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RESUMO 

 
LATORRE, A. O. Avaliação dos efeitos imunotóxicos da Pteridium aquilinum. 
Estudo em camundongos. [Evaluation of the immunotoxic effects of Pteridium 
aquilinum. Study in mice]. 2006. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2006. 

 

Pteridium aquilinum, conhecida popularmente como “samambaia-do-campo” ou 

simplesmente “samambaia”, é considerada uma das plantas tóxicas mais 

importantes no mundo, não só pela sua distribuição cosmopolita e intoxicação de 

rebanhos em diversas partes do mundo, mas também pelo seu alto potencial 

carcinogênico observado em animais e seres humanos que se alimentam com esta 

planta. Por outro lado, não havia dados na literatura a respeito dos possíveis efeitos 

tóxicos desta planta sobre o sistema imune, o qual se sabe, tem papel fundamental 

não só para o controle de doenças infecciosas, como também, para impedir a 

proliferação de células mutantes e, conseqüentemente o desenvolvimento de 

câncer. Assim, o presente estudo avaliou os efeitos da P. aquilinum sobre as 

respostas imune inata e adaptativa em camundongos, através dos seguintes 

protocolos: produção e titulação de anticorpos T – dependente, proliferação de 

linfócitos T e B, resposta de hipersensibilidade tardia, fenotipagem linfocítica e 

citotoxicidade de células NK. Além disso, foram feitas a avaliação histológica e a 

contagem da celularidade dos órgãos linfóides. Resultados mostraram diminuição da 

resposta de hipersensibilidade tardia (resposta celular) nos grupos tratados com 10 e 

30 g/kg de samambaia, redução da citotoxicidade das células NK, redução da polpa 

branca do baço, diminuição da camada celular do timo e desorganização dos 

folículos linfóides nos linfonodos mesentéricos e placas de Peyer dos camundongos 

tratados com a dose de 30 g/kg de samambaia e diminuição na celularidade da 

medula óssea em todos os grupos tratados com a samambaia, por 14 dias. Os 

dados obtidos na presente pesquisa permitem sugerir que a diminuição da resposta 

imune celular foi decorrente do efeito tóxico da P. aquilinum sobre as células NK e 

não um efeito tóxico direto sobre os linfócitos Th1. 

 

Palavras-chave: Imunotoxicologia. Plantas tóxicas. Pteridium aquilinum. Sistema 

imune. Resposta imune celular. 



ABSTRACT 

 

LATORRE, A. O. Evaluation of the immunotoxic effects of Pteridium aquilinum. 
Study in mice. [Estudo dos efeitos imunotóxicos da Pteridium aquilinum. Avaliação 
em camundongos]. 2006. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 

Pteridium aquilinum, known popularly as "bracken fern" is considered one of the 

more important toxic plants in the world, not only for its cosmopolite distribution and 

poisoning of flocks in diverse parts of the world, but also for its high potential 

carcinogenicity observed in animals and human that feed with this plant. On the other 

hand, there are not data available in the literature regarding the possible toxic effects 

of this plant on the immune system that is fairly known to be important not also for the 

control of infectious illnesses but also to hinder the proliferation of mutant cells and, 

consequently cancer development. Thus, the present study evaluated the effect of 

the P. aquilinum on the innate and acquired immune responses in mice, through the 

following protocols: production and titer of T - dependent antibody, proliferation of T 

and B lymphocytes, delayed-type hypersensitivity, lymphocyte subset analysis and 

natural killer-cell activity. Moreover, histophatological evaluation and cellularity of the 

lymphoid organs were performed. Results showed reduction of the delayed-type 

hypersensitivity (cellular immune response) of the mice treated with 10 and 30 g/kg of 

bracken fern. Besides, it was observed reduction of the natural killer-cell cytotoxicity, 

decrease of white pulp of spleen and of the cellular layer of the thymus, 

disorganization of the lymphoid follicle in the mesenteric lymph nodes and Peyer’s 

patches of the mice treated with 30 g/kg. It was also observed decrease of bone 

marrow cellularity of all animals treated with bracken fern up to 14 days. Thus, these 

data found here permit to suggest that P. aquilinum produced reduction of the cellular 

immune response by a direct toxic effect on the natural-killer cells and not on the Th1 

lymphocytes. 

 

Key words: Immunotoxicology. Toxic plants. Pteridium aquilinum. Immune system. 

Celullar immune response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo da intoxicação por plantas é de grande interesse agropecuário 

mundial, por ser a causa de grandes perdas econômicas. Neste sentido, em um 

levantamento realizado em 17 estados do meio-oeste americano, estimou-se uma 

perda econômica acima de 340 milhões de dólares, relacionada aos prejuízos 

relativos à morte e falhas reprodutivas de animais de criação, devido a intoxicações 

por plantas (NIELSEN, 1988). 

No Brasil, embora não haja levantamentos estatísticos como estes realizados 

nos Estados Unidos, em uma pesquisa realizada por Riet-Correa e Medeiros (2001), 

verificaram que cerca de um milhão de bovinos morrem, anualmente, pela ingestão 

de plantas tóxicas, causando uma perda econômica acima de 160 milhões de 

dólares. Provavelmente estes valores são ainda mais elevados, uma vez que este 

levantamento foi baseado na mortalidade dos animais em estados do Sul do país, 

onde, por possuir melhor controle e manejo dos animais, muito provavelmente deve 

ocorrer menor mortalidade de bovinos determinada pela intoxicação por plantas.  

Pteridium aquilinum, conhecida popularmente como “samambaia-do-campo” 

ou simplesmente “samambaia”, é considerada uma das plantas tóxicas mais 

importantes no mundo, não só pela sua distribuição cosmopolita e intoxicação de 

rebanhos em diversas partes do mundo, mas também pelo seu alto potencial 

carcinogênico observado em animais e seres humanos que se alimentam com esta 

planta (ALONSO-AMELOT, 1999; SUGIMURA, 2000). Desta maneira, estudos que 

visem um melhor entendimento da toxicidade da P. aquilinum são de fundamental 

importância. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 SOBRE A PTERIDIUM AQUILINUM 

 

 

A Pteridium aquilinum é uma planta tóxica de ampla distribuição pelo mundo, 

sendo restrita apenas em regiões de temperaturas extremas (FENWICK, 1988). 

Pertence à família Polypodiacea e é conhecida popularmente como “samambaia do 

campo”. O gênero Pteridium compreende apenas uma só espécie, P. aquilinum que, 

por sua vez, contém duas subespécies aquilinum e caudatum e doze variedades. No 

Brasil, encontra-se a P. aquilinum, subespécie caudatum, variedade arachnoideum 

que ocorre em regiões montanhosas e serras do Sul e Sudeste, desenvolvendo-se 

melhor em zonas frias, de boa pluviosidade e com solos bem drenados;  além disso, 

pode também ser encontrada em outras regiões do Brasil, incluindo algumas partes 

da Amazônia (TOKARNIA; DÖBEREINER; PEIXOTO, 2000b). 

Em relação às características botânicas, “é uma planta perene, herbácea, de 

rizoma subterrâneo muito alongado e ramificado, e folhas de 100 a 200 cm”, 

conforme ilustrado a seguir na figura 1. É uma das primeiras plantas a crescer em 

áreas recém queimadas, devido ao seu rizoma ser profundo e resistir ao fogo, e é 

comum também em regiões de solo pobre e ácido (MITICH, 1999). 

A respeito de seus constituintes tóxicos, a samambaia contém diferentes 

princípios ativos, os quais podem causar doenças distintas, sendo a principal o 

desenvolvimento de cânceres no trato gastrintestinal e na vesícula urinária dos 

animais que consomem a planta. Este efeito carcinogênico foi demonstrado pela 
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primeira vez por Evans e Mason (1965), que observaram que ratos alimentados com 

a samambaia desenvolveram adenocarcinomas intestinais, efeito este, comprovado 

posteriormente por outros autores (PAMUKCU; PRICE, 1969; SCHACHAM; PHILP; 

GOWDEY, 1970).  

O princípio tóxico relacionado a carcinogênese é o ptaquilosídeo, um 

glicosídeo norsesquiterpeno, o qual é considerado o principal entre os encontrados 

nesta planta por estar relacionado também a outros efeitos tóxicos (DO 

NASCIMENTO FRANÇA; TOKARNIA; PEIXOTO, 2002). O ptaquilosídeo é um 

composto instável e tem sua ação dependente do pH local; assim, em pH ácido sofre 

aromatização e forma-se pterosin B e, em pH alcalino, é convertido ao verdadeiro 

agente tóxico, a dienona. Esta substância, por sua vez, reage rapidamente com 

aminoácidos, nucleosídeos e nucleotídeos formando adutos no DNA (OJIKA et al., 

1987) e, desta maneira, causa alterações irreversíveis nos genes afetados. Assim, 

se os produtos destes genes são as proteínas responsáveis pelo controle da 

apoptose ou da divisão celular, estas alterações poderão ocasionar uma proliferação 

celular descontrolada resultando, provavelmente, no desenvolvimento de cânceres 

(ALONSO-AMELOT; AVENDÃNO, 2002). 

   
Figura 1 – Pteridium aquilinum e o seu broto em detalhe 
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Outro princípio tóxico encontrado na planta é a tiaminase tipo 1, que se 

encontra em maior quantidade nos rizomas e está relacionada principalmente com 

quadros de intoxicação de animais monogástricos (FENWICK, 1988).  

Além destes princípios tóxicos também há, na samambaia, vários glicosídeos 

cianogênicos, principalmente na variedade arachnoideum, e por serem encontrados 

em pequenas quantidades não causam a morte dos animais, mas que segundo 

Alonso-Amelot (1999), podem causar inflamação gastrintestinal com hemorragias, 

congestão do fígado e rins; e também há o ácido shiquímico e a quercetina, que têm 

efeitos tóxicos controversos (FENWICK, 1998; MUSONDA; CHIPMAN, 1999). 

O interesse pela toxicidade produzida pela P.aquilinum não se limita somente 

à criação animal; neste sentido, estudo epidemiológico recente, realizado em nosso 

país, associou o consumo de brotos e rizomas de samambaia com uma maior 

incidência de câncer de esôfago e estômago em humanos (SANTOS, 2001). O 

hábito de consumir os brotos da samambaia também é comum em outros países 

como: Japão, nordeste dos Estados Unidos, Canadá, China e Sibéria (FENWICK, 

1988; MITICH, 1999). Além da ingestão direta dos princípios tóxicos da samambaia 

pela alimentação, os humanos podem ingeri-los de forma indireta, pois os animais 

que consomem a planta excretam o ptaquilosídeo no leite (ALONSO-AMELOT et al., 

1996; ALONSO-AMELOT, 1997; EVANS; JONES; MAINWARING-BURTON, 1972; 

PAMUKCU et al., 1978), sendo que a fervura ou a pasteurização diminuem (74 e 

48%, respectivamente), mas não eliminam totalmente este princípio tóxico 

(VILLALOBOS-SALAZAR et al., 1999).  

Considera-se ainda que, pelo processo de lixiviação, a ingestão do princípio 

tóxico também possa ocorrer por meio do consumo de água de reservatórios 

localizados em áreas muito invadidas pela P. aquilinum. Corrobora com isto, estudo 
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realizado na Dinamarca (RASMUSSEN; JENSEN; HANSEN, 2003), no qual mostrou 

a contaminação do solo e da água, por ptaquilosídeo, após a ocorrência de chuvas. 

Já para os animais, a intoxicação ocorre principalmente pelo consumo da 

samambaia na época de escassez de forragens, quando a fome faz com que os 

animais se alimentem dos brotos que contêm altas concentrações de princípios 

tóxicos (RIET-CORREA, 2001). Além disso, há indícios de que os animais possam 

desenvolver vício e após as primeiras ingestões, continuam a comer a samambaia. 

Ainda, há indícios que animais com escassez de fibra bruta na dieta consumam a 

planta para compensar esta deficiência (TOKARNIA; DÖBEREINER; PEIXOTO, 

2000b). 

Nos animais monogástricos, principalmente eqüinos, a intoxicação leva ao 

desenvolvimento de sintomatologia nervosa, devido à presença de tiaminase do tipo 

1, a qual destrói de forma efetiva a tiamina (ou vitamina B1) presente no trato 

digestivo do animal. Os sinais iniciais consistem de anorexia e ataxia, que evoluem 

para opistótono, convulsão e morte, com a presença de lesões de 

polioencefalomalácea (SMITH, 2001). Todavia, se a intoxicação é tratada no início 

da sintomatologia, pela reposição de tiamina, há completa recuperação do animal 

(TOKARNIA; DÖBEREINER; PEIXOTO, 2000a). Em geral, os ruminantes não são 

sensíveis a este tipo de intoxicação, devido a microbiota do rúmen produzir grandes 

quantidades de tiamina. No entanto, esta forma de intoxicação foi reproduzida 

experimentalmente em ovinos, alimentados com o rizoma da samambaia, por Evans 

et al. (1975) que observou lesões características de necrose cerebrocortical nestes 

animais. Por outro lado, não se pode descartar que estas alterações histológicas 

observadas por Evans et al. (1975) possam ter sido decorrentes de glicosídeos 

cianogênicos também presentes na P. aquilinum. De fato, em um estudo realizado 
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por Tulsawani et al. (2005), induziram degeneração cerebrocortical em ratos após 

tratamento com cianeto de potássio, durante 14 dias. 

Ainda, na espécie ovina foi descrita uma outra manifestação de intoxicação, 

na qual se verifica que os animais, ao se alimentarem com a P. aquilinum, 

desenvolvem degeneração progressiva de retina, resultando em cegueira (ALONSO-

AMELOT, 1999).  A lesão mais precocemente detectável é o aumento da reflexão a 

partir do tapetum lúcido, o qual aparece como um espelho, ao ser feita a 

oftalmoscopia.  Estes animais acabam morrendo de inanição por não serem mais 

capazes de se alimentar e manter-se no rebanho. Experimentalmente a 

degeneração progressiva de retina foi reproduzida em ovinos pela administração do 

ptaquilosídeo (HIRONO et al., 1993). 

Já os bovinos apresentam três formas clínicas distintas de intoxicação com a 

P. aquilinum, dependendo da quantidade e do tempo de ingestão. Uma delas é a 

síndrome hemorrágica aguda que ocorre quando os animais, após serem 

submetidos a transportes por tempo prolongado, são colocados em pastos 

contaminados pela samambaia. Esta manifestação de intoxicação também pode 

aparecer após o fim do inverno, período no qual a pastagem ainda é pobre, e já 

ocorre a brotação da samambaia com vigor. Verifica-se que os animais com menos 

de dois anos são os mais afetados. As alterações aparecem quando os animais 

ingerem quantidades diárias maiores que 10 g/kg (até 30 g/kg) da planta, em um 

período relativamente pequeno de 3 a 8 semanas (TOKARNIA; DÖBEREINER; 

PEIXOTO, 2000b). Os sinais e a sintomatologia mais característicos são febre, 

anorexia, parada da ruminação, fezes com sangue, diarréia fétida, respiração 

ofegante, hemorragias cutâneas nas mucosas das narinas, vulva, reto e conjuntiva, 

e úlceras na boca. O hemograma revela anemia acentuada, leucopenia e 
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trombocitopenia (RIET-CORREA, 2001). Geralmente, ocorre a morte uma a duas 

semanas após o início dos sintomas. À necropsia observa-se palidez de mucosas e 

vísceras, petéquias nas gengivas e conjuntivas, e equimoses e sufusões nas 

mucosas e serosas das cavidades torácica e abdominal. No intestino, podem ser 

encontradas ulcerações na mucosa intestinal. Na avaliação histopatológica pode-se 

observar hemorragias e focos de necrose no fígado, redução dos centros 

germinativos no baço e principalmente rarefação do tecido hematopoiético na 

medula óssea, que é substituído por tecido lipídico (TOKARNIA; DÖBEREINER; 

CANELLA, 1967). Esta alteração observada na medula óssea foi reproduzida 

experimentalmente em um bezerro tratado apenas com o ptaquilosídeo (HIRONO et 

al., 1984), o que evidencia que este seja o princípio tóxico responsável pela indução 

da síndrome hemorrágica aguda.  

Outra forma de intoxicação produzida pela P. aquilinum é a hematúria 

enzoótica bovina (HEB), demonstrada experimentalmente pela primeira vez por 

Rosenberger e Heeschen (1960). Esta afecção é de evolução crônica de meses a 

anos e vem sendo relatada em rebanhos bovinos de vários países no mundo, como 

Grã-Bretanha (HOPKINS, 1990), China (XU, 1992), Bolívia (MARRERO et al., 2001), 

ilha de São Miguel (PINTO et al., 2001) e Brasil (PEIXOTO et al., 2003). Geralmente, 

os animais que manifestam esta forma da doença têm mais de dois anos e 

apresentam como alterações hematúria intermitente, anemia e emagrecimento. 

Estes sintomas podem persistir por tempo prolongado, seguindo-se o óbito por 

caquexia. À necropsia as principais lesões são encontradas na vesícula urinária, que 

se encontra com espessamento de parede, hematomas e nódulos firmes na mucosa. 

Os exames histopatológicos revelam diversos tipos de processos neoplásicos de 

origem epitelial e mesenquimal (CARVALHO; PINTO; PELETEIRO, 2006; PEIXOTO 
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et al., 2003). Até o momento não se conhece tratamento eficaz para a HEB, 

ocorrendo, então, 100% de letalidade. 

Ainda, a ingestão crônica de P. aquilinum, em bovinos, pode promover o 

desenvolvimento de carcinomas de células escamosas (CCE) nas vias digestivas 

superiores, principalmente: língua, faringe, esôfago e rúmen. Animais com mais de 

seis anos são os mais acometidos após ingestão por tempo prolongado de 

pequenas quantidades da samambaia (TOKARNIA; DÖBEREINER; PEIXOTO, 

2000b). Além disso, há evidências de que os carcinógenos, presentes na P. 

aquilinum, interajam com o papiloma vírus bovino (BPV) tipo 4 e induzam o 

desenvolvimento do CCE (SOUTO et al., 2006). Animais infectados pelo BPV-4 

desenvolvem papilomas nas vias digestivas superiores, que são auto-limitantes, já 

que estas formações podem involuir e até mesmo desaparecer. No entanto, quando 

associado ao consumo de P. aquilinum observa-se malignização e desenvolvimento 

de CCE (BORZACCHIELLO et al., 2003), o que sugere um efeito imunossupressor 

desta planta na resposta contra o vírus.  Entretanto, em animais acometidos podem-

se observar também lesões pré-neoplásicas, independentemente da presença de 

papilomas locais, o que demonstra que o CCE pode se iniciar a partir de epitélio 

normal pela ação direta carcinogênica da P. aquilinum (SOUTO et al., 2006). 

 

 

2.2 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O SISTEMA IMUNE 

 

 

O sistema imune é uma complexa rede formada por diferentes tipos de 

células, órgãos e tecidos com a função de proteger o organismo de qualquer 

substância estranha ou microorganismo invasor. 
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O funcionamento deste sistema começou a ser elucidado no fim do século 

XIX pelo estudo pioneiro de dois cientistas: Ilya Mechnikov e Paul Ehrlich. Em 1882, 

Ilya Mechnikov propôs que o corpo era capaz de se defender dos microorganismos, 

ao descobrir que algumas células eram capazes de digerir patógenos, processo este 

que ele denominou de fagocitose (VAUGHAN, 1965). E em 1896, Paul Ehrlich 

desenvolveu a teoria chamada “side-chain”, na qual defendeu a idéia de que quando 

uma célula fosse atacada por uma toxina, ela seria capaz de produzir uma grande 

quantidade de receptores (side-chain), em sua superfície, que se ligariam à toxina e 

seriam liberados na circulação neutralizando-a (EHRLICH, 1900), conforme ilustrado 

na figura 2 de sua autoria. Hoje estes receptores são denominados anticorpos. Pelo 

reconhecimento de seus estudos sobre imunidade estes dois cientistas dividiram o 

Prêmio Nobel de Medicina em 1908 (NOBEL FOUNDATION). 

    

Figura 2 – Esquema desenhado por Paul Ehrlich (1900) para explicar sua Teoria 

“Side-Chain” 
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Atualmente, as diferentes formas de defesa do sistema imune são divididas 

em dois tipos: a imunidade inata ou inespecífica, como a pele, acidez gástrica, 

células fagocíticas e a imunidade adquirida ou adaptativa, como a ação específica 

dos linfócitos e sua produção de anticorpos, que serão descritos resumidamente a 

seguir, conforme Coico, Sunshine e Benjamini (2003) e Parham (2001). 

 

 

2.2.1 Imunidade Inata 

 

 

O sistema imune inato é composto por todos os mecanismos que defendem o 

organismo de forma não específica, contra um invasor, respondendo da mesma 

forma, qualquer que seja ele. Sua principal função consiste em fornecer a primeira 

linha de defesa do organismo contra os patógenos. É formado por barreiras físicas e 

químicas e diferentes tipos de células. 

As barreiras físicas incluem a superfície do corpo e componentes internos, 

tais como a pele, as mucosas de membrana e o reflexo da tosse, os quais 

representam efetivas barreiras contra agentes ambientais. Já as barreiras químicas 

incluem pH ácido, secreção de ácidos graxos e enzimas hidrolíticas, que possuem 

atividade antimicrobiana. Além disso, há proteínas solúveis encontradas no soro, 

citocinas e componentes do sistema complemento, que também contribuem para 

imunidade inespecífica.  

Em relação à defesa celular, esta inclui principalmente os leucócitos 

polimorfonucleares (PMN), macrófagos e células natural-killer (NK). Os PMN incluem 

os basófilos, mastócitos, eosinófilos e neutrófilos, que são células fagocíticas de vida 
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curta, que contêm lisossomos ricos em enzimas, para facilitar a destruição dos 

microorganismos. Também são capazes de produzir peróxido e radicais superóxido, 

os quais são tóxicos para a maioria dos microorganismos. Alguns lisossomos 

também podem conter proteínas bactericidas, como a lactoferrina. Sua principal 

função é na proteção contra infecção. 

Os macrófagos são fagócitos derivados dos monócitos do sangue, que 

migram para diferentes tecidos onde sofrem diferenciação. Dependendo do órgão 

onde estão localizados recebem diferentes nomes como células de Kupffer no 

fígado, macrófagos alveolares no pulmão, macrófagos esplênicos na polpa branca 

do baço e células microgliais no sistema nervoso central. As suas principais funções 

são a remoção de bactérias e parasitas do corpo e participar na interface entre a 

resposta imune inata e a adaptativa através da digestão parcial dos 

microorganismos e apresentação destes para os linfócitos T, sendo também 

denominados de células apresentadoras de antígeno (APC). 

Além dos macrófagos há também a célula dendrítica (DC), um outro tipo de 

célula fagocítica, derivada do mesmo precursor hematopoiético que os monócitos, e 

que reside em sua forma imatura na maioria dos tecidos. A pele contém uma grande 

quantidade destas células, onde são chamadas de célula de Langerhans. O contato 

direto da DC com os patógenos leva a sua maturação e ao aumento da capacidade 

de apresentação de antígenos para os linfócitos T. Além disso, a DC matura é capaz 

de ativar linfócitos T helper naive para linfócitos T helper efetores (Th1 ou Th2). 

E por fim, as células NK, que são grandes linfócitos granulares capazes de 

induzir a morte de células infectadas por vírus ou outros patógenos e também de 

células tumorais sem uma prévia estimulação. O reconhecimento das células 

infectadas ou tumorais ocorre pela ausência ou diminuição da expressão do 
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complexo de histocompatibilidade principal (MHC) classe I, que é expresso na 

superfície de todas as células nucleadas normais. Após o reconhecimento da célula 

alvo a NK secreta enzimas que vão provocar a apoptose desta célula. Desta 

maneira, a principal função das células NK está no controle dos estágios inicias de 

infecções virais e carcinogênese.  

 

 

2.2.2 Imunidade adaptativa 

 

 

A resposta imune adaptativa se caracteriza por ter especificidade, 

discriminação entre o próprio e não próprio e pelo desenvolvimento de memória, ou 

seja, em um segundo contato com o mesmo antígeno (qualquer agente capaz de 

induzir uma resposta imune) a resposta é mais rápida e efetiva. As principais células 

que participam da imunidade adaptativa são os linfócitos B e os linfócitos T, que são 

os responsáveis pela especificidade deste tipo de resposta.   

Há dois tipos de imunidade adaptativa: a imunidade humoral e a celular. A 

imunidade humoral é mediada principalmente pelos linfócitos B e anticorpos 

circulantes. Os anticorpos são proteínas sintetizadas e liberadas após a ligação de 

um antígeno ao receptor de célula B (BCR) expresso na superfície destas células. 

Esta resposta é ativada principalmente para combater bactérias extracelulares. 

A resposta celular, por sua vez, é mediada pelos linfócitos T, que de acordo 

com moléculas específicas expressas em sua superfície são divididos em dois 

subtipos: linfócitos T helper (Th) ou T CD4+ e linfócitos T citotóxicos ou T CD8+.  
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Os linfócitos T citotóxicos são importantes na destruição de células infectadas 

por vírus ou bactérias intracelulares e também podem causar a morte de células 

mutantes. O reconhecimento das células infectadas ou mutantes ocorre pela ligação 

com alta afinidade do receptor de célula T (TCR), na superfície do linfócito T 

citotóxico, com o complexo MHC-I e peptídeo (antígeno de origem viral ou 

bacteriana, ou ainda, de proteína mutante), na superfície de qualquer célula 

nucleada. Esta ligação causa a ativação do linfócito T citotóxico que responde com a 

produção de perforinas e granzimas levando a apoptose da célula alvo. 

 Os linfócitos Th, por sua vez, não têm capacidade fagocítica ou citotóxica, 

mas quando ativados são capazes de produzir muitas citocinas, que aumentam a 

atividade de outras células do sistema imune, tornando a resposta mais efetiva. A 

ativação dos linfócitos Th ocorre após a ligação do TCR com um antígeno específico 

complexado ao MHC-II das APCs. Apenas as APCs expressam em sua superfície o 

MHC-II, o que faz com que os linfócitos Th não consigam detectar nenhum antígeno 

se este não for apresentado por uma APC.  E dependendo do tipo de antígeno 

apresentado, ocorre a estimulação do linfócito Th naive para um tipo de célula 

efetora Th1, quando apresentados antígenos virais ou de bactérias intracelulares, ou 

Th2, para antígenos de bactérias extracelulares, parasitas ou toxinas. 

Assim, os linfócitos Th1 vão produzir citocinas inflamatórias, como IFN-γ, que 

atuam sobre macrófagos aumentando sua atividade bactericida, ou seja, a ativação 

de linfócitos Th1 contribui para melhorar a resposta imune celular. Já os linfócitos 

Th2 produzem outras citocinas, como a IL-4 que ativa os linfócitos B a produzirem 

mais anticorpos melhorando, então, a resposta imune humoral. 
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2.2.3 Sistema Complemento 

 

 

O sistema complemento é um auxiliar tanto da resposta imune inata quanto 

da resposta imune adquirida. É formado por um conjunto de proteínas plasmáticas, 

produzidas no fígado, que são ativadas em cascata de três formas diferentes.  

Uma das formas de ativação da cascata ocorre pela ligação das proteínas do 

sistema complemento em resíduos manose presentes apenas na superfície de 

células bacterianas, o que vai facilitar a fagocitose destas pelos macrófagos e 

neutrófilos. Além disso, pode ocorrer a ligação destas proteínas diretamente na 

superfície de qualquer célula considerada estranha ao organismo e também ativar a 

cascata. Portanto, estas formas de ativação auxiliam na resposta imune inata. 

Por fim, a presença de complexos antígeno-anticorpo na superfície de 

microorganismos é a outra maneira de ativar a cascata do sistema complemento, 

que leva a lise do microorganismo, auxiliando a resposta imune humoral. 

 

 

2.2.4 Órgãos linfóides 

 

 

Os órgãos linfóides são os órgãos nos quais os linfócitos sofrem maturação, 

diferenciação e proliferação. São divididos em duas categorias: primários e 

secundários. 

Há dois órgãos linfóides primários que são os responsáveis pela maturação 

dos linfócitos B e T: a medula óssea e o timo, respectivamente. A medula óssea 
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além de sua função na maturação dos linfócitos B é responsável também pelo 

desenvolvimento dos precursores mielóides, que vão dar origem aos PMN, 

hemácias e plaquetas, e pelos precursores linfóides que dão origem aos linfócitos B, 

T e NK.  Os linfócitos B e NK saem da medula óssea para circulação após o 

processo de maturação, mas os precursores de linfócitos T migram ainda imaturos  e 

completam este processo no timo. 

Após o processo de maturação estas células vão para circulação e atingem 

os órgãos linfóides secundários, onde ocorrem a diferenciação e a proliferação 

celular após ativação. Os órgãos linfóides secundários incluem: o baço, os 

linfonodos, tecidos linfóides associados às mucosas e as tonsilas. Sua principal 

função é permitir a interação dos linfócitos com os antígenos carregados pela linfa e 

pelo sangue, que vão iniciar as respostas imunes adaptativas. 

 

 

2.3 SOBRE IMUNOTOXICOLOGIA 

 

 

A literatura é rica em estudos que evidenciam que pequenas quantidades de 

determinados agentes tóxicos causam efeitos deletérios ao sistema imune antes 

mesmo de causar qualquer injúria ou comprometimento de outros órgãos que, na 

presença de níveis mais elevados do toxicante se tornam bastante sensíveis. Estes 

efeitos tóxicos sobre o sistema imune podem resultar em estimulação e, 

conseqüentemente, em alergias e doenças auto-imunes, ou supressão e uma maior 

suscetibilidade a doenças infecciosas e também ao desenvolvimento de cânceres 

(COLOSIO et al., 2005; DRELA, 2006).  
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A imunotoxicologia é a área que avalia estes efeitos tóxicos e pode ser 

definida como o estudo da injúria ao sistema imune em decorrência da exposição a 

quaisquer compostos químicos ou biológicos e agentes ambientais.  Assim, várias 

análises têm sido desenvolvidas para caracterizar as propriedades imunotóxicas de 

xenobióticos em humanos e também em animais desde a década de 70 próxima 

passada (LUSTER et al., 1988). Deste modo, alguns protocolos sugeridos para 

primeira etapa de avaliação seriam: analisar a resposta de anticorpo T - dependente 

ou pelo teste de Plaque Forming Cell (PFC) ou por Enzyme Linked Immuno Sorbent 

Assay (ELISA), seguido de outras análises como a determinação dos subtipos de 

linfócitos, proliferação de linfócitos, teste de hipersensibilidade tardia (DTH), 

avaliação de atividade citotóxica de células NK, entre outros (DESCOTES, 2006). 

Estas análises visam observar os efeitos de xenobióticos tanto sobre a resposta 

imune inata, quanto sobre a resposta imune adquirida. 

Neste sentido, é sabido que na manifestação aguda da intoxicação de 

bovinos por P. aquilinum ocorre depleção de células da medula óssea, tanto as da 

linhagem mielóide, quanto aquelas da linhagem linfóide (SMITH, 2001). Por outro 

lado, não há dados na literatura a respeito dos possíveis efeitos tóxicos da 

samambaia sobre as respostas imune inata e adquirida, as quais são fundamentais 

não só para o controle de doenças infecciosas, como também, para impedir a 

proliferação de células mutantes e, conseqüentemente, o desenvolvimento de 

câncer. Portanto, é de fundamental importância o estudo dos efeitos imunotóxicos 

da P. aquilinum, os quais podem estar diretamente relacionados ao desenvolvimento 

de neoplasias em animais e humanos que se alimentem com esta planta, bem como 

aqueles que ingerem produtos lácteos oriundos de animais expostos.  
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Assim, o objetivo do presente projeto de pesquisa foi verificar, em 

camundongos, os possíveis efeitos imunotóxicos da P. aquilinum.  
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3 OBJETIVOS    
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar o efeito da administração de P. aquilinum sobre o sistema imune de 

camundongos adultos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1 Imunopatologia: Analisar a contagem de eritrócitos e leucócitos no sangue; 

verificar o peso relativo de órgãos linfóides e fígado; verificar celularidade da 

medula óssea e baço; avaliação histopatológica de medula óssea, baço, timo e 

linfonodos. 

 

2 Imunidade humoral: Avaliação da produção de anticorpos pelo ensaio do Plaque 

Forming Cell e titulação de anticorpos por hemaglutinação. 

 

3 Imunidade celular in vitro: Avaliação da atividade proliferativa de linfócitos T e B 

aos respectivos mitógenos. 

 

4 Imunidade celular in vivo: Avaliação da resposta de hipersensibilidade tardia.  
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5 Fenotipagem linfocítica: Quantificação de linfócitos B e T, através de marcadores 

de superfície e citometria de fluxo. 

 

6 Imunidade inata: Avaliação da citotoxicidade de células NK. 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e Métodos        



41 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados camundongos machos C57BL/6 com aproximadamente 60 

dias de idade, no início dos experimentos, provenientes do biotério do Departamento 

de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo (FMVZ-USP).  Os animais foram utilizados em conformidade com as 

normas e procedimentos éticos relativos ao uso de animais de laboratório da FMVZ-

USP, protocolo nº 620/2005. Durante todos os experimentos os animais foram 

alojados, um a um, em caixas de plástico fosco com tampas metálicas, medindo 19,5 

x 29,5 x 13 cm, as quais foram mantidas em salas com temperatura e umidade 

aproximadamente constantes (temperatura entre 22-25o C e umidade relativa de 65 

a 70%) através de aeração, exaustão e ventilação. A iluminação da sala foi mantida 

em um ciclo de noite/dia de 12h, sendo a fase clara iniciada às 6:00 horas. Os 

camundongos foram alimentados com a ração NUVILAB NUVITAL, balanceada 

para roedores, e água fornecida ad libitum. Todos os camundongos foram mantidos 

nestas condições por um período de adaptação de no mínimo três dias antes do 

início de cada experimento, quando estes foram então pesados para o controle de 

peso e para o ajuste da dose da planta, sendo esta reajustada a cada três dias.   
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4.2 REAGENTES  

 

 

� Adjuvante completo de Freund (FCA) (Sigma) – utilizado na técnica de 

hipersensibilidade tardia 

� Anticorpos conjugados a ficoeritrina anti-CD4, anti-CD8, anti-CD19 e 

isotípico (Pharmingen – BD) – utilizados para marcação dos linfócitos 

esplênicos 

� Azul de Tripan (GIBCO) - corante utilizado para contagem de células e 

determinação de viabilidade celular 

� Biopack (Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda) – bolsa simples com 

anticoagulante para coleta de sangue 

� Formol (Quimex) - utilizado para fixação de fragmentos de tecidos 

� Fitohemaglutinina-A (PHA), M form (GIBCO) – utilizado como mitógeno para 

linfócitos T 

� EDTA (Merck)- anticoagulante utilizado para coleta de sangue 

� Hepes (GIBCO) – tampão para meio de cultura 

� Iodeto de Propídeo (Sigma) – utilizado para avaliação de viabilidade das células 

YAC-1 na técnica de citotoxicidade NK 

� LPS – cepa 0127:B8 (Sigma) – utilizado como mitógeno para linfócitos B 

� Penicilina/estreptomicina (GIBCO) – antibiótico para meio de cultura celular 

� RPMI 1640 (GIBCO) – meio de cultura celular 

� Soro Fetal Bovino (GIBCO) – utilizado para enriquecer o meio de cultura 

� Tiamina (Synth) – vitamina B1 utilizada para suplementar os camundongos 

� Tris (GIBCO) – tampão utilizado para solução de lise das hemácias 
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� Zoletil 50 (Virbac Saúde Animal) – anestésico dissociativo de uso veterinário, 

que contém uma associação 1:1 de tiletamina e zolazepam, utilizado para 

anestesiar as cobaias 

 

 

4.2.1 Soluções 

 

 

� PBS (salina tamponada com fosfato) – solução estoque 10x concentrada. 

Utilizada para cultura celular 

Na2PO4.7H2O             (Sigma)         26,79g 

Na2PO4.H2O               (Sigma)           4,14g 

NaCl                           (Sigma)           82,0g 

H2O milli-Q                                     1000mL 

 

� Solução de Lise (cloreto de amônio) 

     Solução de cloreto de amônio 0,16M: 

 Cloreto de amônio                         8,56g 

 H2O milli-Q                                     1000mL 

      Solução Tris 0,17M (pH 7,5): 

 Tris                                                 20,5g/L 

 H2O milli-Q                                     1000mL 

Para uso misturar 9 partes da solução de cloreto de amônio e 1 parte de solução 

Tris. 
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4.3 TRATAMENTO COM A PTERIDIUM AQUILINUM 

 

 

A coleta dos brotos de P. aquilinum foi sempre no mês de fevereiro. Após este 

procedimento, o material vegetal foi imediatamente colocado no gelo seco, até, no 

máximo, 3h e, posteriormente armazenado em freezer, o qual foi mantido a 

temperatura de -80ºC. Para o preparo do extrato, os brotos congelados foram 

pesados e depois triturados no liquidificador e prensados, para separação da parte 

fibrosa da planta, a qual foi descartada.  O extrato resultante também foi pesado 

para realização do cálculo do equivalente em planta total, que permitiu o cálculo das 

doses. Este extrato foi também mantido congelado a -80 ºC até o momento do uso.  

Os tratamentos foram feitos durante 14 dias em todos os experimentos, 

sempre nas doses equivalentes a 1, 10 e 30 g de broto/kg de peso vivo, sendo que 

estas foram preparadas diariamente a partir do extrato da planta. A administração do 

extrato da planta, em todos os experimentos, foi realizada por via oral, através de 

gavage, uma vez ao dia, sempre no mesmo horário. Durante todo o tratamento os 

camundongos foram pesados a cada três dias para o ajuste das doses, bem como 

foram avaliados também os consumos de ração e água.  

 

 

4.4 SUPLEMENTAÇÃO COM TIAMINA 

 

 

Todos os animais, foram suplementados com tiamina [10mg/L] na água 

(SCHACHAM et al., 1970), para evitar os efeitos tóxicos da tiaminase do tipo 1 

presente na planta (SMITH, 2001). 
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4.5 IMUNOPATOLOGIA: CONTAGEM TOTAL DE CÉLULAS BRANCAS 

PERIFÉRICAS, PESO RELATIVO DE TIMO, BAÇO E FÍGADO, 

CELULARIDADE DE BAÇO E MEDULA ÓSSEA E AVALIAÇÃO 

HISTOLÓGICA DE ÓRGÃOS LINFÓIDES 

 

 

Os camundongos foram submetidos à eutanásia por decapitação, sendo feita 

a coleta de sangue em tubos contendo EDTA 10% para contagem das células 

brancas periféricas e também para contagem de eritrócitos. O sangue foi então 

diluído com solução padrão no Diluidor DA-500 CELM e contado automaticamente 

no aparelho CC-530 CELM de uso veterinário. Imediatamente após a coleta de 

sangue procederam-se as coletas do timo, baço e fígado para o cálculo de peso 

relativo e avaliação da celularidade do baço. Para prosseguir esta avaliação o baço 

foi friccionado entre duas lâminas e lavado com 5 mL de meio RPMI a 4ºC. A seguir, 

esta suspensão de células foi centrifugada 1200 rpm/8 min, ressuspensa em 1 mL 

de água destilada para lise das hemácias e após 20 segundos completada com 9 

mL de PBS 1x.  A contagem foi feita em câmara de Neubauer (diluição 1:100 em 

azul de tripan). Também se coletou a medula óssea de todos os animais através da 

lavagem do fêmur direito com 5 mL de meio RPMI gelado, após o corte das epífises, 

para avaliação de celularidade em câmara de Neubauer (diluição 1:10 em azul de 

tripan). Foram coletados fragmentos de timo, baço, Placas de Peyer, linfonodos 

mesentéricos, esterno, fígado e rim, de três animais de cada grupo, fixados em 

formol 4% para avaliação histopatológica (RUEHL-FEHLERT et al., 2005). Dos 

camundongos dos grupos controle e experimentais de maior dose (30 g/kg), 
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suplementado e não suplementado com tiamina, também se coletou o cérebro para 

verificação de algum efeito tóxico da tiaminase presente na planta. 

 

 

4.6 COLETA DE SISTEMA COMPLEMENTO DE COBAIA 

 

 

Para coleta foram utilizados quatro animais sadios e adultos, provenientes do 

Biotério do Instituto Biológico de São Paulo. Os animais foram anestesiados com 

Zoletil na dose de 20 mg/kg, por via intramuscular e, em seguida, procedeu-se à 

coleta de sangue por punção cardíaca. O sangue foi mantido em tubo seco para 

formação do coágulo por 45 minutos. Após este período os tubos foram 

centrifugados a 4000 rpm por 10 minutos e o soro foi separado e congelado a -20ºC 

até o momento do uso.  

 

 

4.7 PREPARAÇÃO DOS ERITRÓCITOS DE CARNEIRO (SRBC) 

 

 

Os eritrócitos de carneiro foram coletados sempre do mesmo animal adulto e 

sadio (ovelha Daniela nº10), a cada três meses, proveniente do Hospital de 

Ruminantes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia-USP. As coletas 

foram realizadas de forma asséptica em bolsa de transfusão (BioPack) e mantidas 

em geladeira por pelo menos 24 horas antes do uso. Após este período, estas 

células foram centrifugadas a 2000 rpm por 8 minutos para retirada do plasma e 
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depois lavadas três vezes com PBS e centrifugadas a 2000 rpm, durante 8 minutos a 

cada vez, sendo descartado todo o sobrenadante. Depois de lavadas as hemácias 

foram contadas (diluídas 1:10000 em azul de tripan) e ajustadas para a 

concentração de interesse em PBS. 

 

 

4.8 AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE HUMORAL: PLAQUE FORMING CELL E 

TITULAÇÃO DE ANTICORPOS PELA TÉCNICA DE HEMAGLUTINAÇÃO 

 

 

Os camundongos foram sensibilizados, por via intraperitoneal (ip), com SRBC 

na concentração de 5 x 108 eritrócitos/animal. No 7º dia após a sensibilização, os 

animais foram submetidos à eutanásia, por decapitação, sendo imediatamente 

coletados o sangue, em tubo seco para separação do soro, e o baço. A seguir, 

foram preparadas, cuidadosamente, suspensões de esplenócitos em 5 mL de RPMI-

1640 a 4°C. A seguir, esta suspensão de células foi centrifugada 1200 rpm/8 min, 

ressuspensa em 1 mL de água destilada para lise das hemácias e após 20 

segundos completada com 9 mL de PBS 1x.  A contagem foi feita em câmara de 

Neubauer (diluição 1:100 em azul de tripan) e ajustou-se a concentração para 2 x 

106 cels/mL em meio RPMI.  Em um tubo de ensaio foram misturados 100 µL desta 

suspensão, 35 µl de SRBC (1:2 em PBS 1x), 25 µl de sistema complemento de 

cobaia e, 340 µl de bacto ágar (0,5% em RPMI) a 47ºC. A mistura completa foi 

agitada em vortex por 30-60 segundos e 50 µl desta mistura foi colocada em 

duplicata em uma lâmina e coberta por lamínula, sendo as bordas seladas com 

base. As lâminas foram incubadas em estufa a 37°C e 5% de CO2 por três horas, e 
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após a incubação foram mantidas a 4ºC para contagem no dia seguinte. A contagem 

de PFC foi feita por avaliação microscópica (objetiva de 10x), conforme ilustrado 

abaixo na figura 3. Os resultados foram descritos como número de PFCs por 1 x 105 

esplenócitos e depois calculados pela celularidade do baço como o número de PFCs 

por baço. 

 

Figura 3 – Observa-se um halo formado pela lise dos SRBC ao redor do linfócito B, 

que produziu anticorpos. (Objetiva de 10x) 

 

Para separação do soro, o sangue dos camundongos foi mantido em 

temperatura ambiente por 45 minutos até a formação do coágulo e, em seguida, 

submetidos à centrifugação de 4000 rpm/10 min. Após a centrifugação o soro foi 

separado e congelado a -20ºC até a análise da hemaglutinação. 

Para a análise de hemaglutinação foi utilizada a técnica utilizada por Liu et al. 

(2005) com modificações. Foram usadas placas de 96 wells de fundo em U, na qual 

foram acrescentados a cada poço 25 µL de salina. 
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As amostras de soro dos camundongos foram plaqueadas da seguinte 

maneira: na primeira linha plaqueou-se uma amostra de soro de camundongo não 

imunizado com SRBC (controle negativo), sendo colocado 25 µL de soro no primeiro 

poço e fazendo uma diluição seriada nos poços subseqüentes da linha. Nas demais 

linhas foram plaqueadas as amostras de todos os camundongos imunizados com 

SRBC. Por último acrescentou-se 25 µL de SRBC [9 x 108 hemácias/mL] em cada 

poço. Após a retirada das bolhas, as placas foram incubadas em estufa a 37ºC e 5% 

de CO2 por 1h. O título de anticorpos foi determinado como sendo aquele em que a 

hemaglutinação foi semelhante ao do controle negativo e também às diluições 

subseqüentes. 

 

 

4.9 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

Foi utilizado um citômetro de fluxo (Becton Dickison Immunocytometry 

System, San Jose, CA, USA) conectado a um computador (Machintosh Apple, CA, 

USA). Foram adquiridos de 2000 a 10.000 eventos por meio de um programa 

denominado Cell Quest Pro® (Becton Dickison Immunocytometry System, San Jose, 

CA, USA). Estes eventos foram analisados por meio do programa FlowJo 7.0®. 

As subpopulações celulares foram reconhecidas por meio das propriedades 

de FSC – Foward Scatter e SSC – Side Scatter que avaliam o tamanho e a 

complexidade interna, respectivamente. As fluorescências foram adquiridas em 

escala logarítmica para avaliação das moléculas de superfície celular, citotoxicidade 

das células NK e proliferação de linfócitos.  A fluorescência do 5-(6)-
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carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester (CFSE) foi detectada pelo leitor FL-1 

(530 ± 30 nm), da ficoeritrina (PE) e do iodeto de propídeo (PI) foram detectadas 

pelo leitor FL-3 (670 nm). 

Foram analisadas através do FlowJo 7.0® as populações de interesse em 

cada experimento (linfócitos e células tumorais YAC-1) por meio de gates, excluindo 

assim outros tipos celulares das amostras. Além disso, para todos os experimentos o 

aparelho foi calibrado com um tubo branco como controle de refringência basal da 

célula a ser analisada. 

 

 

4.10 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PROLIFERATIVA DE LINFÓCITOS 

 

 

Cada baço foi coletado e macerado em 5 mL de RPMI-1640 estéril formando 

uma suspensão de células. Esta suspensão foi centrifugada a 1200 rpm/8 min e 

ressuspensa em 4 mL de cloreto de amônio estéril para a lise das hemácias, sendo 

centrifugado novamente em seguida. Este procedimento foi repetido mais uma vez 

para a completa lise das hemácias. Após esta etapa as células foram ressuspensas 

em 5 mL de meio RPMI completo (10% SFB) estéril e cultivadas em placas de 6 

wells em estufa para cultura de células a 37ºC e 5% CO2 por duas horas. Esta etapa 

serve para que os monócitos fiquem aderidos às placas e apenas os linfócitos 

fiquem em suspensão. 

Depois deste período de incubação, o sobrenadante de cada amostra foi 

transferido para tubos falcon de 15 mL e contado (1:20 em azul de tripan), sendo 

ajustado para alíquota de 1 mL com 1 x 107 células e incubado no escuro com 1µL 



51 

de solução de CFSE (solução mãe 5mM em DMSO). Após 20 minutos, as células 

foram centrifugadas e ressupensas em 5 mL de meio RPMI completo (10% SFB) 

estéril e contadas novamente (1:10 em azul de tripan). Ajustou-se o número de 

células para 2 x 106 células/mL e colocou-se 100µL desta suspensão em placas de 

96 wells de fundo em U, da seguinte maneira: 3 poços sem estímulo, 3 poços com 

10µL/poço de PHA (reidratada em 10 mL de água destilada estéril) para proliferação 

dos linfócitos T e 3 poços com 10µL/poço de LPS [0,3 mg/ml] para proliferação dos 

linfócitos B. Depois de plaqueadas todas as amostras as placas foram mantidas em 

estufa para cultura de células a 37ºC e 5% CO2 por quatro dias. Após este período, 

cada amostra em triplicata foi reunida em um mesmo tubo, centrifugada a 1200 

rpm/8 min e ressuspensas em 200 µL de PBS para avaliação por citometria de fluxo, 

conforme ilustrado na figura 4. 

Para o cálculo da porcentagem de proliferação foi utilizado o método proposto 

por Lyons (2000), no qual propõe que a porcentagem de eventos em um pico de 

proliferação (Pn) deve ser dividida por 2n, para calcular a porcentagem original das 

células que deram origem a estas. Este número é chamado de células não divididas 

(CND) e a soma destes é o total de células não divididas (TND). A soma das CND 

dos picos subseqüentes ao primeiro é o total de células precursoras que proliferaram 

durante os dias de incubação, sendo chamadas (PRE). A porcentagem de 

proliferação é então, obtida por PRE/TND x 100. Por exemplo: há 5 picos de 

proliferação de P0 a P4, então o TND = P0 + (P1/2) + (P2/4) + (P3/8) + (P4/16), o 

PRE = (P1/2) + (P2/4) + (P3/8) + (P4/16) e a % proliferação = PRE/TND x 100.  
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% proliferação = PRE x 100 =     Σ Pn – P0   x  100 

          TND                      Σ Pn 
                                      2n 

 
 
PRE = células precursoras que proliferaram 

TND = total de células não divididas 

P = pico de proliferação 

n = número do pico de proliferação 

 

       

Figura 4 – Esquema de análise de proliferação de linfócitos pelo programa FlowJo 
7.0®. A: Gráfico de SSC por FSC com gate selecionando a população de 
linfócitos proliferados após estímulo com o mitógeno PHA; B: Histograma 
da intensidade de fluorescência verde (CFSE) da população de linfócitos 
selecionadas em A, com os picos de proliferação calculados pelo 
programa 

 

 

4.11 AVALIAÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE TIPO TARDIA (DTH) AO SRBC 

 

 

Os camundongos foram sensibilizados com 50 µL contendo 1×108 SRBC 

suspensos na proporção de 1:1 de PBS e Adjuvante completo de Freund (FCA), por 

A B 
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via subcutânea, na base da cauda. Seis dias após a sensibilização foi mensurado o 

diâmetro da pata esquerda de todos os camundongos, sendo considerado como 

tempo zero e, em seguida, foram desafiados na mesma pata com 20 µl contendo 

1×108 SRBC em PBS. Depois de 24 horas foi medido o aumento de volume, através 

de nova mensuração da pata esquerda destes camundongos. O cálculo do aumento 

absoluto foi feito subtraindo-se o diâmetro da pata medido em 24h do valor diâmetro 

medido a 0h, e o resultado foi expresso em mm. 

 

 

4.12 FENOTIPAGEM LINFOCÍTICA 

 

 

Para avaliação das moléculas de superfície celular, o baço foi coletado e 

macerado em solução de meio RPMI (suplementado com HEPES 10 mM, NaHCO3 

24 mM, 10 UI/mL penicilina 10 µg/mL, estreptomicina, anfotericina B 0,5 mg/mL) 

enriquecido com 10% SFB estéril. As células foram diluídas em azul de tripan 

(diluição 1:10) e contadas em câmara de Neubauer, sendo ajustadas a uma 

concentração de 1 x 106 células/tubo em um volume de 100 µL. 

Foram empregados os seguintes anticorpos monoclonais conjugados a PE: 

anti-CD4 para linfócitos TCD4+; anti-CD8 para detectar linfócitos TCD8+ e anti-CD19 

para detectar linfócitos B. As amostras foram incubadas durante 1 hora com os 

diferentes anticorpos, centrifugadas e ressuspensas em 1 mL de PBS para avaliação 

através de citometria de fluxo (FACScan Becton Dycson®). 

A análise foi realizada por meio do programa FlowJo 7.0®. A população de 

linfócitos reconhecida por meio das propriedades de FSC (tamanho) e SSC 
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(complexidade interna), foi selecionada em um gate e, a partir desta população 

analisou-se as células marcadas com os anticorpos para moléculas de superfície 

celular de interesse, conforme demonstrado abaixo na figura 5. As células marcadas 

pelo anti-CD4 foram consideradas como linfócitos T helper, as marcadas pelo anti-

CD8 como linfócitos T citotóxicos e as marcadas pelo anti-CD19 como linfócitos B. 

Os resultados foram expressos em % de células, calculada através do número de 

linfócitos fluorescentes dividido pelo número total destas células x 100. 

 

                                                                                                                      

Figura 5 - Esquema de análise de fenotipagem de linfócitos pelo programa FlowJo 
7.0®. A: Gráfico de SSC por FSC com gate selecionando a população de 
linfócitos; B: Histograma da intensidade de fluorescência vermelha (PE) 
da população de linfócitos selecionada em A, que está conjugada com o 
anticorpo específico à molécula de superfície celular de interesse 

 

 

4.13 CULTURA E MARCAÇÃO DE CÉLULAS ALVO YAC-1 

 

 

A linhagem celular YAC-1, um tipo de linfoma murino, é sensível à atividade 

citotóxica das células NK e foi utilizada como população alvo. Estas células foram 

A B 
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descongeladas três dias antes do ensaio e mantidas em cultura em meio RPMI 

(suplementado com HEPES 10 mM, NaHCO3 24 mM, 10 UI/mL penicilina 10 µg/mL, 

estreptomicina, anfotericina B 0,5 mg/mL) enriquecido com 10% SFB estéril em 

concentração de aproximadamente 1 x 106 células/mL. 

No dia do ensaio, 1 x 106 células alvo em 1 mL de RPMI foram incubadas 

com 1 µL do fluorocromo CFSE (5 mM), durante 20 minutos em estufa de cultura de 

células a 37ºC e 5% CO2. Após a incubação, as células alvo foram centrifugadas e 

ressuspensas em RPMI (10% SFB). Estas células foram então contadas em câmara 

de Neubauer para o ajuste do número de células para uma concentração de 5 x 104 

cels/mL. 

 

 

4.14 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE CÉLULAS NATURAL KILLER  

 

 

Para determinação da atividade citotóxica das células NK foi utilizado o 

método proposto por Marcusson-Stahl e Cederbrant (2003). Nesta técnica, foram 

utilizados 2 fluorocromos: CFSE, um corante que passa livremente a membrana 

citoplasmática e ao entrar na célula sofre a ação de esterases, que retiram dois 

grupos acetatos, tornando-o fluorescente (fluorescência verde) e impermeável a 

membrana, e o PI que atravessa apenas as membranas citoplasmáticas 

comprometidas e se intercala ao DNA (fluorescência vermelha). Dois tipos celulares 

são necessários para este ensaio: células NK e células YAC-1. As células NK são 

consideradas como células efetoras do ensaio e a linhagem YAC-1 é considerada 

como célula alvo. 
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Para avaliação da porcentagem de células alvo mortas pela citotoxicidade 

das células NK foram incubados 100 µL com 5 x 105 células efetoras e 100 µL com 5 

x 103 células alvo marcadas com CFSE (proporção de E:A = 100:1), durante 20 

horas em placas de poliestireno com 96 poços em U, a 37ºC e 5% CO2. Para 

avaliação da porcentagem de mortalidade espontânea de células alvo, 100 µL de 

células alvo marcadas com CFSE foram incubadas pelas mesmas 20 horas. Para 

identificação das células inviáveis, foi adicionado a todas as amostras 50 µL do 

corante PI (50 µg/mL de PBS) 5 minutos antes da leitura em citômetro de fluxo 

(FACScan Becton Dycson®). Desta forma, foi possível identificar uma subpopulação 

duplo positiva, fluorescente em verde e vermelho que foi considerada como a 

população de células YAC-1 inviáveis, conforme ilustrado na figura 6. O resultado foi 

expresso por porcentagem de citotoxicidade conforme a fórmula abaixo: 

 

Citotoxicidade (%) = MA – ME x 100 

                                                                         100 - ME 

 

 

Onde: MA = porcentagem de células alvo mortas na amostra 

           ME = porcentagem de células alvo mortas espontaneamente 
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Figura 6 - Esquema de análise de citotoxicidade de células NK pelo programa 
FlowJo 7.0®. A: Gráfico FL1 (fluorescência verde) por FL3 
(fluorescência vermelha) com gate selecionando a população de YAC-1 
que fluoresce em verde; B: Histograma da intensidade de fluorescência 
vermelha (PI) da população de YAC-1 selecionada em A, sendo que 
apenas as mortas apresentam fluorescência em vermelho 

 
 

 

4.15 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico GraphPad Instat 

3.01®. Para se verificar a homocedasticidade dos dados utilizou-se o teste de 

Bartlet. Para dados paramétricos, foi utilizada a análise de variância ANOVA seguida 

do teste de Dunnett para comparação dos grupos experimentais com o grupo 

controle. Para dados não paramétricos, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis seguido 

do teste de Dunn, os quais foram utilizados também para os dados não 

homocedásticos. Foram consideradas significativas as análises que apresentaram 

nível de significância p<0,05. Os dados paramétricos estão expressos como média ± 

desvio padrão, os dados não paramétricos, assim como os dados não 

homocedásticos estão expressos como mediana (mínimo – máximo).  

A B 
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5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 

 

5.1 EXPERIMENTO 1 - IMUNOPATOLOGIA: Contagem de eritrócitos e leucócitos; 

peso relativo de órgãos linfóides e fígado; celularidade de medula óssea e baço; 

avaliação histopatológica de medula óssea, baço, timo, linfonodos mesentéricos, 

placas de peyer, cérebro, fígado e rim 

 

 

5.1.1 Delineamento experimental 

 

 

Foram utilizados 60 camundongos separados em 5 grupos iguais: 1 controle 

(Co) e 4 experimentais A, B, C e D. Os camundongos dos grupos experimentais 

receberam, por gavage, durante 14 dias as doses de 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) 

g/kg/dia do equivalente ao broto de P. aquilinum, conforme item 4.3. Os 

camundongos do grupo controle receberam apenas água pelo mesmo período e via 

de administração. Todos os animais com exceção aos do grupo D receberam 

tiamina [10mg/l] na água durante todo o período de tratamento, conforme item 4.4. 

Ao final do tratamento três animais de cada grupo foram utilizados para coleta de 

órgãos para análise histológica, conforme item 4.5. 
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5.1.2 Resultados 

 

 

A tabela 1 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 

(C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com tiamina na água [10 

mg/L], durante 14 dias, sobre a variação de peso avaliada a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que há diferença significativa 

entre os grupos tratados com a maior dose da planta C e D comparados ao grupo 

Co no intervalo de 1 a 4 dias de tratamento (p=0,0276 Teste de Kruskal-Wallis e 

p<0,05 pós-teste Dunn), e nenhuma alteração significativa entre os grupos nos 

demais intervalos avaliados e também no período total de tratamento em relação à 

variação de peso.  

 

Tabela 1 – Variação de peso dos camundongos, avaliada a cada três dias, durante o 

tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, e 

suplementação (Co, A, B e C) ou não (D) com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias  

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C D 

1-4 -0,07 ± 0,43 -0,99 ± 1,07 -0,48 ± 0,44 -1,70 ± 2,11* -1,73 ± 1,82* 

4-7 -0,19 ± 0,40 0,22 ± 0,62 -0,19 ± 0,74 0,16 ± 1,26 0,81 ± 1,34 

7-10 -0,06 ± 0,47 0,33 ± 0,57 -0,41 ± 0,89 0,73 ± 1,17 -0,38 ± 1,03 

10-13 -0,13 ± 0,35 -0,15 ± 0,40 -0,23 ± 1,27 0,36 ± 0,94 0,28 ± 0,59 

Final 
- 

inicial 
-0,45 ± 0,86 -0,69 ± 1,01 -1,31 ± 1,40 -0,90 ± 0,69 -1,02 ± 0,67 

(1) n = 10 camundongos por grupo 
 Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
* p<0,05; Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn 
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A tabela 2 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C e D) g/kg/dia, em camundongos suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, sobre consumo de ração avaliado a 

cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de ração. 

 

Tabela 2 - Consumo de ração dos camundongos, avaliado a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia e 

suplementação (Co, A, B e C) ou não (D) com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C D 

1-4 13,54 ± 2,63 11,17 ± 1,78 12,42 ± 1,85 11,70 ± 5,44 11,17 ± 2,95 

4-7 17,02 ± 4,42 15,59 ± 3,39 14,90 ± 2,31 15,42 ± 3,31 16,11 ± 3,16 

7-10 16,61 ± 4,72 15,79 ± 2,54 13,74 ± 2,10 15,44 ± 3,02 14,82 ± 3,51 

10-13 16,46 ± 4,47 14,14 ± 3,09 13,43 ± 2,99 15,73 ± 3,98 14,70 ± 2,32 

Total 63,63 ± 14,98 56,69 ± 8,74 54,49 ± 7,28 58,29 ± 7,76 56,80 ± 7,16 

(1) n = 10 camundongos por grupo 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 3 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 

(C e D) g/kg/dia, em camundongos suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, sobre o consumo de água avaliado a 

cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de água.  

 

Tabela 3 - Consumo de água dos camundongos, avaliado a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia e 

suplementação (Co, A, B e C) ou não (D) com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias  

 

 Grupos(1) 

Dias Co A B C D 

1-4 21,60 ± 4,60 21,00 ± 5,18 23,50 ± 6,51 19,60 ± 5,64 19,80 ± 5,77 

4-7 25,40 ± 3,40 24,90 ± 5,34 21,40 ± 6,73 22,00 ± 3,77 25,00 ± 5,27 

7-10 24,80 ± 3,40 23,80 ± 5,34 21,80 ± 6,86 22,20 ± 4,46 24,00 ± 3,77 

10-13 25,60 ± 4,78 23,40 ± 3,65 21,60 ± 4,69 25,00 ± 4,83 23,60 ± 4,88 

Total 97,40 ± 11,19 93,10 ± 14,89 88,30 ± 15,50 88,80 ± 15,46 92,40 ± 13,02 

(1) n = 10 camundongos por grupo 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 4 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C e D) g/kg/dia, em camundongos suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, sobre a contagem de eritrócitos e 

leucócitos no sangue. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, tanto na contagem de eritrócitos (p=0,0648 ANOVA), quanto na 

contagem de leucócitos (p=0,7172 ANOVA) no sangue dos camundongos, após o 

tratamento com a planta.  

 

Tabela 4 - Contagem de eritrócitos e leucócitos no sangue de camundongos tratados 

com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, 

A, B e C) ou não (D) com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C D 

Eritrócitos 

X 

 106 /mm3(2) 

9,71 ± 1,22 10,48 ± 1,08 10,35 ± 0,92 10,00 ± 0,99 11,12 ± 1,17 

Leucócitos 

x 

103/mm3(2) 

7,66 ± 2,15 7,53 ± 2,15 7,80 ± 2,01 7,54 ± 1,70 8,66 ± 2,21 

(1) n = 10 camundongos nos grupos Co, A, C e D, n = 9 no grupo B 
(2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 5 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C e D) g/kg/dia, em camundongos suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, sobre o peso relativo do timo. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,8065 ANOVA) após o tratamento com a planta em relação ao 

peso relativo do timo.  

 

 

Tabela 5 - Peso relativo do timo de camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 

10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) 

com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C D 

g/100g 

pv(2) 
0,12 ± 0,02 0,12 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,11 ± 0,03 0,11 ± 0,02 

(1) n = 10 camundongos por grupo 
(2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 6 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C e D) g/kg/dia, em camundongos suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, sobre o peso relativo do baço. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,2355 ANOVA) após o tratamento com a planta em relação ao 

peso relativo do baço.  

 

 

Tabela 6 - Peso relativo do baço de camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 

10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) 

com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C D 

g/100g 

pv(2) 
0,24 ± 0,02 0,23 ± 0,02 0,25 ± 0,01 0,25 ± 0,02 0,24 ± 0,02 

(1) n = 10 camundongos por grupo 
(2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 7 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C e D) g/kg/dia, em camundongos suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, sobre o peso relativo do fígado. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,6486 ANOVA) após o tratamento com a planta em relação ao 

peso relativo do fígado.  

 

 

Tabela 7 - Peso relativo do fígado de camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 

10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) 

com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C D 

g/100g 

pv(2) 
5,04 ± 0,30 5,18 ± 0,37 4,99 ± 0,40 5,19 ± 0,45 5,18 ± 0,35 

(1) n = 10 camundongos por grupo 
(2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 8 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) com tiamina na água 

[10 mg/L], durante 14 dias, sobre a celularidade do baço. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,4766 ANOVA) após o tratamento com a planta em relação à 

celularidade do baço. 

 

 

Tabela 8 - Celularidade do baço de camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 

10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B e C) ou não (D) 

com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C D 

Células 

 x 107(2) 
15,85 ± 4,35 15,64 ± 4,83 18,86 ± 2,92 17,16 ± 6,54 15,86 ± 3,00 

(1) n = 10 camundongos por grupo 
(2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 9 mostra e a figura 7 ilustra os efeitos do tratamento com P. 

aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, em camundongos suplementados (Co, 

A, B e C) ou não (D) com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, sobre a 

celularidade da medula óssea. 

A análise estatística dos resultados mostra que há diferença significativa 

entre os grupos (p<0,0001 ANOVA, p<0,05 pós-teste Dunnett do grupo B 

comparado ao Co e p<0,01 pós-teste Dunnett dos grupos A, C e D comparados ao 

Co) após o tratamento com a planta em relação à celularidade da medula óssea.  

 

 

Tabela 9 - Celularidade de medula óssea de camundongos tratados com P. 

aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B 

e C) ou não (D) com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C D 

Células 

 x 107(2) 
1,94 ± 0,17 1,47 ± 0,26** 1,68 ± 0,17* 1,60 ± 0,25** 1,51 ± 0,15** 

 (1) n = 10 camundongos por grupo 
 (2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
 * p<0,05; ** p<0,01; ANOVA seguida do teste de Dunnett 



69 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

**
* **

**

Co
A
B
C
D

cé
lu

la
s 

x 
10

7

 

Figura 7 - Celularidade de medula óssea de camundongos tratados com P. 
aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C e D) g/kg/dia, suplementados (Co, A, B 
e C) ou não (D) com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias. Os 
dados são apresentados como média ± desvio padrão. * p< 0,05; ** 
p<0,01 ANOVA seguida do teste de Dunnett 

 

 

Na avaliação histológica dos órgãos linfóides, ilustrada nas figuras de 8 a 11, 

pode-se verificar: diminuição na celularidade do timo, diminuição da polpa branca no 

baço, diminuição da celularidade e desorganização do folículo linfóide no linfonodo 

mesentérico e na placa de Peyer, mas não se observou nenhuma alteração na 

avaliação da medula óssea (dado não mostrado).  

Em relação à avaliação histológica do cérebro (dado não mostrado) não se 

observou nenhuma alteração nos camundongos tratados com a planta, tanto do 

grupo suplementado (C) com tiamina na água [10 mg/L] quanto do grupo não 

suplementado (D), quando comparados entre si e com o grupo controle. Além disso, 

na avaliação do fígado e rim (dados não mostrados) também não se observaram 

lesões em nenhum dos grupos experimentais comparados ao grupo controle. 
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Figura 8 – Timo: A camundongo controle, B camundongo tratado com a dose de 30 g/kg/dia de P. aquilinum durante 14 dias. 

Observa-se redução da celularidade da camada medular do timo, região indicada pela seta. (Objetiva 10x) 
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Figura 9 – Baço: C camundongo controle, D camundongo tratado com a dose de 30 g/kg/dia de P. aquilinum durante 14 dias. 

Observa-se redução da polpa branca do baço, regiões indicadas pelas setas. (Objetiva 10x) 
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Figura 10 – Linfonodo Mesentérico: E camundongo controle, F camundongo tratado com a dose de 30 g/kg/dia de P. aquilinum 

durante 14 dias. Observa-se desorganização do folículo linfóide, região indicada pela seta. (Objetiva 10x) 
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Figura 11 – Placa de Peyer: G camundongo controle, H camundongo tratado com a dose de 30 g/kg/dia de P. aquilinum durante 14 

dias. Observam-se desorganização do folículo linfóide e redução de celularidade, regiões indicadas pelas setas. 

(Objetiva 10x) 
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5.2 EXPERIMENTO 2 - IMUNIDADE HUMORAL: Avaliação da produção de 

anticorpos pelo ensaio do Plaque Forming Cell e avaliação da titulação de 

anticorpos pela técnica de hemaglutinação 

 

 

5.2.1 Delineamento experimental 

 

 

Foram utilizados 40 camundongos separados em 4 grupos iguais: 1 controle 

(Co) e 3 experimentais A, B e C. Os camundongos dos grupos experimentais 

receberam, por gavage, durante 14 dias as doses de 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia 

do equivalente ao broto de P. aquilinum, conforme item 4.3. Os camundongos do 

grupo controle receberam apenas água pelo mesmo período e via de administração. 

Todos os animais receberam tiamina [10 mg/L] na água durante todo o período de 

tratamento, conforme item 4.4. Ao final do período experimental procedeu-se à 

avaliação da resposta imune humoral, conforme o item 4.8. 
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5.2.2 Resultados 

 

 

A tabela 10 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a variação de peso avaliada a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação à variação de peso.  

 

 

Tabela 10 - Variação de peso dos camundongos, avaliada a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

  

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 -0,19 ± 0,65 -0,55 ± 0,45 -0,02 ± 0,50 0,11 ± 0,45 

4-7 -0,21 ± 0,33 -0,13 ± 0,52 -0,07 ± 0,43 -0,31 ± 0,37 

7-10 0,54 ± 0,45 0,60 ± 0,47 0,54 ± 0,30 0,43 ± 0,34 

10-13 -0,10 ± 0,70 -0,15 ± 0,53 0,11 ± 0,43 -0,20 ± 0,34 

Total 1 - 13 0,11 ± 0,76 -0,23 ± 0,90 0,50 ± 0,79 0,01 ± 0,51 

 (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 8) e C (n = 9) 
 Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 11 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre consumo de ração avaliado a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de ração. 

 

Tabela 11 - Consumo de ração dos camundongos, avaliado a cada três dias, 

durante o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia 

e suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 14,14 ± 1,83 13,88 ± 1,84 15,77 ± 1,46 15,59 ± 1,36 

4-7 12,68 ± 1,59 12,06 ± 1,38 13,86 ± 3,10 14,40 ± 5,52 

7-10 11,23 ± 2,51 11,00 ± 2,91 11,50 ± 2,67 10,83 ± 2,62 

10-13 11,94 ± 1,82 11,67 ± 1,39 12,31 ± 1,48 10,83 ± 2,62 

Total  50,00 ± 7,09 48,61 ± 7,17 53,45 ± 6,70 53,60 ± 9,26 

 (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 8) e C (n = 9) 
 Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 12 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre o consumo de água avaliado a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de água.  

 

 

Tabela 12 - Consumo de água dos camundongos, avaliado a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 34,22 ± 7,17 34,20 ± 5,37 33,75 ± 6,36 35,11 ± 5,92 

4-7 45,55 ± 11,47 45,20 ± 10,71 43,50 ± 10,88 47,55 ± 9,88 

7-10 33,55 ± 4,87 34,60 ± 8,32 34,75 ± 8,68 38,67 ± 9,95 

10-13 28,22 ± 2,91 28,60 ± 2,12 27,75 ± 1,98 29,55 ± 2,18 

Total 141,55 ± 24,44 -0,69 ± 1,01 -1,31 ± 1,40 -0,90 ± 0,69 

   (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 8) e C (n = 9) 
   Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 13 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, e sensibilizados com SRBC, sobre o número de plasmócitos (PFC) 

por 105 esplenócitos e pela celularidade total do baço. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos após o tratamento com a planta em relação ao número de 

plasmócitos (PFC) por 105 esplenócitos (p=0,1910 ANOVA) e pela celularidade total 

do baço (p=0,3070 ANOVA). 

 

 

Tabela 13 - Número de plasmócitos (PFC) em camundongos tratados com P. 

aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, suplementados com tiamina 

na água [10 mg/L], durante 14 dias, e sensibilizados com SRBC 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C 

PFC / 105 

esplenócitos(2) 
7,78 ± 3,15 7,80 ± 5,13 6,87 ± 2,29 4,55 ± 2,55 

PFC x 108/ 

baço(2) 
12,76 ± 5,86 14,09 ± 11,59 12,05 ± 4,12 7,79 ± 4,37 

  (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 8) e C (n = 9) 
  (2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 14 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, e sensibilizados com SRBC, sobre a titulação de anticorpos séricos 

anti-SRBC. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,1795 Teste de Kruskal-Wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à titulação de anticorpos séricos anti-SRBC. 

 

Tabela 14 - Titulação de anticorpos séricos anti-SRBC de camundongos tratados 

com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, suplementados com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, e sensibilizados com 

SRBC 

 

 Grupos(1) 

Log2 Co A B C 

mediana 8 8 8 8 

mín - máx 6 - 9 8 - 9 7 - 8 7 - 9 

(1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 8) e C (n = 9) 
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5.3 EXPERIMENTO 3 - IMUNIDADE CELULAR in vitro: Avaliação da atividade 

proliferativa de linfócitos T e B aos respectivos mitógenos PHA e LPS 

 

 

5.3.1 Delineamento experimental 

 

 

Foram utilizados 40 camundongos separados em 4 grupos iguais: 1 controle 

(Co) e 3 experimentais A, B e C. Os camundongos dos grupos experimentais 

receberam, por gavage, durante 14 dias as doses de 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia 

do equivalente ao broto de P. aquilinum, conforme item 4.3. Os camundongos do 

grupo controle receberam apenas água pelo mesmo período e via de administração. 

Todos os animais receberam tiamina [10 mg/L] na água durante todo o período de 

tratamento, conforme item 4.4. Ao final do período experimental procedeu-se a 

avaliação da resposta imune celular in vitro, conforme o item 4.10. 

 

 

 

 

 



 

 

81 

5.3.2 Resultados 

 

 

A tabela 15 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a variação de peso avaliada a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação à variação de peso.  

 

 

Tabela 15 - Variação de peso dos camundongos, avaliada a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 0,02 ± 1,82 0,21 ± 0,66 0,14 ± 0,50 0,05 ± 0,38 

4-7 0,48 ± 0,77 -0,06 ± 0,63 0,37 ± 0,66 0,18 ± 0,24 

7-10 -0,32 ± 0,88 -0,65 ± 1,16 -0,65 ± 0,89 -0,73 ± 0,91 

10-13 -0,21 ± 0,78 -0,35 ± 0,85 -0,32 ± 1,71 -0,52 ± 1,34 

Final -inicial -0,02 ± 0,89 -0,85 ± 1,70 -0,45 ± 1,51 -1,02 ± 1,65 

(1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 9) e C (n = 9) 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 16 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre consumo de ração avaliado a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de ração. 

 

 

Tabela 16 - Consumo de ração dos camundongos, avaliado a cada três dias, 

durante o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia 

e suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 13,2 ± 2,35 14,22 ± 1,66 14,65 ± 1,80 13,42 ± 1,00 

4-7 13,6 ± 1,80 13,96 ± 1,90 14,71 ± 1,72 13,63 ± 0,84 

7-10 12,36 ± 2,72 11,87 ± 2,19 13,21 ± 1,53 11,94 ± 2,21 

10-13 11,78 ± 2,70 11,05 ± 1,39 12,26 ± 1,70 11,54 ± 1,89 

Total 50,94 ± 7,07 51,00 ± 5,41 54,84 ± 5,78 50,54 ± 5,35 

  (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 9) e C (n = 9) 
  Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 17 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre o consumo de água avaliado a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de água.  

 

Tabela 17 - Consumo de água dos camundongos, avaliado a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 25,11 ± 3,01 28,30 ± 5,20 26,00 ± 2,00 26,66 ± 3,16 

4-7 40,22 ± 3,07 36,50 ± 4,24 37,11 ± 3,48 35,77 ± 2,90 

7-10 34,66 ± 2,82 33,20 ± 4,73 33,77 ± 6,11 30,66 ± 3,31 

10-13 30,66 ± 4,58 29,20 ± 6,33 27,11 ± 2,84 27,33 ± 3,60 

Total 130,66 ± 9,16 127,20 ± 12,83 124,00 ± 10,95 120,44 ± 11,30 

  (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 9) e C (n = 9) 
  Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 18 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a atividade proliferativa de linfócitos não estimulados. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,7300 Teste de Kruskal-Wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à atividade proliferativa de linfócitos não estimulados. 

 

 

Tabela 18 – Porcentagem de proliferação de linfócitos não estimulados de 

camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) 

g/kg/dia, suplementados com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 

dias 

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 1,13 0,96 1,87 1,83 

mín. – máx. 0,37 – 4,85 0,21 – 11,40 0,35 – 5,14 0,38 – 10,84 

  (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 9) e C (n = 9) 
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A tabela 19 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a atividade proliferativa de linfócitos T estimulada pelo 

mitógeno PHA. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,8471 Teste de Kruskal-wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à atividade proliferativa de linfócitos T estimulada pelo mitógeno PHA. 

 

 

Tabela 19 – Porcentagem de proliferação de linfócitos T estimulados pelo mitógeno 

PHA em camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) 

g/kg/dia, suplementados com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 

dias 

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 42,65 49,53 50,06 51,03 

mín. – máx. 34,02 – 57,52 36,31 – 62,95 32,03 – 69,53 31,39 – 65,88 

  (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 9) e C (n = 9) 
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A tabela 20 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a atividade proliferativa de linfócitos B estimulada pelo 

mitógeno LPS. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p=0,8310 Teste de Kruskal-Wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à atividade proliferativa de linfócitos B estimulada pelo mitógeno LPS. 

 

 

Tabela 20 - Porcentagem de proliferação de linfócitos B estimulados pelo mitógeno 

LPS em camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) 

g/kg/dia, suplementados com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 

dias  

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 3,50 5,40 4,00 3,20 

mín. – máx. 1,80 – 7,50 2,60 – 8,10 2,30 – 7,20 1,50 – 10,20 

  (1) Co (n = 9), A (n = 10), B (n = 9) e C (n = 9) 



 

 

87 

5.4 EXPERIMENTO 4 - IMUNIDADE CELULAR in vivo: Avaliação da resposta de 

hipersensibilidade tardia (DTH) 

 

 

5.4.1 Delineamento experimental 

 

 

Foram utilizados 36 camundongos separados em 4 grupos iguais: 1 controle 

(Co) e 3 experimentais A, B e C. Os camundongos dos grupos experimentais 

receberam, por gavage, durante 14 dias as doses de 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia 

do equivalente ao broto de P. aquilinum, conforme item 4.3. Os camundongos do 

grupo controle receberam apenas água pelo mesmo período e via de administração. 

Todos os animais receberam tiamina [10 mg/L] na água durante todo o período de 

tratamento, conforme item 4.4. Ao final do período experimental procedeu-se a 

avaliação da hipersensibilidade tardia, conforme o item 4.11. 
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5.4.2 Resultados 

 

 

A tabela 21 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a variação de peso avaliada a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação à variação de peso.  

 

 

Tabela 21 - Variação de peso dos camundongos, avaliada a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 -0,26 ± 0,21 -0,46 ± 0,55 -0,80 ± 0,38 -0,50 ± 0,51 

4-7 -0,19 ± 0,40 0,22 ± 0,62 -0,19 ± 0,74 0,16 ± 1,26 

7-10 -0,06 ± 0,47 0,33 ± 0,57 -0,41 ± 0,89 0,73 ± 1,17 

10-13 -0,13 ± 0,35 -0,15 ± 0,40 -0,23 ± 1,27 0,36 ± 0,94 

Final - inicial -0,45 ± 0,86 -0,69 ± 1,01 -1,31 ± 1,40 -0,90 ± 0,69 

  (1) n = 9 camundongos por grupo 
  Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 22 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre consumo de ração avaliado a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de ração. 

 

 

Tabela 22 - Consumo de ração dos camundongos, avaliado a cada três dias, 

durante o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 13,03 ± 1,51 12,76 ± 2,12 12,58 ± 2,40 12,71 ± 1,63 

4-7 13,93 ± 1,04 13,80 ± 1,87 14,24 ± 1,69 14,20 ± 1,47 

7-10 14,96 ± 3,18 15,22 ± 2,23 14,65 ± 2,42 14,83 ± 2,32 

10-13 14,75 ± 4,96 12,53 ± 2,03 13,68 ± 2,29 14,18 ± 2,08 

Total 56,68 ± 5,95 54,54 ± 6,75 55,17 ± 7,80 55,93 ± 5,99 

(1) n = 9 camundongos por grupo 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 23 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre o consumo de água avaliado a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que há diferença significativa 

apenas entre o grupo C comparado ao grupo Co no intervalo de 10 a 13 dias de 

tratamento com a planta (p=0,0043 ANOVA e p<0,05 pós-teste Dunnett), mas 

quando analisado os demais intervalos e o período total de tratamento não há 

diferença significativa entre os grupos experimentais e o grupo controle em relação 

ao consumo de água.  

 

 

Tabela 23 - Consumo de água dos camundongos, avaliado a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias Co A B C 

1-4 31,11 ± 6,33 29,77 ± 9,71 30,33 ± 9,32 40,22 ± 5,14 

4-7 41,33 ± 14,35 37,77 ± 18,12 39,00 ± 18,05 48,44 ± 11,17 

7-10 33,33 ± 4,69 31,77 ± 10,12 31,66 ± 7,17 40,22 ± 4,05 

10-13 38,44 ± 8,11 36,33 ± 10,10 36,55 ± 11,65 52,44 ± 9,98* 

Total 144,22 ± 31,50 135,88 ± 44,30 140,50 ± 47,74 181,33 ± 22,51 

  (1) n = 9 camundongos por grupo 
  Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
  * p<0,05; estatisticamente diferente do grupo controle, ANOVA seguida do Teste de Dunnett 
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A tabela 24 mostra e a figura 12 os efeitos do tratamento com P. aquilinum 

nas doses de 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, e sensibilizados com SRBC, sobre a 

resposta celular de hipersensibilidade tardia. 

A análise estatística dos resultados mostra que há diferença significativa entre 

os grupos B e C comparados ao grupo Co (p=0,0096 ANOVA e p<0,01 pós-teste 

Dunnett) após o tratamento com a planta em relação à resposta celular de 

hipersensibilidade tardia. 

 

 

Tabela 24 - Resposta celular de hipersensibilidade tardia avaliada pelo aumento do 

diâmetro da pata esquerda em mm, após desafio com SRBC, de 

camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, 

suplementados com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, e 

sensibilizados previamente com o mesmo antígeno 

 

 Grupos(1) 

 Co A B C 

mm(2) 0,18 ± 0,09 0,12 ± 0,06 0,08 ± 0,02** 0,08 ± 0,06** 

       (1) n = 9 camundongos por grupo 
       (2) os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
       ** p<0,01; ANOVA seguida do Teste de Dunnett 
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Figura 12 - Resposta celular de hipersensibilidade tardia avaliada pelo aumento do 
diâmetro da pata esquerda em mm, após desafio com SRBC, de 
camundongos tratados com P. aquilinum, 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, 
suplementados com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias, e 
sensibilizados previamente com o mesmo antígeno. ** p<0,01; ANOVA 
seguida do teste de Dunnett 
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5.5 EXPERIMENTO 5 - FENOTIPAGEM LINFOCÍTICA:  Quantificação de 

linfócitos B e T presentes no baço, através de marcadores de superfície e 

citometria de fluxo 

 

 

5.5.1 Delineamento experimental 

 

 

Foram utilizados 16 camundongos separados em 4 grupos iguais: 1 controle 

(Co) e 3 experimentais A, B e C. Os camundongos dos grupos experimentais 

receberam, por gavage, durante 14 dias as doses de 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia 

do equivalente ao broto de P. aquilinum, conforme item 4.3. Os camundongos do 

grupo controle receberam apenas água pelo mesmo período e via de administração. 

Todos os animais receberam tiamina [10 mg/L] na água durante todo o período de 

tratamento, conforme item 4.4. Ao final do período experimental procedeu-se a 

fenotipagem linfocítica, conforme o item 4.12. 
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5.5.2 Resultados 

 

 

A tabela 25 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a variação de peso avaliada a cada três dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação à variação de peso.  

 

 

Tabela 25 - Variação de peso dos camundongos, avaliada a cada três dias, durante 

o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-4 0,90 ± 1,75 -0,02 ± 0,20 0,45 ± 0,79 -0,32 ± 0,82 

4-7 0,05 ± 0,44 0,50 ± 0,74 0,20 ± 0,18 0,17 ± 0,41 

7-10 -0,55 ± 0,96 0,25 ± 0,50 0,40 ± 0,53 0,15 ± 0,23 

10-13 1,30 ± 1,53 0,17 ± 0,27 0,25 ± 0,54 0,45 ± 0,45 

Final - inicial 1,70 ± 2,21 0,90 ± 1,19 1,30 ± 1,67 0,45 ± 0,79 

(1) n = 04 camundongos por grupo 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 26 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre consumo de ração avaliado a cada seis dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de ração. 

 

 

Tabela 26 - Consumo de ração dos camundongos, avaliado a cada seis dias, 

durante o tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia 

e suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-7 26,50 ± 2,12 26,72 ± 1,96 27,37 ± 2,17 26,65 ± 2,95 

7-13 24,90 ± 4,10 25,40 ± 2,18 27,85 ± 3,10 26,87 ± 3,38 

Total 51,40 ± 6,13 52,12 ± 4,14 55,22 ± 5,00 53,52 ± 6,33 

  (1) n = 04 camundongos por grupo 
  Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 27 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre o consumo de água avaliado a cada seis dias. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos, nos diferentes intervalos avaliados, durante o tratamento com a 

planta em relação ao consumo de água.  

 

 

Tabela 27 - Consumo de água dos camundongos, avaliado a cada seis dias, durante o 

tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia e 

suplementação com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

Dias  Co A B C 

1-7 65,50 ± 3,78 65,00 ± 3,46 70,00 ± 8,16 66,00 ± 9,09 

7-13 56,00 ± 3,65 58,00 ± 4,32 58,50 ± 6,40 59,50 ± 7,72 

Total 121,50 ± 5,74 123,00 ± 7,57 128,50 ± 14,36 125,50 ± 16,76 

(1) n = 04 camundongos por grupo 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
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A tabela 28 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a porcentagem de linfócitos T helper (T CD4+) esplênicos. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p= 0,6471 Teste de Kruskal-Wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à porcentagem de linfócitos T CD4+ esplênicos. 

 

 

Tabela 28 - Porcentagem de linfócitos T CD4+ esplênicos em camundongos tratados 

com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, suplementados com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 18,28 20,06 19,01 19,87 

mín. – máx. 15,42 – 20,62 18,87 – 21,13 15,74 – 24,85 17,28 – 22,77 

  (1) n = 04 camundongos por grupo 



 

 

98 

A tabela 29 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a porcentagem de linfócitos T citotóxico (T CD8+) esplênicos. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p= 0,1064 Teste de Kruskal-Wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à porcentagem de linfócitos T CD8+ esplênicos. 

 

 

Tabela 29 - Porcentagem de linfócitos T CD8+ esplênicos em camundongos tratados 

com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, suplementados com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 12,91 13,10 11,89 11,72 

mín. – máx. 12,71 – 14,25 11,70 – 14,41 8,98 – 11,96 10,63 – 13,09 

  (1) n = 04 camundongos por grupo 
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A tabela 30 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a proporção de linfócitos T CD4+: T CD8+ no baço. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p= 0,0877 Teste de Kruskal-Wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à proporção de linfócitos T CD4+: T CD8+ no baço. 

 

 

Tabela 30 - Proporção de linfócitos T CD4+: T CD8+ no baço de camundongos 

tratados com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, 

suplementados com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 1,42 1,56 1,70 1,67 

mín. – máx. 1,08 – 1,61 1,31 – 1,73 1,54 – 2,07 1,55 – 1,86 

  (1) n = 04 camundongos por grupo 
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A tabela 31 mostra os efeitos do tratamento com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 

30 (C) g/kg/dia, em camundongos suplementados com tiamina na água [10 mg/L], 

durante 14 dias, sobre a porcentagem de linfócitos B (CD19+) esplênicos. 

A análise estatística dos resultados mostra que não há diferença significativa 

entre os grupos (p= 0,1171 Teste de Kruskal-Wallis) após o tratamento com a planta 

em relação à porcentagem de linfócitos B esplênicos. 

 

 

Tabela 31 - Porcentagem de linfócitos B esplênicos em camundongos tratados com 

P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, suplementados com tiamina 

na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 59,92 63,70 60,11 64,20 

mín. – máx. 58,26 – 61,41 51,33 – 64,29 54,70 – 62,30 60,56 – 66,19 

  (1) n = 04 camundongos por grupo 
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5.6 EXPERIMENTO 6 - IMUNIDADE INATA: Avaliação da atividade de células NK 

 

 

5.6.1 Delineamento experimental 

 

 

Foram utilizados os mesmos 16 camundongos do experimento anterior, no 

qual estes foram separados em 4 grupos iguais: 1 controle (Co) e 3 experimentais A, 

B e C. Os camundongos dos grupos experimentais receberam, por gavage, durante 

14 dias as doses de 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia do equivalente ao broto de P. 

aquilinum, conforme item 4.3. Os camundongos do grupo controle receberam 

apenas água pelo mesmo período e via de administração. Todos os animais 

receberam tiamina [10 mg/L] na água durante todo o período de tratamento, 

conforme item 4.4. Ao final do período experimental procedeu-se à avaliação da 

atividade de células NK, conforme o item 4.14. 
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5.6.2 Resultados 

 

 

A tabela 32 mostra e a figura 13 ilustra os efeitos do tratamento com P. 

aquilinum 1. (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, suplementados com tiamina na água [10 

mg/L], durante 14 dias, sobre a atividade citotóxica de células NK esplênicas. 

A análise estatística dos resultados mostra que há diferença significativa entre 

o grupo C e o grupo Co (p=0,0352 Teste de Kruskal-Wallis e p<0,05 pós-teste Dunn) 

após o tratamento com a planta em relação à citotoxicidade das células NK 

esplênicas. 

 

 

Tabela 32 – Citotoxicidade de células NK esplênicas de camundongos tratados com 

P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) g/kg/dia, suplementados com 

tiamina na água [10 mg/L], durante 14 dias 

 

 Grupos(1) 

% Co A B C 

mediana 27,83 19,45 17,09 11,52* 

mín. – máx. 23,75 – 46,73 13,85 – 27,69 4,93 – 25,05 0,85 – 19,12 

  (1) n = 04 camundongos por grupo 
  * p<0,05; Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn 
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Figura 13 - Porcentagem de citotoxicidade das células NK esplênicas de 

camundongos tratados com P. aquilinum 1 (A), 10 (B) e 30 (C) 
g/kg/dia, suplementados com tiamina na água [10 mg/L], durante 14 
dias. Os dados são apresentados como mediana (mínimo – máximo). 
* p<0,05; Teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste Dunn 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A Pteridium aquilinum é uma planta tóxica conhecida por causar formas 

distintas de intoxicação em diferentes espécies animais; assim, em bovinos tem sido 

descrita síndrome hemorrágica aguda, hematúria enzoótica, e carcinoma de células 

escamosas no trato digestório. Em ovinos, a ingestão desta planta tem sido 

associada à degeneração progressiva de retina e, em monogástricos, 

particularmente em eqüinos tem sido descritas alterações nervosas, relacionadas à 

deficiência de tiamina. Além disso, a samambaia do campo é conhecida pelo seu 

alto potencial carcinogênico observado tanto nos animais quanto em humanos, os 

quais também consomem a planta. No homem, estudos epidemiológicos revelam 

que os tumores produzidos pela planta se localizam principalmente no esôfago e 

estômago (ALONSO-AMELOT, 1999; SANTOS, 2001). 

A deficiência de tiamina (ou vitamina B1) em animais monogástricos é 

provocada pela presença de tiaminase-1 e está relacionada com o desenvolvimento 

de degeneração cerebrocortical (SMITH, 2001). Assim, para se descartar a 

possibilidade deste efeito tóxico neste estudo os animais pertencentes àqueles 

grupos que foram tratados com a samambaia, receberam suplementação de tiamina. 

No entanto, objetivando-se avaliar a sensibilidade da espécie murina aos possíveis 

efeitos produzidos pela tiaminase, foi formado um grupo de animais os quais 

receberam a maior dose da planta e sem suplementação com tiamina. Como não foi 

verificada qualquer alteração clínica que indicasse deficiência da vitamina B1 (isto é, 

alterações neurológicas), nestes animais, pode-se supor que a espécie murina seja 

menos suscetível que a eqüina no que se refere aos efeitos produzidos pela 



 

 

106 

 

tiaminase-1 presente na P.aquilinum. Portanto, este dado indica que o camundongo 

não seria um bom modelo animal para reprodução experimental deste efeito tóxico 

produzido pela samambaia.  

 Objetivando-se verificar se a tiaminase-1 poderia promover qualquer 

alteração morfológica nos órgãos linfóides, fez-se a avaliação histológica do timo, 

baço, linfonodos mesentéricos, placas de Peyer e medula óssea (dados não 

mostrados), em camundongos tratados com a planta, mas não com a tiamina, na 

qual não se observou diferença alguma em relação aos outros grupos de animais 

tratados com a samambaia e suplementados com tiamina. Desta maneira, estes 

resultados sugerem que a deficiência de tiamina parece não promover efeito tóxico 

nos órgãos linfóides, nesta espécie animal, após um período de exposição à planta 

de 14 dias sendo, portanto, escolhido a partir deste resultado, não mais formar este 

grupo de animais tratados com a planta e não suplementados com tiamina para os 

outros estudos subseqüentes. 

Ainda, considerando-se os constituintes tóxicos presentes na P. aquilinum 

sabe-se que a variedade arachnoideum, encontrada aqui no Brasil, contém uma 

maior quantidade de glicosídeos cianogênicos (ALONSO-AMELOT, 1999). Estes 

glicosídeos, por sua vez, dão origem ao íon cianeto que, mesmo em doses baixas, 

podem causar lesões hepáticas e renais e também degeneração cerebrocortical. De 

fato, em um estudo realizado em ratas, por Sousa et al. (2002), mostrou-se que a 

administração de doses baixas de cianeto de potássio promoveu congestão hepática 

e renal; outros estudos também conduzidos em ratos (SOTO-BLANCO et al. 2002; 

TULSAWANI et al., 2005), revelaram que a administração prolongada de cianeto de 

potássio também é capaz de promover degeneração cerebrocortical.   
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No entanto, no presente estudo não foi observada nenhuma alteração no 

cérebro, fígado e rins dos camundongos que receberam as diferentes doses da 

planta (dados não mostrados). Uma hipótese para explicar a ausência de lesões 

seria de que as quantidades de glicosídeos cianogênicos presentes nos brotos de 

samambaia, coletados para este estudo, apresentavam-se bastante reduzidas e, 

portanto, os mecanismos de detoxificação endógeno (ou seja, os tiossulfatos e a 

enzima rodanase) presentes no próprio organismo dos camundongos tenham sido 

suficientes para promover a biotransformação do cianeto presente na planta.  

Em relação à manifestação da intoxicação aguda de P.aquilinum em bovinos, 

esta já está bem descrita e se caracteriza pela seguinte sintomatologia clínica: febre, 

anorexia, parada da ruminação, fezes com sangue, diarréia fétida, respiração 

ofegante, hemorragias cutâneas nas mucosas das narinas, vulva, reto e conjuntiva, 

e úlceras na boca. A avaliação histológica caracteriza-se pela depleção de células 

da medula óssea, que se reflete em alterações tais como anemia, leucopenia e 

trombocitopenia (RIET-CORREA, 2001). Além desta descrição histopatológica de 

alteração nos bovinos que apresentavam esta forma de intoxicação pela 

samambaia, encontrou-se também um estudo no qual foram avaliadas as alterações 

histológicas de bovinos que vieram a óbito devido à síndrome hemorrágica aguda, 

no qual foram descritos, além da depleção de células de medula óssea, a redução 

dos centros germinativos do baço e focos de necrose no fígado destes animais 

(TOKARNIA; DÖBEREINER; CANELLA, 1967).  

Embora estas alterações encontradas fortemente sugiram um 

comprometimento no sistema imune naqueles animais expostos à samambaia, uma 

busca na literatura revelou não haver nenhum estudo experimental procurando 

avaliar as possíveis alterações funcionais do sistema imune quando da intoxicação 
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por P. aquilinum, em nenhuma espécie animal, tanto naturalmente acometida, bem 

como em animais de laboratório. Assim, o presente trabalho é aquele que, pela 

primeira vez, propôs-se a verificar os efeitos imunotóxicos da samambaia, utilizando-

se para tal, diferentes protocolos propostos por Descotes (2006).  Foram escolhidos 

os camundongos como sujeito experimental, pois é esta a espécie animal já 

consagrada para estudos de imunologia. 

A primeira etapa do presente estudo consistiu em caracterizar os efeitos 

imunotóxicos da planta, utilizando-se como indicadores iniciais a avaliação 

histológica, o peso relativo e a celularidade dos órgãos linfóides, de acordo com 

Spanhaak (2005). 

A avaliação da medula óssea dos camundongos realizada no presente estudo 

revelou não haver a substituição do tecido hematopoiético por tecido lipídico, nem 

alterações no sangue periférico, como aquelas descritas em quadros de intoxicação 

aguda por samambaia em bovinos; por outro lado, os animais do presente estudo, 

tratados com as diferentes doses da planta, apresentaram diminuição da 

celularidade neste órgão. Resultado semelhante foi obtido por Schacham, Philp e 

Gowdey (1970) que ao administrarem aos ratos a samambaia, durante um período 

de 60 dias, também não observaram a substituição do tecido hematopoiético na 

medula óssea destes animais, no entanto, foi possível detectar diminuição na 

celularidade deste órgão. Além disso, estes pesquisadores notaram que a 

diminuição da celularidade da medula óssea foi acompanhada de diminuição na 

contagem de eritrócitos, leucócitos e trombócitos no sangue periférico dos ratos. No 

entanto, estas alterações não foram encontradas nos camundongos da presente 

pesquisa. Uma possível explicação para esta diferença entre os resultados aqui 

obtidos com aqueles encontrados por Schacham, Philp e Gowdey (1970), pode estar 
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relacionada ao tempo de exposição à samambaia, (respectivamente 14 dias versus 

60 dias). Além disto, deve-se também considerar que os camundongos possam ter 

menor susceptibilidade a estes efeitos promovidos pela planta. Este mesmo fator 

pode também ter sido o responsável pela inexistência de alteração no tecido 

hematopoiético dos ratos tratados com a planta, já que a substituição neste tecido, 

encontrada em bovinos, não foi também reproduzida em ratos. 

Por outro lado, a presente pesquisa revelou que a administração de 

samambaia em camundongos promoveu a mesma alteração esplênica que aquela 

descrita em bovinos por Tokarnia, Döbereiner e Canella (1967). Assim, em ambos os 

estudos foi possível verificar a redução da polpa branca nestas duas espécies 

animais. No presente estudo, verificou-se, de maneira bastante evidente, esta 

redução naqueles animais tratados com a dose de 30 g/kg/dia de samambaia. 

Todavia, com relação aos outros parâmetros analisados do baço, ou seja, o peso 

relativo e a celularidade, nenhuma alteração foi verificada; no entanto, como não foi 

encontrado na literatura estudos avaliando-se estes últimos parâmetros em outras 

espécies animais, inclusive na espécie bovina, não é possível saber se estas 

alterações pertenceriam ao repertório de lesões produzidas em animais 

naturalmente intoxicados pela P.aquilinum. 

Considerando-se os outros órgãos linfóides, os experimentos aqui realizados 

mostraram que aqueles camundongos tratados com a maior dose de samambaia 

apresentaram redução na camada celular do timo, e também desorganização dos 

folículos linfóides nos linfonodos mesentéricos e placas de Peyer.  

Reunindo-se estes dados relativos à avaliação morfológica dos efeitos da 

P.aquilinum no sistema imune, pode-se fortemente sugerir que outros órgãos 

linfóides, além da medula óssea e o baço, são também alvos passíveis do efeito 
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tóxico produzido por esta planta. Supõe-se que a susceptibilidade destes órgãos 

deve-se, basicamente, ao fato destes serem tecidos com alta taxa de proliferação 

celular. De fato, sabe-se que aqueles tecidos em proliferação são alvos do 

ptaquilosídeo; desta maneira, após este glicosídeo transformar-se em dienona, em 

condições cujo pH é alcalino, esta substância prontamente entra nas células e forma 

adutos no DNA (OJIKA et al., 1987). Considerando-se esta possibilidade, uma 

possível explicação para a observação de discretas alterações no timo daqueles 

animais dos grupos que receberam a planta, no presente estudo, se deva ao fato de 

que o timo, por ser um órgão linfóide primário, tem uma menor proliferação celular, 

pois sua principal função é na maturação dos linfócitos T e não de ativação e 

proliferação como ocorre nos órgãos linfóides secundários (PARHAM, 2001).  

Ao observar-se a redução de polpa branca no baço naqueles animais tratados 

com a planta buscou-se, então, avaliar se esta alteração morfológica seria 

acompanhada também de uma alteração funcional na resposta imune humoral, já 

que o baço é o maior órgão linfóide secundário e, portanto, contém a maior 

quantidade de linfócitos B maduros. Para tal, nesta outra fase do estudo procedeu-

se à avaliação da produção de anticorpos T – dependente, pelo teste Plaque 

Forming Cell, conforme preconizado por Descotes (2006), que sugere ser esta a 

primeira avaliação para se verificar os efeitos imunotóxicos de qualquer xenobiótico. 

Além disto, avaliou-se também o título de anticorpos séricos pela técnica de 

hemaglutinação.  

A produção de anticorpos T – dependente é assim denominada devido à 

interação que ocorre entre o linfócito B e o linfócito Th que amplifica a síntese de 

anticorpos. Este processo se inicia com a ligação de um antígeno a uma 

imunoglobulina específica na superfície do linfócito B, que internaliza este complexo 
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e processa-o para apresentar peptídeos do antígeno no MHC-II em sua superfície, 

como uma APC. O linfócito Th, por sua vez, reconhece este complexo MHC-

II:peptídeo na superfície do linfócito B através do TCR específico para o antígeno. 

Além desta interação MHC-II:peptídeo e TCR, outras moléculas co-estimuladoras na 

superfície dos linfócitos B e T se ligam, sendo as principais interações entre as 

moléculas B7-CD28 e CD40-CD40L, que resultam na ativação e produção de 

citocinas pelo linfócito Th. Estas citocinas, por sua vez, vão atuar induzindo a 

proliferação do próprio linfócito Th e também do linfócito B, como também vão 

promover o aumento da expressão de receptores para citocinas no linfócito B, o 

“switch” de classes e a síntese de imunoglobulinas (MITCHISON, 2004). 

Como os resultados obtidos no presente estudo não mostraram haver 

nenhuma diferença na capacidade de produção tanto de anticorpos T – dependente, 

bem como na titulação de anticorpos séricos, entre os grupos tratados com a 

samambaia e o grupo controle, pode-se levantar a hipótese de que, embora tivesse 

sido verificada a redução na polpa branca do baço, a interação entre linfócitos B e 

Th para produção de anticorpos não foi alterada.  

Uma outra forma de se avaliar as possíveis alterações funcionais no sistema 

imune é pela análise da capacidade de proliferação dos linfócitos B e T aos 

mitógenos específicos, sendo esta avaliação um importante teste utilizado para o 

diagnóstico de diferentes imunodeficiências em humanos (BUCKLEY, 2004). Para a 

avaliação do linfócito T pode-se utilizar como mitógeno a fitohemaglutinina A (PHA), 

uma glicoproteína de planta com capacidade de induzir a proliferação de muitos 

clones deste tipo de linfócito (SUNI; MAINO; MAECKER, 2005). Já para a avaliação 

do linfócito B, pode-se utilizar como mitógeno um antígeno T – independente, como, 

por exemplo, um lipopolissacarídeo (LPS), derivado de bactéria gram-negativa e que 
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tem a capacidade de promover a indução de vários clones de linfócitos B a 

proliferarem e produzirem anticorpos (COICO; SUNSHINE; BENJAMINI, 2003).  

A utilização deste protocolo permitiu verificar, no presente estudo, que as 

taxas de proliferação dos linfócitos B e T, de todos os camundongos dos diferentes 

grupos experimentais, foram semelhantes àquelas apresentadas pelos animais 

pertencentes ao grupo controle. Portanto, pode-se inferir que o processo de ativação 

e proliferação, tanto dos linfócitos B, quanto o dos linfócitos T, não foi alterado pelo 

tratamento com a samambaia.   

A realização dos experimentos até esta etapa permitiu verificar que a 

samambaia não promovia alteração da resposta imune humoral, nem interferia na 

proliferação dos linfócitos, mas nada podia ser especulado sobre o efeito da planta 

sobre a resposta imune celular. Assim, para poder avaliar esta resposta naqueles 

animais submetidos ao tratamento com a planta, procedeu-se à avaliação da 

resposta de hipersensibilidade tardia (DTH) que é uma resposta imune celular 

desencadeada por linfócitos T efetores (PARHAM, 2001).  

A DTH ocorre após um contato prévio com um antígeno que tenha 

desencadeado a indução de linfócitos Th naive para Th1, que ocorre pela interação 

com a célula DC madura. O contato com antígeno se faz por meio de receptores na 

superfície da célula DC, os quais são capazes de reconhecer padrões moleculares 

associados aos patógenos, denominados receptores “Toll-like” (TLR). O contato via 

TLR na superfície da célula DC desencadeia um aumento de expressão de 

moléculas co-estimuladoras em sua superfície, como a molécula B7; além disso, a 

célula DC fagocita e processa o antígeno em peptídeos e aumenta a expressão de 

complexos MHC-II:peptídeo em sua superfície para apresentá-los ao linfócito Th 

naive (COICO; SUNSHINE; BENJAMINI, 2003).  A completa maturação da célula 
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DC, por sua vez, necessita da interação com outros fatores como citocinas liberadas 

por outras células do sistema imune inato, as quais também se ativaram com o 

mesmo antígeno (CORTHAY, 2006). Assim, por exemplo, quando o antígeno é 

derivado de um parasita ou bactéria extracelular, mastócitos liberam citocinas como 

IL-4 que polarizam a célula DC para direcionar uma resposta Th2 e quando o 

antígeno é derivado, por exemplo, de bactéria intracelular ou vírus, células NK 

secretam citocinas como IFN-γ que polarizam a célula DC para direcionar uma 

resposta Th1 (CORTHAY, 2006; KAPSENBERG, 2003).  

O segundo contato com o mesmo antígeno, que induziu a diferenciação de 

linfócitos Th naive para linfócitos Th1, é o fator que desencadeia a resposta de 

hipersensibilidade tardia (KOBAYASHI; KANEDA; KASAMA, 2001). Desta maneira, 

a célula DC madura migra para o linfonodo e apresenta o antígeno para o linfócito 

Th1 pela ligação do complexo MHC-II:peptídeo com o TCR específico. Também 

ocorre a ligação de moléculas co-estimuladoras presentes na superfície da célula 

DC e do linfócito Th1, B7-CD28 e CD40-CD40L, e então a célula DC aumenta sua 

capacidade de secretar IL-12, que é uma das principais citocinas envolvidas no 

direcionamento para resposta Th1. Os linfócitos Th1 então, migram para o local 

infectado e respondem com uma maior capacidade de produzir e secretar citocinas 

inflamatórias, como o IFN-γ, que recruta e ativa macrófagos. A ação dos macrófagos 

para destruição do antígeno leva a uma reação inflamatória local e aumento de 

volume, que regride após 72h se não houver novo contato com o antígeno. 

A utilização do protocolo da DTH no presente estudo permitiu observar que 

aqueles camundongos tratados com as maiores doses de P.aquilinum apresentaram 

uma diminuição bastante evidente da resposta imune celular mediada pelos 

linfócitos Th1.  
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Reunindo-se os dados obtidos neste último experimento com aqueles nos 

quais mostraram não haver alteração na produção de anticorpos T - dependente e 

também na capacidade de proliferação dos linfócitos nos camundongos tratados 

com a planta, é possível propor que a ação tóxica da P.aquilinum não seja 

decorrente de uma ação direta sobre a atividade dos linfócitos T e B. Como também 

se observou que aqueles animais tratados com a samambaia apresentavam a 

redução na polpa branca do baço e alteração de outros órgãos linfóides, levantou-se 

uma questão: será então que não houve uma alteração na proporção dos subtipos 

de linfócitos nestes camundongos? 

Para tentar responder a esta pergunta procedeu-se à avaliação dos subtipos 

de linfócitos presentes no baço dos camundongos por citometria de fluxo, utilizando-

se para tal conjugação com anticorpos específicos para moléculas de superfície 

presentes em linfócitos B (CD19), linfócitos Th (CD4) e linfócitos T citotóxicos (CD8). 

Os resultados desta pesquisa revelaram que a proporção de linfócitos B, Th e T 

citotóxicos mantinham-se semelhantes em todos os animais dos grupos que 

receberam a planta, quando comparado àqueles do grupo controle.  

Assim, se a diminuição da resposta celular não foi decorrente de uma menor 

proporção de linfócitos T CD4+, teorizou-se que provavelmente a P. aquilinum foi 

capaz de promover uma menor indução da resposta Th1. Neste sentido, sabe-se 

que é a interação da célula DC madura com o linfócito Th naive que induz a 

diferenciação para o linfócito Th1, e que para a célula DC estar apta para realizar 

esta interação primeiro seria necessário a interação desta com citocinas liberadas 

por outras células do sistema imune inato, as quais também já se ativaram com o 

mesmo antígeno, para que houvesse a polarização do tipo de resposta: Th1 ou Th2 

(CORTHAY, 2006). No caso da polarização, para que ocorresse uma resposta Th1 a 
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citocina envolvida seria o IFN-γ produzido por células NK (BAJENOFF et al., 2006). 

Novamente uma questão foi levantada: será que a diminuição da resposta imune 

celular observada aqui não seria decorrente de um efeito indireto da planta sobre as 

células NK? 

Procurando-se elucidar esta questão, procedeu-se à avaliação da atividade 

das células NK, na tentativa de se testar a citotoxicidade das mesmas frente às 

células tumorais, sendo utilizado como alvo as células do linfoma murino YAC-1, que 

são as células alvo de escolha para roedores (CEDERBRANT et al., 2003). Sabe-se 

que as células NK são capazes de reconhecer as células tumorais sem que, para tal, 

tenha ocorrido um contato prévio; assim, este reconhecimento se processa devido à 

ausência ou a diminuição da expressão de MHC-I na superfície das células tumorais, 

que promove o desencadeamento da ativação da célula NK, a qual causa, então, a 

indução da morte da célula tumoral (SMYTH et al., 2005). 

Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que houve uma 

diminuição, de maneira dose-dependente, da citotoxicidade das células NK 

provenientes daqueles camundongos tratados com a planta. Este resultado sugere 

fortemente que o efeito tóxico produzido pela P. aquilinum sobre a resposta imune 

celular ocorra de maneira indireta, por uma ação tóxica sobre as células NK, 

promovendo, assim, uma menor ativação dos linfócitos Th1.  

Futuros estudos serão realizados, neste laboratório, objetivando-se melhor 

elucidar os mecanismos pelos quais o(s) princípio(s) ativo(s) presentes na P. 

aquilinum atuaria(m) sobre as células NK e também de que maneira ocorreria a 

redução da resposta imune celular nos camundongos. 

Finalizando, com os dados obtidos neste estudo, pode-se concluir que a P. 

aquilinum promove efeitos imunotóxicos, sendo que estes ocorrem de forma direta e 
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indireta sobre a resposta imune celular e, sabendo-se que esta resposta é 

fundamental para combater células mutantes, é factível supor que esta alteração 

poderia ser pelo menos um dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento de 

cânceres promovido pela planta.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

� O tratamento com a P. aquilinum, nas diferentes doses, não alterou a contagem 

de eritrócitos e leucócitos no sangue, não alterou o peso relativo e a celularidade 

dos órgãos linfóides, exceto a celularidade da medula óssea e, além disso, o 

tratamento com a dose de 30 g/kg/dia provocou alterações morfológicas no baço, 

timo, linfonodos mesentéricos e placas de Peyer. 

 

� O tratamento com a P. aquilinum, nas diferentes doses, não alterou a produção 

de anticorpos T - dependente.  

 

� O tratamento com a P. aquilinum, nas diferentes doses, não alterou a proliferação 

dos linfócitos T e B, em resposta aos mitógenos PHA e LPS, respectivamente. 

 

� O tratamento com a P. aquilinum, nas doses de 10 e 30 g/kg/dia, diminuiu a 

resposta de hipersensibilidade tardia. 

 

� O tratamento com a P. aquilinum, nas diferentes doses, não alterou a proporção 

dos subtipos de linfócitos esplênicos. 

 

� O tratamento com a P. aquilinum, na dose de 30 g/kg/dia, reduziu a citotoxicidade 

das células NK esplênicas.  
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