilórica (Pi); JEG acima da JGD. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JEG- junção esôfago-gástrica 

JGD- junção gastroduodenal 
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PRANCHA27 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Platyrrhinus helleri demonstrando 

sua morfologia externa. 

Figura 1B: Desenho da anatomia externa do estômago de Platyrrhinus helleri. 

Observar o fundo cego (FC) alargado e recurvado anteriormente e também está 

separado do vestíbulo cárdico por um sulco; vestíbulo cárdico (VC) pouco 

desenvolvido em relação aos outros Stenodermatinae; piloro (Pi) é estreito . e 

curto 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCHA28 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Platyrrhinus helleri demonstrando 

sua morfologia interna. 

Figura lB: Desenho da anatomia interna do estômago de Platyrrhinus helleri. 

Notar o arranjo das pregas gástricas em "zig-zag" (setas) no fundo e no 

vestíbulo cárdico, dirigindo-se no sentido do piloro (Pi); e de orientação 

diagonal no sentido antero-posterior margeando a grande curvatura e o fundo 

cego (*)- Destaque também para a JEG acima da JGD. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JEG- junção esôfago-gástrica 

JGD- junção gastroduodenal 
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PRANCHA29 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Sturnira lilium demonstrando sua 

morfologia externa. 

Figura 1B: Desenho da anatomia externa do estômago de Sturnira lilium. 

Destacando o vestíbulo cárdico (VC) alongado e estreito, o sulco que o separa 

do fundo cego (FC) espaçoso e arredondado; e o piloro curto e afunilado (Pi). 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 
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PRANCH A 30 

Figura lA: Fotomacrografia do estômago de Sturnira lilium demonstrando sua 

morfologia interna. 

Figura 1B: Desenho da anatomia interna do estômago de Sturnira lilium. 

Destaque para as pregas arranjadas em rede com interdigitações no fundo cego 

( * ), enquanto que no fundo e no vestíbulo cárdico essas estão dispostas de 

forma longitudinal e paralela (setas) dirigindo-se no sentido do piloro (Pi). 

Observar também a localização da JEG acima da JGD. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

JEG- junção esôfago-gástrica 

JGD- junção gastroduodenal 
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PRANCHA 31 

Macro-categorias propostas segundo as observações da anatomia macroscópica 

do estômago dos representantes da Família Phyllostomidae estudados. Cada 

categoria está aqui exemplificada por um de seus representantes característicos. 

• H ematófaga (Desmodus); 

• Simples-sacular (Phyllostomus); 

• Sacular (Anoura); 

• Intermediária-sacular (Carol/ia); 

• Complexa-sacular (Artibeus). 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

Est- estômago 

FC- fundo cego 

JEG- junção esofagogástrica 

Pi- piloro 

SA- sulco angular 

VC- vestíbulo cárdico 
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Si mples-sacu l.ar  

Hematófaga 

Intermediá ria-sacular  

Sacu lar  
Eso 

SA 
Complexa-sacu lar  
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PRANCHA 32 

Macro-categorias propostas para a anatomia do estômago dos representantes da 

Família Phyllostomidae, organizadas segundo o cladograma proposto por 

W etterer et al. 2000 para todas as sub famílias de Phyllostomidae, excetuando-se 

as subfamílias Brachyphyllinae e Phyllonycterinae, que não foram estudadas. 

Cada categoria encontra-se destacada por todos os seus representantes 

característicos estudados, e organizados segundo as subfamílias a que 

pertencem. 

• H ematófaga (Desmodontinae ); 

• Sacular (Glossophaginae); 

• Simples-sacular (Phyllostominae); 

• Intermediária-sacular (Carolliinae); 

• Complexa-sacular (Stenodermatinae ). 

64 



• Com plexa-sacular 

Uroderma Platyrrhinus 

• Intermediária-sacular  

• Si mples-sacu lar  

Mimon Clirotopterus 

• Sacu lar 

Glossophaga 

• Hematóf aga 

Diaemus 
65 
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PRANCHA33 

Desenhos macroscópicos da anatomia interna do estômago de Phyllostomidae 

para detalhamento do padrão de pregas orientadas de forma longitudinal e 

paralelas. Este é observado encontrada nas porções tubulares do estômago de 

todos os Phyllostomidae, aqui exemplificados em: 

Figura 1: Mimon (Phyllostominae) 

Figura 2: Carol/ia (Carolliinae) 

Figura 3 :  Sturnira (Stenodermatinae) 

No lado esquerdo das pranchas 33 a 37 encontram-se os desenhos das 

miniaturas dos respectivos estômagos com a área demarcada que foi utilizada 

nas ampliações à direita. 
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PRANCHA 33 

• Padrão Longitudinal e Paralelo: regiões tubulares 

Mimon 

Carol/ia 

Sturníra 
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PRANCHA 34 

Desenhos macroscópicos da anatomia interna do estômago de Phyllostomidae 

para detalhamento do padrão de pregas orientadas de forma onduladas e 

paralelas. Este é característico das partes não tubulares do estômago como o 

fundo, e são observados nos gêneros de Glossophaginae, Phyllostominae e 

Carolliinae, aqui exemplificados em: 

Figura 1: Glossophaga (Glossophaginae) 

Figura 2:  Chrotopterus (Phyllostominae) 

Figura 3: Phyllostomus (Phyllostominae) 
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PRANCHA 34 

•Padrão Ondulado e Paralelo: regiões não-tubulares 

Glossophaga 

Chrotopterus 

Ph;·l/ostomus 
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PRANCHA35 

Desenhos macroscópicos da anatomia interna do estômago de Phyllostomidae 

para detalhamento do padrão de pregas orientadas de forma complexa e com 

interdigitações. Este é observado pela maior parte do estômago e somente entre 

os gêneros da subfamília Stenodermatinae. Detalhamos aqui a região do fundo 

cego observado em: 

Figura 1 :  Artibeus 

Figura 2: Uroderma 

Figura 3: Sturnira 

70 



PRANCHA 35 

•Padrão Complexo e com lnterdigitações I :  Stenode1matinae (FC) 

Arribeus 

Uroderma 

Sturniru 
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PRANCHA 36 

Continuação da prancha 35, que caracteriza o padrão de pregas orientadas de 

forma complexa e com interdigitações, observado somente entre os 

Stenodermatinae. Detalhamos aqui as regiões do fundo e do vestíbulo cárdico 

observadas em: 

Figura 1: Uroderma 

Figura 2 :  Platyrrhinus 

Figura 3:  Artibeus 
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PRANCHA 36 

•Padrão Complexo e com I nterdigitações I I :  Stenodermatinae (F/VC) 

Uroderma 

Platyrrhinus 

' . . _,., 
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PRANCHA 37 

Desenhos macroscópicos da anatomia interna do estômago de Phyllostomidae 

para detalhamento do padrão de pregas orientadas de forma longitudinal e 

paralelas, porém com um arranjo tortuoso e com numerosas anastomoses. 

Esta organização é observada por toda a extensão do fundo cego, e somente em 

gêneros da subfamília Desmodontinae. 

Figura 1: Diaemus 

Figura 2 :  Desmodus 
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PRANCHA 37 

•Padrão Tortuoso e com Numerosas Anastomoses: Desmodontinae 

Diaemus 

Desmodus 
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PRANCHA 38 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Desmodus rotundus, corado 

pelo método de rotina do H-E. Destacamos a forma alongada do fundo cego 

(FC) e alguns detalhes nas áreas circundadas, como: a presença de delicadas 

pregas longitudinais e paralelas em toda a sua extensão do estômago, e estas 

possuem um arranjo tortuoso e com numerosas anastomoses (setas duplas, em A 

e B); além da espessa camada muscular em C. 

M- camada muscular 

Pi- piloro 

TPF- transição pilo-fúndica 
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PRANCHA 39 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Diaemus youngii, corado pelo 

método de rotina do H-E. Destaca-se, como em Desmodus, a forma alongada do 

fundo cego (FC), e nas áreas circundadas: o maior desenvolvimento da camada 

muscular circular interna (CI) em A; o arranjo da camada muscular (M) em 

feixes frouxamente organizados em B; e a presença de pregas longitudinais e 

paralelas (seta dupla, em D) com um arranjo tortuoso e com numerosas 

anastomoses (*, em C). 

Duo- duodeno 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- camada muscular 

TPF- transição pilo-fúndica 
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PRANCHA 40 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Anoura caudifera, corado pelo 

método do P AS. Destacam-se sua forma sacular e arredondada; o fundo cego 

(FC) bem dilatado com pregas longitudinais; fundo amplo (F); região pilórica 

(Pi) estreita, e nas áreas circundadas: em A, a JGD com parte do esfíncter 

pilórico (Ep) separando as áreas das glândulas pilóricas (GP) e de Brünner (GB) 

no lado duodenal (Duo), onde também se observam vilosidades (V); em B, 

destaca-se a incisura cárdica (IC) formada pelo espessamento da camada 

muscular (M), e o vestíbulo cárdico (VC). 

Cd- região cárdica 

TPF- transição pilo-fúndica 
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PRANCHA 41 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Glossophaga soricina, corado 

pelo método do H-E. Como em Anoura, destacam-se seu formato sacular e 

arredondada; vestíbulo cárdico (VC) pequeno; fundo cego (FC) pouco dilatado; 

fundo amplo (F); incisura cárdica (IC) proeminente; região pilórica (Pi) estreita, 

e nas áreas circundadas: em A, a localização das quatro camadas estruturais da 

parede gástrica; mucosa (Muc), submucosa (SM), muscular (M) e serosa (S), e 

nesta última a presença de tecido adiposo (Ta). 

Duo- duodeno 

Ep- esfíncter pilórico 

Eso- esôfago 

TPF- transição pilo-fúndica 
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2 mm 
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PRANCHA 42 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Phyllostomus hastatus, corado 

pelo método do H-E. Destacam-se o seu grande formato sacular; fundo cego 

(FC) arredondado; fundo amplo (F) com numerosas pregas longitudinais; região 

pilórica (Pi) estreita, e nas áreas circundadas: em A, as camadas muscular (M) e 

serosa (S), e nesta última a presença de tecido adiposo (Ta) e vasos sangüíneos 

(vs); em B, a localização das quatro camadas da parede gástrica; mucosa (Muc), 

submucosa (SM), muscular (M) e serosa (S), e a presença da incisura c.árdica 

(IC); em C, nota-se a presença do esfincter pilórico (Ep) projetado para o 

interior do duodeno (Duo); e em D, a organização das subcamadas musculares 

circular interna (CI) e longitudinal externa (LE) em feixes organizados 

:frouxamente, e ambas de espessuras semelhantes. 

Cd- região cárdica 

GB- glândula de Brünner 

TPF- transição pilo-fúndica 
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PRANCHA43 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Chrotopterus auritus, corado 

pelo método do H-E. Como observado em Phyllostomus, destacam-se também o 

a forma sacular, fundo cego (FC) arredondado; fundo amplo (F) estreitando-se 

no sentido do piloro (Pi), além de nas áreas circundadas: em A, a localização 

das quatro camadas da parede gástrica; mucosa (Muc ), submucosa (SM), 

muscular (M) e serosa (S), e a grande quantidade de tecido adiposo (Ta) nesta 

última; em B, C e D, as subcamadas musculares circular interna (CI) e 

longitudinal externa (LE) de espessuras semelhantes, ao longo do fundo cego e 

da grande curvatura, sendo mais espessas na última. 

TPF- transição pilo-fúndica 
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PRANCHA 44 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Mimon bennetti, corado pelo 

método do H-E. Destacamos sua forma sacular e afunilada no sentido pilórico 

(Pi), fundo cego (FC) grande e arredondado; fundo amplo (F) com pregas 

dispostas longitudinalmente e paralelas, melhor visualizadas na transição pilo

fündica (TPF), além de maiores detalhes nas áreas circundadas: em Al ,  nota-se 

a presença do esfíncter pilórico (Ep) formado pela camada muscular (M), sendo 

melhor observada esta disposição em A2, bem como sua simetria e a projeção 

para o interior do duodeno (Duo); em B, destaca-se a incisura cárdica (IC) 

formada pelo espessamento da camada muscular (M) na região da JEG. 

Cd- região cárdica 

Eso- esôfago 

GB- Glândulas de Brünner 

V - vilosidades 
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PRANCHA45 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Carol/ia perspicilata, corado 

pelo método do H-E. Destacamos sua forma tubular alongada e afunilada no 

sentido pilórico (Pi); fundo cego arredondado (FC); fundo amplo (F) com pregas 

dispostas longitudinalmente e paralelas, melhor visualizadas na transição pilo

fúndica (TPF), além de maiores detalhes nas áreas circundadas: em A, nota-se a 

organização das subcamadas musculares circular interna (CI) e longitudinal 

externa (LE) em feixes organizados frouxamente; em B, destacam-se na JEG a 

incisura cárdica (IC) abaixo do vestíbulo cárdico (VC); em Cl ,  a JGD esta 

melhor observada e nesta região em C2, se aprecia o delgado esfíncter pilórico 

(Ep) com o folheto associado à pequena curvatura mais desenvolvido do lado da 

pequena curvatura, destacando assim sua assimetria, bem como sua projeção 

para o interior do duodeno (Duo). 

Cd- região cárdica 

Eso- esôfago 

GB- Glândulas de Brünner 

M- camada muscular 

S- serosa 

V - vilosidades 
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PRANCHA 46 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Artibeus obscurus, corado pelo 

método do H-E. Destacamos sua forma triangular; o grande desenvolvimento do 

vestíbulo cárdico (VC) e do fundo cego (FC), acompanhado por um sulco 

externo. Observa-se ainda o padrão de pregas com arranjo complexo como um 

"zig-zag" principalmente no fundo cego e no vestíbulo cárdico; enquanto que na 

região pilórica (Pi) estas são longitudinais e paralelas. Nas áreas destacadas 

observamos: em A, a separação entre o vestíbulo cárdico e o fundo cego, pelo 

sulco externo é acompanhado por uma prega muscular (PM) alongada; em B, 

nota-se a constrição pilórica (CPi), e a projeção da camada muscular (M) para a 

formação do esfíncter pilórico (Ep ), separando as áreas das glândulas pilóricas 

(GP) e das glândulas de Brünner (GB). 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

F- região fúndica 

IC- incisura cárdica 

Muc- camada mucosa 

92 

SI- sulco intermédio 

SM- submucosa 

S- serosa 

V- vilosidades 
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PRANCHA 47 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Uroderma bilobatum, corado 

pelo método do H-E. Destacamos sua forma alongada com o fundo cego (FC) 

bastante desenvolvido e com ápice recurvado, o piloro (Pi) se apresenta estreito 

e curto, além de maiores detalhes nas áreas circundadas: em A e B, as camadas 

mucosa (Muc ), muscular (M) e serosa (S) no lado da pequena curvatura e 

grande curvatura, respectivamente; sendo na serosa observado a presença de 

tecido adiposo (Ta) e vasos sangüíneos (vs); em C e E, notamos também a 

presença de tecido adiposo na submucosa (SM); e em D, pregas dispostas 

antero-posteriormente. 

Cd- região cárdica 

F- região fúndica 
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PRANCHA 48 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Platyrrhinus helleri, corado 

pelo método do H-E. Destacamos o amplo fundo cego (FC) e o vestíbulo 

cárdico (VC) externamente separados por um sulco externo; o piloro (Pi) é 

estreito e curto, e toda a superficie interna é marcada por pregas irregulares e 

dispostas diagonalmente, principalmente na área central do órgão. Na área 

ampliada em A, nota-se que o sulco externo é acompanhado por uma prega 

muscular (PM) entre o vestíbulo cárdico e o fundo cego. 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

F- região .fúndica 

Muc- camada mucosa 

M- muscular 

S- serosa 
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PRANCHA 49 

Fotomicrografia de corte frontal do estômago de Sturnira lilium, corado pelo 

método do H-E. Destacamos sua forma alongada, com vestíbulo cárdico (VC) 

estreito, e separado do fundo cego (FC) espaçoso e arredondado pela típico 

sulco externo; o fundo (F) afunila-se no sentido do curto piloro (Pi). Nota-se 

também as pregas arranjadas em rede com interdigitações no fundo cego (D), 

enquanto que principalmente no fundo essas estão dispostas de forma 

longitudinal e paralela. Nas ampliações destacam-se: em A, o esfincter pilórico 

(Ep) pouco desenvolvido, porém mais representativo no lado da pequena 

curvatura, e a presença das glândulas pilóricas (GP) e de Brünner (GB); em B, a 

JEG; em C, a camada muscular (M) em feixes organizados frouxamente; em E, 

observa-se a prega muscular (PM) na região do sulco externo, e a presença de 

vasos sangüíneos (vs) na serosa (S). 

Cd- região cárdica 

Duo- duodeno 

Eso- esôfago 

F- região fúndica 

M- muscular 

Muc- camada mucosa 

S- serosa 

SM- submucosa 

SI- sulco intermédio 
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PRANCH A SO 

Fotomicrografias da JGD de morcegos Phyllostomidae destacando os três 

diferentes padrões da estrutura conformacional do esfíncter pilórico (Ep ). 

Figura 1 :  Esfíncter pilórico de Phyllostomus (Phyllostominae) representando o 

padrão assimétrico, com maior desenvolvimento do folheto do lado da grande 

curvatura (GdC). Este também é observado em: Chrotopterus (Phyllostominae); 

Anoura e Glossophaga (Glossophaginae). H-E, 4x. 

Figura 2:  Esfíncter pilórico de Carollia (Carolliinae) representando o padrão 

assimétrico, com maior desenvolvimento do folheto do lado da pequena 

curvatura (PqC). Este também é observado em: Uroderma; Platyrrhinus e 

Sturnira (Stenodermatinae). Neste último o esfíncter apresenta-se muito pouco 

desenvolvido. H-E, 4x. 

Figura 3 :  Esfíncter pilórico de Mimon (Phyllostominae) representando o padrão 

simétrico. Este padrão também é observado em: Artibeus (Stenodermatinae); 

Desmodus e Diaemus (Desmodontinae). PAS, 4x. 

Duo- duodeno 

GB- glândulas de Brünner 

M- camada muscular 

Pi- glândulas pilóricas 

V - vilosidades 
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Padrão 
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PRANCHA 51 

Fotomicrografia do padrão histológico geral da parede do estômago em 

morcegos Phyllostomidae, eg. Phyllostomus (Phyllostominae). Observar suas 

quatro camadas básicas: mucosa, submucosa, muscular e serosa, além do 

destaque de algumas estruturas que podem ser observadas nessas camadas, 

como a presença de: nódulo linfóide (n), fibras colágenas (c), muscular da 

mucosa (Mm), arteríola (A), vênula (V), tecido adiposo (Ta) e mesotélio (seta). 

Picro sirius, 4x. 

1 02 
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PRANCHA 52 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias das quatro camadas da parede gástrica em 

Stenodermatinae, destacada nos gêneros Uroderma ( 1 )  e Sturnira (2). Observar 

a camada muscular (M), e em 2 as subcamadas circular interna (CI) e 

longitudinal externa (LE) formadas por feixes de músculo liso entremeados por 

tecido conjuntivo. O destaque maior é dado a constituição da serosa (S), onde 

podemos notar a sua constituição por tecido conjuntivo frouxo contendo vasos 

(arteríola (A) e vênula (V)), adipócitos (*) e recoberta externamente pelo 

mesotélio (seta). Tricrômico de Mallory (1) e H-E (2), l Ox. 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCH A 53 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias das subcamadas musculares: circular interna 

(CI) e longitudinal externa (LE); e do mesotélio da serosa (seta larga) na região 

fúndica de Stenodermatinae (Sturnira (1)) e Phyllostominae (Phyllostomus (2)). 

Observar o maior desenvolvimento da camada muscular circular interna, e entre 

elas a presença de gânglios do plexo mioentérico (p) entremeados por fibras 

colágenas (fc). H-E (1) e Picro sirius (2), 20x. 

Muc- mucosa 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA54 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da parede gástrica da região pilórica de 

Glossophaginae (Anoura ( 1 )) e Stenodermatinae (Uroderma (2)). Destaques 

para as criptas (C) longas e glândulas curtas (Gl) da mucosa (Muc); o tecido 

conjuntivo frouxo da submucosa (SM); e as camadas musculares circular interna 

(CI) e longitudinal externa (LE) e a presença do plexo mioentérico (p) entre 

elas. H-E, l üx. 

cabeças de seta- muscular da mucosa 

seta larga- mesotélio (serosa) 
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PRANCHA 55 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da parede gástrica da região fúndica (fundo 

cego) em Carolliinae (Caro/lia (1)) e Phyllostominae (Chrotopterus (2)). 

Destaques para as pregas da superficie interna do estômago, constituídas pelo 

conjunto da mucosa (Muc) com a submucosa (SM), esta última com numerosos 

vasos sangüíneos (vs) em Chrotopterus (2). Observar a disposição da camada 

muscular circular interna (CI) em feixes frouxamente organizados, separados 

por tecido conjuntivo; além do seu maior desenvolvimento em espessura. 

Entretanto, em Chrotopterus esta camada (CI) apresenta similar espessura à 

camada longitudinal externa (LE). H-E l 0x (1); Picro sirius 4x (2). 

M- camada muscular 

cabeças de seta- muscular da mucosa 

seta larga- mesotélio (serosa) 
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PRANCHA 56 

Figura 1 :  Fotomicrografia da região do fundo cego de Carolliinae (Carol/ia). 

Notar as pregas da superficie interna do estômago, formadas pela mucosa (Muc) 

e pela delgada submucosa (SM). Destaque para as criptas (C) e para as 

glândulas fúndicas (GF), essas últimas mais profundas. H-E l üx. 

Figura 2 :  Fotomicrografia da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da região 

pilórica do estômago de Stenodermatinae (Uroderma). Destaques para as criptas 

(C) mais profundas que as glândulas pilóricas (GP), que se estendem até o limite 

da muscular da mucosa (cabeça de seta). Notar também a presença de arteríolas 

(a), vênulas (v) e adipócitos (*) no tecido conjuntivo frouxo da submucosa. H-E 

20x. 

1 1 2 
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PRANCHA57 

Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da 

região fúndica do estômago de Stenodermatinae (Sturnira). Destaques em lB  

para a constituição da submucosa: tecido conjuntivo frouxo (TCF) contendo 

arteríolas (a), vênulas (v) e adipócitos (*). H-E l üx (lA) e 20x ( lB). 

GF- glândulas filndicas 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 58 

Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da 

região do fundo cego do estômago de Stenodermatinae (Uroderma). Destaques 

para a presença de vasos sangüíneos (vs) ( lA) e nódulo línfóide (NL) (lB) na 

submucosa; e na mucosa as criptas (C) curtas e as glândulas fúndicas (GF) 

profundas, essas últimas contendo numerosas células parietais (P) e principais 

(Z). Tricrômico de Mallory l Ox ( lA) e 20x ( lB). 

cabeças de seta- muscular da mucosa 

i- infiltração de linfócitos 
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PRANCHA 59 

Figura 1: Fotomicrografia da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da região do 

fundo cego do estômago de Phyllostominae (Phyllostomus). Notar a presença de 

uma vênula (v) e de um nódulo linfóide (NL) no tecido conjuntivo da 

submucosa; e o grande desenvolvimento das criptas (C) e glândulas fúndicas 

(GF) da mucosa. H-E l Ox. 

Figura 2: Fotomicrografia da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da região 

pilórica do estômago de Stenodermatinae (Artibeus ). Destaques na mucosa para 

as criptas (C) e as glândulas pilóricas (GP), e em algumas dessas últimas 

podemos observar nitidamente sua forma tubular ramificada. Notar também a 

grande quantidade de tecido adiposo (Ta) encontrado na submucosa. H-E 1 Ox. 

M- camada muscular 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 60 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias da parede gástrica de Stenodermatinae 

(Uroderma), destacando sua mucosa (Muc), submucosa (SM) e camada 

muscular (M) da região fúndica (IA). Observar na área enquadrada em lB: 

numerosas células parietais (P) e principais (Z) na mucosa; a grande quantidade 

de tecido adiposo (Ta) encontrado na submucosa, além de vasos (arteríola (A) e 

vênula (V)); as duas subcamadas musculares, circular interna (CI) mais 

desenvolvida que a longitudinal externa (LE); e o mesotélio (seta) da serosa. H

E l Ox ( IA) e 20x ( lB). 

p- plexo mioentérico 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 61 

Figura 1: Fotomicrografia da mucosa (Muc), submucosa (SM) e camada 

muscular (M) da região fúndica (fundo cego) do estômago de Desmodontinae 

(Desmodus). Notar o padrão de pregas tortuosas e com numerosas anastomoses 

(áreas circundadas) observadas na superficie interna do órgão, além de criptas e 

glândulas pouco profundas da mucosa (setas). Destaque também para o grande 

número de vasos sangüíneos (vs) no tecido conjuntivo da submucosa; bem como 

para o grande desenvolvimento da camada muscular circular interna, que se 

apresenta formada por feixes musculares frouxamente organizados e 

entremeados por tecido conjuntivo. H-E l üx. 

Figura 2: Fotomicrografia da região fúndica (fundo cego) do estômago de 

Desmodontinae (Diaemus). Destaques para algumas características similares 

observadas na figura 1 ,  ou seja: pregas tortuosas e com numerosas anastomoses 

(áreas circundadas), e a presença de criptas e glândulas pouco profundas (setas) 

da mucosa (Muc ). Notar também alguns feixes de músculo liso da camada 

muscular (M) entremeados por tecido conjuntivo da submucosa (SM). H-E l üx. 
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Figuras lA e lB : Fotomicrografias da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da 

região fúndica (fundo cego) do estômago de Desmodontinae (Diaemus). Notar 

as típicas pregas tortuosas e anastomosadas da superficie interna, e as criptas e 

glândulas pouco profundas da mucosa (setas). Destaques a extensa 

vascularização do tecido conjuntivo da submucosa, além da presença de nódulos 

linfóides (NL). Na área enquadrada em (1B) temos o destaque para o nódulo 

linfóide (NL) da submucosa, e as criptas (C) e glândulas curtas com a presença 

de células parietais (P). H-E l Ox ( lA) e 40x (1B). 

vs- vasos sangüíneos 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 63 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias das camadas mucosa (Muc), submucosa 

(SM) e muscular (M) da região pilórica do estômago de Uroderma 

(Stenodermatinae), destacando uma prega da superficie interna (seta dupla) em 

( lA). Em (1B) destacamos esta prega, e sua constituição pela mucosa com um 

eixo da submucosa (seta). Notar também as criptas (C) e as glândulas mucosas 

pilóricas (GP) da mucosa, e a presença de capilares (área circundada) na lâmina 

própria; além de adipócitos (*) na submucosa. Tricrômico de Mallory 1 Ox (IA) 

e 20x (1B). 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA6 4  

Figura 1: Fotomicrografia de uma prega da superfície interna da região fúndica 

do estômago de Sturnira. Esta encontra-se tipicamente constituída pela camada 

mucosa (Muc) e pel<;t submucosa (SM). Na submucosa observamos a presença e 

tecido conjuntivo contendo vasos sangüíneos (vs) e infiltração de linfócitos (i). 

H-E l üx. 

Figura 2: Fotomicrografia da superfície e criptas (setas) da mucosa da região 

fúndica do estômago de Phyllostomidae, aqui representado por Mimon 

(Phyllostominae ). Observar seu revestimento constituído por um epitélio 

cilíndrico simples muco-secretor (ECS), e na lâmina própria (LP) a presença de 

capilares ( cp) e algumas células parietais (P) das glândulas fúndicas. No insert 

nota-se também células musculares lisas (m) na lâmina própria, além do muco 

(estrela) acumulado nas células do epitélio superficial e das criptas (C). H-E 40x 

e 1 OOx (insert). 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCH A 65 

Figuras l A  e lB: Fotomicrografias da junção esofagogástrica (JEG) do 

estômago de Carolliinae (Carollia). Em (lB) observar a transição entre o 

epitélio estratificado pavimentoso (EEP) do esôfago para o epitélio cilíndrico 

simples muco-secretor (ECS) do estômago. Neste último destacam-se na 

mucosa (Muc) as criptas (C) mais profundas que as glândulas cárdicas (GC), e 

estas últimas principalmente constituídas por células mucosas ( estrela), com 

algumas células parietais (P) entremeadas. H-E l Ox (IA) e 40x ( lB). 

cp- capilar 

M- camada muscular 
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PRANCHA 66 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias da junção esofagogástrica do estômago de 

Phyllostominae (Mimon). Observar em (IA) na mucosa do estômago (Est) as 

criptas (C) mais profundas que as glândulas cárdicas (GC). Em (lB) temos um 

maior destaque para o epitélio estratificado- pavimentoso (EEP) do esôfago 

(Eso ), e nas glândulas cárdicas a presença de células mucosas ( estrela), com 

algumas células parietais (P) entremeadas. H-E l üx (lA) e 20x ( lB). 

LP- lâmina própria 
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PRANCHA 67 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografia da junção esofagogástrica do estômago de 

Phyllostominae (Phyllostomus (1)), e Stenodermatinae (Sturnira (2)). 

Destaques para o epitélio estratificado pavimentoso (EEP) do esôfago; e na 

mucosa (Muc) do estômago, as criptas (C) mais profundas que as glândulas 

cárdicas (GC), estas últimas constituídas basicamente por células mucosas. H-E 

lOx. 

M- camada muscular 

SM- submucosa 
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PRANCHA 68 

Representação gráfica dos padrões de distribuição entre as células mucosas, 

parietais e principais observados ao longo das glândulas fúndicas e da transição 

pilo-fúndica, entre os gêneros das subfamílias de Phyllostomidae estudados. 

F- fundo 

Fc- fundo cego 

TPF- transição pilo-fúndica 
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PRANCHA 69 

Figura 1: Fotomicrografia da mucosa gástrica de Uroderma ( 1 )  e Platyrrhinus 

(2) (Stenodermatinae). Observar a forma tubular simples e alongada das 

glândulas fúndicas (GF), melhor visualizada em (1), contendo células mucosas 

do colo (Me), células parietais (P) e principais (Z); além das criptas (C) curtas 

com numerosas células mucosas (estrelas) e a lâmina própria (LP) ao redor das 

glândulas em (1 ).Em (2) nota-se a submucosa (SM) com numerosos vasos 

sangüíneos (vs) e tecido adiposo. H-E 40x ( 1 )  e 20x (2). 

cabeças de seta- muscular da mucosa 

1 38 



==================== PRA.t"lCHA 69 

1 39 



PRANCHA 70 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias da mucosa (Muc) e da submucosa (SM) 

gástrica da região fúndica de Desmodontinae (Diaemus). Destaques em ( lB) 

para as criptas e glândulas curtas (setas), com revestimento epitelial constituído 

por células cilíndricas mucosas (estrelas). Nas glândulas observam-se células 

mucosas (Me), células parietais (P) e principais (Z), envolvidas por uma lâmina 

própria (LP) delgada contendo capilares (cp). H-E 20x (1) e 40x (2). 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 71 

Figura 1 :  Fotomicrografia de área similar da figura 2 (prancha 70), enfatizando 

a escassez dos tipos celulares característicos das glândulas fúndicas de Diaemus, 

ou seja: células mucosas (Me), células parietais (P) e principais (Z). Notar os 

capilares (área circundada) na lamina própria (LP), e os vasos sangüíneos (vs) 

da submucosa (SM). H-E 40x. 

Figura 2 :  Fotomicrografia da típica mucosa gástrica de Desmodontinae, aqui 

representada em Desmodus. Notar a mucosa estreita com criptas curtas (setas) e 

o pequeno conteúdo celular de suas glândulas: células parietais (P) e principais 

(Z) envolvidas pela lâmina própria (LP). H-E 40x. 

cabeça de seta- muscular da mucosa 

estrelas - células cilíndricas mucosas 
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PRANCHA 72 

Figuras lA e lB: Fotomicrografia da mucosa gástrica da região fúndica de 

Glossophaginae (Anoura). Observar suas criptas (C) curtas e glândulas (GF) 

longas, e na submucosa (SM) a presença de vasos sangüíneos (vs). Em ( lB) 

nota-se o grande número de células parietais (P) por toda a extensão das 

glândulas fúndicas, entremeadas por células mucosas do colo (Me), e em sua 

base a presença de células principais (Z). No insert nota-se uma célula parietal, 

e o destaque da região do canalículo intracelular (cabeça de seta branca). H-E 

20x ( l A), 40x ( lB) e l O0x (insert). 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 73 

Figuras lA e l B: Fotomicrografia das pregas gástricas da região do fundo cego 

de Glossophaginae (Anoura). Em ( lB) notar suas glândulas fúndicas (GF) 

constituídas basicamente por células mucosas com algumas células parietais (P) 

entremeadas. H-E l üx ( lA) e 20x ( lB). 

C- criptas 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 74 

Figuras lA e lB: Fotomicrografia da parede gástrica da região de transição 

pilo-fúndica de Glossophaginae (Glossophaga). Observar em ( lB) o 

detalhamento da mucosa (Muc) com suas criptas (C) curtas e glândulas fúndicas 

(GF) longas, constituídas por numerosas células parietais (P) no istmo e colo, 

enquanto que na base há o predomínio de células mucosas (Me) com algumas 

células parietais entremeadas. Destaque também para a presença de capilares 

(áreas circundadas) na lâmina própria, e na submucosa (SM) vasos sangüíneos 

(vs). H-E l üx ( lA) e 20x ( lB). 

C- criptas 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- muscular 

cabeça de seta- muscular da mucosa 

seta- mesotélio 
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PRANCH A 75 

Figura 1 :  Fotomicrografia da mucosa fúndica de Glossophaga, destacando suas 

glândulas. Notar o grande número de células parietais (P) com algumas células 

mucosas do colo intercaladas (Me), e células musculares lisas (m) na lâmina 

própria. Destaque para o canalículo intracelular ( cabeça de seta branca) na 

célula parietal. H-E l OOx. 

Figura 2 :  Fotomicrografia de glândulas pilóricas de Glossophaginae (Anoura). 

Destaque para as criptas profundas (C) e as glândulas (GP) compostas 

principalmente por células mucosas com a presença de algumas células parietais 

(P). Na lâmina própria nota-se a presença de capilares (área circundada). H-E 

40x. 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 76 

Figuras 1 e 2:  Fotomicrografias da mucosa gástrica da região fúndica de 

Phyllostomus. Observar em ( 1 )  as criptas (C) curtas e as glândulas longas (GF), 

e no fundo cego (2) as criptas apresentam um maior desenvolvimento, 

possuindo uma profundidade similar à das glândulas. Nas criptas destacam-se 

somente células mucosas (estrelas). Nas glândulas fúndicas ( 1 )  observamos 

numerosas células parietais (P), entremeadas com células mucosas do colo 

(Me), e células principais (Z) restritas à sua base. Já no fundo cego (2) 

destacam-se um menor número de células parietais (P) no colo, enquanto que na 

sua base há um grande número de células principais (Z). No insert em (2) 

destacm-se as células parietais e principais, com algumas células mucosas 

entremeadas (Me). H-E 20x (1 e 2) e 40x (insert). 

NL- nódulo linfóide 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 77 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da 

região fúndica (fundo cego) do estômago de Chrotopterus. Observar as criptas 

(C) e as glândulas longas (GF). Nas glândulas próximo a sua base observam-se 

numerosas células principais (Z), com células parietais (P) e células mucosas do 

colo (Me) entremeadas. H-E l 0x ( IA) e 40x (IB). 

cp- capilares 

vs- vasos sangüíneos 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da mucosa (Muc) e submucosa (SM) da 

região fúndica (fundo cego) do estômago de Mimon. Observar suas criptas (C) e 

longas glândulas (GF). Nas glândulas ( lB) observamos numerosas células 

parietais (P) no colo, e células principais (Z) na base, um destaque para elas é 

observado no insert. H-E lüx (lA) e 20x (lB) e 40x (insert). 

vs- vasos sangüíneos 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCH A 79 

Figuras 1 (A-C): Fotomicrografias da região de transição pilo-fúndica do 

estômago de Phyllostominae (Mimon). Em ( lA) notam-se as pregas paralelas da 

mucosa (Muc) e submucosa (SM). No aumento da mucosa observado em ( lB) 

observamos criptas (C) e glândulas fúndicas (GF) longas, e em ( lC) a presença 

de numerosas células parietais (P) ao longo das glândulas e em sua base células 

mucosas (Me) com algumas células parietais entremeadas. numerosas células 

principais (Z), com H-E l Ox ( lA), 20x ( lB) e 40x ( lC). 

cp- capilares 

vs- vasos sangüíneos 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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PRANCHA 80 

Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da mucosa gástrica da região fúndica de 

Carolliinae (Carol/ia). Observar em ( lA) o maior desenvolvimento das 

glândulas (GF); e em ( lB) o grande número de células parietais (P), 

entremeadas com células mucosas do colo (Me), e células principais (Z) restritas 

à base dessas glândulas. H-E 20x ( lA) e 40x ( lB). 

C- criptas 

SM- submucosa 

vs- vasos sangüíneos 

cabeças de seta- muscular da mucosa 

160 



PRANCHA 80 

16 1 



PRANCHA 81 

Figuras 1 (A -C): Fotomicrografias da mucosa gástrica da região do fundo 

cego de Carol/ia. Observar em ( lA) as criptas (C) curtas e as glândulas longas 

(GF), e nestas a distribuição de células parietais (P), entremeadas com células 

mucosas do colo (Me) na região do istmo e colo, e as numerosas células 

principais (Z) restritas à base. Em (lB) notar a presença desses tipos celulares 

próximo a base das glândulas fúndicas, e em (1 C) o destaque para as células 

principais e algumas parietais intercaladas. H-E 20x ( lA), 40x ( lB) e l 00x ( l C). 

SM- submucosa 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da região de transição pilo-fúndica do 

estômago de Caro/lia. Em (lA) notam-se as pregas paralelas da mucosa (Muc) e 

submucosa (SM). Em (lB) observar o típico maior desenvolvimento das 

glândulas (GF) em relação as criptas (C). Nas glândulas, ocorre predomínio de 

células parietais (P), distribuídas em sua metade superior, diminuindo 

gradualmente seu número em direção à base, onde predomimam células 

mucosas (Me), com poucas células parietais intercaladas. H-E l Ox ( lA) e 20x 

( lB). 

vs- vasos sangüíneos 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da mucosa gástrica da região do fundo cego 

de Caro/lia (lA) e Sturnira ( lB). Observar a disposição das criptas (C) curtas e 

as glândulas longas (GF). Em ambos, as glândulas apresentam distribuição dos 

tipos celulares característicos de forma similar, ou seja: células parietais (P), 

entremeadas com células mucosas do colo (Me) na região do istmo e colo, e 

numerosas células principais (Z) restritas à base. Tricrômico de Mallory 20x. 

áreas circundadas- capilares 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da mucosa gástrica da região fúndica de 

Sturnira. Destaques em (1B) para as células mucosas (estrelas) da superficie e 

das criptas (C), enquanto que nas glândulas destacam-se células parietais (P), 

entremeadas com células mucosas do colo (Me) na região do istmo e colo, e 

numerosas células principais (Z) em sua base. H-E 20x ( lA) e 40x (1B). 

SM- submucosa 

áreas circundadas- capilares 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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Figura 1: Fotomicrografia da mucosa (Muc) e submucosa (SM) gástrica da 

região fúndica de Sturnira. Destaques para a presença de nódulo linfóide (NL) 

no tecido conjuntivo da submucosa, bem como vasos sangüíneos (vs). H-E l Ox. 

Figura 2: Fotomicrografia da parede gástrica de Sturnira, destacando a região 

de transição pilo-fúndica. Notas as glândulas tubulares ramificadas (área 

enquadrada), com porções secretoras mucosas (GM) contendo algumas células 

parietais (P) principalmente no sentido da região fúndica. Destaque também 

para os vasos sangüíneos e tecido adiposo (Ta) da serosa (S). H-E l Ox . 

a- arteríola 

C- criptas 

M- camada muscular 

v- vênula 

cabeças de seta- muscular da mucosa 

seta- mesotélio 
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PRANCH A 86 

Figuras 1 (A-C): Fotomicrografias da mucosa (Muc) e submucosa (SM) 

gástrica da região fúndica de Artibeus (IA). Em ( lB e l C) temos o destaque da 

mucosa com glândulas fúndicas (GF) basicamente constituídas por células 

parietais (P), e na sua base tem-se a presença de células principais (Z), com 

algumas células parietais entremeadas. H-E l üx ( lA), 20x ( lB) e 40x ( lC). 

C- criptas 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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Figuras 1 (A-C) : Fotomicrografias da mucosa gástrica da região fúndica de 

Uroderma (lA). Destaques em (lB e l C) para a presença de células parietais (P) 

como principal constituinte do istmo e colo das glândulas fúndicas (GF), e de 

células principais (Z) em sua base. H-E 40x (lA) e l00x (lB e lC). 

C- criptas 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da mucosa (Muc) e submucosa (SM) 

gástrica da região fúndica de Platyrrhinus ( IA). Em ( lB) temos o destaque da 

mucosa com glândulas fúndicas (GF) basicamente constituídas por células 

parietais (P), e células principais (Z) em sua base. Na lâmina própria e na 

submucosa notam-se a presença de vasos sangüíneos (vs), e adipócitos (*) na 

submucosa. H-E lOx ( lA) e 20x (lB). 

C- criptas 

cabeças de seta- muscular da mucosa 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da parede gástrica da região pilórica de 

Phyllostominae (Chrotopterus). Destaques em (lB) para a mucosa e suas criptas 

longas (C) e glândulas curtas (GP), constituídas basicamente por células 

mucosas. H-E l Ox (IA) e 20x ( lB). 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 
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PRANCHA90 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias destacando a mucosa gástrica da região pilórica 

de Phyllostominae (Mimon ( 1 )  e Phyllostomus (2)). Notar as criptas longas (C) e 

glândulas curtas (GP), constituídas basicamente por células mucosas, com 

eventuais células parietais (área circundada). H-E 20x. 

M- muscular 

SM- submucosa 

cabeça de seta- muscular da mucosa 

vs- vaso sangüíneo 
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Figuras 1 e 2 :  Fotomicrografias destacando a parede gástrica da região pilórica 

de Carolliinae (Caro/lia). Em (1) observamos toda a estrutura de sua parede, ou 

seja: mucosa (Muc); submucosa (SM); muscular (M), com suas duas 

subcamadas circular (CI) e longitudinal (LE); além da serosa (seta). Em (2) 

destaque para a mucosa com suas criptas longas (C) e glândulas curtas (GP), 

constituídas basicamente por células mucosas (estrelas), com eventuais células 

parietais (P). H-E 20x (1) e 40x (2). 

m- célula muscular lisa 

p- plexo mioentérico 

vs- vaso sangüíneo 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias destacando a mucosa gástrica (Muc) da região 

pilórica de Glossophaginae (Anoura, 1 )  e Desmodontinae (Desmodus, 2). Notar 

as típicas criptas longas (C) e glândulas curtas (GP), constituídas basicamente 

por células mucosas. H-E 20x. 

M- muscular 

SM- submucosa 

vs- vaso sangüíneo 

cabeça de seta- muscular da mucosa 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias destacando a mucosa gástrica (Muc) da região 

pilórica de Stenodermatinae (Artibeus ( 1 )  e Sturnira (2)). Notar na mucosa as 

criptas longas (C) e glândulas curtas (GP), entretanto em Sturnira as glândulas 

apresentaram um maior desenvolvimento. Estas glândulas são constituídas 

basicamente por células mucosas. H-E 20x. 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 

asteriscos- adipócitos 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias destacando a parede gástrica da região 

pilórica de Stenodermatinae (Platyrrhinus) ( lA). Notar o destaque da mucosa 

(Muc) em (1B) caracterizando as criptas longas (C) e glândulas curtas (GP) 

tubulares simples, constituídas tipicamente por células mucosas. H-E l üx ( lA) e 

20x ( lB). 

a- arteríola 

i- infiltração de linfócitos 

Mm- muscular da mucosa 

S- serosa 

SM- submucosa 

v- vênula 

vs- vaso sangüíneo 
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Figuras 1 e 2 :  Fotomicrografias da parede duodenal de Carolliinae (Carol/ia, 1 )  

e Stenodermatinae (Sturnira, 2) Observar as vilosidades (V) e as criptas de 

Lieberkühn (CL) da mucosa; em ( 1 )  destacam-se na submucosa as glândulas de 

Brünner (GB); e mais externamente a camada muscular (M) e suas duas 

subcamadas, circular interna (CI) e longitudinal externa (LE); além da serosa 

(seta). H-E lüx. 

Figura 3: Fotomicrografia de vilosidades intestinais irregulares observadas 

entre os Stenodermatinae (Artibeus). Destaques para: o epitélio cilíndrico 

simples (ECS) com células caliciformes (cabeças de seta) e planura estriada (pe) 

e a lâmina própria (LP) da mucosa, esta última formada por tecido conjuntivo 

frouxo contendo capilares ( cp ). Notar também a infiltração de linfócitos (lf) no 

epitélio de revestimento das vilosidades. H-E 20x. 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da mucosa duodenal de Phyllostominae 

(Chrotopterus (1) e Mimon (2)). Destaques para as vilosidades intestinais (V) 

com numerosas células caliciformes AB-positivas (cabeças de seta), e as criptas 

de Lieberkühn (CL) envoltas pelo tecido conjuntivo da lâmina própria. AB l Ox. 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da parede duodenal de Carolliinae 

(Carol/ia). Notar em (lA) suas vilosidades (V), criptas de Lieberkühn (CL), a 

delgada submucosa (SM) e a camada muscular (M). Em (lB) destacam-se as 

numerosas células caliciformes AB-positivas ( cabeça de seta) nas vilosidades e 

nas criptas de Lieberkühn (CL) envoltas pelo tecido conjuntivo da lâmina 

própria (LP). AB l Ox ( lA) e 20x ( lB). 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da parede duodenal de Stenodermatinae 

(Sturnira). Notar em ( lA) suas vilosidades (V), criptas de Lieberkühn (CL), e a 

camada muscular (M). Em ( 1B) destacam-se as numerosas células caliciformes 

AB-positivas ( cabeça de seta) nas vilosidades, e na lâmina própria (LP) as 

criptas de Lieberkühn (CL) envoltas por tecido conjuntivo. AB l Ox ( lA) e 20x 

( 1B). 

Mm- muscular da mucosa 
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Figuras 1 e 2 :  Fotomicrografias da parede duodenal de Stenodermatinae 

(Platyrrhinus ( 1 )  e Artibeus (2)). Destaques para: vilosidades (V) irregulares e 

apresentando anastomoses, com muitas células caliciformes (cabeça de seta); as 

criptas de Lieberkühn (CL) contendo poucas células caliciformes; em Artibeus 

(2) nota-se a as glândulas de Brünner (GB) na submucosa (SM), enquanto que 

estas estão ausentes na submucosa de Platyrrhinus (1). AB 20x ( 1 )  e l Ox (2). 

M- camada muscular 
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Figuras 1-4: Fotomicrografias de vilosidades intestinais em Phyllostomidae. 

Destaques para: grande número de células caliciformes (cabeça de seta) em 

Phyllostomus (1) e Chrotopterus (2), ambos Phyllostominae; e o menor número 

destas em Platyrrhinus (3) e Artibeus (4), gêneros de Stenodermatinae. AB 20x. 

LP- lâmina própria 

lc- vaso linfático (lácteo) 
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Figuras 1 -3: Fotomicrografias de vilosidades intestinais em Phyllostomidae. 

Destaques para os três padrões de vilosidades diferenciados na junção 

gastroduodenal: AB lüx. 

1: Padrão digitiforme - representado aqui por Mimon 

(Phyllostominae ), mas também observado nos outros Phyllostominae, bem 

como em Glossophaginae e Carolliinae; 

2 :  Padrão foliáceo - representado aqui por Platyrrhinus 

(Stenodermatinae ), mas também observado em Artibeus e Uroderma, outros 

S tenodermatinae; 

3: Padrão piramidal - representado aqm por Sturnira 

(Stenodermatinae ), porém também observado em Desmodontinae. 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da parede duodenal de Stenodermatinae 

(Sturnira). Observar em ( lA) a mucosa (Muc) contendo vilosidades (V) e 

criptas de Lieberkühn (CL); a submucosa (SM) com as glândulas de Brünner se 

abrindo diretamente no fundo das criptas de Lieberkühn (seta); e mais 

externamente a camada muscular (M). Em ( lB) temos em detalhes as 

vilosidades com numerosas células caliciformes P AS-positivas ( cabeça de seta), 

e na borda do epitélio o destaque da planura estriada (pe). PAS l 0x ( lA e lB) e 

20x (insert). 

LP- lâmina própria 

Mm- muscular da mucosa 

204 



PRANCHA 1 02 

205 



PRANCHA 10 3 

Figuras 1 (A-C): Fotomicrografias de vilosidades intestinais de Artibeus 

(Stenodermatinae). Destaques para: o epitélio cilíndrico simples (ECS) com 

células caliciformes (cabeças de seta) e planura estriada (pe); a lâmina própria 

(LP) de tecido conjuntivo frouxo contendo vaso linfático central (lc). Notar 

também a infiltração de linfócitos (lf) no epitélio de revestimento das 

vilosidades. PAS 20x ( lA), 40x (1B) e l 00x ( lC). 

estrela- muco armazenado na célula caliciforme. 
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Figura 1: Fotomicrografia da junção gastroduodenal de Phyllostominae 

(Phyllostomus). Observar a nítida separação do duodeno (Duo) da região 

pilórica (Pi) do estômago pela presença do esfincter pilórico (Ep ). Destacam-se 

também as glândulas de Brünner (GB) restritas à submucosa (SM) duodenal. 

H-E 4x. 

Figura 2: Fotomicrografia da junção gastroduodenal de Carolliinae (Caro/lia). 

parede duoden�l de Stenodermatinae (Sturnira). Destaques para o esfincter 

pilórico (Ep) separando as glândulas mucosas pilóricas (GP) do estômago, das 

glândulas de Brünner (GB) da submucosa duodenal. H-E l Ox. 

C- criptas gástricas 

CL- criptas de Lieberkühn 

M- camada muscular 

Muc- mucosa 

V - vilosidades 
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Figuras 1 e 2:  Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Phyllostominae 

(Mimon). Destaques para a nítida separação entre as glândulas pilóricas (GP) e 

as glândulas de Brünner (GB), através do esfincter pilórico (Ep) e da muscular 

da mucosa (Mm). Um detalhe é destacado neste esfincter pilórico, é sua ser 

somente formada pela camada muscular circular interna, independente da 

muscular da mucosa. Notar a reação PAS-positiva na mucosa superficial e 

criptas gástricas (C), nas células caliciformes da mucosa duodenal, e nas 

glândulas de Brünner, além de moderada positividade nas glândulas pilóricas. 

Observar também em (2) a presença de septos de colágeno (s) separando as 

porções secretoras das glândulas de Brünner em lóbulos. H-E l üx ( 1 )  e PAS 

l üx (2). 

CL- criptas de Lieberkühn 

M- camada muscular 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 

V- vilosidades 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias destacando uma área similar observada na 

prancha 105, figura 1. Aqui destacamos a reação AB-positiva somente nas 

células caliciformes (cabeça de seta) das vilosidades (V) e criptas de Lieberkühn 

(CL) da mucosa duodenal, que podem ser melhores visualizadas em ( lB). AB 

l üx ( lA) e 20x (lB). 

C- criptas gástricas 

Duo- duodeno 

Ep- esfincter pilórico 

Est- estômago 

GP- glândulas pilóricas 

GB- glândulas de Brünner 

Mm- muscular da mucosa 
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Figuras lA e l B: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de 

Phyllostominae (Phyllostomus). Destaques para: o esfincter pilórico (Ep) e a 

muscular da mucosa (Mm), separando as glândulas pilóricas (GP) das glândulas 

de Brünner (GB); a reação PAS-positiva nas criptas gástricas (C) e nas 

glândulas de Brünner. E em ( lB) a presença de septos de colágeno (s) separando 

em lóbulos os ácinos secretores das glândulas de Brünner. P AS 1 Ox. 

CI- camada muscular circular interna 

CL- criptas de Lieberkühn 

i- infiltração de linfócitos 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- camada muscular 

SM- submucosa 
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Figuras l A  e lB: Fotomicrografias da parede duodenal de Phyllostominae 

( Chrotopterus ). Observar a reação P AS-positiva e AB-negativa apresentada 

pelas glândulas de Brünner (GB). PAS l 0x (IA) e AB l üx (lB). 

Figura 2: Fotomicrografia da junção gastroduodenal de Glossophaginae 

(Anoura). Destacando o esfincter pilórico (Ep) separando as glândulas pilóricas 

(GP) AB-positivas, das glândulas de Brünner (GB) AB-negativas. AB l üx. 

C- criptas gástricas 

CL- criptas de Lieberkühn 

M- camada muscular 

V - vilosidades 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Carolliinae 

(Carollia). Aqui também podemos observar a típica separação entre as 

glândulas pilóricas (GP) e as glândulas de Brünner (GB) pelo esfincter pilórico 

(Ep ). Notar em (1  B) a positividade ao P AS nas criptas gástricas (C), glândulas 

de Brünner e nas células caliciformes das vilosidades (V) e criptas de 

Lieberkühn (CL). H-E l üx ( lA) e PAS l üx ( lB). 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Carolliinae 

(Carollia). Destaque para a reação AB-positiva observada nas glândulas 

pilóricas (GP), glândulas de Brünner (GB) e nas células caliciformes ( cabeça de 

seta) das vilosidades (V) e criptas de Lieberkühn (CL). AB l üx ( I A) e 20x (1B). 

C- criptas gástricas 

Ep- esfincter pilórico 

SM- submucosa 
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Figuras l A  e lB: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Sturnira 

(Stenodermatinae ). Observar a separação existente entre as glândulas pilóricas 

(GP) e as glândulas de Brünner (GB), pela presença do esfincter pilórico (Ep) e 

pela camada muscular da mucosa (Mm). Um detalhe destacado relaciona-se as 

porções secretoras dessas glândulas que se apresentaram bastante semelhantes. 

O esfíncter pilórico é somente formado pela camada muscular circular interna 

(CI), sendo bem desenvolvido no lado associado à pequena curvatura. Notar 

também os septos de colágeno (s) separando as porções secretoras das glândulas 

de Brünner. Tricrômico de Mallory l 0x ( lA) e H-E l 0x ( lB). 

CL- criptas de Lieberkühn 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- camada muscular 

S- serosa 

SM- submucosa 

V - vilosidades 

vs- vasos sangüíneos 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Sturnira. 

Destaque para a reação AB-positiva observada nas criptas gástricas (C), 

glândulas pilóricas (GP), glândulas de Brünner (GB) e nas células caliciformes 

(cabeça de seta) das vilosidades (V) e criptas de Lieberkühn (CL). AB l Ox. 

Ep- esfincter pilórico 

M- camada muscular 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figura 1 :  Fotomicrografia da junção gastroduodenal de Sturnira no lado da 

grande curvatura. Notar a reação positiva ao PAS nas criptas gástricas (C), 

glândulas pilóricas (GP), glândulas de Brünner (GB) e nas células caliciformes 

das vilosidades (V) e criptas de Lieberkühn (CL). Destaque também para o 

pequeno desenvolvimento do esfincter pilórico (Ep ). PAS 1 Ox. 

Figura 2 :  Fotomicrografia da parede duodenal de Artibeus (Stenodermatinae). 

Observar a mucosa e a submucosa duodenal, e nesta última as glândulas de 

Brünner se abrindo diretamente no fundo das criptas de Lieberkühn (seta); e 

mais externamente a camada muscular (M). H-E l Ox. 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da junção gastroduodenal ( lA) e do 

duodeno ( lB) de Artib eus. Notar em ( lA) a reação positiva ao AB somente nas 

células caliciformes das vilosidades (V) e criptas de Lieberkühn (CL). Em ( lB) 

destacamos reação PAS-positiva nas glândulas de Brünner (GB) e nas células 

caliciformes. AB lOx ( lA) e PAS l üx ( lB). 

C- criptas gástricas 

Ep- esfincter pilórico 

GP- glândulas pilóricas 

M- muscular 

s- septos de colágeno 

SM- submucosa 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Platyrrhinus 

(Stenodermatinae). Observar a ausência das glândulas de Brünner na submucosa 

duodenal, sendo somente observadas as glândulas pilóricas (GP) no lado 

gástrico do esfincter pilórico (Ep). Em ( lB) nota-se reação AB-positiva somente 

nas células caliciformes (cabeça de seta) das vilosidades (V) e das criptas de 

Lieberkühn (CL). AB l0x ( lA) e 20x (lB). 

C- criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 
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Figura 1: Fotomicrografia da mucosa gástrica da região do fundo cego de 

Phyllostomidae, no exemplo Phyllostomus (Phyllostominae). Notar a reação 

P AS-positiva ( estrela) no epitélio superficial e no revestimento das criptas 

gástricas (C) da mucosa (Muc). Destacamos que suas criptas se apresentam 

profundas nesta região do estômago. P AS 1 Ox. 

Figura 2: Fotomicrografia da superfície e criptas (C) da mucosa da região 

fúndica do estômago de Phyllostomidae, aqui representado por Artibeus 

(Stenodermatinae). Destaque para o seu revestimento constituído por um 

epitélio cilíndrico simples muco-secretor (ECS), com células que apresentam 

reação P AS-positiva nos locais onde estão acumuladas glicoproteínas neutras 

(estrela). PAS lOOx. 

GP- glândulas fúndicas 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da mucosa gástrica da região do fundo cego do 

estômago de Desmodontinae (Desmodus (1) e Diaemus (2)). Notar a fraca 

reação P AS-positiva ( estrela) nas células do epitélio superficial e das curtas 

criptas (C) da mucosa. P AS 40x e 1 00x (insert) . 

ECS- epitélio cilíndrico simples muco-secretor 

LP- lâmina própria 

Mm- muscular da mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 
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Figuras 1-3: Fotomicrografias da mucosa da junção esofagogástrica de 

Phyllostomidae. Notar a positividade ao P AS destacada no epitélio superficial e 

nas criptas (C) em todos os representantes aqui destacados: (1) Phyllostomus 

(Phyllostominae), (2) Caro/lia (Carolliinae) e (3) Sturnira (Stenodermatinae). 

Observar também o maior desenvolvimento e nas glândulas cárdicas (GC) de 

Caro/lia e Sturnira, e menos em Phyllostomus; bem como a maior positividade 

ao PAS apresentada por essas glândulas. PAS l Ox (1) e 20x (2 e 3). 

EEP- epitélio estratificado pavimentoso (esôfago) 

Mm- muscular da mucosa 
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Figuras 1-5: Fotomicrografias da mucosa da região fúndica (fundo cego) do 

estômago de vários gêneros de Phyllostomidae. Notar em todos a reação P AS

positiva no epitélio superficial e nas criptas (C). Entre os Phyllostominae 

(Phyllostomus ( l ), Chrotopterus (2) e Mimon (3)) e Carolliinae (Carol/ia (4)), 

os gêneros Phyllostomus e Carol/ia apresentam células mucosas do colo ( cabeça 

de seta) com reação PAS-moderada, enquanto que nos outros estas são 

fracamente positivas. Entre os Stenodermatinae, aqui exemplificado pelo gênero 

Uroderma (5), as células parietais (P) apresentaram leves traços de positividade 

ao P AS, porém não se observam células mucosas em suas glândulas. P AS 20x. 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 

Z- células principais 

asterisco- adipócitos 
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Figuras 1-3: Fotomicrografias da mucosa da região fúndica do estômago de 

Stenodermatinae (Sturnira (1), Platyrrhinus (2) e Artibeus (3)). Todos 

apresentam reação P AS-positiva no epitélio superficial e nas criptas (C) da 

mucosa (Muc ). Em Sturnira observam-se também numerosas células mucosas 

do colo, PAS-positivas em suas glândulas (cabeça de seta), estando estas 

ausentes nos outros gêneros desta subfamília. P AS 1 Ox. 

SM- submucosa 

vs- vaso sangüíneo 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias destacando a mucosa fúndica de dois 

Stenodermatinae, Sturnira ( 1 )  e Artibeus (2). Notar a reação PAS-positiva nas 

criptas (C) de ambos, e nas células mucosas do colo somente de Sturnira 

(cabeça de seta). PAS 20x. 

Figuras 3 e 4: Fotomicrografias da região de transição pilo-fúndica do 

estômago de Glossophaginae, Anoura ( 1 )  e Glossophaga (2). Observar a reação 

P AS-positiva nas células mucosas encontradas na base das glândulas fúndicas 

(cabeça de seta), bem como em suas criptas. PAS l 0x (3) e 20x (4). 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 

Mm- muscular da mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 

vs- vaso sangüíneo 

Z- células principais 
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Figuras l(A-B) e 2: Fotornicrografias da região de transição pilo-fúndica do 

estômago de Phyllostorninae, Mimon ( lA-B) e Phyllostomus (2). Observar a 

reação P AS-positiva nas células mucosas encontradas na base de suas glândulas 

fúndicas ( cabeça de seta), bem corno no revestimento superficial e das criptas 

(C) da mucosa (Muc). PAS lOx ( lA) e 20x (lB e 2). 

GF- glândulas fúndicas 

Mm- muscular da mucosa 

P- células parietais 

SM- subrnucosa 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da região de transição pilo-fúndica do 

estômago de Carol/ia (Carolliinae). Observar a reação PAS-positiva nas 

numerosas células mucosas encontradas no colo e principalmente na base de 

suas glândulas fúndicas (cabeça de seta), esta positividade ao PAS também se 

mostra característica no revestimento superficial e das criptas (C) da mucosa 

(Muc). PAS l Ox ( lA) e 20x ( lB). 

Figura 2 :  Fotomicrografia da região fúndica do estômago de Carol/ia. Notar a 

presença de células mucosas no colo P AS-positivas no colo das glândulas 

(cabeça de seta). PAS l 0x. 

GF- glândulas fúndicas 

Mm- muscular da mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 
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Figuras 1-5 :  Fotomicrografias da região pilórica do estômago de vários gêneros 

de Phyllostomidae (Phyllostomus ( 1 ), Chrotopterus (2) e Mimon (3) -

Phyllostominae; Artibeus (4) e Uroderma (5) - Stenoderm�tinae). Notar em 

todos a reação P AS-positiva no epitélio superficial e nas longas criptas (C), 

enquanto que as glândulas (GP) apresentam somente reação P AS-moderada. 

PAS 20x. 

Mm- muscular da mucosa 
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Figuras 1-4 :  Fotomicrografias da região pilórica do estômago de vários gêneros 

de Phyllostomidae (Anoura (1) - Glossophaginae; Sturnira (2) e Platyrrhinus 

(3) - Stenodermatinae e Desmodus (4) - Desmodontinae). Notar a reação PAS

positiva no epitélio superficial e nas criptas (C) dos Glossophaginae e 

Stenodermatinae, filostomídeos que também apresentam positividade a esta 

técnica em suas glândulas pilóricas (GP), principalmente àquelas de Sturnira. A 

única exceção é observada em Desmodontinae (4), cujos representantes 

apresentam reação P AS-negativa. P AS 20x. 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras 1 e 2(A e B) : Fotomicrografias da mucosa gástrica da região fúndica de 

Phyllostomidae: (1) Artibeus (Stenodermatinae), e (2) Mimon (Phyllostominae). 

Notar a reação AB-positiva ( estrela) no epitélio de revestimento superficial e 

nas criptas gástricas (C) da mucosa. Em (2A) destaca-se este revestimento 

epitelial cilíndrico simples muco-secretor (ECS), e em suas células os locais 

onde estão presentes proteoglicanas ácidas e glicosaminoglicanas carboxiladas e 

$Ulfatadas ( estrela), caracterizadas pela positividade à técnica do AB. AB 40x 

( 1 )  e l OOx (2). 

LP- lâmina própria 

P- células parietais 
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Figuras 1-3 :  Fotomicrografias da mucosa da junção esofagogástrica de 

Phyllostomidae. Notar a moderada positividade ao AB destacada no epitélio 

superficial e nas criptas (C) de Carol/ia (2, Carolliinae) e Sturnira (3, 

Stenodermatinae), enquanto que em Phyllostomus (1, Phyllostominae) estas se 

apresentam AB-negativas. Observar também, em todos estes gêneros a presença 

de células mucosas AB-positivas em suas glândulas cárdicas (GC). AB lüx. 

EEP- epitélio estratificado pavimentoso (esôfago) 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 
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Figuras 1-4 :  Fotomicrografias da mucosa da região fúndica (fundo cego) do 

estômago de vários gêneros de Phyllostomidae. Notar em todos a reação AB

moderada no epitélio superficial e nas criptas (C). Entre os Glossophaginae 

(Anoura, 2), Carolliinae (Caro/lia, 3) e Stenodermatinae (Sturnira, 4) nota-se a 

presença de células mucosas do colo AB-positivas nas glândulas fúndicas (GF), 

enquanto que em Mimon (1 ,  Phyllostominae) estas se encontram ausentes. AB 

l Ox. 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras 1-5 :  Fotomicrografias da mucosa da região fúndica do estômago de 

vários gêneros de Phyllostomidae (Phyllostomus ( 1 )  e Mimon (3) -

Phyllostominae; Glossophaga (2) - Glossophaginae; Carollia ( 4) - Carolliinae e 

Sturnira (5) - Stenodermatinae). Notar o destaque para as células mucosas do 

colo com reação AB-positiva ( cabeça de seta), somente observadas nas 

glândulas fúndicas (GF) de Carollia e Sturnira, além da maioria dos gêneros 

apresentar traços de positividade ao AB no epitélio superficial e das criptas (C). 

AB 20x. 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 

P- células parietais 

Z- células principais 
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PRANCHA 133 

Figuras 1 -3: Fotomicrografias da região de transição pilo-fúndica de 

Phyllostominae (Phyllostomus ( 1 )  e Chrotopterus (2)) e Stenodermatinae 

(Sturnira (3)). Notar entre os Phyllostominae a presença de células mucosas 

AB-positivas na base das glândulas fúndicas (GF), enquanto que no 

Stenodermatinae estas se localizam no colo das glândulas. Já no lado pilórico as 

células mucosas aumentam em quantidade e passam a ocupar principalmente a 

base das glândulas (GP). AB 1 Ox. 

C- Criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 
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PRANCHA134 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da região de transição pilo-fúndica do 

estômago de Carolliinae (Carol/ia, 1) Glossophaginae (Anoura, 2). Observar a 

reação AB-positiva para as células mucosas do colo em Carol/ia, e para aquelas 

localizadas próximas à base das glândulas fúndicas (GF) em Anoura. AB 1 0x. 

C- criptas gástricas 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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PRANCHA 135 

Figuras 1-3: Fotomicrografias da região pilórica do estômago de gêneros de 

Stenodermatinae (Sturnira ( 1 ), Platyrrhinus (2) e Artibeus (3)). Destaque para a 

reação AB-positiva somente observada nas glândulas mucosas pilóricas (GP) de 

Sturnira e Platyrrhinus. AB lOx (1) e 20x (2 e 3). 

C- criptas gástricas 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 
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PRANCHA 136 

Figuras 1-4: Fotomicrografias da região pilórica do estômago de gêneros de 

Phyllostomidae: (Anoura (1) Glossophaginae; Desmodus (2) 

Desmodontinae; Phyllostomus (3) e Chrotopterus (4) - Phyllostominae). 

Destaque para a reação AB-positiva somente observada nas glândulas mucosas 

pilóricas (GP) de Anoura. AB lOx (2) e 20x (1 ,  3 e 4). 

C- criptas gástricas 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 
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PRANCHA 137 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias da parede gástrica de Phyllostomidae 

coradas pelo método do Picro-sirius, em Phy/lostomus (Phyllostominae). 

Observar em (A) a disposição da trama colágena principalmente encontrada na 

lâmina própria da mucosa, e nas camadas submucosa e serosa. Nessas áreas em 

(B), sob polarização, há a demonstração de que a trama se apresenta mais densa 

organizada, pela coloração mais avermelhada de suas fibras. 4x. 

A- artéria 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

S- serosa 

SM- submucosa 

V- veia 
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PRANCH A 138 

Figuras 1 e 2 (A-B): Fotomicrografias da parede gástrica de Phyllostominae, 

aqui representada no gênero Chrotopterus (Phyllostominae ). Destaque para a 

trama colágena encontrada na submucosa e na camada muscular ( 1 ), e a área 

demarcada em maior aumento em (2A). Esta sob luz polarizada (2B), 

caracteriza-se por apresentar uma trama densamente organizada pela coloração 

mais avermelhada de suas fibras. Picro-sirius 4x (1) l üx (2). 

A- artéria 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- muscular 

Muc- mucosa 

seta- serosa 

SM- submucosa 

V- veia 
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PRANCHA 139 

Figuras lA e lB : Fotomicrografias da junção esofagogástrica de 

Phyllostomidae, aqui representado em Phyllostomus (Phyllostominae ). Observar 

em (A) a trama colágena da lâmina própria, evidenciada pelo método do Picro

sirius. Esta sob polarização (B) mostrou estar mais densamente organizada pela 

coloração vermelho-alaranjada de suas fibras. l0x. 

Figuras 2A e 2B: Fotomicrografias da mucosa e submucosa gástrica da região 

fúndica de Chrotopterus (Phyllostominae) ( lA). Destaques para a organização 

densa da trama colágena encontrada na submucosa, quando observada sob luz 

polarizada (iB), do que aquela frouxa, encontrada na lâmina própria entre as 

glândulas fúndicas (GF). Picro-sirius 20x. 

C- criptas gástricas 

EEP- epitélio estratificado pavimentoso (esôfago) 

GC- glândulas cárdicas 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 

vs- vaso sangüíneo 
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Figuras 1 e 2(A-B) : Fotomicrografias da parede gástrica de Artibeus 

(Stenodermatinae) (1) .  Observar em (2A) a escassez de colágeno entre as 

células adiposas, melhor caracterizada pela fraca birrefringência de suas fibras 

(2B). Picro-sirius 4x (1)  l Ox (2). 

M- muscular 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 

vs- vaso sangüíneo 

asterisco- adipócitos 

seta- serosa 

. . .  - �:). =:::::::::;:::===·· =·· ========= 
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PRANCHA 141 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias da parede gástrica de Uroderma 

(Stenodermatinae). Observar em ( lA) a prega muscular (PM) que separa o 

vestíbulo cárdico (VC) do fundo cego (FC). Na área enquadrada, e seu 

respectivo aumento em (1B), notamos aqui também a escassez de colágeno 

entre as células adiposas. Os locais com maiores acúmulos de colágeno 

encontram-se próximos as fibras musculares da camada muscular (M) e da 

muscular da mucosa. Picro-sirius 4x ( lA), l 0x (1B). 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 

vs- vaso sangüíneo 
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PRANCHA 142 

.Figuras lA e lB: Fotomicrografias da camada muscular do estômago de 

Phyllostomus (Phyllostominae) ( lA). Observar sob polarização ( lB), a trama 

colágena frouxamente organizada entre as camadas musculares, e os gânglios do 

plexo mioentérico (p ), bem como entre as fibras musculares lisas desta camada. 

Picro-sirius 20x. 

Figuras 2A e 2B: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Phyllostomus 

( lA). Observar a grande quantidade de colágeno na submucosa (SM) pilórica e 

entre as porções secretoras das extensas glândulas de Brünner (GB). Este sob 

po�arização ( lB), caracteriza uma a trama densamente organizada, pela 

· coloração avermelhada de suas fibras. Picro-sirius 4x. 

CI- camada muscular circular interna 

Ep- esfincter pilórico. 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- muscular 

Muc- mucosa 

V - vilosidades 

seta- serosa 
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PRANCHA143 

Figura 1: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Artibeus 

(Stenodennatinae ). Notar a menor quantidade de colágeno na submucosa, 

devido aos grandes acúmulos de tecido adiposo, e entre as pouco desenvolvidas 

glândulas de Brünner (GB). Picro-sirius 4x. 

Figuras 2A e 2B: Fotomicrografias da junção gastroduodenal de Platyrrhinus 

(Stenodennatinae). Observar a escassez de colágeno de um modo geral na 

parede gástrica e duodenal. Um outro destaque se deve a ausência das glândulas 

de Brünner na submucosa duodenal (2B). Picro-sirius 4x (1) e l üx (2). 

CL- Criptas de Lieberkühn 

Duo- duodeno 

Ep- esfincter pilórico 

M- muscular 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 

V - vilosidades 

286 



PRANCHA 1 43 

1 

.-sM 

287 



PRANCHA 144 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da parede gástrica da região fúndica em 

Phyllostominae (Phyllostomus, 1) e Stenodermatinae (Artibeus, 2). Visão geral 

da distribuição de fibras do sistema elástico, coradas em negro, principalmente 

destacadas para a região da submucosa (SM), camada muscular (M) e na serosa 

(S). Observar a presença dessas fibras na parede dos vasos (LEI e túnica 

adventícia) encontrados nas camadas submucosa e serosa. Weigert, com 

oxidação 1 0x. 

A- artéria 

asterisco- adipócitos 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

p- plexo mioentérico 

V- veia 

vs- vasos sangüíneos 
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PRANCHA 145 

Figura 1: Fotomicrografia da junção esofagogástrica e da região cárdica do 

estômago de Artibeus, corado pelo método da resorcina-fucsina de Weigert para 

fibras do sistema elástico, sem prévia oxidação pela oxona. Notar a escassez 

dessas fibras ( coradas em negro) na parede do estômago nesta região, o maior 

conteúdo geral pode ser visualizado na camada submucosa, exceto nos locais 

onde há a presença de tecido adiposo (*). 1 0x. 

Figura 2: Fotomicrografia das glândulas cárdicas de Phyllostomus. Observar a 

presença de delicadas fibras elásticas e elaunínicas (cabeça de seta) na lâmina 

própria entre as glândulas cárdicas (GC). Weigert, sem oxidação 40x. 

EEP- epitélio estratificado pavimentoso (esôfago) 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

P- células parietais 

seta- serosa 

SM- submucosa 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da junção esofagogástrica e da região cárdica 

do estômago de Phyllostomus, corado pelo método da resorcina-fucsina de 

Weigert para fibras do sistema elástico, com prévia oxidação pela oxona. Notar 

a presença de numerosas dessas fibras coradas em negro (cabeça de seta), na 

lâmina própria da mucosa (2) e entre as células musculares lisas da muscular da 

mucosa (1). 20x (1) e 40x (2). 

EEP- epitélio estratificado pavimentoso (esôfago) 

CG- glândulas cárdicas 

Mm- muscular da mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 

vs- vaso sangüíneo 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da base de glândulas fúndicas do estômago de 

Phyllostomus ( 1 )  e Artibeus (2), corado pelo método da resorcina-fucsina de 

W eigert para fibras do sistema elástico, sem prévia oxidação pela oxona. Notar 

a presença de um conteúdo pequeno de fibras elásticas e elaunínicas coradas em 

negro, entre as bases das glândulas fúndicas da mucosa (Muc ), principalmente 

observadas em Phyllostomus. 40x. 

Figura 3 :  Fotomicrografia da região pilórica do estômago de Phyllostomus. 

Destaque para as fibras do sistema elástico ( cabeça de seta) observadas entre as 

glândulas pilóricas (GP) e na camada muscular da mucosa (Mm). Weigert, com 

oxidação 40x. 

SM- submucosa 

294 



PRANCHA 1 47 

295 



PRANCHA 148 

Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da parede gástrica ( lA) da região do fundo 

cego de Desmodontinae (Desmodus), corado pelo método da resorcina-fucsina 

de Weigert, sem prévia oxidação pela oxona. Destaque em ( lB) para a presença 

de um conteúdo pequeno de fibras elásticas e elaunínicas coradas em negro, no 

submucosa ( cabeça de seta) e na parede das arteríolas, constituindo a LEI. 1 Ox 

( lA) e 40x ( lB). 

A- arteríolas 

C- criptas gástricas 

LEI- lâmina elástica interna 

M- muscular 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da camada submucosa da região fúndica do 

estômago de Sturnira (Stenodermatinae ), corado pelo método da resorcina

fucsina de Weigert, com ( lA) e sem ( lB) prévia oxidação pela oxona. Notar que 

as fibras do sistema elástico (cabeça de seta) são mais abundantes após prévia 

oxidação ( l A), destacando também a presença de fibras oxitalânicas, às 

elásticas e elaunínicas, que são visualizadas em (lB). 40x. 

A- arteríolas 

Muc- mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 

Z- células principais 
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PRANCHA 150 

Figuras 1 e 2 :  Fotomicrografias da camada submucosa da região fúndica do 

estômago de Phyllostominae (Phyl/ostomus (1) e Chrotopterus (2)), corado pelo 

método da resorcina-fucsina de Weigert, com (1) e sem (2) prévia oxidação pela 

oxona. Destaque para as abundantes fibras do sistema elástico ( cabeça de seta) 

na submucosa e na parede dos vasos, após prévia oxidação ( 1 ), entretanto sem 

oxidação (2) estas também são visualizadas, porém em menor quantidade. 40x. 

A- arteríolas 

LEI- lâmina elástica interna 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

SM- submucosa 

V- vênulas 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias das camadas submucosa e muscular da região 

fúndica do estômago de Stenodermatinae (Artibeus (1)  e Uroderma (2)), 

corados pelo método da resorcina-fucsina de Weigert, com prévia oxidação pela 

oxona. Destaque para a presença de fibras do sistema elástico, coradas em 

negro, nas seguintes áreas: muscular da mucosa, parede de vasos da submucosa 

e na camada muscular, estas são principalmente observadas no gênero Artibeus. 

20x. 

A- arteríolas 

asterisco- adipócitos 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

seta- serosa 

SM- submucosa 

V- vênulas 
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PRANCHA 152 

Figuras l(A-C): Fotomicrografias dflS camadas mucosa e submucosa da região 

pilórica do estômago de Phyllostominae (Phyllostomus), corados pelo método 

da resorcina-fucsina de Weigert, sem prévia oxidação. Destaque para a presença 

de delicadas e escassas fibras elásticas e elaunínicas (cabeça de seta) nessas 

áreas. 20x ( lA) e 40x ( lB e l C). 

GP- glândulas pilóricas 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras 1 e 2:  Fotomicrografias das camadas muscular e serosa do estômago de 

Phyllostominae (Phyllostomus), corados pelo método da resorcina-fucsina de 

Weigert, sem (1) e com (2) prévia oxidação. Destaques em ( 1 )  para a presença 

de numerosas fibras elásticas e elaunínicas (cabeças de seta), entre as camadas 

musculares, ao redor dos gânglios do plexo mioentérico (p) e entre as fibras 

musculares da camada longitudinal externa (LE). Na serosa (2) destaca-se uma 

pequena artéria (A) e a presença de fibras elásticas formando as LEI e LEE. 40x 

(1) e 20x (2). 

asteriscos- adipócitos 

CI- camada muscular circular interna 

LEE- lâmina elástica externa 

LEI- lâmina elástica interna 

N- nervo 
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PRANCHA 154 

Figuras 1 e 2:  Fotomicrografia� da camada serosa do estômago de 

Phyllostominae (Phyllostomus), corados pelo método da resorcina-fucsina de 

W eigert, com (1) e sem (2) prévia oxidação. Destaques para o maior conteúdo 

de fibras do sistema elástico em (1), principalmente na parede de vasos, 

enquanto que essas são escassas ao redor dos adipócitos (*). 1 Ox. 

A- artéria 

CI- camada muscular circular interna 

LE- camada muscular longitudinal externa 

seta- mesotélio 

V- veia 
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PRANCHA 155 

Figuras l(A-D): Fotomicrografias de células argirófilas do estômago de 

Phyllostomidae evidenciadas pelo método de Grimelius. Observar sua 

conformação variável entre: triangular ( lA  e B), oval ( lA) ou piriforme ( lC  e 

D), e sua coloração de marrom a negro devido à impregnação pelo nitrato de 

prata utilizado no método de Grimelius. Seu pólo apical muitas vezes é estreito, 

e aparentemente não atinge a superfície luminal (cabeça de seta). 40x. 

Figura 2A e 2 B: Fotomicrografias da distribuição das células argirófilas na 

mucosa cárdica de Phyllostominae (Phyllostomus). Destaques para o grande 

número dessas células no colo das glândulas cárdicas (GC), melhor visualizadas 

no insert em (2A). Grimelius 1 0x (2A), 20x (2B) e 40x (insert). 

C- criptas gástricas 

Eso- esôfago 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras l(A e B) e 2 (A e B): Fotomicrografias de células argirófilas da região 

do fundo cego do estômago de Phyllostominae (Phyllostomus ( 1 )  e 

Chrotopterus (2)), evidenciadas pelo método de Grimelius. Observar pequeno 

número dessas células no colo e na base das glândulas fúndicas. l Ox ( lA e 2A), 

20x (lB) e 40x (2B e insert). 

Ee- células enteroendócrinas (argirófilas) 

Me- células mucosas do colo 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 

Z- células principais 
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Figuras l(A-C) : Fotomicrografias da distribuição de células argirófilas na 

mucosa gástrica da região fúndica de Phyllostominae (Chrotopterus), 

evidenciadas pelo método de Grimelius. Observar o pequeno número dessas 

células no colo ( lB) e na base ( lC) das glândulas fúndicas. l 0x ( lA) e 40x ( lB 

e l C). 

Figuras 2A e 2B: Fotomicrografias das células argirófilas nas glândulas da 

transição pilo-fúndica do estômago de Phyllostominae (Phyllostomus (2A) e 

Chrotopterus (2B)). Pelo método de Grimelius podemos constatar um número 

mais acentuado dessas células em Phyllostomus, principalmente localizadas no 

colo e próximo a base das glândulas fúndicas. 20x. 

C- criptas gástricas 

Ee- células enteroendócrinas (argirófilas) 

Me- células mucosas do colo 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 

Z- células principais 
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Figuras lA e 1B: Fotomicrografias da distribuição de células argirófilas nas 

região pilórica de Phyllostominae (Chrotopterus), evidenciadas pelo método de 

Grimelius. Observar o grande número dessas células encontradas na base das 

glândulas pilóricas (GP). 20x (IA) e 40x ( lB). 

Figura 2: Fotomicrografia das células argirófilas na mucosa e submucosa 

duodenal em Phyllostominae (Phyllostomus). Pelo método de Grimelius 

podemos constatar a presença dessas células na área limítrofe entre a mucosa e a 

submucosa; especificamente entre as células da base das criptas de Lieberkühn 

(CL), estando ausentes porém, nas glândulas de Brünner (GB). 20x. 

C- criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 
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Figura 1: Fotomicrografia da distribuição de células argirófilas na mucosa 

gástrica da região fúndica de Glossophaginae (Anoura), evidenciadas pelo 

método de Grimelius. Observar a presença dessas células em pequeno número 

no colo, sendo mais numerosas na base (insert) das glândulas fúndicas (GF) 

entre as células principais (Z). 20x ( 1 )  e 40x (insert). 

Figura 2: Fotomicrografias das células argirófilas nas glândulas fúndicas (fundo 

cego) de Glossophaginae (Glossophaga). Pelo método de Grimelius podemos 

notar a presença dessas células na base das glândulas fúndicas. 20x. 

C- criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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PRANCH A 160 

Figuras lA e 1B: Fotomicrografias das células argirófilas nas glândulas da 

transição pilo-fúndica do estômago de Glossophaginae ( Glossophaga ). Pelo 

método de Grimelius podemos constatar um grande número dessas células na 

base das glândulas fúndicas (GF), em meio as células mucosas ( lB). 20x ( lA) e 

40x ( lB). 

Figura 2: Fotomicrografia da distribuição de células argirófilas na mucosa 

gástrica da região pilórica de Glossophaginae (Anoura), evidenciadas pelo 

método de Grimelius. Notar o pequeno número dessas células na base das 

glândulas pilóricas (GP). 40x. 

C- criptas gástricas 

CI- camada muscular circular interna 

Ee- células enteroendócrinas (argirófilas) 

LE- camada muscular longitudinal externa 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

seta- serosa 

SM- submucosa 
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Figuras 1 e 2: Fotomicrografias da distribuição das células argirófilas na 

mucosa cárdica de Stenodermatinae (Artibeus (1) e Platyrrhinus (2)). Destaques 

para a presença dessas células nas glândulas cárdicas (GC). Grimelius 20x ( 1 )  e 

40x (2). 

C- criptas gástricas 

CI- ·camada muscular circular interna 

EEP- epitélio estratificado pavimentoso (esôfago) 

LE- camada muscular longitudinal externa 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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Figuras lA e lB: Fotomicrografias da distribuição das células argirófilas na 

mucosa fúndica do estômago de Stenodermatinae (Uroderma). Destaques para a 

presença de numerosas dessas células localizadas na base das glândulas 

fúndicas, entremeadas às células principais (Z). Grimelius l Ox (lA) e 40x (lB). 

a- arteríola 

C- criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 

Muc- mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 
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Figura 1: Fotomicrografia da distribuição das células argirófilas na mucosa 

fúndica do estômago de Stenodermatinae (Artibeus). Destaques para o pequeno 

número dessas células na base de suas glândulas fúndicas, entremeadas às 

células principais (Z). Grimelius 20x. 

Figura 2: Fotomicrografia das células argirófilas nas glândulas fúndicas na 

região próxima ao piloro gástrico de Stenodermatinae (Platyrrhinus). Pelo 

método de Grimelius podemos constatar algumas células argirófilas no colo e na 

base dessas glândulas. 20x. 

C- criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 

P- células parietais 

SM- submucosa 

vs- vasos sangüíneos 
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PRANCHA 164 

Figuras 1 e 2: Fotomicrografias das células argirófilas nas glândulas pilóricas 

(GP) do estômago de Stenodermatinae (Platyrrhinus (1)  e Artibeus (2)). Pelo 

método de Grimelius podemos observar a presença de algumas células 

argirófilas nas glândulas de Platyrrhinus, entretanto um maior número pode ser 

notado no gênero Artibeus. 20x. 

C- criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 

SM- submucosa 
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PRANCHA 165 

Figura 1 :  Fotomicrografia das células argirófilas na mucosa e submucosa 

duodenal em Stenodermatinae (Sturnira). Pelo método de Grimelius podemos 

constatar a presença de numerosas dessas células entre as células da base das 

criptas de Lieberkühn (CL), e nos ácinos das glândulas de Brünner (GB), 

melhores destacadas no insert. 20x (1) e 40x (insert). 

Figura 2: Fotomicrografia das vilosidades intestinais de Stenodermatinae 

(Platyrrhinus). Notar a presença de células argirófilas entremeadas às células do 

epitélio de revestimento dessas vilosidades (V). Destaque também para a sua 

forma triangular, com ápice não atingindo a superficie luminal. Grimelius 40x. 

LP- lâmina própria 

pe- planura estriada 
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PRANCHA 166 

Figura 1: Fotomicrografia da distribuição das células argirófilas na mucosa 

cárdica de Carolliinae (Carol/ia). Destaques para a presença de poucas dessas 

células nas glândulas cárdicas (GC). Grimelius 40x. 

Figura 2: Fotomicrografia da junção gastroduodenal de Carol/ia. Observar a 

presença de células argirófilas na mucosa e sua ausência na submucosa 

duodenal, ou seja, nas glândulas de Brünner (GB). Grimelius 20x. 

C- criptas gástricas 

CL- criptas de Lieberkühn 

Ep- esfíncter pilórico 

M- muscular 

Mm- muscular da mucosa 

V - vilosidades 
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PRANCHA 167 

Figura 1: Fotomicrografia da mucosa e submucosa duodenal de Carol/ia, de 

uma área aumentada da figura 2, prancha 168. Observar a presença de células 

argirófilas entremeadas às células epiteliais do revestimento das vilosidades (V) 

e das criptas de Lieberkühn (CL) da mucosa, e sua ausência entre as células 

secretoras das glândulas de Brünner (GB). Grimelius 40x. 

Figura 2: Fotomicrografia das vilosidades intestinais de Carol/ia. Notar a 

presença de células argirófilas entremeadas às células do epitélio de 

revestimento dessas vilosidades. Grimelius 40x. 

cabeça de seta- células caliciformes 

ECS- epitélio cilíndrico simples 

LP- lâmina própria 

Mm- muscular da mucosa 

pe- planura estriada 
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PRANCH A 168 

Figuras lA e lB: Fotomicrografias da distribuição de células argirófilas na 

mucosa gástrica da região fúndica (fundo cego) de Desmodontinae (Diaemus), 

evidenciadas pelo método de Grimelius. Observar a presença dessas células, de 

um modo geral, em pequeno número em suas curtas glândulas fúndicas, e 

principalmente localizadas na base dessa (insert). 20x (lA) e 40x ( lB e insert). 

Muc- mucosa 
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Figura 1:  Fotomicrografia da distribuição de células argirófilas na mucosa 

gástrica da região fúndica (fundo cego) de Desmodontinae (Desmodus), 

evidenciadas pelo método de Grimelius. Observar a presença e um menor 

conteúdo dessas células, em relação ao outro gênero estudado desta subfamília 

(Diaemus, prancha 170). 40x. 

Figura 2 :  Fotomicrografia enfocando a distribuição de células argirófilas na 

. mu,çosa . gástrica da região pilórica de Desmodontinae (Desmodus). Notar sua 

presença entre as células mucosas das glândulas pilóricas (GP). Grimelius 20x. 

C- criptas gástricas 

Mm- muscular da mucosa 
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