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Resumo 

SCHW ARZ, A. Efeitos da exposlçao gestacional à fração aquosa da 
Ipomoea camea no desenvolvimento físico e neurocomportamental da prole 
de ratos [/pomoea camea aqueous fraction intake effects during gestation on 
physical and neurobehavior development of rats offspring). São Paulo, 2002. 
Dissertação (Mestrado). 209p. Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 
Universidade de São Paulo. 

A Ipomoea camea, planta amplamente distribuída no Brasil, quando 

ingerida pelos animais provoca efeitos neurotóxicos. Não há relatos a 

respeito de seus efeitos sobre a prole de animais expostos durante a 

gestação. Assim, no presente trabalho estudou-se os efeitos da exposição à 

planta durante a gestação de ratas. Os animais receberam, por gavage, a 

partir do 5° dia de gestação, diferentes concentrações da fração aquosa da 

planta (0,7; 3,0 ou 15,0 mg/kg/dia). Os filhotes foram analisados quanto ao 

desenvolvimento físico e reflexológico; quando adultos avaliou-se aspectos 

comportamentais e níveis de neurotransmissores cerebrais. Os resultados 

mostraram alta mortalidade dos filhotes expostos à maior dose, que 

nasceram com menor comprimento. Os sobreviventes apresentaram retardo 

na abertura dos ouvidos e na geotaxia negativa. Não foram observadas 

alterações nos vários comportamentos avaliados e nos níveis de 

neurotransmissores cerebrais destes animais quando adultos. Estes 

resultados mostram que a exposição de ratos durante a gestação à Ipomoea 

camea produz alguns efeitos tóxicos nos recém-nascidos, porém não afeta o 

desenvolvimento e os parâmetros comportamentais avaliados nos animais já 

adultos. 



Abstract 

SCHW ARZ, A. Ipomoea camea aqueous fraction intake effects during 
gestation on physical and neurobehavior development of rats offspring. 
[Efeitos da exposição gestacional à fração aquosa da Ipomoea camea no 
desenvolvimento físico e neurocomportamental da prole de ratos]. São 
Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado). 209p. Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas. Universidade de São Paulo. 

Ipomoea camea, plant largely distributed in Brazil, when ingested by 

animais causes neurotoxic effects. No relates about it's effects upon offspring 

of animais exposed during gestation period appears in the literature. So, in 

this work, the effects of the exposure of rats, during the gestation period, to 

the plant were studied. The rats received, by gavage, since the fifth day of 

gestation, diferent concentrations of the aqueous fraction of the plant (0.7, 3.0 

or 15.0 mg/kg/day). The pups were evaluated by physical and reflexological 

development; when adults, behavior and cerebral neurotransmitters leveis 

were analised. The results demonstrated that the pups exposed to the higher 

dose presented high mortality and smaller size at birth. The survivors showed 

delay in both ears opening and negative geotaxis. No alterations were 

observed in ali the behaviors evaluated and in the leveis of cerebral 

neurotransmitters of the animais when adults. This results shows that 

exposition of rats during gestation to Ipomoea camea produce some toxic 

effects in their offspring that don't changes the development and the 

behaviors parameters evaluated in the rats in adult age. 
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água por gavage (n=12); p>0,05, Análise de Variância 

Figura 18 - Comportamento matemo de ratas Wistar prenhes 91 
tratadas durante a gestação com diferentes doses da fração 
aquosa final da Ipomoea camea, por gavage. São apresentadas 
as médias e os respectivos erros padrão. Grupos experimentais 
receberam 0,7mg/kg/dia (n=5), 3,Omg/kg/dia (n=6) e 15,0 
mg/kg/dia (n=2) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu 
qualquer manipulação (n=4) e o grupo controle recebeu apenas 
água por gavage (n=3); p>0,05, Análise de Variância 

Figura 19 - Desempenho reprodutivo de ratas Wistar prenhes 94 
tratadas com diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 
camea durante a gestação. São apresentadas as médias e 
respectivos erros padrão. Grupos experimentais receberam por 
gavage: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia 
(n=6) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer 
manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por 
gavage (n=10); p<0,05 e p<0,001, Análise de Variância, seguida 
do teste de Dunnett 
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Figura 20 - Comprimento de filhote controle (c) e de filhotes 95 
experimentais (e) expostos à maior dose da fração aquosa da 
Ipomoea camea durante a gestação (A) 

Figura 21 - Anomalia reversível na articulação das patas dos 95 
filhotes expostos, durante a gestação, à maior dose da fração 
aquosa final da Ipomoea camea (observar seta) (8) 

Figura 22 - Peso durante a lactação de ratas Wistar tratadas com 98 
diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea na 
prenhez. São apresentadas as médias e os respectivos erros 
padrão. Grupos experimentais receberam por gavage: 
0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11-> e 15,Omg/kg/dia (n=6) 
da fração aquosa final. Grupo branco não recebeu qualquer 
manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por 
gavage (n=10); p>0,05, Análise de Variância 

Figura 23 - Ganho de peso, durante o período da lactação, de 100 
ratas Wistar que, durante a prenhez, foram tratadas com 
diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea. São 
apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos 
experimentais receberam por gavage: 0,7mg/kg/dia (n=10), 
3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omglkg/dia (n=6) da fração aquosa. 
Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o 
grupo controle recebeu apenas água por gavage (n=10); p<0,05, 
Análise de Variância seguida do teste de Dunnett 

Figura 24 - Peso das ninhadas expostas durante a gestação à 104 
diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea. São 
apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos 
experimentais receberam por gavage: 0,7mglkg/dia (n=10), 
3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa final. 
Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o 
grupo controle recebeu apenas água por gavage (n=10); p>0,05, 
Análise de Variância 

Figura 25 - Peso dos filhotes machos expostos durante a gestação 106 
à diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea. São 
apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos 
experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia 
(n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa final. Grupo 
branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo 
controle recebeu apenas água por gavage (n= 1 O); p>0,05, Análise 
de Variância 
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Figura 26 - Peso dos filhotes fêmeas expostos durante a gestação 108 
à diferentes doses da fração aquosa final obtida das folhas verdes 
da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os respectivos 
erros padrão. Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia 
(n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) ou 15,0 mg/kg/dia (n=5) da fração 
aquosa final. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação 
(n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por gavage 
(n=10); p<0,05, Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett 

Figura 27 - Ganho de peso dos filhotes expostos durante a 110 
gestação à diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 
camea. São apresentadas as médias e os respectivos erros 
padrão. Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=1Q), 
3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. 
Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o 
grupo controle recebeu apenas água por gavage (n=10); p<0,05, 
Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett 

Figura 28 - Ganho de peso dos filhotes machos expostos durante 112 
a gestação à diferentes doses da fração aquosa final obtida das 
folhas verdes da Ipomoea camea. Grupos experimentais 
receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 
15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. São apresentadas as 
médias e os respectivos erros padrão. Grupo branco não recebeu 
qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas 
água por gavage (n=10); p>O,05, Análise de Variância 

Figura 29 - Ganho de peso dos filhotes fêmeas expostos durante a 114 
gestação, à diferentes doses da fração aquosa final obtida das 
folhas verdes da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e 
os respectivos erros padrão. Grupos experimentais receberam: 
0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) ou 15,0 mg/kg/dia (n=5) 
da fração aquosa final. Grupo branco não recebeu qualquer 
manipulação (n= 1 O) e o grupo controle recebeu apenas água por 
gavage (n=10); p<0,01, Análise de Variância, seguida do teste de 
Dunnett 

Figura 30 - Estudo do desenvolvimento físico dos filhotes expostos 116 
durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa final 
proveniente das folhas verdes da Ipomoea camea. São 
apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos 
experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia 
(n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fraçâo aquosa. Grupo branco não 
recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu 
apenas água por gavage (n=10); p<0,01, Análise de Variância, 
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seguida do teste de Dunnett 

Figura 31 - Parâmetros observados no estudo do desenvolvimento 118 
reflexológico de filhotes de ratos expostos durante a gestação à 
diferentes doses da fração aquosa final obtida das folhas verdes 
da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os respectivos 
erros padrão. Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia 
(n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração 
aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) 
e o grupo controle recebeu apenas água por gavage (n=10); 
p<0,05, Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett 

Figura 32 - Freqüência de locomoção dos filhotes de ratas 123 
tratadas durante a gestação com diferentes doses da fração 
aquosa final obtida das folhas da Ipomoea camea, por gavage. 
Grupos experimentais receberam: 0,7mglkg/dia (n=10), 
3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. São 
apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupo 
branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo 
controle recebeu apenas água por gavage (n=10); p>0,05, Análise 
de Variância 

Figura 33 - Freqüência de levantar de filhotes de ratas tratadas 125 
durante a gestação com diferentes doses da fração aquosa final 
obtida das folhas verdes da Ipomoea camea, por gavage. São 
apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos 
experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia 
(n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. Grupo branco não 
recebeu qualquer manipulação (n= 1 O) e o grupo controle recebeu 
apenas água por gavage (n=10); p>0,05, Análise de Variância 

Figura 34 - Duração de imobilidade de filhotes de ratas tratadas, 127 
durante a gestação, com diferentes doses da fração aquosa final 
da Ipomoea camea, por gavage. São apresentadas as médias e 
os respectivos erros padrão. Grupos experimentais receberam: 
0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) 
da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer 
manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por 
gavage (n=10); p<0,05, Análise de Variância, seguida do teste de 
Dunnett 

Figura 35 - Defecação de filhotes de ratas submetidas durante a 129 
prenhez a diferentes doses da fração aquosa final obtida de folhas 
verdes da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os 
respectivos erros padrão. Grupos experimentais receberam: 
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0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) 
da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer 
manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por 
gavage (n=10); p>0,05, Análise de Variância 

Figura 36 - Interação social (em segundos) de ratos expostos, 131 
durante a gestação (6° ao 21° dias), à diferentes doses da fração 
aquosa final obtida das folhas verdes da Ipomoea camea (n=6 
pares por grupo - total; n=3 pares por grupo - machos e fêmeas). 
São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. 
Grupo branco não recebeu qualquer manipulação e o grupo 
controle recebeu apenas água por gavage; p>0,05, Análise de 
Variância 

Figura 37 - Natação forçada (em segundos) em ratos expostos, 133 
durante a gestação (6° ao 21° dias), à diferentes doses da fração 
aquosa final obtida das folhas verdes da Ipomoea camea (n=10 
por grupo - total; n=5 por grupo - machos e fêmeas). São 
apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupo 
branco não recebeu qualquer manipulação e o grupo controle 
recebeu apenas água por gavage; p>0,05, Análise de Variância 

Figura 38 - Soma dos escores de estereotipia induzida pela 136 
apomorfina (0,6 mg/kg), aos 60 e 120 minutos, em ratos expostos 
durante a gestação a diferentes doses da fração aquosa final da 
Ipomoea camea (n=12 por grupo - total; n=6 por grupo - machos 
e fêmeas). São apresentadas as medianas. Grupo branco não 
recebeu qualquer manipulação e o grupo controle recebeu apenas 
água por gavage; p>0,05, Teste de Kruskall Wallis 

Figura 39 - Escores de estereotipia induzida por apomorfina (0,6 137 
mg/kg) em ratos expostos, durante a gestação, à diferentes doses 
da fração aquosa final da Ipomoea camea (n= 12 por grupo - total; 
n=6 por grupo - machos e fêmeas). São apresentadas as 
medianas. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação e o 
grupo controle recebeu apenas água por gavage; p>0,05, Teste 
de Kruskall Wallis 

Figura 40 - Catatonia induzida pelo haloperidol (1,0 mg/kg) em 140 
ratos expostos durante a gestação à diferentes doses da fração 
aquosa final da Ipomoea camea (n= 1 O por grupo - total; n=5 por 
grupo - machos e fêmeas). São apresentadas as medianas. 
Grupo branco não recebeu qualquer manipulação e o grupo 
controle recebeu apenas água por gavage; p>0,05, Teste de 
Kruskall Wallis 
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Kruskall Wallís 

Figura 41 - Comportamento no labirinto em cruz elevado de ratos 143 
expostos durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa 
final da Ipomoea camea (n=10 por gupo - total; n=5 por grupo -
machos e fêmeas). São apresentadas as medianas. Grupo branco 
não recebeu qualquer manipulação e o grupo controle recebeu 
apenas água por gavage; p>O,05, Teste de Kruskall Wallis . 
(BA=braços abertos; BF=braços fechados) 

Figura 42 - Corte histológico (40x) de fígado de rata controle (A) e 145 
rata exposta durante a gestação à maior dose da fração aquosa 
final da Ipomoea camea (B). Corte histológico (40x) de rim de rata 
do grupo controle (C) e rata exposta à maior dose da fração 
aquosa da Ipomoea camea durante a gestação (D). Observar a 
vacuolização no citoplasma dos tecidos provenientes dos animais 
experimentais (setas) 

Figura 43 - Corte histológico (10x) de pâncreas de rata controle (A) 146 
e rata exposta durante a gestação à maior dose da fração aquosa 
final da Ipomoea camea (8). Corte histológico (40x) de tireóide de 
rata do grupo controle (C) e rata exposta à maior dose da fração 
aquosa da Ipomoea camea durante a gestação (D). Observar 
vacuolização no citoplasma dos tecidos provenientes dos animais 
experimentais (setas) 

Figura 44 - Níveis dos neurotransmissores e respectivos 151 
metabólitos no estriato, córtex e hipotálamo de ratos expostos 
durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa final da 
Ipomoea camea 
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apresentada a análise estatística (F, df e p) nos diferentes dias 
experimentais 

Quadro 9- Peso (em g) dos filhotes machos cujas mães foram 189 
submetidas, do 6° ao 21 ° dias de gestação, ao tratamento por 
gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) 
nos diferentes dias experimentais 

Quadro 10- Peso (em g) dos filhotes fêmeas cujas mães foram 190 
submetidas, do 6° ao 21 ° dias de gestação, ao tratamento por 
gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) 
nos diferentes dias experimentais 

Quadro 11- Ganho de peso (em g) da prole cujas mães foram 191 
submetidas, do 6° ao 21 ° dias de gestação, ao tratamento por 
gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) 
nos diferentes dias experimentais 

Quadro 12- Ganho de peso (em g) dos filhotes machos cujas mães 192 
foram submetidas, do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento 
por gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) 
nos diferentes dias experimentais 

Quadro 13- Ganho de peso (em g) dos filhotes fêmeas cujas mães 193 
foram submetidas, do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento 
por gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) 
nos diferentes dias experimentais 

Quadro 14- Parâmetros de desenvolvimento físico (em dia de 194 
aparecimento) dos filhotes machos e fêmeas de ratas prenhes 
submetidas, do 6° ao 21° dia de gestação, à administração por 
gavage da fração aquosa final proveniente da Ipomoea camea. É 
apresentada a análise estatística (F, df e p) dos parâmetros 
analisados 

Quadro 15- Parâmetros de desenvolvimento reflexológico (em dia) 195 
dos filhotes machos e fêmeas de ratas prenhes submetidas, do 6° 
ao 21° dia de gestação, à administração por gavage da fração 
aquosa final proveniente da Ipomoea camea. É apresentada a 
análise estatística (F, df e p) dos parâmetros analisados 
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Quadro 16- Frequência de locomoção dos filhotes machos e 196 
fêmeas de ratas expostas à fração aquosa final da Ipomoea 
camea em diferentes doses durante a prenhez. É apresentada a 
análise estatística (F I df e p) nos diferentes dias experimentais 

Quadro 17- Frequência de levantar dos filhotes machos e fêmeas 197 
de ratas expostas à fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses durante a gestação. É apresentada a análise 
estatística (F, df e p) nos diferentes dias experimentais 

Quadro 18- Tempo de imobilidade (em segundos) dos filhotes 198 
machos e fêmeas de ratas expostos à fração aquosa final da 
Ipomoea_ camea em diferentes doses durante a gestação. É 
apresentada a análise estatística (F, df e p) nos diferentes dias 
experimentais 

Quadro 19- Número de bolos fecais dos filhotes machos e fêmeas 199 
de ratas expostos à fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses durante a gestação. É apresentada a análise 
estatística (F, df e p) nos diferentes dias experimentais 

Quadro 20- Interação social (em segundos) da prole de ratas 200 
exposta à fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes 
doses durante a gestação. É apresentada a análise estatística (F I 
df e p) 

Quadro 21- Natação forçada (em segundos) da prole de ratas 201 
exposta à fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes 
doses durante a gestação. É apresentada a análise estatística (F, 
df e p) dos parâmetros analisados 

Quadro 22 - Comportamento estereotipado (em escores) da prole 202 
de ratas total (t), machos (O') e fêmeas ( ~ ) exposta à fração 
aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses durante a 
gestação. É apresentada a análise estatística (p e KW) 

Quadro 23 - Catatonia (em minutos) da prole de ratas total (t), 203 
machos (O') e fêmeas ( ~ ) expostas à fração aquosa final da 
Ipomoea camea em diferentes doses durante a gestação. É 
apresentada a análise estatística (p e KW) 

Quadro 24 - Atividade no labirinto em cruz elevado da prole de 204 
ratas total (t), machos (O') e fêmeas ( ~ ) exposta à fração aquosa 
final da Ipomoea camea em diferentes doses durante a gestação. 
É apresentada a análise estatística (p e KW) 
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Quadro 25 - Comportamento materno de ratas submetidas ao 205 
tratamento com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 
diferentes doses durante a gestação. É apresentada a análise 
estatística (p e KW) 

Quadro 26 - Níveis de neurotransmissores e seus respectivos 206 
metabólitos em porções do SNC de ratos expostos intra
uterinamente à diferentes doses da fração aquosa final da 
Ipomoea carnea. É apresentada a análise estatística (p e KW). 

xxx 
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1 Introdução 

A Ipomoea camea Jacq. subsp. Fistulosa (Mart.) Choisy 

(anterionnente denominada Ipomoea fistulosa Mart. ex Choisy, I. 

gossypioides Parodi, I. texana Coulter), pertencente à família das 

Convolvulaceae, é uma planta arbustiva, leitosa, pouco ramificada, de caules 

ocos (Figura 1). De folhagem densa, suas folhas cordifonnes apresentam-se 

alternas, glabras e longo-pecioladas; as inflorescências são axilares, com 

flores de 5-8 cm de comprimento, com coloração variando do rosa ao roxo, 

sustentadas por longo pedúnculo. Multiplica-se por estacas e por sementes. 

As sementes, de superfície pouco áspera, são ovóides-cuneifonnes, com 8-

10 mm de comprimento, intensamente recobertas por pêlos ferrugíneos 

(HOEHNE,1939; LORENZI,1991). 

Esta planta propaga-se rapidamente, inclusive em condições 

climáticas adversas, devido a sua resistência às secas (TIRKEY et aI, 1987), 

sendo, portanto, encontrada em diversas regiões do Brasil, onde é conhecida 

popularmente como canudo, algodão-bravo, mata-cabra, campainha, 

algodão-do-pantanal, algodão-do-brejo, canudo-de-Iagoa, mata-pinto, salsa

branca, campainha-de-canudo, capa-bode (LORENZI, 1991; TOKARNIA et 

al,2000). 
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Figura 1 - Ipomoea carnea Jacq. subsp. Fisfulosa (Mart.) Choisy
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Há relatos, no Brasil, de intoxicação de animais de produção que 

ingeriram a Ipomoea camea em condições naturais. De fato, HOEHNE 

(1939), descreveu os sinais tóxicos da planta em bovinos, ovinos e, 

principalmente, em caprinos, espécie que se mostrou mais susceptível aos 

seus efeitos tóxicos. 

Mais tarde, TOKARNIA et ai (1960) observaram uma série de sinais 

clí nicos após exposição prolongada ad libitum à Ipomoea camea de 

Parnaíba-Piauí em bovinos, ovinos e caprinos. Os bovinos apresentaram 

emagrecimento, apatia, pêlo áspero e fraqueza. Os ovinos desenvolveram 

fraqueza, apatia, perda de apetite após períodos variáveis da ingestão da 

planta. A espécie caprina foi a que apresentou os sinais mais evidentes da 

intoxicação por Ipomoea camea, caracterizado por: apatia, incoordenação 

motora, paresia dos membros pélvicos, fraqueza progressiva e, por fim, a 

morte. 

Na África, em particular, no Sudão, vários autores (ADAM et aI 1973, 

IDRIS et ai 1973, DAMIR et ai 1987) trabalhando com a Ipomoea camea 

nativa da região, descreveram a sintomatologia em animais de produção, 

descrita por TOKARNIA et ai (1960). Além disto, foi mostrado também nos 

estudos post-mortem, congestão cerebral, necrose hepática e falência 

cardíaca, bem como vacúolos citoplasmáticos em células hepáticas e renais. 

De BALOGH et ai (1999), em estudo com cabras, observaram que a 

ingestão prolongada de Ipomoea camea de Moçambique-África, provocou a 

mesma sintomatologia descrita anteriormente e, no estudo histopatológico, 

33 

e 



observaram neurônios e células da glia vacuolizadas, bem como 

vacuolização em neurônios do plexo mesentérico do intestino delgado e em 

células epiteliais do rim. 

No Brasil, SCHUMAHER-HENRIQUE (2002) também mostrou em 

cabras tratadas com a Ipomoea camea de Pirassununga-SP os sintomas 

clínicos e os achados histopatológicos descritos no quadro de intoxicação, 

contudo, ao contrário dos achados de De BALOGH, et aI (1999), este autor 

observou ingestão compulsiva dos animais à planta brasileira. 

Os sinais clínicos provocados pela intoxicação da Ipomoea camea são 

semelhantes àqueles provocados pela ingestão das plantas Astragalus sp. e 

Oxytropis sp., conhecidas como locoweeds, e Swainsona canescens. 

As locoweeds são consideradas, nos Estados Unidos da América 

(EUA), como sendo plantas muito tóxicas aos animais de criação, resultando 

em enormes prejuízos econômicos já que provocam perda de peso, alta 

mortalidade e distúrbios reprodutivos quando ingeridas por período 

prolongado (Van KAMPEN et aI, 1978). 

Os sinais provenientes da intoxicação por estas espécies de plantas 

são semelhantes aos provocados pela Ipomoea camea: incoordenação 

motora, nistagmo, depressão, emagrecimento, andar cambaleante, perda de 

apetite, distúrbios reprodutivos (abortos e mal formações congênitas) e morte 

(JAMES, 1972; HARTLEY, 1978). Histologicamente, observa-se 

degeneração celular com presença de vacúolos citoplasmáticos em células 

hepáticas, renais , pancreáticas e tireoideanas (Van KAMPEN et aI, 1978) e 
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em neurônios do córtex cerebral, cerebelo, medula e células de Purkinje 

(Van KAMPEN e JAMES, 1972), tanto na intoxicação por locoweeds como 

Swainsona canescens, corroborando com os achados observados na 

intoxicação por Ipomoea camea. 

Experimentos realizados em ratos que ingeriram locoweeds por 

períodos prolongados, revelaram menor ganho de peso, excitação, 

depressão, emagrecimento, perda de apetite, necrose de células dos túbulos 

renais, vacuolização citoplasmática de células renais, hepáticas, 

tireoideanas, nervosas e da glia (JAMES e Van KAMPEN, 1976; NOVIKOFF 

et aI, 1985; STEGElMEIER et aI, 1995). 

Ainda, a Ipomoea sp. Q6 [aff. Calobra] australiana, foi capaz de 

provocar alterações nervosas em ovinos, bovinos e eqüinos que ingeriram a 

planta (MOl YNEUX et aI, 1995). Neste trabalho, os experimentos com 

cabras reproduziram os sinais clínicos relatados em animais intoxicados no 

campo, que, por sua vez, mostraram-se semelhantes aos provocados pela 

intoxicação com locoweeds e Ipomoea camea. 

Sabe-se que a suainsonina é o princípio ativo comum presente nas 

plantas Ipomoea camea, locoweeds e Swainsona canescens, e, certamente, 

a responsável pelos efeitos tóxicos das mesmas (TUlSIANI et aI, 1984; 

STEGElMEIER et ai, 1995; De BAlOGH et ai, 1999). 

A suainsonina - 1,2,8-tri-hidroxi-octo-hidro-indolizidínico - é um 

alcalóide indolizidínico (figura 2-A), potente inibidor da a-manosidase 

lisossomal e a-manosidase II do complexo de Golgi, originando assim os 
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vacúolos no citoplasma das células. A inibição da a-manosidase lisossomal 

provoca acúmulo de oligossacarídeos não processados adequadamente em 

lisossomos, perda da função celular seguida de morte da célula; a inibição da 

a-manosidase 11 provoca alterações na síntese, no processamento e no 

transporte de glicoproteínas, resultando em disfunção na adesão celular à 

moléculas, hormônios e vários receptores de membrana. A união destes 

efeitos resulta na constatação clínica de alterações endócrinas, reprodutivas, 

imunes, embriogenéticas e gastrintestinais (STEGELMEIER et ai, 1995) além 

de toda a sintomatologia anteriormente descrita. 

A inibição destas duas enzimas pela suainsonina ocorre de forma 

competitiva, porém, em concentrações mais elevadas (1mM), este alcalóide 

inibe também a a-glicosidase, (3-glicuronidase, (3-galactosidase, (3-xilosidase 

e a-arabinosidase (GENGI DI BELLO et ai, 1989). 

A capacidade de inibir tais enzimas está estritamente relacionada com 

a estrutura da molécula da suainsonina. Modificações na configuração dos 

grupos hidroxila e da ponte de hidrogênio presentes na estrutura deste 

alcalóide, provocam alterações na capacidade de inibir as a-manosidases. 

Sua atividade também é pH dependente: a inibição da a-manosidase 

lisossomal (acídica) aumenta com o pH, atingindo seu valor máximo em pH 

6, o que sugere que a inibição depende da ionização de um grupo com pK 

entre 4,1 e 4,6. Além disso, sabe-se que a suainsonina é uma base fraca, é 

hidrossolúvel, o que permite seu acúmulo em lisos somos e outros 

compartimentos celulares de pH baixo (GENGI DI BELLO et ai, 1989). 
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TIRKEY et aI (1988) ao realizar estudo fitoquímico com os extratos da 

Ipomoea camea, encontrou alcalóides tanto no extrato aquoso como no 

etéreo, sendo que glicosídeos e taninos também estavam presentes, porém 

apenas no extrato aquoso da planta. De BAlOGH et aI (1999) detectaram, 

na Ipomoea camea de Moçambique, além da suainsonina, as calisteginas B2 

e C1 (figuras 2-B e 2-C). ASANO et aI (2000) em estudo com a mesma 

planta, observaram, ainda, calistegina B1 (figura 2-D) e o alcalóide 2a-7~

diidroxinortropano (figura 2-E), já anteriormente isolado de seis espécies de 

plantas da família das Convolvulaceae, como constituintes da Ipomoea 

camea. 

As calisteginas são alcalóides nortropânicos poliidroxilados 

amplamente distribuídos nas espécies pertencentes às famílias Solanaceae 

e Convolvulaceae, ocorrendo juntamente com alcalóides tropânicos 

(WATSON et aI, 2001). A estrutura das calisteginas sugere que são formadas 

a partir da biossíntese dos alcalóides tropânicos (ASANO et aI, 2001); 

entretanto, foram encontradas também, em plantas da família das Moraceae, 

que não apresentam alcalóides tropânicos como constituintes (GOlDMANN 

et aI, 1996). 

Isoladas primeiramente das raízes e exsudatos da Calystegia sepium, 

as calisteginas constituem um grupo diferenciado dentro da classe dos 

alcalóides tropânicos, por não possuírem em sua estrutura um nitrogênio 

metilado e por apresentarem grande número de grupos hidroxila ligados à 

estrutura principal (MOl YNEUX el aI, 1993). Os membros já conhecidos 
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desta nova classe de alcalóides foram subdivididos em três grupos de acordo 

com o número de hidroxilas presentes em sua estrutura: calisteginas A (com 

três grupos hidroxila), B (com quatro grupos) e C (com cinco grupos) 

(ASANO et aI, 2001). 

As calisteginas, além de atuarem como mediadores nutricionais na 

rizosfera das plantas, mantendo a relação existente entre plantas e bactérias, 

fato que contribui na detoxificação_ do solo (SCHIMMING et aI, 1998), 

possuem também atividade inibitória sobre as enzimas 13-glicosidase, a- e 13-

galactosidase e l3-xilosidase, pois possuem estrutura semelhante a de 

carboidratos (ASANO et aI, 1997). Esta inibição competitiva em relação às 

glicosidases explica a afinidade existente entre as calisteginas e os 

alcalóides indolizidínicos, como a suainsonina, exacerbando, quando 

presentes numa mesma planta, a ação tóxica desta última (WATSON et aI, 

2001). 

o mecanismo de ação da suainsonina e das calisteginas, como visto 

acima, se resume na inibição da atividade enzimática de glicosidases e 

manosidases, presentes em lisossomas e no Complexo de Golgi, 

respectivamente, Figura 3. 

Esta interessante capacidade de inibir glicosidases e 

manosidases, faz da suainsonina e calisteginas importantes ferramentas em 

estudos de agentes anticancerígenos, antitumores-proliferativos, 

antimetastáticos (NEMR, 2001), já que o catabolismo e processamento de 

glicoproteínas pelas glicosidases envolve a transformação de células 
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normais à células cancerígenas. Portanto, em concentrações baixas, estes 

alcalóides inibem a ação destas enzimas, impedindo a formação destas 

patologias sem acarretar efeitos tóxicos (WATSON et ai, 2001). 

a-manosidase 
11 

Disfunção na 
adesão celular 

Perda da 
função celular 

inibe 

a-manosidase 
ácida 

Estruturas anormais 
armazenadas em vacúolos 

citoplasmáticos 

Perda da 
função celular 

Morte da 
célula 

inibe 

Figura 3 - Mecanismo de ação da suainsonina e calisteginas 82 e C1 

A suainsonina possui a capacidade de alterar o complexo 

metabolismo de glicoproteínas que requer a participação de glicosidases 

(presentes em lisossomas) e glicosiltransferases contidas no complexo de 

Golgi (ASANO et aI, 2000). Ela mostrou ser potente inibidora da Q-

manosidase " do complexo de Golgi em fígado de ratos, não apresentando 
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efeitos sobre a a-manosidase I, também do complexo de Golgi (TULSIANI e 

TOUSTER, 1983). Cultura de células de diversas espécies animais, em 

presença de suainsonina, sintetizam oligossacarídeos anormais resultando 

em ausência de oligossacarídeos híbridos e complexos, os quais indicam 

metabolismo adequado de carboidratos (ASANO et aI, 2000). 

A ação das glicosidases sobre os oligossacarídeos é essencial. Assim, 

a partir destes últimos, as glicosidases dão origem a um substrato sobre o 

qual atuam as glicosiltransferases do complexo de Golgi, resultando no 

produto final, que depende da expressão, especificidade e localização 

intracelular destas enzimas (HERSCOVICS, 1999). 

A ausência genética ou inibição destas enzimas, isto é, glicosidases e 

glicosiltransferases, por substâncias exógenas, como a suainsonina, acarreta 

no aparecimento de doenças de armazenamento lisossomal, caracterizadas, 

principalmente, pela presença de vacúolos no citoplasma de células 

nervosas e parenquimatosas, os quais contem, em seu interior, 

oligossacarídeos degradados de modo inadequado (MICHALSKI e KLEIN, 

1999). 

Agentes tóxicos provenientes de plantas podem afetar drasticamente 

o embrião, o feto e o neonato, acarretando em perdas econômicas 

importantes na indústria pecuária (PANTER et aI, 1992). 

Sabe-se hoje que o concepto não é totalmente isolado do ambiente 

externo como se pensava à algumas décadas atrás. Ao contrário, ele pode 

sofrer influências de agentes externos físicos, biológicos e químicos capazes 
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de provocar diferentes alterações que vão variar de acordo com o período da 

gestação em que ocorre a exposição materna (LEMONICA, 1996). YOUNG 

(1967) relata que a exposição materna mesmo a baixas doses de agentes 

químicos pode provocar mudanças comportamentais perceptíveis em recém 

nascidos. No mesmo sentido, KHERA (1984) mostra que uma substância 

química capaz de provocar intoxicação à mãe durante a gestação pode levar 

à embriofetotoxicidade como conseqüência da alteração homeostática 

envolvida. 

A ingestão de certas plantas tóxicas durante períodos críticos da 

gestação, altera a função uterina e interfere no desenvolvimento normal do 

feto (BUNCH et aI, 1992), já que estas toxinas naturais atuam na grande 

maioria das fases da reprodução, desde a espermatogênese e ôogenese, 

seguida da fertilização, fertilidade, placentação, desenvolvimento embrionário 

e fetal, prenhez, até a sobrevivência neonatal (JAMES et aI, 1992) . 

A diversidade na expressão das anormalidades embrionárias e fetais 

provocadas por toxinas de plantas são de particular interesse. Assim, 

Astragalus sp e Oxytropis sp afetam seriamente a reprodução de animais de 

criação. Estas plantas provocam, quando ingeridas no início da gestação, 

alta mortalidade embrionária, insuficiência cardíaca, placentação tardia e 

filhotes menores com hiperarticulação dos membros. A exposição tardia , em 

gestação avançada, provoca redução da vascularização uterina e 

placentária, âmnio e alantóide hidrópicos, desequilíbrio do fluido fetal e 

aborto (PANTER et aI, 1992). Filhotes sobreviventes de ovelhas que ingerem 
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estas plantas durante a gestação, mostram-se fracos e com alterações nas 

articulações dos membros torácicos, caracterizadas por flexão das 

articulações do carpo e rotação lateral dos membros (JAMES e KEELER, 

1969). 

Ratas tratadas durante a gestação com as locoweeds apresentaram 

alta reabsorção embrionária; os filhotes nascidos mostraram-se menores e 

com menor peso, além de alta mortalidade perinatal, indicando que estas 

plantas, que possuem o alcalóide indolizidínico suainsonina, são 

embriotóxicas para ratos (NELSON e JAMES, 1980). 

Do exposto acima, nota-se que algo já se sabe a respeito dos sinais 

clínicos provenientes da intoxicação pela Ipomoea camea, porém não há 

relatos a respeito de seus efeitos sobre a prole de animais expostos a esta 

planta durante o período da gestação. Neste sentido, e, ainda, considerando 

que a Ipomoea camea é uma planta freqüente em pastagens, podendo, pois, 

ser ingerida pelos animais em idade fértil e em condições naturais, o 

presente trabalho pretende estudar, em ratos, os efeitos da exposição ao 

extrato aquoso concentrado desta planta durante a gestação (período de 

organogênese e desenvolvimento fetal), avaliando-se o desenvolvimento 

físico e reflexológico da prole e, quando adultos, aspectos do comportamento 

animal e níveis de neurotransmissores cerebrais. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo geral: 

Estudar, em ratos, os possíveis efeitos tóxicos causados pela 

exposição à fração aquosa da Ipomoea camea durante os períodos da 

organogênese e desenvolvimento fetal. 

2.1 Objetivos específicos: 

Avaliar: 

2.2.1- o desenvolvimento físico e reflexológico de filhotes de ratas 

expostas à Ipomoea camea; 

2.2.2- a atividade geral, o comportamento estereotipado, a catatonia, a 

interação social e a natação forçada das proles já adultas expostas durante a 

gestação à Ipomoea camea; 

2.2.3- os níveis cerebrais de neurotransmissores e seus respectivos 

metabólitos das proles de ratas expostas durante a gestação à Ipomoea 

camea. 
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3 Material e métodos 

3.1 Animais 

Foram utilizadas ratos Wistar adultos, pesando inicialmente cerca de 

180g, de mesma linhagem, obtidas do biotério do Departamento de Patologia 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo. Os animais f9ram alojados em gaiolas de plástico, com tampa de 

metal medindo 40 x 50 x 20 em, por um período não inferior a 5 dias antes de 

serem colocados nas diferentes situações experimentais. Os animais 

empregados na avaliação do comportamento estereotipado foram alojados 

em gaiolas de arame, medindo 30 x 17 x 50 em, por 8 dias antes do teste. 

Estas gaiolas foram mantidas em sala com temperatura ambiente 

aproximadamente constante (23 a 26° C), num ciclo de 12 horas de 

claro/escuro, sendo a luz acesa às 6:00h. Água e ração foram oferecidas ad 

libitum durante todo o procedimento experimental. 

3.2 Planta 

O plantio da Ipomoea camea foi realizado por estaqueamento em uma 

área de aproximadamente 1.500 m2 de terreno no Centro de Pesquisa em 

Toxicologia Veterinária (CEPTOX) localizado em Pirassununga-SP. Após o 

crescimento da planta, as folhas foram colhidas, retirados seus pecíolos, 

acondicionadas à vácuo em sacos plásticos, congeladas e encaminhadas à 

cidade de São Paulo em recipientes de isopor adequadamente vedados. Em 
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3.4 Reagentes e soluções para a dosagem de neurotransmissores 

Ácido cítrico(Merck®); 

Ácido clorídrico (HCI) (Merck®); 

Ácido 3,4 di-hidroxifenilacético (DOPAC) (Sigma®); 

Ácido etilenodiaminotetracético tetrasódico (EDT A) (Merck®); 

Ácido heptanossulfônico (Merck®); 

Ácido 5-hidróxiindolacético (5HIAA) (Sigma®); 

Ácido homovanílico (HVA) (Sigma®); 

Ácido vanilmandélico(VMA) (Sigma®); 

Ácido ortofosfórico (Sigma®); 

Ácido perclórico (CIH04) (Sigma®); 

Água ultra pura (Milli-Q ®); 

Cloridrato de dopamina (DA) (Sigma®); 

Cloridrato de noradrenalina (NOR) (Sigma®); 

Cloridrato de serotonina (5-HT) (Sigma®); 

Fosfato de sódio dibásico (Sigma®); 

Fosfato de sódio monobásico (Sigma®); 

Gás hélio (White Martins®) 

Metabissulfito de sódio (Na2S205) (Sigma®); 

Metanol absoluto (Merck®); 

3-metoxi-4-hidroxifenilglicol (MHPG) (Sigma®) 

Tiossulfato de sódio (NaS203.5H20) (Merck®); 

'F I.l~ . 
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3.5 Equipamentos, aparelhos, vidrarias e outros 

Água destilada; 

Agulhas para seringa; 

Aquecedor de água tipo "rabo quente"; 

Balança analítica Metller® AE 200; 

Balanças Ohaus® LS-2000g e LS-200g; 

Balão de rotaevaporador (1000 mL); 

Banho de água (Fisatom®); 

Bomba de vácuo hidráulica (KDT®); 

Campo aberto (95,4 cm de diâmetro x 29,0 cm de altura; 40 cm de 

diâmetro x 25,0 cm de altura); 

Caneta sonicadora (LAB-LlNE®); 

Centrífuga (SORVAL RCZ-B®); 

Contadores manuais; 

Cromatógrafo líquido de alta eficiência; 

Cronômetros; 

Detector eletroquímico (HPLC-ED) Shimadzu CL-10 pv; 

Fita crepe; 

Flanela; 

Gaiolas de arame (30 x 17 x 50 cm); 

Gaze; 

Labirinto em cruz elevado (constituído por dois braços abertos opostos 
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de 50 x 10 cm e dois braços fechados opostos de 50 x 10 x 40 

cm dispostos em ângulo de 9(0); 

Lâminas de vidro; 

Lâmpada de 100W; 

Liquidificador (Arno®); 

Liofilizador (STS-Systems); 

Microscópio óptico de contraste de fase (Nikon®); 

Microtúbulos (Ependorff ®); 

Objeto pontiagudo (clipes) para mensurar a preensão palmar; 

Papel de filtro (Whattmann, 18,5 em de diâmetro); 

Paquímetro; 

Pipetas manuais e automáticas; 

Plataforma com tela de arame apoiada em bordas de madeira com 

inclinação de 45° para medição da geotaxia negativa; 

Recipiente cilíndrico para natação (28 cm de diâmetro x 46 cm de 

altura); 

Rotaevaporador (Fisatom®); 

Seringas descartáveis de 1,0 e 10,0 mL (Rynco®); 

Seringas centesimais para insulina (1,0 mL); 

Sistema de refrigeração para o rotaevaporador (ArseC®); 

Software Shimadzu Class-pv; 

Solução água e álcool a 5%; 

Solução NaCI 0,9%; 
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Sonda uretral nO 06 (MarkMed®); 

T ermõmetro; 

Toalha; 

Traves para catatonia (bastões de vidro apoiados em suporte de 

isopor); 

3.6 Drogas 

Apomorfina, cloridrato de (Sigma); 

Haloperidol- Haldol® (Janssen Farmacêutica). 

A apomorfina foi diluída em água destilada imediatamente antes de 

sua aplicação por via subcutânea (s.c.). 

O haloperidol, inicialmente numa concentração de 5mg/mL, foi diluído 

em solução salina (NaCI 0,9%) para obtenção da concentração de 1,0 mg/ml 

e injetado por via intra-peritoneal (Lp.). 

3.7 Procedimentos 

3.7.1 Da Ipomoea carnea 

3.7.1.1 Determinação da umidade nas folhas frescas da Ipomoea carnea 

Três porções de folhas frescas, recentemente coletadas, foram 

previamente pesadas e secadas em estufa a 500 C. As folhas foram 

pesadas, periodicamente, até a estabilização do seu peso. O cálculo da 

diferença das medidas dos pesos iniciais e finais indicaram a quantidade de 

umidade nelas existentes. 
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3.7.1.2 Extração dos princípios ativos das folhas frescas da Ipomoea 

carnea 

O procedimento que se segue foi realizado, com modificações, de 

acordo com aquele desenvolvido por TULSIANI et aI (1984). Assim, as folhas 

frescas da planta foram trituradas com etanol 97° GL em liquidificador. A 

seguir, foram maceradas por 72 horas e, após este período, filtradas em 

gaze. O filtrado foi submetido a concentração parcial em rotaevaporador, sob 

pressão reduzida à temperatura de 50° C, até a eliminação do etanol. O 

solvente recuperado foi novamente adicionado às mesmas folhas trituradas e 

submetidas à maceração por mais 24 horas, sendo, a seguir, filtrado e 

evaporado, como descrito acima. Este procedimento foi repetido novamente, 

por mais duas vezes, num total de quatro extrações. Os extratos obtidos 

foram reunidos formando o extrato hidroalcoólico. Este foi filtrado em papel 

de filtro pregueado e assim obtidas duas novas frações : fração insolúvel em 

água (FIA) e fração solúvel em água (FSA). A FSA foi submetida a uma 

partição com butanol saturado em água para fornecer duas porções: fração 

butanólica e fração aquosa. A fração butanólica foi concentrada totalmente 

através do rotaevaporador, dando origem ao resíduo butanólico e, por sua 

vez, a fração aquosa foi evaporada parcialmente, fomecendo a fração 

aquosa final (Figura 4). Esta última fração foi administrada aos animais. 
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Etanol 97° GL 
Macerar (24 horas) 
Filtrar 
Repetir 3 vezes 

Folhas frescas 

Etanol 97° GL 
Triturar (liquidificador) 
Macerar (72 horas) 
filtrar 

Evaporar 
parcialmente 

"Torta" Solução hidroalcóolica 

Fração solúvel 
em água (FSA) 

Extrair com butanol 
saturado em água 

Evaporar 
parcialmente 

Fração aquosa final 

Filtrar 

Fração insolúvel 
em água (FIA) 

Evaporar 
totalmente 

Resíduo butanólico 

Figura 4 - Marcha analítica para obtenção dos extratos e das diferentes 

frações da Ipomoea camea. 
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3.7.1.3 Purificação, detecção, isolamento e identificação de princípios 

ativos presentes na fração aquosa final 

A - Purificação da fração aquosa final 

Folhas verdes da Ipomoea camea, coletadas posteriormente, foram 

processadas conforme item 4.2 para a obtenção da fração aquosa final. Esta 

fração foi precipitada com etanol absoluto exaustivamente e, em seguida, 

filtrada. Obteve-se duas porções: o precipitado (PPT) e o filtrado. O filtrado 

foi evaporado para eliminação do solvente, obtendo-se a porção não-

precipitado (NPPT) (Figura 5). 

Fração aquosa final 

1- evaporar parcialmente 

2- precipitar com etanol absoluto 

3- filtrar 

Evaporar 
totalmente 

Figura 5 - Marcha analítica para obtenção das porções obtidas do tratamento 

da fração aquosa final com etanol absoluto. 
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D - Determinação quantitativa dos alcalóides 

Porções da fração aquosa final, sob 05 cuidados da Dra. Mitsue 

Haraguchi, foram encaminhadas ao laboratório do Professor Dr. Dale 

Gardner do Utah State University (USDA-ARS Poisonous Plants Research 

Laboratory-EUA), onde foram analisadas quantitativa mente por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) acoplado a espectrômetro de 

massas (MS). 

3.7.1.4 Preparo das diferentes doses da fração aquosa final para 

administração em ratas prenhes 

Empregou-se de um pool de frações aquosas finais obtidas das folhas 

da Ipomoea camea e preparadas conforme descrito no item 3.7.1.2. Fez-se 

uso da fração aquosa final liofilizada para 05 animais aos quais se 

administrou a dose de 15,0 mglkg/dia para facilitar a administração por 

gavage; 05 demais grupos (0,7 e 3,0 mg/kg/dia) receberam a fração aquosa 

final não liofilizada. A liofilização foi necessária para reduzir o volume de 

solução a ser administrado, já que o estômago de ratos suportam, em média, 

cerca de 4-5 mL. Estas doses foram estabelecidas a partir de um estudo 

. piloto descrito no Anexo e referem-se a quantidade de matéria seca 

calculada a partir das folhas frescas da planta. 
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3.7.2 Dos animais 

3.7.2.1 Diagnóstico de prenhez 

Em gaiolas contendo duas fêmeas no estro foi colocado um macho, 

sabidamente fértil, no final do período claro do dia. Na manhã do dia seguinte 

foi feito o diagnóstico de prenhez através da colheita de material vaginal, 

sendo que a presença de espennatozóides foi considerado como diagnóstico. 

positivo de prenhez, e esse, o dia zero de gestação. 

3.7.2.2 Avaliação da toxicidade materna e do comportamento materno 

A toxicidade materna foi avaliada pelo peso, ingestão hídrica, 

consumo de ração e ganho de peso durante o período da gestação; 

confonne proposto por STEVENS e GALLO (1989); durante a lactação 

mediu-se o peso e o ganho de peso das mães. Estes parâmetros foram 

mensurados diariamente. 

O comportamento matemo foi medido da seguinte maneira: no 3° dia 

pós-parto, após observação minuciosa do aspecto do ninho e dos filhotes em 

seu interior, 3 filhotes por ninhada foram retirados das gaiolas e mantidos 

longe das mães por um período de uma hora. Em seguida, retirou-se as 

mães das gaiolas e depositou-se seus respectivos filhotes, um em cada uma 

das três extremidades da gaiola, opostas ao local do ninho. 

Subseqüentemente as mães foram recolocadas em suas gaiolas e registrou

se, por meio de cronômetro, o tempo de latência para a mãe buscar o 1° 
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filhote (TL 1), o tempo de latência para a mãe buscar o 2° filhote (TL2), o 

tempo de latência para a mãe buscar o 3° filhote (TL3), o tempo de latência 

para a mãe agrupar todos os filhotes no ninho (TA), o tempo de latência para 

a mãe apresentar, pela primeira vez, posição para amamentar os filhotes 

(posição de crouching - TC), e o tempo de latência para a mãe permanecer 

na posição de crouching por 5 minutos (TCMT), conforme descrito por 

MIRANDA-PAIVA et ai (1999). 

3.7.2.3 Desempenho reprodutivo e avaliação perinatal 

Logo ao nascimento fez-se a pesagem geral da ninhada, seguida da 

pesagem individual de cada filhote, juntamente com a observação de 

possíveis malformações. Anotou-se o número de filhotes e a proporção entre 

machos e fêmeas em cada ninhada. 

Com o auxílio de um paquímetro mediu-se o comprimento corporal e a 

distância anogenital de cada filhote (visando confirmar o sexo). A seguir, 

procurou-se padronizar as ninhadas em quatro fêmeas e quatro machos, 

sendo os demais sacrificados após análise de possíveis malformações. 

As ratas que tiveram um número inferior a oito filhotes foram 

desprezadas. 

Durante a observação de todos os parâmetros do desempenho 

reprodutivo e dos parâmetros observados nos desenvolvimentos físico e 

reflexológico, o observador manuseou os animais com delicadeza e sempre 
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e) Abertura dos ouvidos: foi considerado como abertura dos ouvidos 

quando se visualizou um orifício que corresponde ao dueto auditivo. Esse 

parâmetro foi observado a partir do 10° dia de vida. Geralmente ocorre por 

volta do 12° e 15° dias de vida pós-natal. 

f) Descida dos testículos: este parâmetro é considerado quando da 

possibilidade de apalpar os testículos na bolsa escrota!. Foi observado a 

partir do 16° ao 24° dia de vida ou até sua ocorrência. 

g) Abertura vaginal: esse parâmetro foi observado a partir do 30° dia 

de vida até que se constatasse o orifício na região genital das fêmeas, que 

geralmente ocorre do 30° ao 45° dias de vida pós-natal. 

B - Desenvolvimento reflexológico 

a) Reflexo de endireitamento da postura: este parâmetro é 

observado ao se colocar o filhote em posição de decúbito dorsal sobre uma 

área plana e este responder virando o corpo para a posição de decúbito 

ventral, apoiando-se nas quatro patas. Foi observado do 5° ao 8° dias de vida 

por um período máximo de 30 segundos. 

b) Preensão palmar: é o único parâmetro que desaparece ao longo 

do tempo, sendo observado e anotado o dia de ausência de preensão a um 

objeto pontiagudo (clipes). Foi observado do 2° ao 8° dias de vida ou até que 

não mais ocorresse. 

c) Geotaxia negativa: é realizada colocando-se o animal sobre uma 

plataforma com inclinação de 45° e posicionando-se o filhote com a cabeça 
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voltada para a base (Figura 6). Mede-se o tempo de latência para o animal 

dar uma volta de 180° e ficar na posição oposta. Para que se considere este 

reflexo, é necessário que este tempo de latência seja inferior a 30 segundos. 

Este parâmetro foi observado a partir do 6° dia de vida. 

d) Andar adulto: este parâmetro foi observado a partir do 10° dia de 

vida pós-natal até o momento que o animal passasse a andar com as quatro 

patas sem encostar o ventre na superfície. Geralmente ocorre entre o 12° e 

15° dias de vida. 

3.7.2.4 Avaliação neurocomportamental 

A - Medida da atividade geral em campo aberto 

A atividade geral, foi realizada por observação direta dos animais no 

campo aberto (Figura 7), por um período de 5 minutos nos 21°, 30°, 60° e 90° 

dias de vida pós-natal, sempre entre as 8:00 e 12:00 hs. 

O campo aberto utilizado para o estudo do comportamento dos 

animais adultos foi construído segundo modelo descrito por BROADHURST 

(1960), que consiste de uma arena circular de madeira, com 95,4 cm de 

diâmetro e 29,0 cm de altura, pintada de branco. O fundo desta arena é 

dividido em 25 áreas aproximadamente iguais por meio de três círculos 

concêntricos e 16 segmentos de reta convenientemente distribuídos. Essa 

arena está apoiada sobre pés metálicos a uma altura de 80 cm do chão. A 72 

cm do chão da arena, há um teto que contém uma lâmpada de 40 watts que 

provê iluminação constante da arena. Ao redor do teto está fixada uma 
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Figura 6 - Plataforma utilizada para avaliação da geotaxia negativa.
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B - Avaliação do comportamento no labirinto em cruz elevado 

Foi realizada através da observação direta dos animais no labirinto, 

por um período de 5 minutos, no 90° dia de vida pós-natal, logo após a 

observação destes no campo aberto, entre as 8:00 e 12:00 hs. 

O labirinto em cruz elevado (Figura 8) é constituído de dois braços 

abertos opostos, medindo 50 x 10 cm e dois braços fechados, também 

opostos, medind9 50 x 10 x 40 cm, dispostos em um ângulo de 90°. O piso 

do labirinto é de madeira, pintado de cinza e distante 50 cm do chão. A sala 

é iluminada artificialmente com lâmpadas fluorescentes (1.200 lux). 

O rato foi colocado, individualmente, no centro do labirinto, com a 

cabeça voltada em direção a um dos braços abertos e, durante 5 minutos, 

observou-se os parâmetros: número de entradas nos braços abertos (EBA); 

número de entradas nos braços fechados (EBF); tempo de permanência nos 

braços abertos (TBA), tempo de permanência nos braços fechados (TBF) e 

tempo de permanência no centro do labirinto (TC). 

O registro do número de entradas nos braços abertos e fechados foi 

feito por intermédio de contador manual. Cronometrou-se (em segundos) o 

tempo de permanência nos braços. 

Entre as observações de cada animal, a arena foi limpa com solução 

de álcool 5%. 

Com os dados obtidos, calculou-se a porcentagem de entradas e do 

tempo dispendido nos braços abertos e fechados. 
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Figura 7 - Campo aberto.

Figura 8 - Labirinto em cruz elevado
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c - Medida do comportamento estereotipado (C.E.) 

O C.E. foi induzido pela administração s.c. de apomorfina (0,6 mg/kg). 

Para o registro do C.E., os animais foram alojados individualmente em 

gaiolas de arame por oito dias antes do teste. O bebedouro e a ração das 

gaiolas foram retirados antes da administração da apomorfina; este teste foi 

realizado entre 13:00 e 16:00 horas. 

O C.E. foi quantificado através d~ uma escala de escores proposta por 

SETLER et. ai. (1976) (Tabela 1) que atribui valores crescentes em função 

do comportamento exibido após receberem apomorfina. 

Tabela 1 - Escores atribuídos por SETLER et ai (1976) para mensurar o 

comportamento estereotipado. 

Escores 

o 
1 

2 

3 

Adormecido ou parado 

Ativo 

Comportamento 

Predominantemente ativo, mas com curtos períodos de 

farejar e/ou levantar-se estereotipado 

Atividade estereotipada constante tal como farejar, levantar 

ou balançar a cabeça, mas com atividade locomotora ainda 

presente 

4 Atividade estereotipada constante realizada em um só local 

5 Atividade estereotipada constante mas com curtos períodos 

de lamber e/ou roer e morder 

6 Lamber e/ou roer as barras da gaiola 
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Dez minutos após a administração de apomorfina iniciou-se a 

avaliação do C.E., que foi feita a intervalos de 10 minutos, durante 120 

minutos consecutivos. No final de cada hora de observação somou-se os 

escores atribuídos a cada animal durante aquele período. 

Para a construção das curvas tempo-efeito, isto é, a intensidade do 

C.E. em função do tempo decorrido, utilizou-se a mediana dos escores 

obtidos em cada intervalo de observação para cada grupo. 

o - Medida da catatonia induzida por haloperidol 

A catatonia foi quantificada através de um método baseado naquele 

descrito por CARLlNI (1973). Assim, utilizou-se uma trave construída com 

bastão de vidro situado a 10 cm de uma superfície plana, apoiado nas 

extremidades sobre suportes de isopor (Figura 9). Cada teste foi feito 

suspendendo o rato pela cauda e fazendo com que este segure, com as 

patas dianteiras, o bastão de vidro; em seguida, as patas posteriores do 

animal, rápida e suavemente, foram levadas até a superfície plana, de modo 

a permitir que o mesmo ficasse em posição vertical. Os testes foram 

repetidos por mais duas vezes, caso o animal não permanecesse na posição 

imposta em cada teste. 

Foram feitas nove observações de catatonia, respectivamente aos 20, 

40,60,80, 100, 120, 140, 160 e 180 minutos após a administração i.p. de 

haloperidol (1 ,0 mg/kg). 
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Figura 9 - Avaliação da catatonia
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Em cada observação foi considerado o tempo de 1200 segundos 

como máximo de catatonia (permanência na barra). A partir do momento em 

que o rato permaneceu na barra marcou-se o tempo (em segundos) com 

auxílio de cronômetro. 

Os animais foram observados entre 8:00 e 12:00 horas. 

A partir dos valores obtidos, calculou-se as medianas em cada 

intervalo de observação e construiu-se a curva tempo-efeito. 

E - Avaliação da interação social 

A interação social foi avaliada de acordo com FILE e HYDE (1978) por 

meio da observação direta de duplas de ratos, do mesmo grupo (cuja 

diferença de peso entre si não foi superior a 10g), no campo aberto (Figura 

10). 

Ratos que nunca estiveram em contato entre si foram isolados em 

gaiolas moradia por cinco dias antes do teste. Dois dias antes, cada animal 

foi colocado individualmente no campo aberto por 10 minutos para 

habituação ao ambiente. No dia seguinte, o par foi colocado, ao mesmo 

tempo, no campo aberto, também por 10 minutos, para habituação ao 

ambiente e ao companheiro. No dia do teste, observou-se, durante 10 

minutos, a interação entre os animais de um mesmo par, cronometrando-se 

os comportamentos de cheirar, passar por cima ou subir no companheiro, 

coçar o parceiro, limpeza mútua, investigação genital, seguir e caminhar em 
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tomo do parceiro. O comportamento agressivo e o contato passivo não foram 

considerados interação social. 

Entre uma observação e outra, a arena foi limpa com solução de 

álcool a 5%. Todas as observações foram realizadas no período entre as 

8:00 e 12:00 horas. 

F - Medida da natação forçada 

Neste estudo, numa sessão de treinamento, colocou-se o rato para 

nadar durante 15 minutos num recipiente cilíndrico (22 cm de diâmetro x 40 

cm de altura) com água (20°C) suficiente para impedir o apoio, inclusive da 

cauda, no fundo do recipiente. Após este período, o animal foi retirado da 

água, seco e aquecido por 15 minutos e recolocado na gaiola moradia. No 

dia seguinte, neste mesmo período (8:00 às 12:00 horas), realizou-se o teste 

colocando-se o rato novamente para nadar, durante 5 minutos, e registrando, 

com auxílio de cronômetro, o tempo em que o animal nadou (tempo de 

natação - TN) e o tempo de flutuação (TF) (Figura 11). 
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Figura 11 - Avaliação da natação forçada



3.7.2.5 Coleta de material para estudo histopatológico 

No 21 0 dia pós-parto, dia do desmame, as mães foram submetidas à 

eutanásia, após serem anestesiadas em câmara saturada com éter etílico. 

Em seguida, procedeu-se a necropsia para observação macroscópica de 

possíveis lesões orgânicas e coleta de fragmentos dos seguintes órgãos 

para o estudo histopatológico: fígado, pâncreas, tireóide, rins e cérebro. 

A prole, ao atingir a idade adulta, por volta de 140 dias de vida, foi 

decapitada (10 animais por grupo), para coleta de porções do SNC. Em 

seguida, após necropsia, foi feita a colheita de fragmentos dos mesmos 

órgãos do qual se fez o estudo histopatológico das mães, ou seja, fígado, 

pâncreas, tireóide, rins e cérebro. 

3.7.2.6 Coleta de material para dosagem de neurotransmissores 

Os ratos foram decapitados com auxílio de guilhotina. Imediatamente 

após a decaptação, os encéfalos foram lavados em solução de NaCI 0,9% e, 

sobre placa de gelo, retirados o cerebelo, córtex, hipocampo, hipotálamo e 

estriado, que, em seguida, adequadamente isolados em microtúbulos, foram 

resfriados e mantidos em gelo seco num intervalo de tempo não superior à 3 

minutos. Após medição do peso de cada estrutura, esses tecidos foram 

homogeneizados, empregando-se uma caneta sonicadora, em solução de 
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ácido perclórico 0,1 M com Na2S205 0,02% e EDTA dissódico (15 IJL desta 

solução/mg de tecido, com exceção do estriado, no qual usou-se 20 IJL). Os 

homogeneizados foram mantidos em geladeira de um dia para o outro para 

melhor precipitação de proteínas e outros possíveis interferentes. A seguir, 

centrifugou-se a 11.000g por 20 minutos e congelou-se o sobrenadante (-80° 

C) para posterior dosagem dos neurotransmissores e seus meta bólitos , por 

até dois meses. 

Para este doseamento no HPLC, fez-se uso de uma fase móvel, 

inicialmente filtrada e deaerada por fluxo de hélio, constituída de fosfato 

dissódico.12 H20 (7,16 g/L), ácido heptanossulfônico (556 mg/L), metanol 

(80mUL) e ácido cítrico (4,2 g/L) além de ácido ortofosfórico, para corrigir o 

pH para 2,8. 

Os padrões de NOR, MHPG, VMA, DOPAC, DA, 5HIAA, HVA e 5HT 

em concentração de 1 mM foram diluídos em ácido clorídrico 0,1 M com 

0,02% de Na2S205 acondicionados em microtúbulos de 1,5 mL e congelados 

em freezer -80°C (por um período máximo de 2 meses). No HPLC estes 

foram dosados após descongelamento prévio e diluição em ácido perclórico 

0,1M nas proporções de 1:25,1:50 e 1:100. 

Este procedimento, desde a coleta até a dosagem foi realizada 

conforme metodologia empregada por FELlCIO et aI, 1996. 
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3.8 Delineamento experimental 

3.8.1 Avaliação da toxicidade materna e do comportamento materno 

Foram utilizadas 58 ratas prenhes que, no 5° dia após diagnóstico de 

prenhez, foram divididas em 5 grupos: grupo branco, grupo controle e três 

grupos experimentais. As ratas dos grupos experimentais receberam, por via 

oral (gavage), do 6° ao 21° dias de gestação, uma das seguintes doses da 

fração aquosa final da Ipomoea camea: 0,7 mg/kg/dia (n= 12), 3,0 mg/kg/dia 

(n=12) ou 15,0 mg/kg/dia (n=12). As ratas do grupo controle (n=12) 

receberam apenas água pela mesma via e as ratas do grupo branco (n=10) 

não receberam tratamento algum. Diariamente registrou-se o peso, o 

consumo de ração e a ingestão hídrica dos animais. Calculou-se também o 

ganho de peso diário. 

Para o estudo do comportamento matemo foram selecionadas 20 

mães daquelas acima citadas, sendo 3 do grupo controle, 4 do grupo branco 

e, dos grupos experimentais: 5 do grupo 0,7 mg/kg/dia, 6 do grupo 3,0 

mg/kg/dia e 2 do grupo 15,0 mg/kg/dia. O comportamento matemo foi 

avaliado conforme descrito no item 3.7.2.2. 

3.8.2 Desempenho reprodutivo e avaliação perinatal 

Foram utilizados os filhotes provenientes do experimento acima citado. 

Diariamente, durante o período da lactação, registrou-se o número de filhotes 

por ninhada, o peso das ninhadas e dos filhotes individualmente, calculando-
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Na medida da catatonia, utilizou-se ratos com idade entre 90 e 100 

dias. Estes receberam, no momento do teste, 1,0 mg/kg de haloperidol, 

intraperitonealmente. Em seguida iniciou-se a observação da catatonia, 

como descrito no item 3.7.2.4-0. 

No estudo da interação social, foram utilizados pares de ratos, com 

idade entre 95 e 105 dias. O teste ocorreu, conforme descrito no item 

3.7.2.4-E. 

No estudo da natação forçada, foram utilizados animais, com idade 

entre 90 e 100 dias. O teste foi realizado, conforme descrito no item 3.7.2.4-

F. 

3.8.4 Estudo histopatológico 

Foram utilizadas 36 ratas exatamente no 21° dia pós-parto, divididas 

em 5 grupos. Os animais do grupo branco (n=6) não receberam tratamento 

algum. O grupo controle (n=6) recebeu apenas água, por gavage, do 5° ao 

21° dias de prenhez. Os grupos experimentais receberam, por gavage, do 5° 

ao 21° dias de prenhez, 0,7(n=6), 3,0(n=6) ou 15,0 (n=6) mg/kg/dia . A coleta 

foi realizada conforme descrito no item 3.7.2.5. 

Na prole já adulta, com aproximadamente 140 dias de vida, foram 

utilizados 50 ratos (25 fêmeas e 25 machos), dos 5 diferentes grupos (10 

animais por grupo). A coleta foi realizada conforme descrito no item 3.7.2.5. 
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3.8.5 Dosagem de neurotransmissores 

Foram utilizados 50 ratos (25 fêmeas e 25 machos) com 120 a 140 

dias de vida. Destes, 30 foram expostos, durante a gestação, à diferentes 

doses da fração aquosa da Ipomoea camea: 0,7 mg/kg/dia (n=10), 3,0 

mg/kg/dia (n=10) ou 15,0 mg/kg/dia (n=10). Os animais restantes foram 

provenientes do grupo controle (n=10) e branco (n=10). A coleta e dosagem 

foram realizados conforme descrito no item 3.7.2.6. 

3.9 Análise estatística 

Empregou-se o software GraphPad Instat v2.01 (GraphPad, 1993). 

Inicialmente foi aplicado o teste de Bartlett para avaliar a homocedasticidade 

dos dados. 

A análise de variância ANOVA para dados paramétricos, seguida do 

teste de Dunnett, foram usados para avaliar as possíveis diferenças entre os 

grupos. 

Para dados não paramétricos, o teste de Kruskal Wallis, seguido do 

teste de Dunn, para comparações múltiplas, foram empregados para indicar 

as possíveis diferenças existentes entre os grupos (comportamento materno, 

comportamento estereotipado, catatonia e labirinto em cruz elevado). 

O nível de significância crítico admitido para a rejeição da hipótese de 

nulidade foi de uma probabilidade de até 5% (p< 0,05) em todas as análises 

empregadas. 
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4. Resultados 

4.1 Identificação e quantificação dos princípios ativos presentes na 

Ipomoea carnea 

A CCD revelou no resíduo branco presente nas frações 20 a 33, obtidos 

conforme item 4.3, uma mancha de coloração clara no fundo amarelado após 

revelação com Dragendorff, indicando a presença de pelo menos um 

composto. Este resíduo branco, proveniente destas porções, foi submetido à 

espectrometria conforme item 4.5. Seus espectros não apresentaram sinais 

de absorção de prótons e de carbonos semelhantes aos dos alcalóides em 

estudo (suainsonina e calisteginas 82 e C1). Porém identificou-se o 

aminoácido não protéico N-metil-trans-4-hidroxi-L-prolina (ácido 4 hidroxi 

higrínico) (Figura 12). 

O cromatograma das amostras da fração aquosa final, analisadas 

quantitativamente nos EUA pelo Professor Dr. Dale Gardner, através de 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) acoplado à espectrômetro de 

massas (MS), indicou a presença de 0,09% de suainsonina, 0,11 % de 

calistegina 82, 0,14% de calistegina 8 1 e 0,06% de calistegina C1 (Figura 13). 

A partir dos valores percentuias encontrados, e levando-se em conta 

que as folhas possuem 75% de umidade, concluímos, de acordo com a 

Tabela 2, a real concentração. Em miligramas de fração aquosa por kilo de 

peso corpóreo do animal, dos alcalóides suainsonina e calisteginas 8 1, 82 e 

C1 , nas pré-estimadas doses de 0,7,3,0 e 15,0 mg/kg/dia. 
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Figura 12 - Espectros moleculares de ressonância magnética nuclear de prótons - RMN1H (A) e 

carbonos - RMN 13C (8) do aminoácido não protéico N-metil-trans-4-hidroxi-L-prolina detectada nas 

folhas verdes da Ipomoea carnea (300 MHz, 020). 
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Figura 13 - Cromatograma da fração aquosa final da Ipomoea camea por HPLC-MS. Observar os 

picos provenientes da suainsonina e das calisteginas 81, 82 e C1. 



Tabela 2 - Proporção (em mg/kg/dia) dos princípios ativos encontrados nas 

diferentes doses da fração aquosa final de Ipomoea camea. Estes valores 

foram calculados a partir da matéria seca proveniente das folhas frescas da 

planta. 

0,7 mg/kg/dia 3,0 mg/kg/dia 15,0 mg/kg/dia 

Suainsonina 0,63 2,70 13,50 

Calistegina 82 0,77 3,30 16,50 

Calistegina 81 0,98 4,20 21,10 

Calistegina C1 0,40 1,80 9,00 

4.2 Avaliação da toxlcidade materna e comportamento matemo 

A Tabela 3 mostra e a Figura 14 ilustra o consumo de ração das ratas 

tratadas durante a prenhez com as diferentes doses da fração aquosa final 

da Ipomoea camea em relação aos grupos controle e branco. A análise de 

variância não constatou diferenças significantes entre os grupos. 

A Tabela 4 mostra e a Figura 15 ilustra a ingestão hídrica entre os 

grupos tratados com as diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em relação aos grupos controle e branco. Não foram constatadas 

. diferenças significantes entre os grupos. 

A Tabela 5 e a Figura 16 mostram o peso das ratas tratadas durante a 

prenhez com as diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea 

em relação aos grupos controle e branco. Não foram constatadas diferenças 

significantes entre os grupos. 
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A Tabela 6 mostra e a Figura 17 ilustra o ganho de peso entre os 

grupos tratados com as diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em relação aos grupos controle e branco. Não foram constatadas 

diferenças significantes entre os grupos. 

A Tabela 7 mostra e a Figura 18 ilustra o comportamento materno entre 

os grupos tratados com as diferentes doses da fração aquosa final da 

Ipomoea camea em rela.ção aos grupos controle e branco. O teste de 

Kruskall Wa llis , para dados não paramétricos, revelou não haver diferenças 

significantes entre os grupos. 
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Tabela 3 - Consumo de ração (em g) de ratas prenhes submetidas, do 6 0 ao 

21 0 dias de prenhez, ao tratamento, por gavage, com diferentes doses da 

fração aquosa final da Ipomoea camea. São apresentados as médias e os 

respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Dia Branco Controle Fra_ção aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=12) 0,7 (n=12) 3,0 (n=12) 15,0 (n=12) 

00 17,1 ± 1,2 18,0 ± 0,8 18,8 ± 1,1 19,3 ± 1,5 21 ,8 ± 1,5 

05 19,4±1,1 22,2 ± 0,8 22,6 ± 0,9 20,2 ± 1,1 20,8 ± 0,9 

06 20,2 ± 1,1 22,3 ± 0,9 22,3 ± 0,8 20,9 ± 0,7 20,6 ± 0,9 

07 23,0 ± 0,4 22,8 ± 0,8 23,1 ± 0,8 21,2 ± 0,8 21,1± 1,2 

08 22,4±1 ,1 23,3 ± 1,7 24,4 ± 0,8 23,3 ± 1,0 21,8 ± 1,1 

09 22,7 ± 1,2 23,4 ± 0,9 23,7 ± 0,8 21,5 ± 0,9 21,6 ± 1,1 

10 23,7 ± 1,0 24,9 ± 1,0 21,8 ± 1,1 21 ,3 ± 0,9 21 ,6±1,0 

11 23,7 ± 0,9 25,3 ± 1,0 24,4 ± 1,0 21,6 ± 0,9 22,9 ± 1,6 

12 26,6 ± 0,9 25,3 ± 0,6 24,3 ± 0,7 22,8 ± 1,1 25,3 ± 1,1 

13 24,3 ± 1,0 26,2 ± 0,7 26,7 ± 1,3 24,1 ± 0,9 22,7 ± 0,8 

14 24,2 ± 1,2 27,3 ± 1,0 26,0 ± 0,6 24,6 ± 0,9 26,7 ± 1,0 

15 25,9 ± 1,3 27,7 ± 0,9 27,7 ± 1,6 25,3 ± 1,1 24,9 ± 1,0 

16 27,3 ± 1,9 26,4 ± 1,2 27,0 ± 1,9 24,0 ± 1,2 22,3 ± 1,4 

17 28,1 ± 1,8 26,6 ± 1,6 27,7 ± 1,4 26,4 ± 0,8 25,2 ± 1,7 

18 24,5 ± 1,5 24,7 ± 1,2 26,3 ± 1,2 25,1 ± 1,5 25,6 ± 1,2 

19 25,1 ± 1,5 25,2 ± 1,0 27,1 ± 1,6 25,1 ± 1,3 22,3 ± 2,2 

20 26,0 ± 1,8 25,3 ± 0,9 29,5 ± 1,7 26,2 ± 1,1 23,6 ± 1,9 

21 25,4 ± 1,8 24,1 ± 1,1 28,8 ± 1,3 24,5 ± 0,9 23,3 ± 1,7 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 14 - Consumo de ração de ratas Wistar prenhes tratadas durante a gestação com diferentes doses 

da fração aquosa final da Ipomoea carnea , por gavage ( n=12 por grupo). São apresentadas as médias e os 

respectivos erros padrão. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle 

recebeu apenas água por gavage (n=12) ; p>0,05, Análise de Variância. 



Tabela 4 - Ingestão hídrica (em mL) de ratas prenhes submetidas, do 60 ao 

21 0 dias de prenhez, ao tratamento por gavage com a fração aquosa final da 

Ipomoea camea em diferentes doses. São apresentados as médias e os 

respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Dia Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=12) 0,7 (n=12) 3,0 (n=12) 15,0 (n=12) 

00 32,0 ± 2,8 35,1 ± 3,0 36,1± 3,0 33,4 ± 1,6 42,9 ± 3,7 

05 40,1 ± 5,2 45,6 ± 3,6 40,1 ± 1,5 38,5 ± 1,3 42,3 ± 3,8 

06 43,5 ± 5,3 44,7 ± 3,9 40,9 ± 2,1 37,2 ± 1,1 39,8 ± 2,4 

07 47,7 ± 7,6 41,0 ± 1,8 46,1 ± 5,3 38,8 ± 1,3 45,0 ± 4,3 

08 47,8 ± 3,6 47,0 ± 5,2 44,3 ± 3,1 46,9 ± 2,9 41,7±1,8 

09 55,2 ± 3,7 54,2 ± 3,9 46,6 ± 2,4 55,4 ± 3,6 45,8 ± 3,9 

10 49,3 ± 4,4 56,0 ± 4,6 45,9 ± 2,3 55,8 ± 4,2 49,3 ± 4,4 

11 44,4 ± 4,1 50,9 ± 3,9 46,3 ± 1,8 52,3 ± 3,8 52,8 ± 4,7 

12 47,2 ± 3,0 49,0 ± 3,1 47,3 ± 2,0 54,2 ± 4,0 48,5 ± 3,9 

13 51,9 ± 2,4 51,9 ± 3,7 52,8 ± 3,1 49,8±1,7 57,3 ± 4,2 

14 58,3 ± 5,3 59,3 ± 4,7 50,0 ± 2,7 55,4 ± 3,2 64,2 ± 4,0 

15 57,3 ± 6,7 61,7±5,7 58,5 ± 5,1 60,9 ± 3,9 63,9 ± 3,8 

16 66,7 ± 5,1 63,0 ± 5,8 59,8 ± 5,2 58,9 ± 4,3 55,4 ± 3,7 

17 55,6 ± 5,7 59,0 ± 4,4 57,8 ± 3,1 60,5 ± 4,1 60,0 ± 4,7 

18 51,8 ± 3,4 52,3 ± 3,4 49,1 ± 1,6 55,2 ± 4,8 57,3 ± 3,2 

19 53,9 ± 3,5 51,3 ± 3,4 52,8 ± 2,5 51,3 ± 3,3 57,2 ± 3,8 

20 53,6 ± 4,8 48,4 ± 2,5 57,6 ± 4,5 52,9 ± 3,1 53,7 ± 4,1 

21 52,4 ± 2,4 45,8 ± 3,0 55,6 ± 4,3 48,6 ± 2,3 51,3 ± 1,6 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 15 - Ingestão hídrica (mL) de ratas Wistar prenhes tratadas do 6° ao 21° dias da gestação com 

diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea carnea, por gavage (n=12 por grupo). São 

apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação 

(n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por gavage (n=12); p>0,05, Análise de Variância. 



Tabela 5 - Peso (em g) de ratas prenhes submetidas, do 6° ao 21° dias de 

prenhez, ao tratamento por gavage com a fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses. São apresentados as médias e os respectivos 

erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo sem qualquer 

manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por gavage. 

Dia Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=12) 0,7 (n=12) 3,0 (n=12) 15,0 (n=12) 

00 235,3±13,6 231,4±8,2 241,5±6,1 225,7±8,5 254,2±7,4 

03 243,7±12,3 240,8±8,O 250,8±5,9 243,7±7,9 260,4±7,O 

06 248,7±11,7 248,3±7,9 256,3±5,O 249,6±7,6 264,8±6,7 

09 254,3±11,6 253,8±7,5 262,1±5,5 254,7±7,8 268,8±7,O 

12 264,O±11,4 266,4±7,8 269,2±6,2 261,8±8,1 275,8±6,9 

15 280,3±11,2 281,9±7,7 283,9±6,3 270,8±7,9 284,3±7,O 

18 303,1±14,2 304,5±8,2 310,8±6,7 299,7±9,7 312,4±8,O 

21 332,3±14,7 332,2±8,3 344,8±10,9 332,8±10,2 335,1±10,9 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 16 - Peso de ratas Wistar tratadas, durante a prenhez, com diferentes doses da fração aquosa final 

da Ipomoea camea, por gavage (n=12 por grupo). São apresentadas as médias e os respectivos erros 

padrão. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água 

por gavage (n=12) ; p>O,05, Análise de Variância . 



Tabela 6 - Ganho de peso (em g) de ratas prenhes submetidas, do 60 ao 21 0 

dias de prenhez, ao tratamento por gavage com a fração aquosa final da 

Ipomoea camea em diferentes doses. São apresentados as médias e os 

respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Intervalo Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

de dias (n=10) (n=12) 0,7 (n=12) 3,0 (n=12) 1S,0 (n=12) 

OO-OS 1S,4±1,9 14,6±1,6 1S,0±2,0 13,2±1,S 11 ,9±1, 1 

OS-06 01,0±1,6 01,6±1,2 01,0±1,2 00,9±0,S -1,2±1,2 

06-07 01,0±1,3 03, 1±1,4 01,2±1,1 02,4±0,9 02,8±1,6 

07-08 03,S±1,0 00, 1±1,4 01,8±1,6 -Q,2±0,7 01,4±0,8 

08-09 01,7±1,2 02,3±1,8 02,3±1,7 03,7±1,4 03,4±1,S 

09-10 01,7±3,S 02,4±1,7 02,S±1,6 00,6±1,S 00,S±2,2 

10-11 07,4±3,3 07,8±2,0 04,2±1,8 OS,3±1,6 OS,3±1,4 

11-12 00,6±1,7 02,S±1,3 00,3±2,4 01,3±1,7 00,3±1,7 

12-13 07,4±1,9 04,7±1,4 OS,2±1,7 02,0±1,0 02,9±2,1 

13-14 03,8±1,4 03,S±1,1 01,4±1,S 03,9±1,4 03,3±1,7 

14-1S OS, 1±1, 1 07,3±1,7 08,2±2,2 03,2±1,7 03,2±1,9 

15-16 04,8±1,8 02,9±1,6 04,2±2,4 08,8±2,0 OS,7±2,1 

16-17 OS,8±1,6 09,0±2,2 11,2±1,9 06,8±2,3 09,8±1,6 

17-18 12,2±3,0 11,3±1,4 11 ,S±1 ,8 13,3±2,0 12,8±1,6 

18-19 11 ,S±3, 1 11,2±1,3 10,1±2,1 12,2±1,6 07,4±1,7 

19-20 11,6±2,8 09,1±2,2 1S,1±1,9 12,4±1,9 07,8±3,9 

20-21 06,1±1,6 07,6±1,3 08,9±2,2 09,0±1,2 08,3±2,1 

00-21 98,7±4,1 100,9±S,8 103,3±10,8 97,1±4,6 81,6±8,4 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 17 - Ganho de peso de ratas Wistar prenhes tratadas, por gavage, com diferentes doses da fração 

aquosa final da Ipomoea camea durante a gestação (n=12 por grupo). São apresentadas as médias e os 

respectivos erros padrão. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle 

recebeu apenas água por gavage (n=12); p>O,05, Análise de Variância. 



Tabela 7 - Comportamento materno (em segundos) de ratas prenhes 

submetidas, do 6 0 ao 21 0 dias de prenhez, ao tratamento por gavage com a 

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. É apresentada 

a mediana e os respectivos limites; n= número de animais por grupo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu 

apenas água por gavage. 

Parâmetros Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=4) (n=3) 0,7 (n=5) 3,0 (n=6) 15,0 (n=2) 

TL1 40,5 20,0 - 56,0 38,0 29,5 
(6-92) (16-33) (21-93) (22-113) (20-39) 

TL2 96,0 45,0 87,0 80,5 61,0 
(37-154) (40-59) (51-222) (45-200) (27-95) 

TL3 171,5 74,0 143,0 126,0 51,0 
(118-186) (52-456) (87-288) (78-265) (32-70) 

TA 206,0 140,0 144,0 127,5 155,5 
(120-563) (75-460) (89-431) (80-1778) (127-184) 

TC 419,0 800,0 330,0 834,0 705,0 
(150-1040) (177-943) (119-565) (380-2260) (302-1108) 

TCMT 710,0 980,0 510,0 1014,0 885,0 
(330-1230) (358-1123) (299-746) (560-2440) (482-1288) 

p>0,05, Teste de Kruskal Wallis 

TL 1 = tempo de latência para busca do primeiro filhote; TL2= tempo de latência para 
busca do segundo filhote; TL3= tempo de latência para busca do terceiro filhote; 
TA= tempo para agrupamento de todos os filhotes; TC= tempo para observação da 
posição de crouching da mãe; TCMT= tempo em que a mãe completa 
ininterruptamente 5 minutos na posição de crouching sobre todos os filhotes. 
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Figura 18 - Comportamento matemo de ratas Wistar prenhes tratadas 

durante a gestação com diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea, por gavage. São apresentadas as médias e os respectivos erros 

padrão. Grupos experimentais receberam O,7mg/kg/dia (n=5), 3,Omg/kg/dia 

(n=6) e 15,0 mg/kg/dia (n=2) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu 

qualquer manipulação (n=4) e o grupo controle recebeu apenas água por 

gavage (n=3); p>0,05, Análise de Variância . 
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4.3 Desempenho reprodutivo 

A Tabela 8 mostra e a Figura 19 ilustra os resultados obtidos do estudo 

do desempenho reprodutivo entre os grupos tratados com as diferentes 

doses da fração aquosa final obtida da Ipomoea camea em relação aos 

grupos controle e branco. A análise de variância mostrou diferenças 

significativas entre os grupos apenas em morte perinatal (F=21, 15;df=4/49; 

p<0,001) e comprimento de filhotes machos (F=2,73; df=4/46; p<0,05) e 

fêmeas (F=2,89; df=4/46; p<0,01) no primeiro dia de vida pós-natal. O teste 

de Dunnett mostrou alta morte perinatal e menor comprimento de filhotes 

machos e fêmeas cujas mães receberam a maior dose da fração aquosa final 

da Ipomoea camea durante a gestação, quando comparado com os animais 

do grupo branco (Figura 20). 

Nos parâmetros: tempo de prenhez, número total de filhotes, número de 

filhotes fêmeas, número de filhotes machos, distância anogenital dos filhotes 

machos e fêmeas no primeiro dia de vida pós-natal, peso das ninhadas, peso 

dos filhotes machos e peso dos filhotes fêmeas, a análise estatística revelou 

não haver diferenças significantes. 

Algumas ninhadas tratadas durante a gestação com a maior dose da 

planta revelaram anomalia nas articulações das patas, as quais se 

apresentaram hiper-flexionadas. Os animais que sobreviveram, 

apresentaram regressão deste quadro, sendo que nos testes subseqüentes 

nada foi revelado (Figura 21). 
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Tabela 8 - Desempenho reprodutivo de ratas prenhes submetidas, do 6° ao 

21° dias de prenhez, ao tratamento da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses. São apresentadas as médias e os respectivos 

erros padrão; n= número de ninhadas por grupo; branco= grupo sem 

qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Parâmetros 

DP 

NFt 

NFõ' 

NF~ 

MP 

Cõ' 

C~ 

DAõ' 

DA~ 

PMN1 

Põ' 1 

P~ 1 

Branco 

(n=10) 

21,3±0,2 

10,6±0,5 

5,9±0,8 

4,7±0,5 

0,6±0,2 

6,0±0,1 

5,9±0,1 

3,7±0,16 

2,0±0,03 

5,6±0,2 

5,75±0,2 

5,5±0,1 

Controle 

(n=10) 

21,2±0,1 

9,0±0,7 

4,0±0,4 

4,8±0,8 

0,4±0,3 

5,9±0,1 

5,7±0,1 

3,9±0,05 

1,8±0,08 

5,7±0,1 

5,9±0,2 

5,6±0,1 

Fração aquosa (mg/kg/dia) 

0,7 (10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

21,2±0,1 

11,6±1,0 

4,9±0,6 

6,7±0,7 

0,3±0,2 

6,0±0,08 

5,7±0,1 

4,0±0,05 

1,9±0,08 

5,6±0,1 

5,9±0,1 

5,6±0,1 

21,5±0,2 

9,9±0,6 

5,2±0,3 

4,7±0,5 

0,5±O,4 

5,9±0,04 

5,8±0,1 

3,9±0,05 

1,9±0,05 

5,7±0,2 

5,9±0,2 

5,6±0,1 

21,3±0,2 

9,7±1,2 

3,7±0,6 

5,2±1,4 

5,2±0,9 *** 

5,5±0,2 * 

5,3±0,1 ** 

3,8±0,11 

1,7±0,16 

5,3±0,1 

5,5±0,1 

5,1±0,2 

*p<O,05; ** p<O,01; ***p<O,001, Teste de Dunnett 

DP= duração de prenhez (dias); NFt= número total de filhotes por ninhada; NFô = 
número de filhotes machos; NF~= número de filhotes fêmeas; MP= morte perinatal; 
Cô = comprimento dos filhotes machos no dia 1 de vida (em); C~= comprimento dos 
filhotes fêmeas no dia 1 de vida (em); DAô = distância anogenital dos filhotes 
machos no dia 1 de vida (mm); DA~= distância anogenital dos filhotes fêmeas no 
dia 1 de vida (mm); PMN1 = peso médio das ninhadas no dia 1 de vida; Pô 1 = peso 
filhotes machos no dia 1 de vida; P~ 1 = peso filhotes fêmeas no dia 1 de vida. 
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Figura 19 - Desempenho reprodutivo de ratas Wistar prenhes tratadas com 

diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea durante a 

gestação. São apresentadas as médias e respectivos erros padrão. Grupos 

experimentais receberam por gavage: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia 

(n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu 

qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por 

gavage (n=10); p<0,05 e p<0,001 , Análise de Variância, seguida do teste de 

Dunnett. 
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Figura 20 - Comprimento de filhote controle (c) e de filhotes
experimentais (e) expostos à maior dose da fração aquosa da
Ipomoea carnea durante a gestação.

OmmlllITnnrrn m nllm In nm 1

Figura 21 - Anomalia reversível na articulação das patas dos
filhotes expostos, durante a gestação, à maior dose da fração
aquosa final da Ipomoea camea (observar seta).
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4.4 Avaliação do peso e ganho de peso das mães durante a lactação 

A Tabela 9 mostra e a Figura 22 ilustra o peso durante a lactação dos 

grupos tratados com as diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em relação aos grupos controle e branco. Não foram constatadas 

diferenças significantes entre os grupos. 

A Tabela 10 mostra e a Figura 23 ilustra o ganho de peso durante a 

lactação dos grupos tratados com as diferentes doses da fração aquosa final 

da Ipomoea camea em relação aos grupos controle e branco. A análise de 

variância realizada entre os grupos nos diferentes intervalos de tempo, 

mostrou diferenças significantes apenas entre os dias 02 e 21 (F=2,614; 

df=4/46; p<0,01) da amamentação. O teste de Dunnett revelou um aumento 

do ganho de peso das mães do grupo 3,0 mg/kg/dia, no intervalo entre os 

dias 02 e 21 da amamentação, em relação ao grupo controle. 
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Tabela 9 - Peso (em g) das mães em período de lactação que durante a 

prenhez foram submetidas, do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por 

gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. 

São apresentados as médias e os respectivos erros padrão; n= número de 

animais por grupo; branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= 

grupo que recebeu apenas água por gavage. 

dias Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

02 255,0±10,9 247,3±6,1 256,1±6,1 249,2±7,4 257,7±8,3 

06 270,7±9,7 263,9±6,7 275,5±5,6 270,3±6,8 272,5±10,O 

10 281,7±12,8 272,1±7,2 289,6±4,5 281,8±7,1 280,0±8,4 

14 298,9±11,8 282,3±7,4 294,5±4,6 293,3±8,0 291,2±3,0 

18 296,3±8,4 284,1±7,6 308,0±6,5 295,3±7,3 297,0±9,0 

21 301,9±10,1 286,7±9,2 302,5±4,6 304,6±7,6 302,5±8,1 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 22 - Peso durante a lactação de ratas Wistar tratadas com diferentes doses da fração aquosa final da 

Ipomoea carnea na prenhez. São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos 

experimentais receberam por gavage: O,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da 

fração aquosa final. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu 

apenas água por gavage (n=10); p>O,05, Análise de Variância . 



Tabela 10 - Ganho de peso (em g) das mães no período de lactação que 

durante a prenhez foram submetidas, do 60 ao 21 0 dias de gestação, ao 

tratamento por gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 

diferentes doses. São apresentados as médias e os respectivos erros 

padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo sem qualquer 

manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por gavage. 

IntelValo de Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

dias (n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n-11) 1S,0 (n=6) 

02-06 1S,7±3,2 1S,S±1,9 19,4±3,4 21,1±3,8 14,8±3,S 

06-10 11,0±4,7 10,2±2,1 14,1±2,0 11,S±2,9 7,S±3,4 

10-14 12,7±3,1 10,9±2,4 14,9±2,4 11,S±2,4 11,2±S,6 

14-18 1,9±3,7 2,S±4,7 S,3±4,3 2,O±3,2 S,0±3,6 

18-21 S,6±3,4 3,4±S,3 -S,S±2,8 9,4±1,S 6,3±1,1 

02-21 46,9±2,3 37,9±4,O 46,4±4,O 55,5±3,6** 44,8±7,8 
-**p<O,01, teste de Dunnett 
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Figura 23 - Ganho de peso, durante o período da lactação, de ratas Wistar que, durante a prenhez, foram 

tratadas com diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea carnea. São apresentadas as médias e os 

respectivos erros padrão. Grupos experimentais receberam por gavage: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia 

(n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e 

o grupo controle recebeu apenas água por gavage (n=1 O); p<0,05, Análise de Variância seguida do teste de 

Dunnett. 



4.5 Avaliação do desenvolvimento fisico e reflexológico da prole 

As Tabelas 11, 12 e 13 mostram e as Figuras 24, 25 e 26 ilustram os 

dados referentes ao peso de todos os filhotes de cada ninhada, o peso dos 

filhotes machos e o peso dos filhotes fêmeas, respectivamente. A análise de 

variância realizada entre os diferentes grupos, nos diferentes dias, revelou 

diferenças significantes apenas no peso da prole fêmea no 30° dia (F=2,644; 

df=4/45; p<0,05). O teste de Dunnett mostrou maior peso da prole fêmea dÇ> 

grupo 0,7 mg/kg/dia no 30° dia de vida em relação ao grupo controle. 

As Tabelas 14, 15 e 16 mostram e as Figuras 27, 28 e 29 ilustram os 

dados referentes ao ganho de peso de todos os filhotes de cada ninhada, o 

ganho de peso dos filhotes machos e o ganho de peso dos filhotes fêmeas, 

respectivamente. A análise de variância mostrou diferenças significativas no 

ganho de peso dos filhotes total apenas no intervalo entre o 21° e 30° dias de 

vida pós-natal (F=3,530; df=4/46; p<0,05). O teste de Dunnett revelou que a 

prole total, exposta no período intra-uterino, à dose de 0,7 mg/kg/dia, 

mostrou maior ganho de peso em relação aos animais dos grupos branco e 

controle. 

As análises de variância realizadas com os dados de ganho de peso 

dos filhotes machos nos diferentes intervalos de tempo não mostraram 

diferenças significantes entre os grupos. Por outro lado, as análises de 

variância feitas com os dados dos filhotes fêmeas nos diferentes intervalos 

de tempo mostraram diferenças significantes nos intervalos entre os dias 12-

15 (F=5,104; df=4/44; p<0,01) e 21-30 (F=3,330; df=4/45; p<0,01). O teste de 
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Dunnett mostrou aumento no ganho de peso da prole fêmea do grupo 0,7 

mg/kg/dia no intervalo entre o 21° e 30° dias de vida pós-natal quando 

comparado com o grupo controle e do grupo de 15,0 mg/kg/dia no intervalo 

entre os dias 12 e 15 de vida pós-natal quando comparado com os grupos 

branco e controle. 

As Tabelas 17 e 18 mostram e as Figuras 30 e 31 ilustram, 

respectivamente, os parâmetros de desenvolvimento físico e reflexológico 

das proles macho e fêmea das ratas tratadas, por gavage, com diferentes 

doses da fração aquosa final da Ipomoea camea durante a prenhez. A 

análise de variância revelou diferenças significantes entre os grupos apenas 

na abertura dos ouvidos das proles macho (F=2,859;df=4/46;p<0,05) e fêmea 

(F=3,658;df=4/46;p<0,01) e na geotaxia negativa da prole fêmea 

(F=3,350;df=4/46;p<0,05). O teste de Dunnett mostrou retardo na abertura 

dos ouvidos dos filhotes fêmeas cujas mães receberam, durante a gestação, 

a maior dose da fração aquosa em relação aos grupos branco e controle; 

retardo na abertura dos ouvidos dos filhotes machos cujas mães receberam, 

durante a gestação, a maior dose da fração aquosa em relação ao grupo 

controle e retardo da geotaxia negativa nos filhotes fêmeas do grupo 15,0 

mg/kg/dia em relação ao grupo controle. 

102 



Tabela 11 - Peso (em g) da prole cujas mães foram submetidas, do 6 0 ao 21 0 

dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração aquosa final da 

Ipomoea camea em diferentes doses. São apresentados as médias e os 

respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Dia Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

01 5,6±0,2 5,7±0,1 5,6±0,1 5,7±0,2 5,3±0,1 

03 7,1±0,3 7,2±0,2 7,4±0,2 7,2±0,3 6,2±0,5 

06 10,7±0,4 10,7±0,3 10,9±0,3 10,8±0,4 9,2±1,1 

09 14,8±0,7 15,0±0,6 15,6±0,5 15,2±0,7 13,1±1,6 

12 20,1±0,9 21,5±0,7 21,4±0,6 21,0±0,9 18,6±2,0 

15 25,5±1,1 25,4±0,8 27,1±0,7 26,4±1,2 25,3±2,5 

18 30,5±1,2 30,7±1 ,0 32,5±0,9 31,5±1,4 31 ,5±2,6 

21 36,9±1,4 36,7±1 ,1 38,8±1 ,0 37,3±1,7 37,8±2,8 

30 70,5±2,7 68,6±O,8 78,6±2,9 70,3±2,7 68,1±6,6 

60 208,3±7,4 204,5±6,0 207,0±9,6 207,8±8,0 201 ,5±12,7 

75 240,2±7,8 246,3±11 ,5 249,4±9,9 247,0±10,8 247,4±12,4 

90 272,6±8,1 261,3±7,8 273,2±8,9 268,1±10,3 266,0±15,6 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 24 - Peso das ninhadas expostas durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa final da 

Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos experimentais 

receberam por gavage: O,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa 

final. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por 

gavage (n=1 O); p>O,05, Análise de Variância. 



Tabela 12 - Peso (em g) dos filhotes machos cujas mães foram submetidas, 

do 60 ao 21 0 dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração 

aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. São apresentados as 

médias e os respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu 

apenas água por gavage. 

Dia Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

01 5,7±0,2 5,9±0,2 5,9±0,1 5,9±0,2 5,5±0,1 

03 7,2±0,3 7,5±0,2 7,6±0,2 7,3±0,3 6,6±0,5 

06 10,9±0,5 11,3±0,3 11,2±0,3 10,9±0,5 9,7±1,2 

09 14,8±0,8 15,6±0,6 15,8±0,5 15,5±0,8 13,9±1,7 

12 20,3±1,0 21,2±0,7 21,7±0,7 21 ,4±1,0 19,5±2,1 

15 25,8±1 ,1 26,4±0,8 27,4±0,7 26,9±1,3 26,3±2,6 

18 30,8±1,3 31,7±1,0 32,9±0,9 32,2±1 ,5 32,5±2,7 

21 37,4±1,6 37,7±1,1 39,2±1,1 38,0±1,8 39,0±2,9 

30 72,6±3,0 72,6±1,1 80,0±2,7 72,1±3,0 71,3±7,1 

60 244,6±9,0 242,5±7,2 245,1±8,2 237,7±7,5 232,8±15,9 

75 288,1±11,5 294,1±7,3 298,7±11,4 289,2±8,9 287,1±18,9 

90 329,2±12,3 319,0±6,6 329,0±9,6 322,2±10,6 319,5±22,9 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 25 - Peso dos filhotes machos expostos durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa final 

da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos experimentais 

receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa final. Grupo 

branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por gavage 

(n=10); p>O,05, Análise de Variância . 



Tabela 13 - Peso (em g) dos filhotes fêmeas cujas mães foram submetidas, 

do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração 

aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. São apresentados as 

médias e os respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu 

apenas água por gavage. 

Dia Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=5) 

01 5,5±0,1 5,6±0,1 5,6±0,1 5,6±0,1 5,1±0,2 

03 6,S±0,3 6,9±0,2 7,3±0,2 7,1±0,3 6,2±0,5 

06 10,4±0,4 10,5±0,3 10,7±0,3 10,6±0,4 9,2±1 ,0 

09 14,6±0,7 14,5±0,6 15,5±0,5 15,0±0,7 13,4±1,4 

12 19,5±0,S 19,9±0,7 21,1±0,7 20,6±0,9 19,3±1 ,5 

15 25,0±1,0 25,0±0,S 26,S±0,S 26,0±1,1 26,4±1 ,7 

1S 21,0±1 ,2 30,2±1 ,0 32,1±0,9 30,S±1 ,3 32,5±1 ,7 

21 36,2±1,4 36,0±1,2 3S,5±1,0 36,5±1 ,5 3S,5±2,0 

30 67,6±2,5 64,S±1,0 74,7±2,3 * 66,9±2,6 69,S±4,0 

60 175,7±3,5 169,1±4,6 171 ,5±6,7 16S,1±3,9 177,1±9,S 

75 199,2±2,S 192,0±4,7 200,4±5,3 191 ,9±4,4 206,7±7,4 

90 217,S±3,5 206,0±4,6 217,S±4,4 207,3±4,4 216,1±7,7 

Teste de Dunnett: *p<O,05 
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Figura 26 - Peso dos filhotes fêmeas expostos durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa final 

obtida das folhas verdes da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. 

Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) ou 15,0 mg/kg/dia (n=5) da 

fração aquosa final. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu 

apenas água por gavage (n=1 O) ; p<0,05, Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett. 



Tabela 14 - Ganho de peso (em g) da prole cujas mães foram submetidas, 

do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração 

aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. São apresentados as 

médias e os respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu 

apenas água por gavage. 

Intervalo de Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

dias (n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

01-03 1,5±0,2 1 ,5±0, 1 1,8±0,2 1,5±0,2 1,0±0,4 

03-06 3,7±0,2 3,6±0,2 3,5±0,2 3,5±0,2 2,9±0,6 

06-09 4,1±0,3 4,1±0,3 4,7±0,2 4,5±O,3 3,9±0,6 

09-12 5,3±0,2 5,4±0,2 5,8±0,3 5,8±0,3 5,5±0,5 

12-15 5,4±0,3 5,3±0,3 5,7±0,2 5,4±0,3 6,7±0,7 

15-18 5,O±O,3 5,1±O,4 5,4±O,3 5,1±O,3 6,2±0,5 

18-21 6,4±0,3 6,0±0,2 6,3±0,3 5,7±0,3 6,3±0,3 

21-30 33,6±1,3 31 ,6±1, 1 39,7±2,1* 33,1±1,3 30,3±4,4 

30-60 137,8±6,2 136,5±5,9 128,4±10,6 137,5±6,5 133,4±10,5 

60-75 33,1±2,5 34,2±3,3 42,3±1 ,9 39,5±3,2 41,9±3,0 

75-90 30,9±4,7 24,3±3,7 26,5±1,8 24,7±2,3 22,6±3,1 

01-90 267,5±8,0 253,3±7,6 267,8±8,9 266,0±10,4 260,7±15,6 

Teste de Dunnett: *p<O,05 
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Tabela 14 - Ganho de peso (em g) da prole cujas mães foram submetidas, 

do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração 

aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. São apresentados as 

médias e os respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu 

apenas água por gavage. 

Intervalo de Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

dias (n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

01-03 1,5±0,2 1 ,5±0, 1 1,8±0,2 1,5±0,2 1,0±0,4 

03-06 3,7±0,2 3,6±0,2 3,5±0,2 3,5±0,2 2,9±0,6 

06-09 4,1±0,3 4,1±0,3 4,7±0,2 4,5±O,3 3,9±0,6 

09-12 5,3±0,2 5,4±0,2 5,8±0,3 5,8±0,3 5,5±0,5 

12-15 5,4±0,3 5,3±0,3 5,7±0,2 5,4±0,3 6,7±0,7 

15-18 5,O±O,3 5,1±O,4 5,4±O,3 5,1±O,3 6,2±0,5 

18-21 6,4±0,3 6,0±0,2 6,3±0,3 5,7±0,3 6,3±0,3 

21-30 33,6±1,3 31 ,6±1, 1 39,7±2,1* 33,1±1,3 30,3±4,4 

30-60 137,8±6,2 136,5±5,9 128,4±10,6 137,5±6,5 133,4±10,5 

60-75 33,1±2,5 34,2±3,3 42,3±1 ,9 39,5±3,2 41,9±3,0 

75-90 30,9±4,7 24,3±3,7 26,5±1,8 24,7±2,3 22,6±3,1 

01-90 267,5±8,0 253,3±7,6 267,8±8,9 266,0±10,4 260,7±15,6 

Teste de Dunnett: *p<O,05 
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Figura 27 - Ganho de peso dos filhotes expostos durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa 

final da Ipomoea carnea. São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos experimentais 

receberam: O,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. Grupo 

branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por gavage 

(n=10); p<O,05, Análise de Variância , seguida do teste de Dunnett. 



Tabela 15 - Ganho de peso (em g) dos filhotes machos cujas mães foram 

submetidas, do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por gavage com a 

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. São 

apresentados as médias e os respectivos erros padrão; n= número de 

animais por grupo; branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= 

grupo que recebeu apenas água por gavage. 

Intervalo de Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

dias (n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

01-03 1,5±O,2 1,6±O,1 1,7±O,2 1,4±O,2 1,1±O,4 

03-06 3,6±O,2 3,7±O,2 3,6±O,2 3,6±O,2 3,1±O,7 

06-09 4,O±O,3 4,3±O,3 4,6±O,3 4,6±O,3 4,2±O,6 

09-12 5,4±O,2 5,5±O,2 5,9±O,3 5,9±O,3 5,6±O,5 

12-15 5,5±O,3 5,3±O,3 5,8±O,2 5,5±0,4 6,7±O,7 

15-18 5,1±O,2 5,O±O,4 5,4±O,3 5,3±0,4 6,3±O,6 

18-21 6,6±O,4 6,1±O,2 6,3±O,3 6,O±O,5 6,5±O,4 

21-30 35,1±1,6 34,7±1,2 40,8±1,9 34,1±1,4 32,3±4,8 

30-60 172,O±6,4 166,6±6,9 165,1±8,3 165,5±6,5 158,6±10,7 

60-75 47,4±3,5 50,7±2,1 53,5±4,1 51,5±2,8 54,3±4,8 

75-90 35,1±2,8 28,3±2,2 34,5±3,2 32,8±4,7 32,4±6,2 

01-90 324,2±12,3 314,6±6,7 324,4±9,4 316,3±10,5 314,O±22,8 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 28 - Ganho de peso dos filhotes machos expostos durante a gestação à diferentes doses da fração 

aquosa final obtida das folhas verdes da Ipomoea carnea. Grupos experimentais receberam: O,7mg/kg/dia 

(n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. São apresentadas as médias e os 

respectivos erros padrão. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle 

recebeu apenas água por gavage (n=10) ; p>O,05, Análise de Variância. 



Tabela 16 - Ganho de peso (em g) dos filhotes fêmeas cujas mães foram 

submetidas, do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por gavage com a 

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. São 

apresentados as médias e os respectivos erros padrão; n= número de 

animais por grupo; branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= 

grupo que recebeu apenas água por gavage. 

Intervalo de Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

dias (n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n= 11) 15,0 (n=5) 

01-03 1,3±0,2 1,4±0,1 1,7±0,1 1,5±0,2 1,1±0,4 

03-06 3,6±0,2 3,5±0,2 3,5±0,2 3,4±0,2 3,0±0,5 

06-09 4,2±0,3 3,9±0,4 4,8±0,2 4,4±0,3 4,2±0,5 

09-12 5,1±0,2 5,3±0,2 5,6±0,2 5,7±0,3 5,9±0,3 

12-15 5,3±0,3 5,2±0,3 5,7±0,2 5,5±0,3 7, 1±0,5 ** 

15-18 5,0±0,3 5,0±0,4 5,3±0,3 4,8±0,3 6,1±0,6 

18-21 6,2±0,3 5,8±0,3 6,4±0,2 5,7±0,2 6,0±0,3 

21-30 31 ,4±1,2 28,6±1,5 36,2±1,5 ** 30,4±1,5 31 ,4±3, 1 

30-60 108,0±2,3 105,9±4,1 96,8±6,7 103,1±3,8 107,3±8,4 

60-75 24,3±2,2 23,8±0,7 29,0±2,5 28,8±1,6 29,6±3,2 

60-90 18,7±2,4 13,2±1,2 19,6±2,0 15,6±1,2 12,4±1,6 

01-90 212,5±3,4 202,1±4,8 213,2±4,3 202,0±4,4 214,0±7,6 

Teste de Dunnett: **p<O,01 
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Figura 29 - Ganho de peso dos filhotes fêmeas expostos durante a gestação, à diferentes doses da fração 

aquosa final obtida das folhas verdes da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os respectivos 

erros padrão. Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) ou 15,0 mg/kg/dia 

(n=5) da fração aquosa final. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle 

recebeu apenas água por gavage (n=1 O); p<0,01 , Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett. 



Tabela 17 - Parâmetros de desenvolvimento físico (em dia de aparecimento) 

dos filhotes machos e fêmeas de ratas prenhes submetidas ou não, do 6° ao 

21° dia de gestação à administração por gavage da fração aquosa final 

proveniente da Ipomoea camea. São apresentados as médias e respectivos 

erros padrão; n= número de ninhadas por grupo; branco= grupo sem 

qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Parâmetros Branco 

AP o 

~ 

00 0 

~ 

EO o 

Sf! 

M o 
Sf! 

AOU o 

Sf! 

AO o 

OT 

AV 

Sf! 

(n=10) 

5,6±O,5 

5,6±O,5 

3,6±O,2 

3,7±O,3 

10,5±O,5 

10,8±O,5 

13,9±O,3 

13,9±O,2 

14,O±O,3 

13,6±O,2 

14,9±O,2 

14,8±O,3 

21,6±O,4 

37,8±O,6 

Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

5,6±O,4 

5,5±O,5 

3,7±O,3 

3,8±O,1 

10,5±O,5 

10,4±O,5 

14,1±O,3 

13,9±O,4 

13,6±O,2 

13,7±O,2 

14,8±O,3 

14,7±O,3 

21,8±O,3 

37,7±O,5 

5,8±O,5 

5,8±O,5 

3,7±O,2 

3,6±O,2 

10,8±O,2 

10,4±O,3 

. 13,8±O,3 

14,O±O,3 

14,O±O,2 

14,O±O,2 

15,3±O,2 

14,5±O,3 

21,9±O,4 

37,4±O,7 

5,5±O,5 

5,5±O,5 

3,5±O,2 

3,5±O,2 

10,4±O,4 

10,1±O,3 

13,7±O,4 

13,8±0,4 

13,6±O,2 

13,6±O,2 

14,7±O,2 

14,8±O,2 

21,5±O,5 

36,2±O,7 

5,3±O,7 

5,3±O,7 

3,3±O,4 

3,5±O,6 

9,7±O,9 

9,8±O,9 

14,7±O,3 

14,5±O,2 

15,O±O,6 * 

15,O±O,6 ** 

15,2±O,5 

15,O±O,5 

21,8±O,8 

38,3±0,4 

Teste de Dunnett: *p<O,05; **p<O,01 

AP= aparecimento de pêlos; 00= desdobramento das orelhas; ED= erupção dos 
dentes incisivos; AA= andar adulto; AOU= abertura dos ouvidos; AO= abertura dos 
olhos; DT= descida dos testículos; AV= abertura vaginal 

11 5 



A n d a r a d u Ito 
20 

ro 
"O 10 

o IIIIHJUIII 11I1Iililll 

8 

machos fêmeas 

Aparecimento de 
pêlos 

ro ••. m~ 6jnm!ii U 4 .. ~~ 
nrn 'm: 

... ~~ 

o 

15-

machos fêmeas 

Erupcão dos 
dentes 

r.,'I!' 

~ ]~~III ~~III 5-

machos fêmeas 

50 _ Abertura vaginal 
30 

ro ro 20 
"O 25 "O 

10 

20-, Abertura do ouvido 

* ** 

~ Inm l~! 
u 1 o~ 1II1 ~ 

••• j~i 

.-. rm I~~i 

II t~i' o II II 11m;, 

machos fêmeas 

Abertura dos olhos 
20 

ro 
"O 10 ~ I ~~I 

ro 

O II I II I!mi'l!llll 

5 .0 

machos fêmeas 

Desdobra m e nto 
das orelhas 

i~~" llll ~~III 00 J] 
"O 2.5 

machos 

Descida dos 
testí c u los 

fêmeas 

c=J Branco 

O II 
o I I I II 

1::::: 00 : 1 C o n tro le 

FiH!§i!'ilim,.erIO,7 mg/kg/dia 
_ 3,0 mg/kg/dia 

_15,0 mg/kg/dia 

Figura 30 - Estudo do desenvolvimento físico dos filhotes expostos durante a 

gestação à diferentes doses da fração aquosa final proveniente das folhas verdes 

da Ipomoea carnea. São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. 

Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 

15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer 

manipulação (n= 1 O) e o grupo controle recebeu apenas água por gavage (n= 1 O) ; 

p<0,01, Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett. 
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Tabela 18 - Parâmetros de desenvolvimento reflexológico (em dia) dos 

filhotes machos e fêmeas de ratas prenhes submetidas ou não, do 6° ao 21° 

dia de gestação à administração por gavage da fração aquosa final 

proveniente da Ipomoea camea. São apresentados as médias e respectivos 

erros padrão; n= número de ninhadas por grupo; branco= grupo sem 

qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Parâmetros Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

GEO Õ' 6,9±0,3 6,9±0,2 6,9±0,2 6,8±0,4 7,7±0,3 

~ 7,2±0,3 6,7±0,2 6,8±0,2 6,6±0,2 7,8±0,3 * 

PP Õ' 9,0±0,4 9,4±0,3 9,0±0,4 8,8±0,4 10,0±0,6 

~ 8,9±0,4 9,1±0,3 9,0±0,4 8,9±0,3 9,8±0,5 

RP Õ' 5,1±0,1 5,2±0,1 5,1±0,1 5, 1±0, 1 5,3±0,2 

~ 5,1±0,1 5,1±0,1 5, 1±0, 1 5, 1±0, 1 5,3±0,2 

Teste de Dunnett: *p<O,05 

GEO= geotaxia negativa; PP= preensão palmar; RP= reflexo postural 
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Figura 31 - Parâmetros observados no estudo do desenvolvimento 

reflexológico de filhotes de ratos expostos durante a gestação à diferentes 

doses da fração aquosa final obtida das folhas verdes da Ipomoea camea. 

São apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupos 

experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 

15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer 

manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por gavage 

(n=10); p<0,05, Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett. 
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4.6 Avaliação neurocomportamental da prole 

Dentre os testes empregados para a avaliação neurocomportamental, 

apenas as atividades no campo aberto e no labirinto em cruz elevado foram 

possíveis de serem realizadas com todos os grupos experimentais. Para os 

demais testes não foi possível incluir ratos tratados com a maior dose da 

fração aquosa final durante a gestação pelo baixo número de animais 

obtidos, como conseqüência da alta mortalidade perinatal nas ninhadas 

deste grupo e do grande abandono de filhotes possivelmente não viáveis 

pelas mães tratadas com 15,Omg/kg/dia. 

As Tabelas 19-22 e as Figuras 32-35 mostram os dados referentes à 

atividade locomotora espontânea da prole de ratas que durante a prenhez 

foram submetidas ao tratamento com a fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses. A análise de variância revelou haver alterações 

significantes quanto aos parâmetros freqüência de locomoção dos filhotes 

machos (F=2, 108; df=4/46; p<0,05) e fêmeas (F=2,088; df=4/46; p<0,05) nos 

dias 60 e 90 de vida, respectivamente, e no tempo de imobilidade dos 

filhotes machos (F=4,222; df=4/46; p<0,05) e fêmeas (F=2,139; df=4/46; 

p<0,05) no 21° dia de vida. O teste de Dunnett revelou menor frequência de 

locomoção dos filhotes machos expostos à maior dose da fração aquosa 

final, no 60° dia de vida, em relação ao grupo controle, e dos filhotes fêmeas 

expostos à dose de 3,0 mg/kg/dia da fração aquosa final, no 90° dia de vida. 

Menor tempo de imobilidade foi verificado nos filhotes machos e filhotes 
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fêmeas no 21 0 dia de vida pós-natal. O teste de Dunnett mostrou na prole de 

machos e fêmeas do grupo 15,0 mg/kg/dia menor tempo de imobilidade 

quando comparado com o grupo controle. A análise de variância revelou não 

haver alterações significantes nos parâmetros frequência de levantar e 

defecação. 

A Tabela 23 mostra e a Figura 36 ilustra a interação social da prole 

das ratas tratadas ou não com as diferentes doses da fração aquosa final da 

Ipomoea camea durante a gestação. A análise de variância mostrou não 

haver diferenças significativas entre os grupos. 

A Tabela 24 mostra e a Figura 37 ilustra os dados obtidos do teste da 

natação forçada realizada com a prole de ratas tratadas com as diferentes 

doses da fração aquosa final da Ipomoea camea durante a gestação, em 

relação aos animais dos grupos branco e controle. A análise de variância 

mostrou não haver diferenças significativas entre os grupos nos parâmetros 

avaliados. 

As Tabelas 25 e 26 e as Figuras 38 e 39 mostram os dados obtidos do 

estudo da estereotipia induzida pela apomorfina (0,6 mg/kg) nas proles de 

ratas tratadas com as diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea durante a gestação, em relação aos animais dos grupos branco e 

controle. A análise não paramétrica de Kruskal Wallis revela aos dez 

minutos após a administração da droga, alterações entre os animais 

experimentais e os animais dos grupos branco e controle. O teste Dunn de 

comparações múltiplas revelou comportamento estereotipado mais 
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exacerbado (KW=11 .203; p<0,01) na prole total cujas mães receberam 0,7 

mg/kg/dia da fração aquosa do 6° ao 21° dias de prenhez. Neste mesmo 

momento da análise, os filhotes machos expostos à dose de 0,7 e 3,0 

mg/kg/dia (KW=10.861; p<0,01) apresentaram comportamento estereotipado 

mais exacerbado que os animais do grupo branco. Aos 60 minutos de 

experimento, o teste de Ounn também revelou, nos filhotes machos expostos 

à maior dose da planta, comportamento estereotipado menos exacerbado 

(KW=9,711; p<0,05) em relação aos grupos branco e controle. 

As Tabelas 27 e 28 e a Figura 40 mostram a duração (em segundos) 

de catatonia induzida pelo haloperidol (1,Omg/kg) observada na prole das 

ratas tratadas com as diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea durante a gestação, em relação aos animais dos grupos branco e 

controle. A análise estatística não paramétrica de Kruskall Wallis mostrou a 

não existência de diferenças significativas entre os grupos nos diferentes 

momentos de observação. 

As Tabelas 29 e 30 mostram e a Figura 41 ilustra a atividade no 

labirinto em cruz elevado das proles. A análise não paramétrica de Kruskall 

Wallis mostrou não haver diferenças significativas entre os grupos nos 

parâmetros avaliados. 
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Tabela 19 - Frequência de locomoção dos filhotes machos e fêmeas de ratas 

submetidas ao tratamento por gavage da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses durante a prenhez. São apresentados as médias 

e respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Dias Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

21 O' 57,9±9,6 61,1±9,1 56,8±17,2 39,2±5,6 88,7±11,2 

ç;2 70,6±10,7 63,0±24,2 61,8±9,8 72,6±8,9 94,2±12,1 

30 O' 63,5±9,9 68,0±12,1 81,2±7,4 92,4±14,6 102,2±19,8 

ç;2 89,7±6,7 103,0±11,1 81,9±10,5 76,5±7,9 104,5±18,0 

60 O' 95,3±10,1 124,7±13,5 86,3±14,0 93,7±9,3 75,3±14,0* 

ç;2 119,7±9,9 139,7±10,6 107,3±9,6 122,7±10,1 132,8±8,9 

90 O' 83,7±10,6 96,3±9,3 109,1±10,6 81,6±9,0 61,5±15,9 

ç;2 119,7±6,1 145,1±11,5 110,7±13,0 104,8±11,6* 118,0±10,7 

p>O,05, Análise de Variância 
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Figura 32 - Freqüência de locomoção dos filhotes de ratas tratadas durante a gestação com diferentes 

doses da fração aquosa final obtida das folhas da Ipomoea carnea, por gavage. Grupos experimentais 

receberam: O,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. São 

apresentadas as médias e os respectivos erros padrão. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação 

(n=10) e o grupo controle recebeu apenas água por gavage (n=10) ; p>O,05, Análise de Variância. 



Tabela 20 - Frequência de levantar dos filhotes machos e fêmeas de ratas 

submetidas ao tratamento por gavage da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses durante a prenhez. São apresentados as médias 

e respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Dias Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

21 O' 20,0±4,1 13,4±2,6 14,1±4,0 11,8±1,9 22,2±4,4 

~ 18,4±3,2 17,0±4,5 17,5±4,1 18,6±3,3 19,3±4,1 

30 O' 17,6±3,7 28,3±6,2 16,3±1,0 20,5±4,9 35,3±9,8 

SI! 24,0±3,6 22,8±3,4 21,6±2,8 21,1±3,3 22,7±5,4 

600' 23,6±3,0 25,3±3,9 13,6±2,4 20,7±2,5 24,7±4,8 

SI! 30,2±4,6 30,5±2,9 27,6±3,9 28,0±3,2 28,8±4,4 

900' 16,4±2,5 17,7±3,0 14,3±1,9 17,5±2,7 12,7±2,6 

SI! 26,3±2,9 21,8±2,4 25,0±3,9 20,5±3,0 18,0±3,8 

p>0,05, Análise de Variância 
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Figura 33 - Freqüência de levantar de filhotes de ratas tratadas durante a gestação com diferentes doses da 

fração aquosa final obtida das folhas verdes da Ipomoea carnea, por gavage. São apresentadas as médias 

e os respectivos erros padrão. Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) 

e 15,Omg/kg/dia (n=6) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo 

controle recebeu apenas água por gavage (n=1 O); p>O,OS, Análise de Variância. 



Tabela 21 - Duração de imobilidade (em segundos) dos filhotes machos e 

fêmeas de ratas submetidas ao tratamento por gavage da fração aquosa final 

da Ipomoea camea em diferentes doses durante a prenhez. São 

apresentados as médias e respectivos erros padrão; n= número de animais 

por grupo; branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que 

recebeu apenas água por gavage. 

Dias Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0(n=11) 15,0 (n=6) 

21 c3' 59,2±12,0 S2,S±9,7 76,2±22,5 103,7±12,9 13,2±6,0 * 

~ 51,5±14,4 106,0±2S,4 61,6±15,0 4S,9±9,6 29,7±24,9* 

30 c3' 52,3±15,3 37,9±11,1 32,0±7,1 51 ,7±15,0 27,7±14,5 

~ 40,4±S,S 34,9±9,1 39,3±12,S 46,3±12,2 35,S±22,7 

60 c3' 19,5±13,4 13,3±7,6 36,0±17,9 27,7±11,0 12,0±7,6 

~ 15,4±9,9 4,S±2,4 11,5±4,6 2,7±1 ,4 5,S±2,6 

90 c3' 36,2±1S,9 20,2±9,1 S,7±4,6 23,S±12,7 75,2±31 ,3 

~ 4,6±2,2 S,0±2,9 12,0±S,S 25,5±10,3 21,0±6,S 

Teste de Dunnett: ·p<O,05 
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Figura 34 - Duração de imobilidade de filhotes de ratas tratadas, durante a gestação, com diferentes doses 

da fração aquosa final da Ipomoea carnea, por gavage. São apresentadas as médias e os respectivos erros 

padrão. Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia (n=6) 

da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle recebeu 

apenas água por gavage (n=1 O); p<0,05, Análise de Variância, seguida do teste de Dunnett. 



Tabela 22 - Número de bolos fecais dos filhotes machos e fêmeas de ratas 

submetidas ao tratamento por gavage da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses durante a prenhez. São apresentados as médias 

e respectivos erros padrão; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Dias Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=11) 15,0 (n=6) 

21 O' 1,4±0,4 1,9±0,4 2,0±0,5 1,2±0,4 0,8±0,4 

~ 2,8±0,6 1,8±0,4 1,5±0,4 2,6±0,3 1,2±0,4 

30 0' 3,1±0,8 5,1±0,8 4,1±0,8 3,7±0,8 5,8±0,7 

~ 4,9±0,6 4,0±0,9 4,4±1,0 4,5±0,7 4,8±1,0 

60 d' 3,9±0,7 3,8±0,8 2,8±1,0 4,5±0,5 3,2±0,9 

~ 2,0±0,6 1,3±0,6 3,3±1,3 2,5±0,7 2,8±1,2 

90 0' 2,9±0,8 2,0±0,6 2,7±0,7 2,1±0,5 3,0±1,2 

~ 2,2±1,0 2,0±0,9 0,6±0,4 2,2±0,9 2,8±1,2 

p>0,05. Análise de Variância 
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Figura 35 - Defecação de filhotes de ratas submetidas durante a prenhez a diferentes doses da fração 

aquosa final obtida de folhas verdes da Ipomoea camea. São apresentadas as médias e os respectivos 

erros padrão. Grupos experimentais receberam: 0,7mg/kg/dia (n=10), 3,Omg/kg/dia (n=11) e 15,Omg/kg/dia 

(n=6) da fração aquosa. Grupo branco não recebeu qualquer manipulação (n=10) e o grupo controle 

recebeu apenas água por gavage (n=1 O); p>O,05, Análise de Variância. 



Tabela 23 - Interação social (em segundos) da prole de ratas submetidas ao 

tratamento por gavage da fração aquosa final da Ipomoea camea em 

diferentes doses durante a prenhez. São apresentados as médias e 

respectivos erros padrão; n= número de pares de animais por grupo; branco= 

grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água 

porgavage. 

Interação Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(segundos) 0,7 3,0 

Total (n=6) 253,5±11,3 221,8±15,7 205,5±18,3 229,O±21,7 

Machos (n=3) 239,3±7,3 195,7±15,1 201,O±18,O 224,7±16,4 

Fêmeas (n=3) 267,7±11,1 214,7±13,4 210,O±18,3 229,O±25,3 

p>O,05, Análise de Variância 
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Tabela 25 - Comportamento estereotipado induzido por 0,6mg/kg de 

apomorfina da prole de ratas submetidas ao tratamento por gavage de 

diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea durante a 

prenhez. São apresentados as medianas e os respectivos limites dos 

escores ou da soma de escores (0-60 e 0-120); n= número de animais por 

grupo; branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que 

recebeu apenas água por gavage. 

Momento da Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

observação (min) (n=12) (n=12) 0,7 (n=12) 3,0 (n=12) 

0-60 29,0 29,0 31,5 27,0 

(24-33) (24-32) (23-37) (22-37) 

0-120 45,59 38,0 44,0 38,5 

(26-62) (29-56) (22-37) (26-54) 

10 3,0 (3-5) 4,0 (3-6) 5,0 (3-5) ** 4,0 (3-6) 

20 4,5 (3-6) 4,0 (3-6) 5,0 (4-6) 4,5 (3-6) 

30 5,0 (4-6) 5,0 (3-6) 6,0 (3-6) 5,0 (3-6) 

40 5,0 (4-6) 5,5 (4-6) 5,5 (3-6) 5,0 (3-6) 

50 5,5 (4-6) 5,0 (5-6) 5,5 (0-6) 5,0 (3-6) 

60 5,0 (4-6) 5,0 (4-6) 5,0 (0-6) 4,0 (3-5) 

70 5,0 (0-6) 4,5 (0-5) 5,0 (0-6) 4,0 (0-6) 

80 4,5 (0-6) 4,0 (0-5) 3,5 (0-6) 4,0 (0-5) 

90 4,0 (0-6) 2,0 (0-5) 1,0 (0-5) 1,0 (0-5) 

100 1,5 (0-5) 0,0 (0-5) 2,0 (0-5) 0,0 (0-5) 

110 0,5 (0-5) 0,0 (0-4) 1,0 (0-4) 1,0 (0-4) 

120 0,0 (0-4) 0,0 (0-4) 0,5 (0-4) 0,5 (0-4) 

Teste Dunn de comparações múltiplas: **p<O,01 
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Tabela 26 - Comportamento estereotipado induzido por 0,6mg/kg de 

apomorfina dos filhotes machos e fêmeas, separadamente, submetidos ao 

tratamento por diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea 

durante a gestação. São apresentados as medianas e os respectivos limites 

dos escores ou da soma de escores (0-60 e 0-120); n= número de animais 

por grupo; branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que 

recebeu apenas água por gavage. 

Tempo Branco Controle 0,7mg/kg/dia 3,Omg/kg/dia 

c$ 9 c$ 9 c$ 9 c$ 9 
(min) (n=6) (n=6) (n=6) (n=6) (n=6) (n=6) (n=6) (n=6) 

0-60 29,5 28 29 28,5 31,5 31 26,5 30 

(27-33) (24-31) (25-32) (24-32) (26-36) (23-37) (24-27) (22-37) 

0-120 52 40 38 39,5 51,5 41,5 32,5 44 

(32-59) (26-66) (29-56) (32-50) (33-65) (28-54) (26-59) (36-52) 

10 3(3-4) 3,5(3-5) 4(3-5) 4(4-6) 5(4-5)** 5(3-5) 4(4-5)* 4(3-6) 

20 4,5(4-6) 4,5(3-5) 4(4-6) 4(3-5) 5,5(4-6) 5(3-6) 4(3-5) 5,5(4-6) 

30 5,5(4-6) 4,5(3-5) 5(4-6) 4,5(3-6) 6(4-6) 5(3-6) 4,5(3-6) 4,5(4-6) 

40 5,5(5-6) 5(4-6) 6(4-6) 5(4-6) 5,5(4-6) 5,5(3-6) 5(4-5) 6(3-6) 

50 5,5(5-6) 5,5(4-6) 5(5-5) 5(5-6) 5(4-6) 6(3-6) 5(4-5) 5(3-6) 

60 6(4-6) 5(4-5) 5(4-5) 5(4-6) 5,5(4-6) 5(0-6) 4(3-5)* 5(3-5) 

70 5(3-6) 4,5(0-6) 4(0-5) 5(3-5) 5(0-6) 4,5(1-6) 4(0-5) 4,5(4-6) 

80 5,5(0-6) 4(0-6) 5(0-5) 4(0-4) 4,5(0-6) 1,5(0-5) 3,5(0-4) 4,5(0-5) 

90 4,5(0-5) 2(0-6) 4(0-5) 1,5(0-4) 3,5(0-5) 0(0-5) 0(0-5) 3(0-5) 

100 1,5(0-5) 2(0-5) 0,5(0-5) 0(0-4) 3,5(0-5) 0,5(0-4) 0(0-5) 0,5(0-5) 

110 1 (0-4) 1(0-5) 0,5(0-4) 0(0-1) 2,5(0-4) 1(0-2) 1(0-4) 0,5(0-1) 

120 0,5(0-4) 0(0-4) 0(0-2) 1(0-4) 2,5(0-4) 0(0-1) 1(0-4) 0(0-1) 

Teste Dunn de comparações múltiplas: *p<O,05; **p<O,01 
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Tabela 27 - Catatonia (em segundos) induzido por 1,0 mg/kg de haloperidol 

na prole de ratas submetidas ao tratamento por gavage da fração aquosa 

final da Ipomoea camea em diferentes doses durante a prenhez. São 

apresentados as medianas e valores mínimo e máximo; n= número de 

animais por grupo; branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= 

grupo que recebeu apenas água por gavage. 

Momento de Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

observação (min) (n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=10) 

20 5,0 6,5 6,0 6,5 

(0-10) (4-39) (0-78) (0-64) 

40 7,5 9,5 12,0 8,0 

(0-329) (5-64) (O-53) (3-204) 

60 14,5 18,5 8,5 9,5 

(4-62) (5-400) (0-76) (5-148) 

80 20,0 17,0 12,5 14,5 

(9-190) (4-71 ) (4-165) (5-151 ) 

100 20,5 25,5 19,0 23,5 

(7-97) (5-395) (4-400) (0-236) 

120 40,5 24,S 36,0 26,0 

(10-358) (0-398) (7-231) (11-397) 

140 25,5 25,0 28,0 28,S 

(14-400) (7-122) (4-234) (10-399) 

160 58,S 41,0 30,0 21,0 

(17-398) (4-386) (8-396) (6-400) 

180 44,0 48,0 63,0 63,0 

(16-397) (10-390) (4-395) (11-118) 

p>O,05, Kruskall Wallis 
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Tabela 28 - Catatonia (em segundos) induzido por 1,0 mg/kg de haloperidol 

na prole de ratas submetidas ao tratamento por gavage da fração aquosa 

final da Ipomoea camea em diferentes doses durante a prenhez. São 

apresentados as medianas e valores mínimo e máximo dos filhotes machos e 

fêmeas, separadamente; n= número de animais por grupo; branco= grupo 

sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

Tempo Branco Controle 0,7 mg/kg/dia 3,0 mg/kg/dia 

a 9 a 9 a 9 a 9 
(min) (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) 

20 5 5 6 7 9 5 6 7 

(0-10) (0-6) (4-8) (4-39) (0-78) (0-16) (5-18) (0-64) 

40 9 4 18 7 12 13 9 7 

(7-12) (0-329) (5-64) (7-64) (0-38) (O-53) (3-23) (4-204) 

60 14 15 20 17 17 8 15 8 

(4-25) (9-62) (5-62) (6400) (7-65) (0-76) (5-103) (3-148) 

80 16 23 32 15 14 11 15 8 

(13-117) (9-190) (16-60) (4-71 ) (4-165) (6-109) (14-121) (5-151) 

100 31 11 34 11 13 35 60 11 

(20-74) (7-97) (5-203) (5400) (4-106) (5400) (7-236) (0-222) 

120 41 40 18 25 45 13 31 22 

(14-81) (10-358) (9400) (0400) (24-231) (7-228) (12-205) (11-400) 

140 156 35 49 11 34 8 76 15 

(18-400) (14400) (13-122) (7-93) (14-92) (4-234) (10-400) (12-279) 

160 165 39 17 53 135 20 24 15 

(21400) (17400) (4-400) (9400) (26-329) (8-400) (6-63) (6-400) 

180 210 28 64 26 55 93 65 61 

(33400) (16-221) (10400) (15-400) (4-106) (10-400)( 17 -109)( 11-118) 

p>O,05, Kruskall Wallis 
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Tabela 29 - Atividade no labirinto em cruz elevado da prole de ratas Wistar 

submetidas ao tratamento por gavage da fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses durante a prenhez. São apresentados as 

medianas e os respectivos limites; n= número de animais por grupo; branco= 

grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água 

porgavage. 

Parâmetro Branco Controle Fração aquosa (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=10) 15,0 (n=10) 

%EBA 48,3 34,3 36,1 41,4 35,3 

%TBA 48,4 34,7 35,6 35,3 32,2 

%EBF 51,7 65,7 63,2 59,6 64,7 

%TBF 51 ,6 65,3 64,4 64,8 67,8 

EBA 9,0 5,0 5,5 6,0 5,0 

(3-13) (1-10) (1-9) (1-12) (4-12) 

TBA 100,0 72,5 72,5 75,0 74,0 

(40-150) (3-133) (5-106) (6-118) (43-125) 

EBF 9,0 9,5 8,5 9,0 11,0 

(7-15) (6-18) (5-13) (7-15) (8-13) 

TBF 107,0 146,5 138,5 140,5 156,0 

(87-168) (95-206) (105-262) (69-215) (90-174) 

p>O,05, Teste de Kruskall Wallis 

%EBA= porcentagem de entradas nos braços abertos; % TBA= porcentagem do 
tempo de permanência nos braços abertos; %EBF= porcentagem de entradas nos 
braços fechados; % TBF= porcentagem do tempo de permanência nos braços 
fechados; EBA= número de entradas nos braços abertos; TBA= tempo de 
permanência nos braços abertos; EBF= número de entradas nos braços fechados; 
TBF= tempo de permanência nos braços fechados. 
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Tabela 30 - Atividade no labirinto em cruz elevado de filhotes machos e 

fêmeas, separadamente, expostos à fração aquosa final da Ipomoea camea 

em diferentes doses durante a gestação. São apresentados as medianas e 

os respectivos limites; n= número de animais por grupo; branco= grupo sem 

qualquer manipulação; controle= grupo que recebeu apenas água por 

gavage. 

EBA EBF TBA TBF %EBA %EBF %TBA %TBF 
Branco 
c3 (n=5) 5 8 91 124 38,5 61,5 42,3 57,7 

(3-11 ) (7-9) (40--133) (89-168) 
~ (n=5) 11 9 104 102 55 45 47,4 52,6 

(9-12) (9-15) (84-150) (87-146) 
Controle 
c3 (n=5) 3 8 45 170 27,3 72,7 20,9 79,1 

(1-5) (6-11 ) (3-61) (148-206) 
~ (n=5) 7 11 92 125 38,9 61,1 80,6 96,9 

(5-10) (8-18) (84-133) (95-145) 
O,7mg/kg/dia 

c3 (n=5) 6 8 94 139 42,9 57,1 40,3 59,7 
(3-9) (7-12) (38-106) (111-168) 

~ (n=5) 5 11 71 138 31,3 68,8 29,7 66 
(1-6) (6-13) (5-73) (105-262) 

3,0 mg/kg/dia 
éS (n=5) 6 8 70 140 42,9 57,1 33,3 66,7 

(1-10) (7-15) (6-115) (101-215) 
~ (n=5) 6 9 80 141 40 60 36,2 63,8 

(4-9) (7-14) (44-118) (69-178) 
15 mg/kg/dia 

éS (n=5) 5 11 74 156 31,3 68,8 33,2 66,8 
(4-12) (8-13) (43-125) (90-174) 

~ (n=5) 5 11 74 156 31,3 68,8 32,2 67,8 
(4-12) (8-13) (43-125) (90-174) 

p>O,05, Teste de Kruskall Wallis 

%EBA= porcentagem de entradas nos braços abertos; % TBA= porcentagem do 
tempo de permanência nos braços abertos; %EBF= porcentagem de entradas nos 
braços fechados; % TBF= porcentagem do tempo de permanência nos braços 
fechados; EBA= número de entradas nos braços abertos; TBA= tempo de 
permanência nos braços abertos; EBF= número de entradas nos braços fechados; 
TBF= tempo de permanência nos braços fechados 
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Figura 41 - Comportamento no labirinto em cruz elevado de ratos expostos 

durante a gestação à diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea (n=10 por gupo - total; n=5 por grupo - machos e fêmeas) . São 

apresentadas as medianas. Grupo branco não recebeu qualquer 

manipulação e o grupo controle recebeu apenas água por gavage; p>O,05, 

Teste de Kruskall Wallis. (BA=braços abertos; BF=braços fechados) 
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4.7 Estudo histopatológico 

As Figuras 42 e 43 ilustram os achados histopatológicos de ratas que 

durante a gestação foram tratadas com diferentes doses da fração aquosa 

final da Ipomoea camea. Especial enfoque foi atribuído aos efeitos 

observados nos animais que receberam a maior dose (15,Omg/kg/dia) onde 

grande vacuolização pôde ser observada, quadro este típico como resultante 

dos efeitos da suainsonina e calisteginas. Este aspecto nas células d_os 

diferentes órgãos estudados foi comparado com a histologia dos animais dos 

grupos branco e controle e nas fotos estão descriminadas por setas. 

O mesmo estudo foi realizado em tecidos da prole já adulta exposta 

durante a gestação à fração aquosa final da planta, sendo que nada digno de 

nota fora observado nestes animais. 
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Figura 42 - Corte histológico (40x) de fígado de rata controle (A) e rata exposta durante a gestação à
maior dose da fração aquosa final da Ipomoea camea (8). Corte histológico (40x) de rim de rata do
grupo controle (C) e rata exposta à maior dose da fração aquosa da Ipomoea carnea durante a gestação
(O). Observar a vacuolização no citoplasma dos tecidos provenientes dos animais experimentais (setas).
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Figura 43 - Corte histológico (10x) de pâncreas de rata controle (A) e rata exposta durante a gestação à
maior dose da fração aquosa final da Ipomoea camea (8). Corte histológico (40x) de tireóide de rata do
grupo controle (C) e rata exposta à maior dose da fração aquosa da Ipomoea carnea durante a gestação
(O). Observar vacuolização no citoplasma dos tecidos provenientes dos animais experimentais (setas).



4.8 Dosagem de neurotransmissores 

As Tabelas 31, 32 e 33 e a Figura 44 mostram os níveis de 

neurotransmissores e metabólitos (em ng/g de tecido), em diferentes regiões 

do SNC de ratos adultos expostos durante a gestação (nos períodos de 

organogênese e desenvolvimento fetal) a diferentes doses da fração aquosa 

final da Ipomoea camea. A análise estatística revelou não haver diferenças 

significantes nas concentrações dos neurotransmissores e dos metabólitos 

entre os grupos experimentais e grupos branco e controle. A concentração 

do metabólito DOPAC no estriato dos animais dos grupos branco e 15 

mg/kg/dia, mostrou-se menos elevado (KW=19.292 ; p<O,01) quando 

comparado com os níveis deste metabólito nos animais dos demais grupos 

empregados no experimento em questão. A concentração do 

neurotransmissor 5-HT no córtex dos animais do grupo branco, mostrou-se 

mais elevado (KW=17.993; p<O,01) quando comparado com os níveis deste 

neurotransmissor nos animais dos demais grupos empregados no 

experimento. O teste de Bartlett, empregado para avaliar a 

homocedasticidade dos dados, revelou que os valores encontrados 

comportam-se como não-paramétricos, e, desta forma, utilizou-se do teste de 

Kruskall Wallis, para análise não paramétrica, dos dados, seguido, quando 

necessário, do teste de Dunn de comparações múltiplas. 
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Tabela 31 - Concentração de neurotransmissores e respectivos metabólitos, 

em ng/g de tecido, no estriato de ratos expostos durante o período 

gestacional á diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea. 

São apresentados as medianas e os respectivos limites mínimo e máximo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo exposto apenas 

a água; n= número de animais por grupo. 

Branco Controle Fração aquosa final (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7(n=10) 3,0 (n=10) 15,0 (n=10) 

Estriato 

VMA 284 87,2 88,0 90,8 211,4 

(174,4-733,2) (54,4-168,8) (50-272) (66,4-242,4) (66-7920) 

NOR 90,0 57,8 43,8 37,8 58,1 

(0-324) (36-390) (0-220) (0-144) (0-392) 

DOPAC 682,6 2275,1 2086,8 2247,4 1055,6 

(304-2123,6)** (746-2348) (1032-2342) (1168,6-2346,8) (689,6-2366)** 

DA 6115,7 6013,4 5117,1 5321,4 6718,9 

(309,1-9080,9) (123,8-9930) (1110-9360) (793-7679,5) (949,6-10528) 

5HlAA 327,2 411,6 356 419,4 388,6 

(156-518) (260-548,6) (248,4-488) (112,8-891,2) (218,4-636) 

HVA 340,0 511,2 442 499,2 440 

(172-713,2) (306,4-808,6) (208-700,4) (212-828,4) (268-862,8) 

5HT 308 198,6 151 127,2 276 

(192-384) (8-559,2) (18-340,8) (8-479,2) (24-607,2) 

Teste Dunn de comparações múltiplas, ** p<0,01 
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Tabela 32 - Concentração de neurotransmissores e respectivos metabólitos, 

em ng/g de tecido, no córtex de ratos expostos durante o período gestacional 

á diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea camea. São 

apresentados as medianas e os respectivos limites mínimo e máximo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo exposto apenas 

a água; n= número de animais por grupo. 

Branco (n=10) Controle Fração aquosa final (mg/kg/dia) 

(n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=10) 15,0 (n=10) 

Córtex 

VMA 44,6 44,9 38 0,9 3,5 

(-6,1-220,3) (0-105,1) (-6,3-188,1) (-5,9 -287,5) (-3,8 -161,3) 

NOR 63,9 54,3 58,9 68,3 51,1 

(40,1-79,8) (43,5-96,8) (21,2-86,6) (40,9-121,9) (35-89) 

DOPAC 18,4 25,3 31,3 35,3 11,7 

(8,4-57,6) (18,4-93) (11,7-58,6) (14,3-97,4) (7,3-96,8) 

DA 26,9 31,3 36,8 19 32,1 

(14,7-50) (18,3-181,5) (26,1-54) (6,9-63,8) (14,2-70,9) 

5HlAA 177,8 232,3 230 240,5 143,8 

(127,1-246,3) (168,8-10,5) (117,3-47,5) (99,6-34,1) (106-408,5) 

HVA 36,7 49,6 40,2 77,1 56,2 

(14,1-68,6) (10,8-20,1) (18,9-101,8) (15,2-90,7) (32,7-89,1) 

5HT 631,9 ** 361,2 383,9 324,1 441,4 

(322-701,2) (210,9-43,1) (261,4-95,6) (92,7-31,1) (212,1-602) 

Teste Dunn de comparações múltiplas, ** p<0,01 
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Tabela 33 - Concentração de neurotransmissores e respectivos metabólitos, 

em nglg de tecido, no hipotálamo de ratos expostos durante o período 

gestacional á diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea carnea. 

São apresentados as medianas e os respectivos limites mínimo e máximo; 

branco= grupo sem qualquer manipulação; controle= grupo exposto apenas 

a água; n=número de animais por grupo. 

Branco Controle Fração aquosa final (mg/kg/dia) 

(n=10) (n=10) 0,7 (n=10) 3,0 (n=10) 15,0 (n=10) 

Hipotálamo 

VMA 116.6 53.9 135.2 72.3 46.5 

(9.6-237.2) (21.6-161.6) (11-286.7) (9.1-465.2) (2.2-157.7) 

NOR 191.2 202.5 202.7 214.7 210.7 

(162.8-302.5) (160-264.2) (159.1-290.6) (127.5-282.8) (167.4-328) 

DOPAC 69.2 93.4 153 81 .1 63.5 

(42.6-129) (46.4-300) (51.8-266.6) (48.7-396.5) (37.1-278) 

DA 209.7 246.6 178 168.1 230.6 

(160.9-240.6) (88.1-297.3) (114.5-70.3) (82.6-244) (114-366.4) 

5HlAA 315.2 379.3 448.6 347.5 274.4 

(201.6-485.1) (233.4-601.7) (270.1-629.2) (120.2-562.5) (171.6-661 ) 

HVA 33.8 23 72.2 30.7 47.1 

(11-128.9) (15.1-125.2) (14.6-37) (13.4-150.1) (21-135.8) 

5HT 528 607.5 345 488.8 557.4 

(350.1-945.9) (347.4-799.2) (215.2-15.9) (88.2-861) (177.6-874) 

>0,05; Análise de variância 

150 



7500-, Estriado C=:J Branco 
I I Controle 

j 5000~ '.11 :: ~:~ ~~;~~;~:: 
~ I f~' _15,0 mg/kg/dla 
~ . 
g> 2500 

n~1 Ill dl.~ L ** ~!miJIIII**1 j!'1 

o 
VMA NOR DOPAC DA 5HlAA HVA 5HT 

750.... Córtex 

** o 
"O 

o 
2 500 
Q) 

"O 

~ I I]; 
~ 250-1 ~ ffi l1li ~ 

o IOOR DOIR. nom._ nom__ ~~I 
VMA NOR DOPAC DA 5HlAA HVA 5HT 

750.... Hipotálamo 

o 
"O 
o 
2 500 
Q) 

: J ~: I[[ii 
Cl :. H:' ,. ~, 
c 250 n _ n ... ~ j 

- j ~IIII 111'11 O 001.. ~~III oml.1 ~~III J I ool.. !.i 
VMA NOR DOPAC DA 5HlAA HVA 5HT 

Figura 44 - Níveis dos neurotransmissores e respectivos metabólitos no 

estriato, córtex e hipotálamo de ratos expostos durante a gestação à 

diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea carnea. 
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5 Discussão 

Os alcalóides suainsonina e calisteginas são cada vez mais estudadas 

por alterarem o metabolismo e desta forma as funções e propriedades das 

glicoproteínas, a partir da atividade inibitória que apresentam sobre as 

manosidases e glicosidases, respectivamente (CENCI DI BELLO et aI, 1989). 

Alterações na glicosilação das glicoproteínas estão associadas à 

muitas doenças e à processos infecciosos e, desta forma, o valor terapêutico 

destes compostos como agentes a ntimetastáticos , antitumor proliferativos e 

antivirais é freqüentemente testado (ASANO et aI, 2000). 

Neste sentido, a Ipomoea camea vem sendo estudada e seus 

componentes identificados. Até o presente momento, havia sido detectado 

na Ipomoea camea de Moçambique a suainsonina e as calisteginas B2 e C1, 

por De BALOGH et aI (1999). ASANO et aI (2001) detectou, na Ipomoea 

camea cultivada em herbário no Japão, a calistegina B1 e o composto 2a-713-

diidroxinortropano, além da suainsonina e da calistegina B2 . No experimento 

em questão, a Ipomoea camea de Pirassununga mostrou possuir a 

suainsonina e as calisteginas B1, B2 e C1. HARAGUCHI et aI (2002) detectou, 

além destes alcalóides acima relatados, as calisteginas B3 e A3 como 

também constituintes da Ipomoea camea brasileira. 

Sabe-se que a suainsonina e as calisteginas são ácidos fracos, 

portanto, componentes hidrossolúveis, que facilmente atravessam a 

membrana plasmática das células por difusão, tornando-se protonadas no 
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interior de lisossomos devido ao baixo pH neste meio, concentrando-se 

nestas estruturas f'NATSON et aI, 2001). 

Desta forma, a partir da metodologia empregada por TULSIANI et aI 

(1984), de extração de substâncias hidrossolúveis, obtivemos das folhas da 

Ipomoea camea três frações distintas: fração não solúvel em água, resíduo 

butan61ico e fração aquosa final. A extração foi realizada após constatação 

da porcentagem de umidade nas folhas da planta, que mostrou-se próxima a 

75%. 

Num primeiro ensaio biológico realizado, no qual administramos a 

ratas Wistar adultas, por gavage, durante 28 dias, as diferentes frações 

obtidas, verificamos através da observação diária de ingestão hídrica, 

consumo de ração, ganho de peso e estudo histopatológico de porções 

teciduais do fígado, rim, pâncreas e tireóide destes animais, que a fração 

aquosa é a mais tóxica e que, portanto, nela estaria a maior parte dos 

alcalóides suainsonina e calisteginas (ver Anexo). 

A partir destes resultados obtidos, a fração aquosa final foi utilizada 

em um segundo ensaio biológico onde foi administrada na água de bebida de 

ratas Wistar fêmeas adultas, durante 21 dias, em três diferentes 

concentrações: 0,7; 3,0 e 15,0 mg/kg/dia, com o objetivo de determinar uma 

dose que não provocasse toxicidade aos animais. Também neste estudo, a 

partir da observação diária de ingestão hídrica, consumo de ração, ganho de 

peso e estudo histopatológico de porções teciduais do fígado, rim, pâncreas 

e tireóide destes animais, a dose de 0,7mg/kg/dia mostrou não provocar 
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toxicidade e a de 15,0 mg/kg/dia mostrou-se bastante tóxica pois reduziu o 

consumo de ração, o ganho de peso e provocou vacuolização exacerbada no 

citoplasma de células hepáticas, renais, pancreáticas e tireoideanas. Este 

quadro de vacuolização também foi constatada no estudo realizado com 

tecidos dos animais tratados com a dose de 3,0 mg/kg/dia, porém, em menor 

grau (ver Anexo). 

A partir destas observações, estas três doses também foram 

empregadas no experimento em questão onde foram administradas, por 

gavage, à ratas Wistar do 50 ao 21 0 dias da gestação, para se observar 

possíveis efeitos tóxicos na prole. 

Os diferentes agentes exógenos, quer sejam físicos ou químicos, 

podem causar efeitos deletérios diretamente sobre o produto da concepção, 

ou secundariamente, através da ação sobre o organismo materno 

(BERNARDI, 1999). Por isto, em toxicologia perinatal, procura-se definir 

níveis de doses do agente em estudo que não causam toxicidade materna 

para avaliar possíveis efeitos deletérios deste agente diretamente sobre a 

prole. 

LEONARD (1982) mostrou que o estresse durante o período crítico da 

organogênese promoveu alterações no comportamento materno e no 

desenvolvimento pós-natal da prole. Neste sentido, visando avaliar se o 

estresse provocado pela gavage durante o período pré-natal pudesse alterar 

os resultados obtidos no presente estudo, foi introduzido o grupo branco, no 

qual os animais não foram submetidos a este procedimento. Comparando-se 
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os resultados obtidos entre os grupos branco e controle (submetido a 

gavage) , não foram observadas diferenças significantes, indicando que o 

estresse da gavage não alterou os parãmetros avaliados neste estudo. 

No presente estudo, a administração das diferentes doses da fração 

aquosa final da Ipomoea camea não promoveu alterações no consumo de 

ração, na ingestão hídrica, no peso, no ganho de peso e no comportamento 

materno, indicando que, nestas doses, a planta não produziu toxicidade 

materna. 

Por outro lado, estudos anteriores realizados em ratos que receberam 

suainsonina, um dos princípios ativos da Ipomoea camea, mostraram menor 

consumo de ração e, conseqüentemente, menor ganho de peso dos animais 

(PRITCHARD et aI, 1990; STEGELMEIER et aI, 1995). Contudo, ratos 

tratados com plantas das espécies Astragalus ssp. e Oxytropis ssp., 

conhecidas como locoweeds, que possuem a suainsonina como principal 

alcalóide tóxico, apresentaram redução no ganho de peso, sem alteração no 

consumo de ração (JAMES e VAN KAMPEN, 1976). Ainda, NELSON e 

JAMES (1980) administrando, por gavage, 1 e 2 g de locoweeds durante a 

gestação de ratos, observaram não só redução drástica no consumo de 

ração e ingestão hídrica, como também no ganho de peso das mães. 

Estes achados acima citados mostram que a suainsonina pode 

prejudicar o consumo da dieta e o ganho de peso dos animais, porém, no 

presente estudo, em função das doses da fração da planta empregadas, a 
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ausência de efeitos tóxicos sobre o organismo materno permitiu a avaliação 

dos efeitos da planta sobre o comportamento matemo e sobre a prole. 

SPEAR e FILE (1996) ressaltam que alterações no comportamento 

materno podem interferir na interação entre a mãe e os filhotes, influenciando 

na maturação de parâmetros neurocomportamentais da prole. No presente 

estudo, não se observaram alterações no comportamento materno das ratas 

que receberam as diferentes doses da fração aquosa da planta. Ressalta-se, 

ainda, no período entre o nascimento e a observação do comportamento 

materno (3° dia pós-parto), que as mães do grupo que receberam a maior 

dose abandonaram parte dos filhotes fora do ninho, aumentando com isto a 

mortalidade perinatal: naqueles que sobreviveram (2 ninhadas - Tabela 6) 

não foram observadas diferenças significantes no comportamento materno. 

Estes dados reforçam a hipótese de que a planta não causou toxicidade 

materna, porém promoveu efeito deletério sobre a prole, causando 

mortalidade perinatal. Este último achado corrobora com os relatados por 

JAMES et ai (1992) que, administrando suainsonina a diferentes espécies 

animais, observaram prejuízo na espermatogênese, ôogenese, 

desenvolvimento embrionário e fetal, aumento no número de abortos ou 

morte embrionária e em mortes no período neonatal. 

A literatura científica mostra, ainda, que outras plantas que também 

possuem a suainsonina como principal princípio ativo, provocam o 

aparecimento de mal formações fetais e placentação tardia quando ingeridas 

no início da gestação; redução da vascularização uterina e placentária, 
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âmnio e alantóide hidrópicos e desequilíbrio do fluido fetal quando ingeridas 

no final da gestação (JAMES et aI, 1992; PANTER et aI, 1992; WANG et aI, 

1999; McEVOY et ai, 2001). 

O tamanho e peso dos filhotes ao nascimento são variáveis 

importantes que podem alterar o desenvolvimento físico e o comportamento 

animal (LEONARD, 1982). Os resultados do presente estudo, relativos ao 

desempenho reprodutivo, revelaram nas ninhadas tratadas durante a 

gestação com a maior dose da fração aquosa final da Ipomoea camea, alta 

morte perinatal e menor comprimento dos filhotes. Estes resultados 

corroboram com os obtidos por JAMES e KEELER (1969), em carneiros, e 

NELSON e JAMES (1980), em ratos, sendo que em ambos os estudos 

administrou-se locoweeds. Ressalta-se, ainda, que no estudo em questão 

observou-se também hiperflexão das articulações do carpo dos membros 

torácicos, em animais de algumas ninhadas, reversível com o crescimento; 

estes achados também foram observados por outros autores, ao estudarem 

os efeitos perinatais de locoweeds em carneiros (JAMES e KEELER, 1969; 

KEELER, 1988 e JAMES et ai, 1991). 

As glicosidases são enzimas importantes para o bom desenvolvimento 

e crescimento celular; elas participam do metabolismo de glicoproteínas. 

Estão ainda envolvidas na pré-seleção que ocorre no retículo 

endoplasmático rugoso (RER) onde iniciam sua ação sobre 

oligossacarídeos, retendo e degradando proteínas mal formadas. A 

maturação e complexação de oligossacarídeos e síntese de glicoproteínas 
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(N-glicanas) somente é completa com a ação das manosidases presentes 

também no RER mas principalmente no complexo de Golgi (HERSCOVICS, 

1999). 

A Ipomoea camea contem a suainsonina e calisteginas 82 e C1. A 

suainsonina, alcalóide indolizidínico, inibe a a-manosidase 11 e a a

manosidase lisossômica; as calisteginas, alcalóides nortropânicos, inibem as 

a- e ~-glicosidases e a-galactosidase (TULSIANI e TOUSTER, 1983; KATO 

et aI, 1996; ASANO et aI, 1997; De 8ALOGH et aI, 1999). A inibição destas 

enzimas faz com que não ocorra a maturação e a complexação de 

oligossacarídeos, nem a fonnação de glicoproteínas e, portanto, não ocorre 

adequado crescimento celular. Este fato poderia explicar, ao menos em 

parte, o menor comprimento dos filhotes ao nascimento, acentuada morte 

perinatal e também a reversível hiperflexão nas articulações do carpo dos 

membros torácicos, uma vez que os efeitos desaparecem com o cessar do 

tratamento, fato este relatado por WATSON (2001); este autor ressalta que 

se a exposição à suainsonina for suspensa a tempo, a função lisossomal 

retoma ao nonnal e o alcalóide é excretado pela urina. Além disso, no estudo 

realizado, a administração da fração aquosa iniciou-se no 6° dia da gestação 

e prolongou-se até o 21° dia, dia do nascimento das ninhadas. Portanto, este 

tratamento abrangeu os períodos da organogênese e do desenvolvimento 

fetal do rato. Neste sentido, sabe-se que um determinado teratógeno 

administrado durante a organogênese pode levar à diferentes graus de 

anonnalidades, principalmente se a exposição ocorrer no período crítico de 
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fonnação de um órgão ou sistema, quando, então, muitas células irão morrer, 

acarretando em mal fonnação ou morte perinatal (BERNARDI, 1999). 

A inibição destas enzimas pelos alcalóides presentes na Ipomoea 

camea induzem um quadro neurológico semelhante à doença de 

armazenamento de origem genética, fazendo da suainsonina, em particular, 

uma ótima ferramenta para o estudo da manosidose. Esta é uma doença 

rara que açomete humanos, gatos e bovinos, em decorrência da ausência 

apenas da 0- manosidase lisossômica, enquanto que a suainsonina inibe 

tanto esta enzima como a 0- manosidase 11 (JOLL Y e BLAKEMORE, 1973; 

TULSIANI et ai, 1984; HERSCOVICS, 1999; MICHALSKI e KLEIN, 1999; 

WATSON,2001). 

Mesmo com esta diferença, em ambas as doenças, tanto a induzida 

como a genética, observa-se a presença de vacúolos citoplasmàticos em 

células de órgãos parenquimatosos e células nervosas (podendo estas 

estarem ou não acompanhadas de distrofia do axônio), e sinais clínicos 

semelhantes como depressão, tremores, nervosismo, disfunção 

gastrointestinal, incoordenação motora, apatia, fraqueza, mucosas pálidas, 

anorexia, hiperexcitabilidade, nistagmo, entre vários outros, são os mesmos 

seja na doença induzida ou na genética (ADAM et ai, 1973; IDRIS et ai, 

1973; HARTLER et ai, 1978; WALKLEY e JAMES, 1984; HUXTABLE e 

DORLlNG, 1985; DAMIR et aI, 1987; STEGELMEIER et ai, 1995). 

A suainsonina, por ser uma substância altamente hidrossolúvel, é 

rapidamente absorvida e excretada pelos rins; também constatou-se sua 
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presença no leite (JAMES et aI, 1977; STEGELMEIER et aI, 1984; JAMES et 

aI, 1991; JAMES et aI, 1992). A excreção de toxinas pelo leite pode ser 

benéfica para a mãe lactante, porém pode causar rápida e severa 

intoxicação nos filhotes lactentes. (JAMES et aI, 1991; BERNARDI, 1999). 

No presente trabalho, durante a lactação, não se observou alterações 

no peso e ganho de peso das mães, nem dos filhotes, sugerindo que, 

provavelmente, a principal via de excreção da suainsonina presente na 

fração aquosa da planta tenha sido renal, tendo menor importância a 

eliminação pelo leite, justificando a ausência de efeitos tóxicos na prole 

lactente. 

O peso e ganho de peso das ninhadas, dos filhotes machos e fêmeas 

dos grupos experimentais mostraram-se semelhantes àqueles dos grupos 

branco e controle, desde o nascimento até a vida adulta (90 dias). 

Certamente, somente os filhotes mais aptos, ou seja, não prejudicados pela 

exposição à fração aquosa da planta, seja no período embrionário ou no 

desenvolvimento fetal, sobreviveram e se desenvolveram e, justamente por 

este motivo, observou-se este quadro. 

Dos parâmetros analisados para a avaliação do desenvolvimento 

físico das proles, apenas retardo na abertura do ouvido foi constatado no 

grupo exposto à maior dose da fração aquosa final da Ipomoea camea. 

Novamente, neste caso, pode-se especular sobre a importância das 

glicosidases para crescimento e desenvolvimento celular adequados. 

(HERSCOVICS,2001 ). 
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Três sistemas periféricos certamente estão envolvidos na regulação e 

correção postural: os sistemas vestibular, exteroceptivo e proprioceptivo. A 

geotaxia de filhotes de ratos reflete o grau de maturação principalmente do 

sistema vestibular, relacionado com o desenvolvimento motor 

(CHIAVEGATTO, 1997). No presente estudo, a exposição perinatal à maior 

dose da fração aquosa final da Ipomoea camea provocou retardo no 

aparecimento deste parâmetro na prole fêmea, sug~rindo um atraso na 

maturação destes sistemas. Talvez, a ação da testosterona sobre a prole 

masculina - que se inicia nos últimos dias de gestação e se estende até 

próximo aos 10 primeiros dias de vida pós-natal, provocando alterações 

estruturais e neuroquímicas (FERNANDES, 1999) - possa proteger os 

filhotes machos dos possíveis efeitos da fração aquosa da planta no sistema 

vestibular, favorecendo uma maturação normal, o que poderia explicar a 

ausência de efeitos na prole masculina. 

Além disso, a Ipomoea camea parece não interferir nesta descarga de 

testosterona necessária para desfeminilizar e masculinizar o cérebro dos 

filhotes machos, já que a descida de testículos e abertura vaginal das proles 

ocorreram no mesmo período observado nas proles dos grupos branco e 

controle. 

A atividade geral, também chamada atividade motora ou espontânea, 

mensura a capacidade do animal de se movimentar numa área 

desconhecida independente de estímulos ambientais. No experimento aqui 

realizado, fatores ambientais (aparelho, intensidade de luz) e fatores 
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biológicos (idade, sexo, horário) foram padronizados para uma correta 

determinação da atividade geral, conforme sugerido por REITER e McPHAIL 

(1982). 

No presente experimento não foram constatadas alterações 

significantes em nenhum dos parâmetros analisados. Achados semelhantes 

foram obtidos em experimento realizado com ratos tratados durante a 

gestação com locoweeds, no qual a atividade geral das proles aos 30 dias de 

vida pós-natal não foi alterada (NELSON e JAMES, 1980). 

A ausência de alterações na atividade geral do rato sugere que a 

fração aquosa da planta não promova distúrbios no sistema nervoso central, 

como por exemplo, o sistema reticular ascendente, que inclui as regiões do 

bulbo, mesencéfalo e tálamo, responsáveis pela atividade motora 

(BERNARDI e PALERMO NETO, 1980). 

Vale a pena ressaltar que neurônios serotoninérgicos facilitam a 

ativação simpática que acompanha e inclusive antecipa a atividade motora, 

ou seja, a serotonina modula a atividade do sistema neuromotor (JACOBS e 

FORNAL, 1995). No mesmo sentido, o sistema dopaminérgico mesolímbico, 

particularmente o nucleus accumbens, parece estar também relacionado com 

a modulação da atividade locomotora (ZHU e STADLlN, 1999). Assim, 

podemos especular que a exposição durante a gestação aos princípios 

ativos da Ipomoea camea não interfira no bom desenvolvimento do sistema 

serotoninérgico e dopaminérgico-mesolímbico já que todos os parâmetros 

de atividade motora mostraram-se sem alterações. 
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o labirinto em cruz elevado, proposto inicialmente como modelo para 

avaliar a ação de drogas ansiolíticas em ratos (FILE e HYDE, 1979) foi 

baseado na aversão natural de roedores a espaços abertos e altos (GALEN 

e STECKLER, 2000). Sabe-se também que agentes ansiogênicos favorecem 

a ativação do eixo hipotalâmico-pituitária-adrenal (HPA), que modula a ação 

dos hormônios corticotrófico, corticosterona e adreno corticotrófico (FILE, 

1996). No estudo realizado, a fração aquosa da Ipomoea camea não 

mostrou-se capaz de alterar os parâmetros avaliados neste aparelho, 

sugerindo que os princípios ativos da planta não interferem na ativação deste 

eixo. 

A interação social, modelo desenvolvido também para o estudo de 

drogas ansiolíticas, foi avaliada, inicialmente, observando-se diretamente 

duplas de ratos não familiares, no campo aberto, tendo-se como princípio 

que animais ansiosos não interagem entre si (FILE e HYDE, 1978). Nossos 

achados neste aparelho corroboram com aqueles do labirinto em cruz 

elevado, no qual a fração aquosa da Ipomoea camea não foi capaz de 

provocar alterações nas proles expostas durante a gestação. 

Animais expostos a situações agudas de estresse severo mostram 

diminuição da atividade motora e alterações nos níveis de catecolaminas no 

cérebro, especialmente noradrenalina (GIL et ai, 1991). O modelo da 

natação forçada, também conhecido como desespero comportamental, 

introduzido por PORSOL T et ai (1977), mostra um comportamento de 

imobilidade (desistência da vida), como resultado de insucessos repetitivos 
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de inúmeras tentativas de fuga de um espaço restrito, no qual ratos são 

forçados a nadar. Esta imobilidade foi sugerida como sendo um estado de 

desespero e mostrou que várias drogas antidepressivas reduzem este 

comportamento (PORSOLT, 1978). Estados de depressão têm sido 

associados tanto à deficiência de transmissão central de noradrenalina como 

de serotonina. Em particular, a inibição da recaptura de serotonina ou 

aumento da sensibilidade de receptores serotoninérgicos pós-sinápticos são 

mecanismos de ação de alguns antidepressivos (CERVO et aI, 1991). Estes 

dados mostram que tanto o sistema catecolaminérgico como o 

serotoninérgico centrais estão envolvidos nos quadros da depressão. 

No presente experimento diferenças no tempo de natação e de 

flutuação dos animais dos diferentes grupos não foram encontradas, 

sugerindo que a Ipomoea camea, provavelmente, não provoca alterações 

nos sistemas catecolaminérgico e serotoninérgico de ratos expostos durante 

os períodos de organogênese e desenvolvimento fetal. 

O comportamento estereotipado (CE) consiste em movimentos 

repetitivos, sem variações e aparentemente sem objetivo. É um 

comportamento relacionado com a ativação progressiva de receptores 

dopaminérgicos da via nigroestriatal (ELLENBROEK e COOLS, 1993). De 

fato este comportamento pode ser obtido pela administração de apomorfina, 

um agonista dopaminérgico (ANDÉN e BÉPARD, 1971). No estudo realizado 

não se observou alterações no CE dos animais dos diferentes grupos, 

sugerindo-se que o sistema dopaminérgico estriatal não tenha sofrido 
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alterações provenientes da exposição perinatal de ratos do 6° ao 21° dias da 

gestação, à fração aquosa da Ipomoea camea. 

A catatonia ou catalepsia, caracterizada tanto pela imobilidade 

posicional, como pela dificuldade de iniciar movimentos voluntários, pode ser 

obtida pela administração de bloqueadores de receptores dopaminérgicos, 

indicando a participação de sistemas dopaminérgicos centrais nas 

manifestações motoras (FIELD et aI, 2000). O haloperidol, um antagonista 

dopaminérgico, bloqueia principalmente o sistema dopaminérgico 

nigroestriatal, provocando desta maneira, a catatonia (BAZY AN et aI, 2000). 

No experimento realizado, não observou-se alterações na catatonia 

induzida pelo haloperidol nos diferentes grupos analisados. Estes achados 

corroboram com os anteriores. indicando a ausência de lesão do sistema 

dopaminérgico estriatal em ratos que foram expostos do 6° ao 21 ° dias da 

gestação à planta. 

O presente estudo mostrou que a exposição materna à fração aquosa 

da Ipomoea camea não causou toxicidade materna, porém a exposição 

materna à maior dose da planta aumentou a mortalidade perinatal, provocou 

o nascimento de animais com menor comprimento corporal e artrogripose, 

retardou a abertura dos ouvidos e a geotaxia negativa. Contudo, os efeitos 

adversos observados no período perinatal não causaram nenhuma alteração 

nos diferentes sistemas de neurotransmissão central, avaliados através de 

vários modelos comportamentais e através da análise dos níveis de 

neurotransmissores cerebrais. 
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Estes resultados podem ser provenientes da diferença de quantidade 

e tipos de enzimas a-manosidases presentes no cérebro de ratos 

(STEGELMEIER et aI, 1995). Entretanto, trabalhos recentes sugerem que 

diferenças farmacocinéticas explicariam a susceptibilidade variável entre 

diferentes espécies animais aos efeitos tóxicos da planta (BOWDEN et aI, 

1993). 
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6 Conclusões 

• a fração aquosa final obtida das folhas verdes da Ipomoea camea plantada 

em Pirassununga - SP apresenta, de acordo com a cromatografia realizada, 

0,09% de suainsonina; 0,11% de calistegina 82; 0,14% de calistegina 81 e 

0,06% de calistegina C1, além do aminoácido não-protéico N-metil-trans-4-

hidroxi-L-prolina. 

• a administração das diferentes doses da fração aquosa final da Ipomoea 

camea à ratas a partir do 6° dia de gestação não provoca toxicidade 

materna. Este quadro é confirmado pela ausência de alterações no peso, 

ganho de peso, consumo de ração, ingestão hídrica e comportamento 

matemo dos animais expostos às situações experimentais . 

• as ninhadas expostas à maior dose da fração aquosa final da planta (15,0 

mg/kg/dia) apresentaram alta mortalidade perinatal, além de alguns efeitos 

deletérios, caracterizados por menor comprimento corporal no dia do 

nascimento, anomalia nas articulações do carpo dos membros torácicos, 

atraso tanto na abertura dos ouvidos como na geotaxia negativa . 

.. • os efeitos deletérios observados na prole logo após o nascimento, parecem 

. não interferir no desenvolvimento neurocomportamental da prole adulta, uma 

vez que não foram observadas alterações nos comportamentos avaliados e 

nos níveis de neurotransmissores cerebrais. 
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vez que não foram observadas alterações nos comportamentos avaliados e 

nos níveis de neurotransmissores cerebrais . 

• o estudo histopatológico das mães submetidas a eutanásia no 21° dia pós

parto mostrou células hepáticas, renais, pancreáticas e tireoideanas 

vacuolizadas, reforçando o fato de que esta planta possui suainsonina e 

calisteginas, sendo a vacuolização uma das conseqüências mais típicas de 

intoxicação por estes alcalóides. 

• estudo histopatológico realizado na prole adulta não constatou 

vacuolização citoplasmática, reforçando a reversibilidade deste quadro após 

a eliminação da suainsonina e calisteginas do organismo do rato. 

168 





7 Referências 

ADAM, S. E. 1.; TARTOUR, G.; 08EID, H. M.; IDRIS, O. F. Effects of 

Ipomoea camea on the liver and on serum enzymes in young ruminants. 

Journal ofComparative Pathology, v. 83, p. 531-543,1973. 

AlDER, S.; Z8INDEN, G. Methods for the evaluation of physical, 

neuromuscular and behavior development of rats in early post-natal period. 

In: NEU8ERT, D. ; MERKER, T. E. Methods in prenatal toxicology. 

Stuttgard: Thieme Kwasogroch, 1977. 

ANDÉN, N. E.; 8ÉDARD, P. Influences of cholinergic mechanisms on the 

function and turnover of brain dopamine. Journal of Pharmacy and 

Pharmacology, v. 23, p. 460-462, 1971. 

ASANO, N.; KATO, A. ; KIZU, H.; MATSUI, K.; GRIFFITHS, R. C.; JONES, M. 

G.; WATSON, A. A; NASH, R. J. Enzymatic synthesis of the glycosides of 

calystegines 8 1 and 82 and their glycosidase inhibitory activities. 

Carbohydrate Research, v. 304, p. 173-178, 1997. 

ASANO, N.; NASH, R. J.; MOl YNEUX, R. J .; FlEET, G. W. J. Sugar-mimic 

glicosidase inhibitors: natural occurrence, biological activity and prospects for 

therapeutic application. Tetrahedron: Assymetry, v. 11, p. 1645-1680,2000. 

ASANO, N.; YOKOYAMA, K.; SAKURAI, M.; IKEDA, K.; KIZU, H.; KATO, A; 

ARISAWA, M.; HOKE, D.; DRAGER, 8.; WATSON, A A; NASH, R. J. 

Dihydroxynortropane alkaloids from calystegine-producing plants. 

Phytochemistry, v. 57, p. 721-726, 2001. 

169 



BAZYAN, A. s .; GETSOVA, V. M.; ORLOVA, N. V. Haloperidol catalepsy 

consolidation in the rat as a model of neuromodulatory integration. 

Neuroscience, v . 99, n. 2, p. 279-288, 2000. 

BERNARDI , M. M. Exposição aos medicamentos durante o período perinatal. 

In: SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L.; BERNARDI, M. M. Farmacologia 

aplicada à Medicina Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999, capo 53, p. 567-574. 

BERNARDI, M. M.; PALERMO NETO, J. Atividade Geral: Conceito e 

Medidas. Psicologia, v. 6,n. 1, p. 43-55,1980. 

BOWDEN, O.; ADIR, J.; WHITE, S. L. A preliminary evaluation of the 

antimetastic immunomodulator swainsonine: clinicai and toxic implications. 

Anticancer Research, v . 13, p. 841-844, 1993. 

BROADHURST, P. L. Experiments in Psychogenetics. In: EISENK, H. J. 

Experiments in personality. London: Routledge & Kegan Paul, 1960. p. 31-

71. 

BUNCH, T. O.; PANTER, K. E.; JAMES, L. F. Ultrasound studies of the 

effects of certain poisonous plants on uterine function and fetal development 

in livestock. Journal of Animal Science, v. 70, p. 1639-1643, 1992. 

CARLlNI , E. A. Farmacologia prática sem aparelhagem. São Paulo: 

Sarvier, 1973. p. 167-172. 

CENCI DI BELLO, 1.; FLEET, G.; NAMGOONG, S. K. ; TADANO, K.; 

WINCHESTER, B. Structure-activity relationship of swainsonine. 

Biochemical Journal, v. 259, p. 855-861,1989. 

170 



CERVO. L.; GRIGNASCHI, G.; ROSSI, C.; SAMANIN, R. Role of central 

serotonergic neurons in the effect of sertraline in rats in the forced swimming 

test. European Journal of Pharmacology, v . 196, p. 217-222,1991. 

CHIAVEGATTO, S.; OLIVEIRA, C. A; BERNARDI, M. M. Prenatal exposure 

of rats to diphenhydramine: effects on physical development, open field, and 

gonadal hormone leveis in adults. Neurotoxicology and Teratology, v. 19, 

n. 6, p. 511-516, 1997. 

COSTALL, B. ; NAYLOR, R. J. On the mode of action of apomorphine. 

European Journal of Pharmacology, v. 21, p. 350-361, 1973. 

DAMIR, H. A; ADAM, S. E. 1.; TARTOUR, G. The effects of Ipomoea camea 

on goats and sheep. Veterinary and Human Toxicology, v. 29, n. 4, p. 316-

319, 1987. 

De BALOGH, K. I. M.; DIMANDE, AP.; Van der LUGT, J. J.; MOLYNEUX, R. 

J.; NAUDÉ, 1. W.; WELMAN, W. G. A Iysossomal storage disease induced by 

lpomoea camea in goats in Mozambique. Journal of Veterinary Diagnostic 

Investigation, v . 11, p. 266-273, 1999. 

ELLENBROEK, B. A ; COOLS, A R. Stereotyped behaviour. In: Van 

HAAREN, F. Methods in behavioral pharmacology. London: Elsevier 

Science, 1993. capo 20, p. 519-536. 

FELíCIO, L. F.; FLÓRIO, J. C.; SIDER, L. H. ; CRUZ-CASALLAS, P. E. ; 

BRIDGES, R. S. Reproductive experiences increases striatal and 

hypothalamic dopamine leveis in pregnant rats . Brain Research Bulletins, v . 

40, p. 253-256, 1996. 

171 



FERNANDES, C.; GONZÀLEZ, M. 1.; WILSON, C. A.; FILE, S. E. Factor 

analysis shows that female rat behaviour is caracterized primarily by activity, 

male rats are driven by sex and anxiety. Pharmacology Biochemistry and 

Behavior, v. 64, n. 4, p. 731-738, 1999. 

FIELD, E. F.; WHISHAW, I. Q.; PELLlS, S. M. Sex differences in catalepsy: 

evidence for hormone-dependent postural mechanisms in haloperidol-treated 

rats. Behavioral Brain Research, v. 109, p. 207-212, 2000. 

FILE, S. E. ; HYDE, J. R G. Can social interaction be used to measure 

anxiety? British Journal of Pharmacology, v. 62, p. 19-24, 1978. 

FILE, S. E.; ZANGROSSI, J. R; ANDREWS, H. N. Social interaction and 

plus-maze tests: changes in release and uptake of 5-HT and GABA 

Neuropharmacology, v. 32, p. 217-221,1993. 

GIL, M.; MARTI, J.; ARMARIO, A Inhibition of catecholamine synthesis 

depresses behavior of rats in the holeboard and forced swim tests: influence 

of previous chronic stress. Pharmacology Biochemistry and Behavior, v. 

43, p.597~01, 1992. 

GOLDMANN, A; MESSAGE, B.; TEPFER, D.; MOLYNEUX, R J.; DUCLOS, 

O.; BOYER, F.; PAN, Y. T.; ELBEIN, A D. Biological activities of the 

nortropane alkaloid, calystegine B2' and analogs: structure-function 

relationships. Journal ofNatural Products, v. 59, p. 1137-1142, 1996. 

GRAPHPAD. Graphpad instat. San Diego, 1993. 1 disquete, 3% pol. 

GRAPHPAD 2.01. 

172 



HARAGUCHI, M.; SCHWARZ, A. ; SCHUMAHER-HENRIQUE, B.; HUEZA, I. 

M.; DAGLI, M. L. Z. ; SPINOSA, H. S.; BERNARDI, M. M.; WATSON, A. A.; 

NASH, R J.; ASANO, N. Alcalóides polihidroxilados neurotóxicos em 

Ipomoea camea. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

QUíMICA, 25, 2002. Poços de Caldas. Minas Gerais: Sociedade Brasileira de 

Química, 2002. 

HARTLEY, W. J. A comparative study of darling pea (Swainsona spp.) 

poisoning in Australia with locoweed (Astragalus and Oxytropis spp.) 

poisoning in North America. In: KEELER, R F.; Van KAMPEN, K. R; JAMES, 

L. F. Effects of poisonous plants on livestock. New York: Academic Press, 

1978, p. 363-369. 

HERSCOVICS, A. Importance of glycosidases in mammalian glycoprotein 

biosynthesis. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1473, p. 96-107, 1999. 

HOEHNE, F. C. Plantas e substâncias vegetais tóxicas e medicinais. O 

Estado de São Paulo, São Paulo, 1939. 

HUXTABLE, C. R ; DORLlNG, P. R Mannoside storage ans axonal 

dystrophy in sensory neurones of swainsonine-treated rats: morphogenesis of 

lesions. Acta Neuropathology (Berl), v. 68, p. 65-73,_1985. 

IDRIS, O. F.; TARTOUR, G.; ADAM, S. E. I. ; OBEID, H. M. Toxicity to goats 

of Ipomoea camea. Tropical Animal Health Products, v. 5, p. 119-123, 

1973. 

JACOBS, B. L. ; FORNAL, C. A. Serotonin and behavior-A general 

hypothesis. In: BLOOM, F. E. e KUPFER, D. J. Psychopharmacology. The 

fourth generation of progresso New York: Raven Press, 1995, p.461-469. 

173 



JAMES, L. F. Syndromes of locoweed poisoning in livestock. Clinicai 

Toxicology, v. 5, p. 567-573, 1972. 

JAMES, L. F. ; HARTlEY, W. J. Effects of milk from animais fed locoweed on 

kittens, calves, and lambs. Animal Journal of Veterinary Research, v. 38, 

n. 8, p. 1263-1265, 1977. 

JAMES, L. F. ; KEElER, R. F.; BINNS, W. Sequence in the abortive and 

teratogenic e.ffects of locoweed fed to sheep. Animal Journal of Veterinary 

Research, v. 30, n. 3, p. 377-380, 1969. 

JAMES, L. F. ; PANTER, K. E. Swainsonine-induced high mountain disease 

in calves. Veteterinary and Human Toxicology, v. 33, n. 3, p. 217-219, 

1991. 

JAMES, L. F.; PANTER, K. E.; NIElSEN, D. B.; MOl YNEUX, R. J. The 

effects of natural toxins on reproduction in livestock. Journal of Animal 

Science, v. 70, p. 1573-1579, 1992. 

JAMES, L. F. ; Van KAMPEN, K. R. Effects of locoweed toxin in rats. Animal 

Journal ofVeterinary Research, v. 37, n. 7, p. 845-846, 1976. 

JOllY, R. D. ; BLAKEMORE, W. F. Inherited Iysossomal storage diseases: 

an essay in comparative medicine. lhe Veterinary Record, v. 92, p. 391-

400,1973. 

KATO, A.; ASANO, N.; KISU, H.; MATSUI, K.; SUZUKI, S.; ARISAWA, M. 

Calystegine alkaloids from Duboisia leichhardtii. Phytochemistry, v. 45, n. 2, 

p. 425-429, 1997. 

174 



KEELER, R. F. Livestock models of human birth defects, reviewed in relation 

to poisonous plants. Journal of Animal Science, v. 66, p. 2414-2427, 1988. 

KHERA, K. S. Maternal toxicity - a possible factor in fetal malformation in 

mice. Teratology, v. 29, p. 411-416, 1984. 

LEMONICA, I. P. Embriofetotoxicidade. In: OGA, S. Fundamentos de 

toxicologia. São Paulo: Atheneu, 1996. p.85-91. 

LEONARD, B. E. Behavioral Teratology: post-natal consequences of drug 

exposure in utero. Archives of Toxicolology, v. 5, p. 48-58, 1982. 

Supplement. 

LORENZI, H. Ervas daninhas. In: . Plantas daninhas do Brasil: 

terrestres, aquáticas, parasitas, tóxicas e medicinais. 2. ed. Nova Odessa: 

Editora Plantarum, 1991. p. 125. 

McEVOY, T. G.; ROBINSON, J. J.; ASHWORTH, C. J.; ROOKE, J. A.; 

SINCLAIR, K. D. Feed and forage toxicants affecting embryo survival and 

fetal development. Theriogenology, v. 55, p. 113-129, 2001. 

MICHALSKI, J. C. ; KLEIN, A. Glycoprotein Iysossomal storage disorders: a

and j3-mannosidosis, fucosidosis and a-N-acetylgalactosaminidase 

deficiency. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1455, p. 69-84,1999. 

MIRANDA-PAIVA, C. M.; FELicIO, L. F. Differential role of cholecystokinin 

receptor subtypes in opiod modulation of ongoing maternal behavior. 

Pharmacology Biochemistry and Behavior, v. 64, p. 165-169, 1999. 

175 



MOLYNEUX, R. J. ; PAN, Y. T.; GOLDMANN, A ; TEPFER, D. A.; ELBEIN, 

A D. Calystegins, a novel class of alkaloid glycosidase inhibitors. Archives 

of Biochemistry and Biophysics, v. 304, p. 81-88, 1993. 

MOL YNEUX, R. J.; McKENZIE, R. A; O'SULLlVAN, B. M.; ELBEIN, A D. 

Identification of the inhibitors swainsonine and calystegine B2 in weir vine 

(lpomoea sp. 06 {aft. Ca/obra}) and correlation with toxicity. Journal of 

Natural Products, v. 58, p. 878-886, 1995. 

NELSON, B. K. ; JAMES, L. F. Locoweed embriotoxicity in rats. Clinicai 

Toxicology, v. 16, n. 2, p. 146-166, 1980. 

NEM R, A E. Synthetic methods for the stereoisomers of swainsonine and its 

analogues. Tetrahedron, v. 56, p. 8579-8629, 2000. 

NORTON, S. Methods for behavioral toxicology. In: HAYES, A W. Principies 

and methods of toxicology, 2. ed. New York: Raven Press, 1989 , p. 553-

571. 

NOVIKOFF, P. M.; TOUSTER, O.; NOVIKOFF, A B.; TULSIANI, D. P. 

Eftects of swainsonine on rat liver and kidney: biochemical and morphological 

studies. The Journal of Cell Biology, v. 101, p. 339-349, 1985. 

PANTER, K. E.; KEELER, R. F.; JAMES, L. F.; BUNCH, T. D. Impact of plant 

toxins on fetal and neonatal development: a review. Journal of Range 

Management, v. 45, n. 1, p. 52-57, 1992. 

PORSOLT, R. D.; ANTON, G.; BLAVET, N. ; JALFRE, M. Behavioral despair 

in rats: a new model sensitive to antidepressant treatments . European 

Journal of Pharmacology, v. 47, p. 379-391 , 1978. 

176 



PORSOLT, R D.; LEPICHON, M., JALFRE, M. Depression: a new animal 

model sensitive to antidepressant treatment. Nature, v. 226, p. 730-732, 

1977. 

PRiTCHARD, D. H.; HUXTABLE, C. R R; DORLlNG, P. R Swainsonine 

toxicosis suppresses appetite and retard growth in weanling rats. Research 

in Veterinary Science, v. 48, p. 228-230, 1990. 

RANDEL, R D.; CHASE, C. C.; WYSE, S. J. Effects of gossypol an~ 

cottonseed products on reproduction of mammals. Journal of Animal 

Science, v. 70, p. 1628-1638, 1992. 

REITER, L. W. ; McPHAIL, R C. Factors influencing motor activity 

measurements in neurotoxicology. In: MITCHELL, C. L. Nervous system 

toxicology. New York: Raven Press, 1982, p. 45-65. 

SCHUMAHER-HENRIQUE, B. Estudo dos efeitos tóxicos da 

administração prolongada de Ipomoea carnea em caprinos. 2002.96 p. 

Dissertação (Mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas - Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo). São Paulo. 

SHIMMING, T.; TOFERN, B.; MANN, P.; RICHTER, A.; JENETT-STEMS, K.; 

DRAGER, B.; ASANO, N.; GUPTA, M. P.; CORREA, M. D.; EICH, E. 

Distribution and taxonomic significance of calystegines in the convolvulaceae. 

Phytochemistry, v. 49, p. 1989-1995, 1998. 

SETLER, P.; SARAU, H. ; McKENZIE, G. Differential attenuation of some 

effects of haloperidol in rats given scopolamine. European Journal of 

Pharmacology, v. 39, p. 117-126, 1976. 

177 



SPEAR, L. P.; FilE, S. E. Methodological considerations in neurobehavioral 

teratology. Pharmacology Biochemistry and behaviour, v. 55, n. 4, p. 455-

457,1996. 

STEGElMEIER, B. L.; MOl YNEUX, R. J.; ElBDEIN, A. D.; JAMES, L. F. 

The lesions of locoweed (Astragalus molissimus) swainsonine and 

castanospermine in rats. Veterinary Pathology, v. 32, p. 289-298, 1995. 

SREVENS, K. R. e GAllO, M. Practical considerations in the conduct 

chronic toxicity studies. In: HAYES, A. W. Principies and Methods of 

Toxicology. New York: Raven Press, p. 237-250, 1989. 

TIRKEY, K. ; YADAVA, K. P.; MANDAl, T. K. Effect of aqueous extract of 

Ipomoea camea on the haematological and biochemical parameters in goats. 

Indian Journal of Animal Science, v. 57, p. 1019-1023, 1987. 

TOKARNIA, C. H.; DOBEREINER, J.; CANElLA, C. F.C. Estudo 

experimental sobre a toxidez do "canudo" (Ipomoea fistulosa Mart.) em 

ruminantes. Arquivos do Instituto de Biologia Animal, v. 3, p. 59-71, 1960. 

TOKARNIA, C. H.; DOBEREINER, J.; PEIXOTO, P. V. Plantas que causam 

perturbações nervosas. In: TOKARNIA, C. H. Plantas tóxicas do Brasil. Rio 

de Janeiro: Helianthus, 2000. p. 120-123. 

TUlSIANI, D. R. P.; BROQUIST, H. P.; JAMES, L. F.; TOUSTER, O. The 

similar effects of swainsonine and locoweed on tissue glycosidases and 

oligosaccharides of the pig indicate that the alkaloid is the principal toxin 

responsible for the induction of locoism. Archives of Biochemistry and 

Biophysics, v.232, p.76-85, 1984. 

178 



TULSIANI, D. R P. ; TOUSTER, O. Swainsonine, a potent mannosidase 

inhibitor, elevates rat liver and brain Iysossomal a-D-mannosidase 11 , and 

increases the plasma leveis of severa I acid hydrolases. Archives of 

Biochemistry and Bioophysics, v. 224, n. 2, p. 594-600, 1983. 

Van GAALEN, M. M.; STECKLER, T. Behavioral analysis of four mouse 

strains in an anxiety test battery. Behavioral Brain Research, v. 115, p. 95-

106,2000. 

Van KAMPEN, K. R; JAMES, L. F. Sequential development of the lesions in 

locoweed poisoning. Clinicai Toxicology, v. 5, p. 575-580, 1972. 

Van KAMPEN, K. R; RHEES, R W.; JAMES, L. F. Locoweed poisoning in 

the United States. In: KEELER, R F.; VAN KAMPEN, K. R; JAMES, L. F. 

Effects of poisonous plants on livestock. New York: Academic Press, 

1978. p. 465-471. 

WALKLEY, S. U.; JAMES, L. F. Locoweed-induced neuronal storage disease 

characterized by rneganeurite formation. Brain Research, v. 324, p. 145-

150, 1984. 

WANG,S.; PANTER, K. E.; HOLYOAK, G. R; MOLYNEUX, R J.; LlU, G.; 

EVANS, R C.; BUNCH, T. D. Development and viability of bovine 

prelacentation embryos treated with swainsonine ín vítro. Animal 

Reproduction Science, v . 56, p.19-29, 1999. 

WATSON, A. A.; FLEET, G. W. J.; ASANO, N.; MOLYNEUX, R J.; NASH, R 

J. Polyhydroxylated alkaloids - natural occurrence and therapeutic 

applications. Phytochemistry, v. 56, p. 265-295, 2001. 

179 



YOUNG, R. D. Developmental psychophannacology: a beginning. 

Psychology Bulletins, v. 67, p. 73-86, 1967. 

ZBINDEN, G. Experimental methods in behavioral teratology. Archives of 

Toxicology, v. 438,1981. 

ZHU, J . H.; STADLlN, A. Prenatal heroin exposure. Effects on 

development, acoustic startle response, and locomotion in waenling rats. 

Neurotoxicology and Teratology, v. 22, p.193-203, 2000. 

180 



SOX'iJUV 



8 Anexos 

8.1 Quadros com as análises estatísticas 

Quadro 1- Consumo de ração (em g) de ratas submetidas do 6° ao 21° dias 

de prenhez, ao tratamento por gavage, com diferentes doses da fração 

aquosa final da Ipomoea camea. É apresentada a análise estatística (F, df e 

p) nos diferentes dias experimentais. 

Dia F df p 

O 1,915 4/57 > 0,05 

5 1,814 4/57 > 0,05 

6 1,251 4/57 > 0,05 

7 1,348 4/57 > 0,05 

8 0,7289 4/57 > 0,05 

9 1,104 4/57 > 0,05 

10 2,576 4/57 > 0,05 

11 1,656 4/57 > 0,05 

12 2,312 4/57 > 0,05 

13 3,128 4/57 > 0,05 

14 1,890 4/57 > 0,05 

15 1,212 4/57 > 0,05 

16 1,969 4/57 > 0,05 

17 0,5969 4/57 > 0,05 

18 0,3213 4/57 > 0,05 

19 1,227 4/57 > 0,05 

20 2,051 4/57 > 0,05 

21 2,477 4/57 > 0,05 
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Quadro 2- Ingestão hídrica (em mL) de ratas submetidas do 60 ao 21 0 dias 

de prenhez, ao tratamento por gavage, com a fração aquosa final da 

Ipomoea carnea em diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, 

df e p) nos diferentes dias experimentais. 

Dia F df p 

° 2,096 4/57 > 0,05 

5 0,7284 4/57 > 0,05 

6 0,9324 4/57 > 0,05 

7 0,6814 4/57 > 0,05 

8 0,5182 4/57 > 0,05 

9 1,892 4/57 > 0,05 

10 1,212 4/57 > 0,05 

11 0,9540 4/57 > 0,05 

12 0,7695 4/57 > 0,05 

13 0,7547 4/57 > 0,05 

14 1,737 4/57 > 0,05 

15 0,2594 4/57 > 0,05 

16 0,7271 4/57 > 0,05 

17 0,1854 4/57 > 0,05 

18 0,8856 4/57 > 0,05 

19 0,5635 4/57 > 0,05 

20 0,7468 4/57 > 0,05 

21 1,703 4/57 > 0,05 
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Quadro 3- Peso (em g) de ratas submetidas, do 6 0 ao 21 0 dias de prenhez, 

ao tratamento por gavage com a fração aquosa final da Ipomoea camea em 

diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) nos 

diferentes dias experimentais. 

Dia F df p 

O 1,052 4/57 > 0,05 

3 0,9499 4/57 > 0,05 

6 0,8373 4/51 > 0,05 

9 0,7115 4/57 > 0,05 

12 0,4605 4/57 > 0,05 

15 0,4918 4/57 > 0,05 

18 0,3320 4/57 > 0,05 

21 0,2440 4/57 > 0,05 
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Quadro 4- Ganho de peso (em g) de ratas submetidas, do 6 0 ao 21 0 dias de 

prenhez, ao tratamento por gavage com a fração aquosa final da Ipomoea 

camea em diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) 

nos diferentes dias experimentais. 

Dia F df p 

0-5 0,7592 4/57 > 0,05 

5-6 0,6420 4/57 > 0,05 

6-7 0,5377 4/57 > O,OS 

7-8 1,492 4/57 > 0,05 

8-9 0,2839 4/57 > 0,05 

9 -10 0,2113 4/57 > 0,05 

10 - 11 0,5697 4/57 > 0,05 

11 - 12 0,2846 4/57 > 0,05 

12 -13 1,549 4/57 > 0,05 

13 -14 0,5150 4/57 > 0,05 

14 -15 1,647 4/57 > 0,05 

15-16 1,200 4/57 > 0,05 

16 -17 1,213 4/57 > 0,05 

17 -18 0,2030 4/57 > 0,05 

18-19 0,9264 4/57 > 0,05 

19- 20 1,202 4/57 > 0,05 

20-21 0,4355 4/57 > 0,05 

0-21 1,386 4/57 > 0,05 
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Quadro 5- Desempenho reprodutivo de ratas submetidas, do 6° ao 21 ° dias

de prenhez, ao tratamento com a fração aquosa final da Ipomoea camea em

diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F, df e p) dos

diferentes parâmetros analisados.

Parâmetro F df p

DP 0,5263 4/46 > 0,05

NFt 1,638 4/46 > 0,05

NF <:3' 2,345 4/46 > 0,05

NF ~ 1,447 4/46 > 0,05

MP 21,154 4/46 < 0,001***

c <:3' 2,733 4/46 < 0,05*

C~ 2,890 4/46 < 0,01**

DA <:3' 1,083 4/46 > 0,05

DA ~ 1,011 4/46 > 0,05

PMN1 1,091 4/46 > 0,05

P<:3' 0,7395 4/46 > 0,05

P~ 1,377 4/46 > 0,05

*, **, ***; Teste de Dunnett

DP= duração de prenhez (dias); NFt= número total de filhotes por ninhada; NFO'=
número de filhotes machos; NF~= número de filhotes fêmeas; MP= morte perinatal;
CO'= comprimento dos filhotes machos no dia 1 de vida (em); C~= comprimento dos
filhotes fêmeas no dia 1 de vida (em); DAO'= distância anogenital dos filhotes
machos no dia 1 de vida (mm); DA~= distância anogenital dos filhotes fêmeas no
dia 1 de vida (mm); PMN1= peso médio das ninhadas no dia 1 de vida; PO'1= peso
filhotes machos no dia 1 de vida; P~1= peso filhotes fêmeas no dia 1 de vida.

] 85



Quadro 6- Peso (em g) das ratas em período de lactação que, foram

submetidas do 6 0 ao 21 0 dias da gestação, ao tratamento por gavage com a

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. É apresentada

a análise estatística (F, df e p) nos diferentes dias experimentais.

Dias F df p

2 0,3062 4/46 > 0,05

6 0,3196 4/46 > 0,05

10 0,5606 4/46 > 0,05

14 0,6257 4/46 > 0,05

18 1,271 4/46 > 0,05

21 0,7921 4/46 > 0,05
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Quadro 7- Ganho de peso (em g) das ratas no período de lactação que foram

submetidas, do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por gavage com a

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. É apresentada

a análise estatística (F, df e p) nos diferentes dias experimentais.

Dias F df p

2-6 0,7248 4/46 > 0,05

6-10 0,4709 4/46 > 0,05

10 -14 1,134 4/46 > 0,05

14 -18 2,159 4/46 > 0,05

18 - 21 2,953 4/46 > 0,05

02 - 21 2,614 4/46 < 0,01**

**; Teste de Dunnett
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Quadro 8- Peso (em g) da prole cujas mães foram submetidas, do 60 ao 21 0

dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração aquosa final da

Ipomoea camea em diferentes doses. É apresentada a análise estatística (F,

df e p) nos diferentes dias experimentais.

Dia F df p

1 1,091 4/46 > 0,05

3 1,830 4/46 > 0,05

6 1,570 4/46 > 0,05

9 1,191 4/46 > 0,05

12 1,174 4/46 > 0,05

15 0,4334 4/46 > 0,05

18 0,3568 4/46 > 0,05

21 0,3254 4/46 > 0,05

30 2,023 4/46 > 0,05

60 0,08832 4/46 > 0,05

75 0,1143 4/46 > 0,05

90 0,2618 4/46 > 0,05
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Quadro 9- Peso (em g) dos filhotes machos cujas mães foram submetidas,

do 60 ao 21 0 dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração

aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. É apresentada a

análise estatística (F, df e p) nos diferentes dias experimentais.

Analise de Vanancla

Dia F df p

1 0,7395 4/46 > 0,05

3 1,199 4/46 > 0,05

6 1,074 4/46 > 0,05

9 0,7204 4/46 > 0,05

12 0,6804 4/46 > 0,05

15 0,2663 4/46 > 0,05

18 0,3278 4/46 > 0,05

21 0,2263 4/46 > 0,05

30 1,240 4/46 > 0,05

60 0,2788 4/46 > 0,05

75 0,1901 4/46 > 0,05

90 0,1800 4/46 > 0,05
. . ..
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Quadro 10- Peso (em g) dos filhotes fêmeas cujas mães foram submetidas,

do 6° ao 21° dias de gestação, ao tratamento por gavage com a fração

aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. É apresentada a

análise estatística (F, df e p) nos diferentes dias experimentais.

Dia F df P

1 1,377 4/45 > 0,05

3 1,682 4/45 > 0,05

6 1,198 4/45 > 0,05

9 0,9058 4/45 > 0,05

12 0,6604 4/45 > 0,05

15 0,6367 4/45 > 0,05

18 0,7750 4/45 > 0,05

21 0,7519 4/45 > 0,05

30 2,644 4/45 < 0,05*

60 0,4877 4/45 > 0,05

75 1,412 4/45 > 0,05

90 1,854 4/45 > 0,05

*; Teste de Dunnett
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Quadro 13- Ganho de peso (em g) dos filhotes fêmeas cujas mães foram

submetidas, do 6 0 ao 21 0 dias de gestação, ao tratamento por gavage com a

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses. É apresentada

a análise estatística (F, df e p) nos diferentes dias experimentais.

Dia F df P

1-3 1,055 4/45 > 0,05

3-6 0,5649 4/45 > 0,05

6-9 1,148 4/45 > 0,05

9-12 1,247 4/45 > 0,05

12 -15 5,104 4/45 < 0,01**

15 -18 1,340 4/45 > 0,05

18 - 21 0,9686 4/45 > 0,05

21- 30 3,330 4/45 < 0,01**

30-60 0,8818 4/45 > 0,05

60-75 1,808 4/45 > 0,05

75-90 2,933 4/45 > 0,05

01- 90 1,770 4/45 > 0,05

**; Teste de Dunnett
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Quadro 14- Parâmetros de desenvolvimento físico (em dia de aparecimento)

dos filhotes machos e fêmeas de ratas prenhes submetidas, do 6° ao 21° dia

de gestação, à administração por gavage da fração aquosa final proveniente

da Ipomoea camea. É apresentada a análise estatística (F, df e p) dos

parâmetros analisados.

Parâmetros F df P

r3 0,0975 4/46 > 0,05
AP

Si2 0,1010 4/46 > 0,05

r3 0,2804 4/46 > 0,05
DO

Si2 0,2463 4/46 > 0,05

r3 0,6228 4/46 > 0,05
ED

Si2 0,5254 4/46 > 0,05

r3 1,043 4/46 > 0,05
AA

Si2 0,4772 4/46 > 0,05

r3 2,859 4/46 < 0,05 *
AOU

Si2 3,658 4/46 < 0,01**

r3 0,8744 4/46 > 0,05
AO

Si2 0,2760 4/46 > 0,05

DT 0,1231 4/46 > 0,05

AV 1,607 4/46 > 0,05

*, **; Teste de Dunnett

AP= aparecimento de pêlos; DO= desdobramento das orelhas; ED= erupção dos
dentes incisivos; AA= andar adulto; AOU= abertura dos ouvidos; AO= abertura dos
olhos; DT= descida dos testículos; AV= abertura vaginal

194



Quadro 15- Parâmetros de desenvolvimento reflexológico (em dia) dos

filhotes machos e fêmeas de ratas prenhes submetidas, do 6° ao 21° dia de

gestação, à administração por gavage da fração aquosa final proveniente da

Ipomoea camea. É apresentada a análise estatística (F, df e p) dos

parâmetros analisados.

Parâmetros F df P

(5 1,171 4/46 > 0,05
GEO

~ 3,350 4/46 < 0,05 *

(5 1,083 4/46 > 0,05
PP

~ 0,7024 4/46 > 0,05

(5 0,5862 4/46 > 0,05
RP

~ 0,6195 4/46 > 0,05

*; Teste de Dunnett

GEO= geotaxia negativa; PP= preensão palmar; RP= reflexo postural
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Quadro 16- Frequência de locomoção dos filhotes machos e fêmeas de ratas

expostas à fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses

durante a prenhez. É apresentada a análise estatística (F, df e p) nos

diferentes dias experimentais o

Análise de Vanancla

Dias F Df P

Ô 2,041 4/46 > 0,05
21

~ 0,5851 4/46 > 0,05

Ô 1,489 4/46 > 0,05
30

~ 1,408 4/46 > 0,05

éS 2,108 4/46 < 0,05 *
60

~ 1,523 4/46 > 0,05

éS 2,348 4/46 > 0,05
90

~ 2,088 4/46 < 0,05 *
o.
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Quadro 17- Frequência de levantar dos filhotes machos e fêmeas de ratas

expostas à fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses

durante a gestação. É apresentada a análise estatística (F, df e p) nos

diferentes dias experimentais.

Dias F df p

éS 1,565 4/46 > 0,05
21

<f! 0,05165 4/46 > 0,05

éS 2,029 4/46 > 0,05
30

<f! 0,1109 4/46 > 0,05

éS 2,209 4/46 > 0,05
60

<f! 0,1241 4/46 > 0,05

éS 0,5764 4/46 > 0,05
90

<f! 0,9675 4/46 > 0,05

Análise de Vanâncla
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Quadro 18- Tempo de imobilidade (em segundos) dos filhotes machos e

fêmeas de ratas expostos à fração aquosa final da Ipomoea camea em

diferentes doses durante a gestação. É apresentada a análise estatística (F,

df e p) nos diferentes dias experimentais.

Dias F df P

o 4,222 4/46 < 0,05 *
21

~ 2,139 4/46 < 0,05 *

éS 0,6968 4/46 > 0,05
30

~ 0,1378 4/46 > 0,05

o 0,5974 4/46 > 0,05
60

~ 0,9881 4/46 > 0,05

éS 2,192 4/46 > 0,05
90

~ 1,517 4/46 > 0,05

*; Teste de Dunnett
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Quadro 20- Interação social (em segundos) da prole de ratas exposta à

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses durante a

gestação. É apresentada a análise estatística (F, df e p).

Interação social F df P

Total 1,355 3/23 > 0,05

Machos 1,921 3/23 > 0,05

fêmeas 2,140 3/23_ > 0,05

Análise de Variância
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Quadro 21- Natação forçada (em segundos) da prole de ratas exposta à

fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses durante a

gestação. É apresentada a análise estatística (F, df e p) dos parâmetros

analisados.

F df P

Tempo de natação

Total 1,936 3/39 >0,05-

Machos 1,126 3/19 >0,05

Fêmeas 1,600 3/19 >0,05

Tempo de flutuação

Total 0,9529 3/39 >0,05

Machos 1,204 3/19 >0,05

Fêmeas 0,6313 3/19 >0,05

Análise de Variância
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Quadro 22 - Comportamento estereotipado (em escores) da prole de ratas

total (t), machos (d') e fêmeas (~) exposta à fração aquosa final da Ipomoea

camea em diferentes doses durante a gestação. É apresentada a análise

estatística (p e KW).

C.E. (min) p KW
10 t <0,01** 11,203
d' <0,01** 10,861
~ >0,05 2,548

20 t >0,05 4,380
d' >0,05 6,745
~ >0,05 5,863

30 t >0,05 5,340
éS >0,05 5,075
~ >0,05 2,079

40 t >0,05 0,2376
d' >0,05 4,406
~ >0,05 1,900

50 t >0,05 5,479
éS >0,05 6,444
~ >0,05 1,893

60 t >0,05 6,647
éS <0,05* 9,711
~ >0,05 1,624

70 t >0,05 1,404
éS >0,05 2,622
~ >0,05 0,1902

80 t >0,05 1,572
d' >0,05 3,274
~ >0,05 1,771

90 t >0,05 0,5116
d' >0,05 1,226
~ >0,05 0,8805

100 t >0,05 0,9906
d' >0,05 0,4661
~ >0,05 0,9528

110 t >0,05 3,053
éS >0,05 1,002
~ >0,05 4,256

120 t >0,05 0,3449
d' >0,05 2,471
~ >0,05 2,169

*; **; Teste Ounn de comparações múltiplas
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Quadro 23 - Catatonia (em minutos) da prole de ratas total (t), machos (O') e

fêmeas (~) expostas à fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes

doses durante a gestação. É apresentada a análise estatística (p e KW).

Minutos p KW
20 t >0,05 2,267
Ô >0,05 0,7237
~ >0,05 3,093

40t >0,05 2,379
Ô >0,05 1,384
~ >0,05 0,7716

60 t >0,05 0,8749
O' >0,05 0,4636
~ >0,05 2,722

80 t >0,05 1,459
O' >0,05 1,960
~ >0,05 2,777

100 t >0,05 0,07515
Ô >0,05 2,131
~ >0,05 0,6477

120 t >0,05 0,2267
Ô >0,05 1,153
~ >0,05 0,4378

140 t >0,05 3,469
O' >0,05 1,957
~ >0,05 2,950

160 t >0,05 4,124
Ô >0,05 4,052
~ >0,05 3,109

180 t >0,05 0,4878
Ô >0,05 2,475
~ >0,05 0,09443

Teste de Kruskall Wallis
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Quadro 24 - Atividade no labirinto em cruz elevado da prole de ratas total (t),

machos (c3') e fêmeas (~) exposta à fração aquosa final da Ipomoea camea

em diferentes doses durante a gestação. É apresentada a análise estatística

(p e KW).

*; teste Dunn de comparaçoes multrplas

Parâmetros p KW

EBA t >0,05 5,163

c3' >0,05 6,176

~ <0,05* 10,727

EBFt >0,05 2,421

c3' >0,05 5,377

~ >0,05 0,7783

TBAt >0,05 6,517

c3' >0,05 6,924

~ <0,05* 12,294

TBFt >0,05 6,666

c3' >0,05 6,975

~ >0,05 6,346

- ..
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Quadro 25 - Comportamento materno de ratas submetidas ao tratamento

com a fração aquosa final da Ipomoea camea em diferentes doses durante a

gestação. É apresentada a análise estatística (p e KW).

P KW

TL1 >0,05 4,282

TL2 >0,05 4,662

TL3 >0,05 5,604

TA >0,05 1,011

TC >0,05 5,811

TCMT >0,05 5,795

Teste de Kruskall Walhs

TL1= tempo de latência para busca do primeiro filhote; TL2= tempo de latência para
busca do segundo filhote; TL3= tempo de latência para busca do terceiro filhote;
TA= tempo para agrupamento de todos os filhotes; TC= tempo para observação da
posição de crouching da mãe; TCMT= tempo em que a mãe completa
ininterruptamente 5 minutos na posição de crouching sobre todos os filhotes.
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Quadro 26 - Níveis de neurotransmissores e seus respectivos metabólitos

em porções do SNC de ratos expostos intra-uterinamente à diferentes doses

da fração aquosa final da Ipomoea camea. É apresentada a análise

estatística (KW e p).

estriato KW P

VMA 20,548 >0,05

NOR 3,447 >0,05

DOPAC 19,292 <0,01**

DA 1,255 >0,05

5HlAA 2,877 >0,05

HVA 1,951 >0,05

5HT 8,093 >0,05

Córtex KW p

VMA 0,7073 >0,05

NOR 4,509 >0,05

DOPAC 7,108 >0,05

DA 6,819 >0,05

5HlAA 7,060 >0,05

HVA 4,692 >0,05

5HT 17,993 <0,01**

Hipotálamo KW p

VMA 5,602 >0,05

NOR 0,8098 >0,05

DOPAC 3,023 >0,05

DA 9,434 >0,05

5HlAA 5,080 >0,05

HVA 3,837 >0,05

5HT 6,895 >0,05

**; Teste Dunn de comparações múltiplas
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8.2 Experimentos pilotos realizados

1° - Administração das três frações obtidas (resíduo insolúvel em água,

resíduo butanólico e fração aquosa final) das folhas verdes da Ipomoea

camea a ratas Wistar, por gavage, durante 28 dias

N"235

A'{ALlAÇÃO DO GANHO DE PESO EM RATOS APÓS TRATAMENTO COM AS FRAÇÕES OBTIDAS DA EXTRA
ÇAO DAS FOLHAS DE Ipomoea carnea.

Hosomi, R. Z-l; Henrique,-B. S.7; Schwarz, A'; Hueza, I·; Haragushi, M.; Gorniak. S. L.; Spinosa, H. S.; Bernardi, M.
M. Departamt.:nto de Patologia, Disciplina de Farmacologia Aplicada e Toxicologia. Faculdade de Medicina Veteriná
ria e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

A Ipomoea carnea, planta arbustiva da familia das Convolvulaceae, possui como mais importante princípio ativo, a
suainsonina, alcaloide indolizidínico e potente inibidor das enzimas a-manosidase e manosidase li, causando res
pectivamente doença de armazenamento em lisossomos e modificação estrutural de glicoproteinas. Possui também
outros dois alcalóides. as calistegeinas B2 e Cl, que inibem a (3-glicosidase, exacerbando a ação da suianisonina.
Tem sido descrito em diferentes espécies animais que a ingestão destas toxinas prejudicam o desenvolvimento
animal, reduzindo o consumo de alimento e, consequente, redução do ganho de peso dos animais. O objetivo do
presente experimento foi verificar em quais frações do extrato da planta poderiam estar presentes os princípios
toxicos, avaliando-se o consumo de ração e ganho de peso de ratos. Ratas Wistar, jovens, foram divididas em 4
grupos e receberam por via oral (gavage) uma das seguintes frações da planta: cera (n=4), resíduo butanolico (n=4),
residuo aquoso (n=5), dil.uídos em água destilada, na dose de 15mg/ kg/ dia, durante 28 dias. As ratas do grupo
controle (n=5) receberam o veiculo pela mesma via. Durante este período anotou·se diariamente o consumo de água
e ração destes animais. À cada semana foi calculado o ganho de peso. Os resultados revelaram: 1) aumento na
ingestão de água no grupo tratado com residuo butanólico somente nas duas primeiras semanas do experimento (10
ao 14° dia); 2) redução do peso no grupo de ratas tratadas com cera na terceira semana do experimento (140 ao 21 0

dia); 3) diminuição no consumo de ração, nas 4 semanas do experimento nos grupos tralados com cera e resíduo
aquoso; nas duas últimas semanas constatou-se redução do consumo também no grupo tratado com resíduo
butanólico; 4) redução no ganho de peso em animais tratados com resíduo butanólico na primeira semana do expe·
rimento; 5) ao final do experimento, no 28° dia, observou-se redução do ganho de peso em relação ao 1° dia do
experimento, nos grupos tratados com resíduos aquoso e butanolico. Estes dados mostraram que realmente a
suainsonina tem esta propriedade de reduzir o consumo de alimento (isto é, anorexia) e, consequente redução do
ganho de peso, e que os principios tóxicos estão presente principalmente no resíduo aquoso, uma vez que neste
grupo foram encontradas diferenças significantes mais evidentes.
Apoio Financeiro - Fapesp: 1) Processo n° 00/05587-0 (Mestranda do ICB/USP). 2) Processo n° 00/01816-4 (Meslrando
da FCF/USP). 3) Processo n° 00/02000-8 (Mestranda da FCF/USP). 4) Processo n° 00/01734-8 (Graduanda da FMVZ!
USP).

HOSOMI, R Z.; HENRIQUE, B. S.; SCHWARZ, A .; HUEZA, 1.; HARAGUCHI, M.; GóRNIAK., S. L.;
SPINOSA, H. S.; BERNARDI, M. M. Avaliação do ganho de peso em ratos após tratamento com as frações
obtidas da extração das folhas de lpomoea carnea. Re\'ista Brasileira de Toxicologia, v.l3, n.I, p.130, 2000.
( Apresentado no 12° Congresso Lalinoamericano de Toxicologia , Campinas, 2000 - Resumo fi. 235 ).

207

> • ar , acêuticas
Paulo



!.' 154
'~FEITOS BIOQuíMICOS E HISTOPATOLÓGICOS DA ADMINISTRAÇÃO DE DIFERENTES FRAÇÕES no EX
TRATO DA /pomoea carnea EM RATOS.

Henrique. B. S.'; Hosomi, R. Z.2; Schwarz. N; Hueza. I'; Haraguchi, M.; Dagli, M. L; Górniak, S. L.; Bernardi, M. M.;
Spinosa, H. S.lnstituição: Departamento de Patologia, Disciplina de Farmacologia Aplicada e Toxicologia, Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

A Ipomoea carnea. planta arbustiva da família das Convolvulaceae, apresenta o alcalóide suainsonina como o mais
importante princípio ativo, que provoca, por inibição da enzima a-manosidase ácida ou lisossômica. acúmulo de
oligossacarídeos não metabolizados adequadamente nas células, principalmente as nervosas. Este alcalóide inibe'
também a manosidase li, alterando a síntese, o processamento e o transporte de glicoproteinas, resultando em
disfunção da adesão celular à moléculas. alterações nos hormônios circulantes e vários receptores de membrana. A
planta possui também outros dois alcalóides, calistegeinas C, e B

2
, que inibem a b-glicosidase, exacerbando o efeito

da suainsonina. Foi descrito em diferentes espécies animais, que a ingestão destas toxinas, produz alteração nas
concentrações séricas das transaminases oxalacéticas (TGO) e pirúvica (TGP), gama glutamil transferase (GGT),
uréia (SUN), creatinina (CK) e vacuolização do citoplasma celular, principalmente de neurônios. Assim, o objetivo do
presente estudo foi o de avaliar as possíveis alterações bioquímicas e histopatológicas em ratos tratados com as
diferentes frações obtidas a partir da extração das folhas verdes da Ipomoea carnea. Ratas Wistar, jovens, foram
divididas em 4 grupos e receberam por via oral (gavage) uma das seguintes frações da planta: cera (n=4), resíduo
butanólico (n=4) ou resíduo aquoso (n= 5), diluídos em água destilada, na dose de 15mgl kgl dia, durante 28 dias. As
ratas do grupo controle (n=5) receberam o veículo pela mesma via. Após o último dia de experimento, estas ratas
tiveram seu sangue coletado para testes bioquímicos e seus órgãos encaminhados para estudo histopatológico. Os
resultados não revelaram a existência de alteração significante entre os parâmetros bioquímicos dos vários grupos (
TGO, TGP, GGT, BUN e CK) . Provavelmente o número reduzido de animais em cada grupo foi responsável por estes
valores; novos estudos em ratos estão sendo iniciado~ com o objetivo de confirmar estes dados bioquímicas. Quanto
ao estudo histopatológico, foi observado a presença oe vacúolos no citoplasma celular do fígado, tireóide, pâncreas
e rins de ratas que receberam a fração aquosa. Este~; achados mostram que a fração aquosa da planta contém os
princípios tóxicos. uma vez que estudos anteriores mostraram que a suainsonina tem a capacidade de causar a
doença do armazenamento lisossomal, caracterizado pelo mais ·importante sinal. ao nivel celular, desta desordem.
Apoio Financeiro - Fapesp: 1) Processo n° 00/01816-4 ( Mestrando da FCF/USP). 2) Processo n° 00/05587-0 (Mestranda
do ICS/USP). 3) Processo n° 00/02000-8 (Mestranda da FCF/USP). Processo n" 00/01734-8 (Graduanda da FMVZJ
USP)

~NRIQUE, B. S.; HOSOMI, R. Z.; SCHWARZ, A .; HUEZA, L; HARAGUCHI, M.; DAGLI, M. L.;
GORNlAK, S. L.; BERNARDI, M. M.; SPINOSA, H. S. Efeitos bioquímicas e histopatológicos da
adnúnistração de diferentes frações do extrato da /pomoea carnea em ratos. Revista Brasileira de
Toxicologia, v.l3, n.l, p.89, 2000. ( Apresentado no 12° Congresso Latinoamericano de Toxicologia,
Campinas, 2000 - Resumo n. 154)
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2° - Efeitos da administração de diferentes doses da fração aquosa final,

obtida das folhas da Ipomoea camea, na água de bebida, durante 21 dias à

ratas Wistar

Foram utilizadas 20 ratas divididas em 4 grupos iguais: 1 grupo controle e 3

grupos experimentais. Os animais do grupo controle (n=5) receberam apenas água

como dieta hídrica. Os grupos experimentais receberam 0,7 (n=4); 3,0 (n=5) ou 15,0

(n=4) mglkg/dia da fração aquosa final pela água de bebida. Os animais foram

mantidos em gaiolas individuais para determinação exata do consumo de água e

ração de cada animal durante os 21 dias experimentais. O peso foi diariamente

verificado e, semanalmente calculado o ganho de peso de cada animal. Ao final do

21 0 dia do experimento os animais foram submetidos a eutanásia e porções

teciduais do fígado, rins, pâncreas e tireóide coletados para posterior estudo

histopatológico.

A análise estatística empregada (ANOVA e post-test Tukey-Krumer) revelou

não haver alterações no consumo de ração dos animais experimentais. Porém,

redução na ingestão hídrica dos animais dos grupos 3,0 e 15,0 mg/kg/dia foi

observado do 5° ao 21° dia do experimento. O peso dos animais do grupo 15,0

mg/kg/dia mostrou-se inferior aos demais grupos durante todo o período em que se

realizou o experimento. O ganho de peso total, ou seja, a diferença entre o peso

inicial (1° dia) e final (21° dia), dos animais deste mesmo grupo (15,0 mg/kg/dia),

mostrou-se reduzido quando comparado ao ganho de peso dos animais do grupo

controle neste mesmo período.

O estudo histopatológico detectou vacúolos citoplasmáticos nas células

hepáticas, renais, pancreáticas e tireoideanas provenientes dos animais dos grupos

3,0 e 15,0 mg/kg/dia, sendo que, a vacuolização mostrou-se mais exacerbada nos

animais do grupo 15,0 mg/kg/dia.

Desta forma, observou-se que a dose de 0,7 mglkg/dia mostrou-se não

tóxica aos animais e que a dose de 15,0 mg/kg/dia mostrou ser a mais tóxica,

acarretando alterações na ingestão hídrica, peso, ganho de peso e vacuolização

extrema de tecidos vitais como fígado, rins e também tireóide e pâncreas.
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