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Pi{osofia da :Nova CEra

')Io fongo de três mie anos a liumanidade veio se afastando cada vez

mais da Lei da :Natureza, que é a Lei do Vniverso, a Vontade de CDeus,a Verdade".

:Movido pefo materia(ismo, que ofaz acreditar somente naquifo que

vê, e pefo egoísmo, que o Cevaa agir de acordo com a sua própria conveniência, o

liomem tornou-se prisioneiro de uma am6ição desmedida e inconseqüente e vem

destruindo o equiCi6rodo pCaneta, criando para si e seu semeCliante,desarmonia e

infe(icidadé.

jls graves conseqüências do desrespeito as Cei:Naturais podem ser

verifú:adas na jlgricuCtura, na :Medicina, na Saúde, na (Educação,na jlrte, no :Meio

jlm6iente, na PoCítica, na CEconomiae em todos os demais campos da atividade

liumana. CEssasituação já cliegou ao seu Cimite.Se continuar agindo assim, é certo

que o liomem aca6ará destruindo o pCaneta e a si mesmo.

O propósito da Pifosojia da :Nova CEraé despertar a liumanidade,

aCertando-a para essa triste rea(idade. CECacuCtiva o espirituaCismo e o aCtruísmo,

faz o liomem crer no invisíveC e ensina que e.xjstem espírito e sentimento não só no

ser liumano, mas tam6ém nos animais, nos vegetais e nos demais seres.

jl oração, a jlgricuCtura :Natura( e o (j3efosão prática dessa fifosojia,

capaz de transformar as pessoas materia(istas em espiritua(istas e as egoístas em

aCtruístas, restituindo aopCanetaseu equiCí6rioorigina[

Seu 06jetivo finar é reconduzir a liumanidade a uma vida concorde

com a Lei da :Natureza e construir uma nova civiCização,a(icerçada na verdadeira

saúde, na prosperidade e na paz".

:MO'l(FI1 01(JlCDjl



o que seria a reafização de um sonlio?

CÉafgo com certeza difíci{ de responder,ou mesmo definir. 'Ta{vezporque
ninguém ao certo sai6a o quanto chorou e suou na reaEizaçãode um

projeto acafentado durante anos.
(]?rojetosesses que reúnem tantas vidas que acreditam que somos capazes,

que nos fevantam e nos ajudam a prosseguir quando acliamos quejá não
podemos mais. }Ifgumas dessas vidas quejá não estão mais entre nós, por

motivos que a causa desconliecemos, mas que as fem6ranças sempre tão
queridas nosfazem ter vontade de sermos pessoas me{liores e {utarmos

cada dia mais por um mundo me{fior.

Q!iando era criança e sonliava com ofuturo, não imaginava que caminho
deveria trilliar, ou quem iria conliecer. Sa6ia apenas que desejava no

fundo do coração que viesse a ser rea{idade. Com o passar do tempo as
oportunidades vieram e minlia missão inocente de criança que apenas
desejava, foi dando {ugar à {uta que seguiu - se de inúmeras noites de

sono perdidas. Q!ie somou - se às afegrías e aos sorrisos queforam
transformando - me em Jfomem.

(])ificuúfades que se asseme{liavam aos nós do 6am6u, que quanto mais se
formassem ao fongo de seu corpo, mais forte ficavam, conforme ao que

aprendi um dia.
CPorisso e por tudo o mais que esta o6ra possa representar e acrescentar

aos que ferem, dei{.o nas mãos dosfuturos 9rfestres ojufgamento deste

tra6a{lio, que espero seja uma fonte de inspiração e dedicação.

(}3renoSc/iumalier Jfenrique



(j)edico a realização deste traGa{/ioàs pessoas que com
todo amor ajudaram-me a tri{/iar esse camin/io:

;i CJYEVSe a :MPJSJfV-Sfl:Mfl por toda proteção rece6iáa.

j minlia mãe Iracema que para mim, é um e~mpfo de {uta, deforça e de
amor. Q!le aprendeu a passar por cima de suas próprias dificuUades e

tristezas para sonliar junto comigo. Vma pessoa que afém ~. a6rir-me os
portais da vida, ensinou-me que não importava o quefizesse, mas o que

fosse para ganliar o amor de (j)eus e que inspira - me a cada dia ser

afguém melhor efazer a diferença. flfguém que ensinou - me que não

posso mudar o mundo sozinfio, mas que não perdendo minlia essência

podia mudar o meu mundo e acrescentar afgo na vida dáquetés quefazem
parte deté.

flo meu pai Jfenrique, que com todo esforço e decEicaçãotornou 'VÍáve{a
reafização deste sonfio.

j minlia querida innã o/anessa, que apesar de não encontrar - se

fisicamente entre nós, dá - me a certeza todos os dias que acompanlia
meus passos aco{!iendo - me em seu sorriso gracioso como uma {uz no

finnamento.

P, a toda minliafamí{ia: especia{mentemeus avós, minlia innã Lara,
minlia tia (Be{e à minlia prima (Paufa, por todo o carinfio e aco{fiiáa

sincera apoiando - me na conc{usão deste tra6a{fio.

p, a :Ministro Isa6e{ por todas as oraçõesfeitas com todo o seu amor, a
minlia eterna gracEitão.
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}I qqu;t (j)P.CI:MP/N'IOS p,s(jXE,CI}IIS.

)i (]!rofa.(])raJ{e!:enícede Souza Spinoza, que com todo seu prestígio e

e:{periência muito me a~[iou em minlia fonnaçiúJ cientifica. Que com
todo seu carinho esteve sempre presente nos momentos mais decisivos,

sendo um grande e~mpfo de áiscipfina e serieáade a ser seguido ao fongo
de minlia carreira acaáêmica.

)i (]!rofa.(j)ra Si[vana Lima qórnia~ quefoi a responsáve[ pefo meu

ingresso na área cientifica e que aprendi a considerar como uma grande
({mãe': que sou6e ser rigorosa e ao mesmo tempo ofereceu - me carinho nos

momentos em que precisei deforças para rea[mente acreditar que seria

capaz. Q!le tornou viáveis grandes oportunúfadés de crescimento pessoa[
e profissiona[ provando - me em sua sa6eáoria que reafizar um sonfio é

áifíci[, mas nunca, impossíveL}I afguém quefez - se presente, sendo uma
dás maiores responsáveis por todo o sucesso o6tido nesse :Mestraáo.

Com certeza, ao fongo niúJ só áe minlia carreira, mas ao fongo áa vidá
fevarei seus ensinamentos. q>orisso e por tudo o mais, as pafavras tornam

se insuficientes para e~essar 11Jinliasincera e eterna gratúfão.
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Schumaher-Henrique, B. Estudo dos efeitos tóxicos da administração
prolongada de Ipomoea carnea em caprinos. [Study of the toxic effects of
long-term administration of Ipomoea camea to goats]. 2002. 96f. Dissertação
(Mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas) - Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Ipomoea camea, planta tóxica da família da Convolvulaceae, possui a
suainsonina um alcalóide indolizidínico, o qual promove inibição da
enzima a-manosidase ácida ou lisossômica levando ao acúmulo celular
de oligossacarídeos não metabolizados adequadamente, causando
vacuolização celular. A planta também possui outros alcalóides, as
calisteginas que inibem as j3-glicosidases, agravando o efeito causado
pela suainsonina. O objetivo do presente estudo foi de avaliar as
possíveis alterações clínicas, bioquímicas, hematológicas, neuroquímica
e patológicas em caprinos tratados com diferentes doses de ,. camea.
Foram usados 25 caprinos, divididos em 5 grupos iguais: 4 experimental
e 1 controle. Os caprinos dos grupos experimentais receberam durante 4
meses diferentes doses de ,. camea: 2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg/dia.
Semanalmente, os animais foram pesados e avaliados clinicamente.
Coletou-se sangue da veia jugular, quinzenalmente, para determinação
da concentração de glicose, colesterol, alanina transferase (ALT),
aspartato transaminase (AST), uréia e creatinina, e mensalmente para a
determinação do hemograma. No final do período experimental, todos os
caprinos foram submetidos à eutanásia e fragmentos de cérebro,
medula espinal, nervo ciático, tireóide, miocárdio, fígado, rim, baço,
pulmão, pâncreas e intestinos foram coletados e fixados para estudo
anatomopatológico. Os resultados mostraram que os animais
experimentais apresentavam nistagmo, tremores musculares, fraqueza
dos membros pélvicos, incoordenação motora e ataxia. O estudo
bioquímico revelou que os animais experimentais apresentaram menores
níveis de glicose e aumento nos níveis de AST, ALT e creatinina. O
estudo hematológico mostrou significante redução nos níveis de
hemácias, hemoglobina e hematócrito. A histopatologia revelou
alterações vacuolares no fígado, pâncreas, tireóide, células renais e em
neurônios do sistema nervoso central. Os resultados apresentados
permitem concluir, que a ingestão da ,. camea produz toxicidade para a
espécie caprina de forma dose-dependente.

Unitermos: Ipomoea camea; Caprinos; Intoxicação; Suainsonina;
Calisteginas; Manosidoses; Vacuolizações.

--,.... ::I



Schumaher-Henrique, B. Study of the toxic effects of long-term
administration of Ipomoea camea to goats. [Estudo dos efeitos tóxicos
da administração prolongada de Ipomoea carnea em caprinos] 2002. 96f.
Dissertação (Mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas) -
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São
Paulo.

Ipomoea carnea, a shrub plant of Convolvulaceae family, possess
swainsonine, an indolizidinic alkaloid, which promotes cellular accumulation
of not metabolized oligossacarides, due to inhibition of acid or lisossomal a-
manosidasis enzyme, causing cellular vacuolization. The plant also has other
alkaloid, the calystegein, which inhibits [3-glicosidase, aggravating the effect
of the swainsonine. The objective of the present study was to evaluate the
possible clinical, biochemical, hematological, pathological and
neurochemistry alterations in goat treated with different doses of green
leaves of the Ipomoea carnea. It was used 25 goats, divided in 5 equal
groups: 4 experimental and 1 control. Goats from experimental groups
received, during 4 months the different doses of Ipomoea carnea: 2,5; 5,0;
10,0 and 30,0 9 of plantlkg of live weight Iday. Weekly, the animais were
weighted and evaluated clinically. Before the experimental period and every
other week blood samples were taken from jugular vein in order to determine
the and the concentration of the glucose, cholesterol, alanine transaminase
(ALT), aspartate transaminase (AST), y-glutamyltransferase (GGT), blood
urea nitrogen (BUN), and creatinina, and every month to determinate the
hemogram. At the end of the experimental period, ali the goats were killed
and fragments from brain, spinal cord, sciatic nerve, thyroids, myocardium,
liver, kidney, spleen, lung, pancreas, intestine were collect, fixed in 10%
formalin and routinely embedded in paraffin. Results showed that the animais
from ali experimental groups presented nystagmus, muscular tremors,
weakness of the hind limbs, incoordination of mÇ>vementand ataxia. The
biochemical study revealed that these animais presented significant increase
in the AST, ALT and creatinine levels, when compared with goats from
control group. The hematological study showed significant reduction in the
levels of hemoglobin, and hematocrit in ali goats that had been treated with
Ipomoea carnea. The histopathology revealed degenerative vacuolar
alterations of liver, pancreas, thyroid, kidneys cells and in the neurons of the
central nervous system in animais that received the plant and these
alterations were more prominent in goats treated with the higher dose of
I.carnea. Thus, the results presented here permit to conclude that the
ingestion of Ipomoea carnea, is certainly toxic in goat production.

Uniterms: Ipomoea carnea; Goats; Intoxication; Swainsonine; Calystegein,
Vacuolization; Manosidase.
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A Ipomoea camea Jacq. ssp. fistulosa (Mart.) Choisy

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

gossypioides Parodi, I. texana Coulter) (Fig.1) pertencente à família

Convolvulaceae. É planta perene, arbustiva, leitosa, caules ocos e glabros,

pouco ramificada, porte ereto, medindo 1-3 m de altura. Suas folhas são

alternadas, glabas, longo-pecioladas, medindo 10-30 cm de comprimento

por 5-15 cm de largura. As inflorescências são axilares, em cimeiras, com

muitas flores de 5-8 cm de comprimento, sustentadas por longo pedúnculo.

Multiplica-se por estacas e por sementes, que são ovóides-cuneiformes, com

8-10 mm de comprimento, superfície pouco áspera, escura, intensamente

recoberta por pêlos ferrugíneos, o que justifica o nome de "algodão-bravo"

(HOEHNE, 1939; LORENZI, 1991; LORENZIe SOUZA, 1995).

No Brasil, dependendo da região, a Ipomoea camea pode receber

diferentes nomes populares. Assim, no Pará é conhecida como "algodão-

bravo", no Ceará como "canudo-de-Iagoa", no Mato Grosso do Sul como

"algodão-do-pantanal" ou "algodão-do-brejo", na Paraíba como "capa-bode"

e, na região Amazônica, "manjorana". Pode ter ainda outras denominações

como "mata-pinto", "salsa-branca" e "campainha-de-canudo" (TOKARNIAet

aI.,1960; TOKARNIA et al.,2000).
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Fotografada por: Marcos Barbosa Ferreira

Figura 1- Ipomoea camea Jacq. ssp. fistulosa (Mart.)Choisy.
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A Ipomoea camea tem ampla distribuição (LORENZI, et aI.,1991),

ocorrendo no nordeste do país principalmente no Vale do São Francisco e

no sul do Piauí, onde é uma das poucas plantas que se conserva verde

durante o período da seca. Seu habitat é nas margens dos rios e lagoas ou

em regiões inundáveis que ficam cobertas de água durante parte do ano. No

Mato Grosso do Sul, a Ipomoea camea é comum no pantanal, crescendo em

suas partes alagadiças; no estado do Rio de Janeiro é utilizada para

formação de cercas vivas (TOKARNIA et al.,2000)..

A Ipomoea camea mantêm-se verde durante todo o ano, sendo

resistentes a longos períodos de seca (HOENE, 1939). Assim, em épocas de

escassez de alimento esta planta fornece matéria verde aos animais de

produção; sob estas condições, os bovinos, ovinos e caprinos podem

intoxicar-se (TOKARNIAet aI., 1960; TOKARNIAet al.,2000).

A exposição crônica à planta leva ao quadro de intoxicação,

porém os primeiros sinais aparecem alguns dias após o início da sua

ingestão, resultando em emagrecimento, ataxia . ou "embriaguez"

(TOKARNIA et al.,2000). DE BALOGHet aI. (1999), relatam que o quadro de

intoxicação pode ser revertido após a retirada da Ipomoea camea.

Entretanto, deve ser ressaltado que os animais podem desenvolver gosto

pela planta ou adquirirem o "vício" de ingeri-Ia, mesmo quando há

abundância de pasto, embora tal fato não tenha ampla aceitação

(TOKARNIA et aI.,2000).
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No Brasil, Hoehne, em 1939, mencionou que a toxicidade da

Ipomoea camea já era conhecida "desde séculos" para bovinos e caprinos,

chamando os animais de "encanudados", isto é, intoxicados pelo "canudo"

(nome popular da planta), os quais apresentavam "marcha trôpega, cabeça

voltada para o chão, visivelmente doente".

Mais recentemente, TOKARNIA et aI. (1960), trabalhando com

bovinos, ovinos e caprinos, conseguiram reproduzir o quadro de intoxicação.

Neste estudo, verificou-se que os bovinos mostraram emagrecimento

progressivo, lerdeza e pelo áspero; os ovinos apresentaram sintomas pouco

definidos, caracterizados pela falta de apetite, apatia e lerdeza; e em

caprinos foram observadas alterações nervosas bem definidas, traduzidas

principalmente por dificuldade de locomoção.

TARTOUR et aI. (1974), trabalhando com caprinos, alimentados

diariamente com 5 g/kg de Ipomoea camea, constataram a ocorrência de

óbito entre 15 a 49 dias de administração e observou-se a elevação de

temperatura corporal, ainda, no decorrer do experimento, estes animais

desenvolveram progressiva fraqueza e paresia dos membros pélvicos e,

posteriormente, a morte.

MATOS (1983), em artigo de revisão, comenta que o "canudo" é

responsável por embriaguez de reses, tornando-as assustadas, fazendo-as

correr, saltar e fugir ao menor gesto do pastor. Estes mesmos sintomas

foram também descritos em caprinos (TIRKEY et aI., 1987; SRILATHA et aI.

1997) .

5
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DAMIRet ai. (1987) ao intoxicarem cabras e ovelhas com folhas e

caules de I. fistulosa mostraram que os animais apresentavam inapetência,

depressão, fraqueza nos membros pélvicos, acompanhada de dispnéia e

visível palidez de mucosa.

BRANDÃOet ai. (1989), em artigo no qual cadastra as plantas

tóxicas para herbívoros, comentam que a intoxicação por Ipomoea camea,

além de produzir alterações nervosas, pode também causar o

emagrecimento progressivo.

Recentemente, um estudo criterioso, conduzido por DE BALOGH

et ai. (1999), verificando os efeitos da Ipomoea camea em caprinos, tanto

em animais intoxicados naturalmente, como naqueles cuja intoxicação foi

induzido experimentalmente, observaram que, em ambas situações, os

caprinos apresentaram sintomas nervosos, como ataxia, tremores de cabeça

e dificuldade de locomoção. Estes mesmos autores relatam, ainda, pequeno

aumento sérico de lactato desidrogenase (LDH) e flutuação nos níveis de

aspartato amino transferase (AST); também, observaram aumento evidente

dos níveis de creatinina quinase (CK) e da uréia sangüínea (BUN). Quanto

ao hemograma, estes autores verificaram discretas mudanças nos valores

de hemoglobina e do hematócrito.

Por outro lado, TARTOUR et ai. (1974), administrando a5 glkg/dia

de Ipomoea camea a caprinos, por 49 dias, verificaram consistentes

alterações hematológicas, tais como anemia e leucopenia progressiva,

achados estes semelhantes aqueles encontrados por DAMIRe TARTOUR

(1987), tanto em caprinos como em ovinos.

6
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Em relação aos achados histopatológicos, DE BALOGH et aI.

(1999) verificaram que os caprinos intoxicados pela planta apresentavam,

tanto no cérebro como na medula espinal, vacuolização de neurônios e das

células da glia em associação com esferóide axonal e, ainda, foi observada

a perda das células de Purkinje. A vacuolização do citoplasma foi também

verificada em neurônios do plexo mesentérico do intestino delgado e em

células epiteliais do rim. Estas mesmas alterações, observadas no rim de

caprinos intoxicados com a Ipomoea camea, já haviam sido descritas por

outros pesquisadores (DAMIR et aI., 1987; SRILATHA et aI.,

1997;TOKARNIA et aI., 1960; TIRKEY et aI.,2000). Corroborando com estes

achados histopatológicos, HENRIQUE et aI. (2000), em estudo conduzido

em ratos que receberam o extrato aquoso de folhas de Ipomoea camea na

dose de 15 mg/kg, por via oral, durante 28 dias, observaram a presença de

vacuolizações citoplasmáticas no fígado, rim e tireóide.

DE BALOGH et aI. (1999) além dos achados histopatológicos

observaram em microscopia eletrônica também a presença de vacúolos no

cerebelo, sendo que estes continham fragmentos amorfas membranosos ou

pequenas quantidades de material granular.

TIRKEY et aI., (1988) realizaram estudo fitoquímico com extratos

da Ipomoea camea, encontrando a presença de alcalóides tanto no extrato

aquoso, como etéreo e presença de glicosídeos e tanino no extrato aquoso.

Recentemente, DE BALOGH et aI. (1999) isolaram os princípios

ativos tóxicos da Ipomoea camea. Estes pesquisadores isolaram a

suainsonina, um alcalóide indolizidínico, que pode também ser encontrado
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em plantas dos gêneros Astragalus, Oxytropis e Swainsona, as quais vem

causando, principalmente, no oeste dos Estados Unidos, grandes perdas na

criação animal (JAMES e NIELSON, 1988). Além da suainsonina, foi

também constatada a presença calistegina 82 e também de calistegina C1,

sendo esta última encontrada em diminuta concentração. A Fig. 2 mostra a

estrutura química destas substâncias químicas encontradas na Ipomoea

camea.

HO
, , ,

'.OH

OH

, .....,
.....

.OH

OH OHOH

Calistegina 82 Calistegina C1

OH

OH

Suainsonina

Figura 2: Estrutura química de alguns alcalóides presentes na

Ipomoea camea.
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Sabe-se que o lisossoma é o principal centro de eliminação e

reciclagem das células. Esse corpúsculo cataboliza macromoléculas

celulares e extracelulares, gerando aminoácidos, ácidos graxos, ácidos

nucléicos e açúcares para a reutilização na síntese celular. O catabolismo

das macromoléculas nos lisossomos pode ser considerado como uma

seqüência linear de reações, em que o produto de uma reação serve como

substrato para a reação seguinte. A degradação de todas as quatro classes

de macromoléculas biológicas é mediada por grandes quantidades de

hidrolases ácidas. Normalmente, quase todas as hidrolases lisossômicas

estão presentes em níveis de atividade suficientemente elevados e o

acúmulo do substrato ocorre apenas quando a atividade residual estiver

abaixo do limiar crítico da atividade enzimática normal (KING et al.,2000).

A doença do armazenamento lisossomal adquirida pode ocorrer

pela ingestão de certos alcalóides, como a suainsonina, uma substância que

causa acentuada inibição da hidrolase ácida chamada a-manosidase

(TULSIANI e TOUSTER, 1983; TULSIANI et a/.,1988), causando o acúmulo

da manose oriunda de oligossacarídeos no lisossoma de diferentes células,

particularmente, neurônios, hepatócitos e células pancreáticas. O

decréscimo da atividade desta enzima resulta em acúmulo anormal de

catabólitos no interior dos lisossomos, levando a um comprometimento grave

da estrutura e funcionamento da célula e, no último estágio, morte celular

(ELBEIN, 1989).

9
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Além desta alteração, a suainsonina também inibe a manosidase

" do Complexo de Golgi, enzima chave da glicosilação de muitas

glicoproteínas (ELBEIN, 1989; DE BALOGH et ai., 1999, DRIEMEIER,

2000). Está alteração faz com que haja disfunção na adesão celular de

moléculas como hormônios circulantes e vários receptores de membrana.

Estes efeitos produzidos pela suainsonina podem levar alterações no

Sistema Nervoso Central (SNC) (ELBEIN, 1989), comprometimento de

funções endócrinas (STEGELMEIER et ai., 1994, TAYLOR e STRICKAND,

1998), reprodutivas (PANTER e HARTLEY, 1989), imunes (KARASUNO et

ai., 1992), embriogênicas (NELSON et ai 1980), função gastrointestinais

(PAN et aI., 1993) e comprometimento renal (HUXTABLE e DORLlNG,

1983).

Em relação a calistegina B2 e C1, sabe-se que estes alcalóides

são potentes inibidores da a e i3-glicosidase, como também da a-

galactosidase (MOLYNEUX et ai, 1993; ASANO et aI.,1995; ASANO et aI.,

2000). Portanto, sugere-se que a presença destes alcalóides pode produzir

uma exacerbação da inibição produzida pela suainsonina (MOLYNEUX et

ai., 1995).

Doença do armazenamento lisossomal geralmente refere-se a

uma alteração em que uma crescente quantidade de material não degradado

acumula-se no interior dos lisossomos, freqüentemente levando a morte da

célula (JOLLY et ai.,1973; KING et al.,2000).

10
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Algumas destas doenças são conhecidas como sendo herdadas e

muitas delas estão associadas a uma deficiência genética de uma enzima

lisossômica específica. Por causa da deficiência enzimática, uma reação

catabólica específica não ocorre e os substratos se acumulam nos

lisossomas, como ocorre em bovinos Red Angus e com a doença Pompe em

humanos, que estão associadas a uma deficiência de a-glicosidase, levando

ao acúmulo lisossômico do glicogênio (JOLLY; 1973).

Alguns estudos associam a presença de princípios ativos

presentes em plantas e a inibição das manosidases e glicosidases, em

diferentes espécies animais, com o conseqüente aparecimento de distúrbios

metabólicos, como as doenças de acúmulo lisossomal, (DORLlNG, 1978;

EVERIST, 1981). Assim, esta patologia pode ocorrer pela ingestão de

plantas tóxicas como a Swainsona sp, Astragalus lentiginosis, Astragalus

pubentisimus e Oxytropis serica (JAMES, 1967; DRIEMEIER,2000). Essas

plantas pertencem a Família Fabaceae (Leguminosae) e contém o alcalóide

indolizidínico suainsonina, um inibidor da enzima lisossomal a-manosidase,

como anteriormente citado. A tabela ,1 mostra alguns exemplos de doenças

do armazenamento lisossomal envolvendo o Sistema Nervoso Central

(SNC).

No mesmo sentido, DE BALOGH et ai., (1999) relataram a

ocorrência de doença lisossômica induzida em caprinos que consumiram a

Ipomoea camea em Moçambique, na África.

11
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Tabela 1: Doenças do Armazenamento lisossomal, envolvendo o Sistema Nervoso
Central (SNC):

Doenças Enzima deficiente Produto Órgão Espécie
armazenado envolvido

Manosidose a-Manosidase Fragmentos de SNC, Bovina

glicoproteínas fígado e Felina (gatos)
baço

Manosidose J3-manosidase Fragmentos de SNC, Caprina

glicoproteínas, fígado e Bovina

oligossacarídeos baço Caprina

N-ligados

Pompe Tipo 11 a-glicosidase Glicogênio SNC, Bovina,

músculo e Felina (gatos)

baço e Canina

Fabry a-galactosidase Triexosilceramida Vasos Humana

sanguineos

da pele, rim

eSNC
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Os dados expostos acima mostram que a Ipomoea camea pode

produzir vários efeitos tóxicos, principalmente em animais de produção,

sendo a espécie caprina uma das mais atingidas. ° Brasilpossui a 9a maior

população de caprinos do mundo, com 12,2 milhões de cabeças, das quais

90% estão na região nordeste (RIBEIRO, 1997), onde esta planta é

encontrada em abundância.

Nas criações animais do país há poucos relatos a respeito dos

efeitos tóxicos de Ipomoea camea em animais em crescimento expostos a

esta planta. Neste sentido e, ainda, considerando que a Ipomoea camea é

uma planta freqüente em nossas pastagens, podendo ser ingerida pelos

animais em fase de crescimento e em condições naturais, pretende-se

estudar os efeitos tóxicos causados pela exposição a Ipomoea camea,

durante o período de crescimento/desenvolvimento de caprinos.
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Estudar os possíveis efeitos tóxicos produzidos pela exposição

prolongada, por 4 meses consecutivos, de diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e

30,0 glkg) de lpomoea carnea, durante o período de crescimento. Para

tanto, procedeu-se à:

Determinação do peso e ganho de peso;

Avaliação clínica;

Verificação do hemograma;

Dosagem de enzimas e componentes sangüíneos;

Avaliação neuroquímica do líquor;

Estudo anatomopatológico.
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3.1 Caprinos

Foram utilizados caprinos, machos, entre 4 e 6 meses de idade. Os

animais foram alojados em baias, nas instalações do Centro de Pesquisa em

Toxicologia Veterinária (CEPTOX) do Departamento de Patologia da

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São

Paulo (FMVZlUSP), Campus Administrativo de Pirassununga. Os animais

receberam, como alimento, capim Napier sp e cana-de-açúcar (Sacharum

officinarum L.) ad libitum e ração comercial.

3.2 Planta

Foi realizado o plantio da Ipomoea camea por estaqueamento em

uma área em torno de 1.500 m2de terreno no CEPTOX.

3.3 Material

3.3.1 Kits para bioquímica sérica

. glicose (Laborlab@);

. colesteroI ( Laborlab@);

. alanina aminotransferase (ALT) (Ecoline-25@, Merck@);

. aspartato aminotransferase (AST) (Ecoline-25@, Merck@);

. gama glutamiltransferase (GGT) (Ecoline-25@, Merck@);

. creatinina (Laborlab@ );

. uréia (Laborlab@).

17
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3.3.2 Equipamentos

. balança digital Mart @LC 200.

. microscópio óptico (Nikon@);

. espectrofotômetro 8382 Micronal@.

3.3.3 Material para o exame clínico

. estetoscópio

. termômetro clínico

3.3.4 Material para hemograma

. pipeta hematimétrica para hemácias;

. pipeta hematimétrica para leucócitos;

. câmara de Neubauer modificada;

. tubos capilares para determinação de hemograma;

. massa de vedação (Fanem<ID);

. microcentrífuga (Centimicro@. Mod.211 Fanem<ID);

. cartão de leitura de hematócrito;

. lâminas de vidro para microscopia (Perfecta@);

. microscópio óptico comum binocular (Olympus@);

18
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3.3.5 Para dosagem neuroquímica

Foram utilizadas reagentes de grau analítico (Sigma. e Merck.) e

água purificada por sistema Milli-Q para o preparo das soluções. Todos os

cuidados quanto à preparação, conservação e prazo de validade das

soluções empregadas foram rigorosamente cumpridos.

. Ácido clorídrico (HCI)

. Ácido etilenodiaminotetracético tetrasódico (EDTA)

. Ácido S-hidroxindolacético, forma livre

. Ácido homovanílico, forma livre

. Ácido perclórico ( CIH04)

. Ácido vanilmandélico (VMA)

. Dopamina

. Metanol absoluto HPLC

. Metabissulfito de sódio (Na2S20S)

. Noradrenalina, hidrocloridrato de

. Serotonina

. Acido Heptanossulfonico

. Fosfato de sódio monobásico

. Fosfato de sódio dibásico

. Ácido ortofosfórico

. Acido 3,4, diidroxifenilacético

. 3,4 diidroxibenzilamina (DHBA)

3.3.6 Ração comercial para caprinos (Socil@)

19
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3.4 Procedimentos

3.4.1 Administração de Ipomoea camea aos caprinos

Os caprinos receberam no cocho a Ipomoea camea recém

colhida, nas doses de 2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg. Para serem administradas,

caule verde com folhas e flores, recém colhido, foram triturados e

imediatamente oferecidos aos animais. Todas as manhãs, primeiramente

foram oferecidas a planta e após sua total ingestão, a dieta foi

complementada com cana-de-açúcar, capim napier e ração comercial.

3.4.2 Avaliação do peso e ganho de peso de caprinos

Os caprinos foram pesados individualmente imediatamente

antes do início do experimento e, a seguir, semanalmente, sempre no

período matutino, entre 8:00 e 9:00 h. O ganho de peso foi calculado a partir

dos pesos obtidos.

3.4.3 Avaliação clínica dos caprinos

Os caprinos foram submetidos à avaliação clínica,

semanalmente, no período matutino, sempre entre 8:30 e 9:30 h. Foram
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tomadas as frequências cardíaca e respiratória, a temperatura corpórea e a

coloração de mucosas, sendo seu critério de avaliação foi dado por escore,

ou seja, + para pálida, ++ para normal e para +++ hiperêmica.

3.4.4 Determinação do hemograma em caprinos

A colheita do sangue para este procedimento foi realizada

através da veia jugular, com seringas sem anticoagulante. Foram colhidos 5

ml de sangue, os quais foram transferidos para um frasco com 0,05 ml de

solução aquosa de ácido etilenodiamino-tetracético-disódico (EDTA) a 10%,

promovendo-se adequada homogeneização. As amostras de sangue foram

imediatamente submetidas aos exames após sua coleta. Com o sangue in

natura foram realizados esfregaços sangüíneos e, após secarem, foram

corados pelo corante de Rosenfeld. A determinação do hemograma foi

realizada segundo procedimento recomendado por Birgel (1982).

3.4.5 Dosagens de enzimas e componentes sangüíneos

o sangue de caprinos colhido por punção da veia jugular, com

seringas sem anticoagulante foi usado para obter-se o soro. Este material foi

usado para a realização da dosagem de glicose, colesterol GGT, ALT, AST,

uréia e creatinina; a dosagem foi feita por meio de kits comerciais

específicos e de um espectrofotômetro. Tratam-se de métodos enzimáticos,
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colorimétricos e cinéticos, os quais foram usados obedecendo-se as

recomendações dos fabricantes destes kits.

3.4.6 Coleta do líquor de caprinos por punção atlanto-occipital

Após a total contenção do animal, este foi mantido em decúbito

lateral, com a cabeça flexionada lateralmente sobre o corpo, ficando a

cabeça e a nuca em posição paralela ao solo. O local de inserção da agulha

foi na linha dorsal média, no ponto de intercessão com a linha imaginária

conectando os aspectos anteriores dos processos laterais dos atlas. A

agulha foi direcionada perpendicularmente à linha dorsal para o espaço sub-

aracnóide inferior. A coleta foi realizada por gotejamento em um frasco

estéril.

3.4.7 Dosagem de neurotransmissores centrais e seus respectivos

metabólitos: dopamina e serotonina

3.4.7.1 Cromatografia líquida da alta eficiência acoplada ao um

detector eletroquímico (HPLC-ED)

O sistema do HPLC-ED (Shimatzu@, Modelo 6A) é composto por

uma bomba, um amortecedor de impulsos, uma válvula injetora de 20 /lI, um

detector eletroquímico, um forno de coluna para manutenção da

temperatura, um registrador e um integrador (Modelo Chromatopac), todos

22
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da marca Shimatzu@. A coluna utilizada foi a C-18 (Supelco) medindo

220x4,6 mm com filtro de linha.

A técnica utilizada foi a de cromatografia em fase reversa com

pareamento iônico. Esta técnica fundamenta-se na cromatografia de

partição ou absorção.

3.4.7.2 Condições Cromatográficas

No preparo da fase móvel utilizada na quantificação das

monoaminas e seus metabólitos, foi utilizado um sistema isocrático

constituído de fosfato dissódico 12.H2O (7,16 g/l), ácido cítrico (4,20 g/l),

EDTA (40,0 mg/l), ácido heptanossulfônico (556 mg/l) e metanol (80 ml/l). O

pH desta solução será acertado para 3,0 com auxilio de ácido ortofosfórico.

A fase móvel foi filtrada em um sistema a vácuo e deaerado por

30 min com um fluxo de hélio antes de ser instalada no HPLC. Após sua

instalação no sistema cromatográfico, ela ainda permaneceu por uma noite

(ovemight) circulando em sistema fechado para estabilização do aparelho,

com um fluxo constante de 1,2 ml/min. O detector eletroquímico foi mantido

com potencial de +0,83 V no eletrodo de trabalho. A temperatura para

amostragem no HPLC foi mantida em 25°C.

Segundo a técnica cromatográfica, as substâncias foram

reconhecidas segundo seu tempo de retenção na coluna cromatog,ráfica

comparando-as com os padrões.

O limite de detecção foi de 0,02 ng para DA, DOPAC, NOR, 5HT
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e 5HIAA, e de 0,2 ng para HVA.

3.4.7.3 Preparo das soluções padrões de monoaminas

Os padrões de concentrações de 1 mM de NOR, DHBA, DA,

DOPAC, HVA, 5HlAA e 5HT foram diluídos em ácido clorídrico 0,1 M

contendo 0,02% de Na2S20s,distribuídos em tubos eppendori (1,5 ml) e, em

seguida estocados em freezer (- 80°C) por um período de até dois meses.

No momento da análise os padrões foram descongelados e diluídos 5.000,

10.000 e 20.000 vezes em ácido perclórico 0,1 M.

As micro-seringas, pipetas automáticas e vidrarias volumétricas

foram de boa procedência tendo em vista a necessidade de precisão exigida

para estas dosagens.

3.4.7.4. Preparo das amostras da amostra de líquor

Após a coleta de líquor dos caprinos conforme descrito no item

3.4.6, foi adicionado ao mesmo 500 ~I de padrão interno (DHBA) para cada

500 ul de líquor. Estas amostras foram acidificadas com 1°° ul de H CI1 ° M,

para reduzir o pH da amostra a 1, °, e com isto impedir a oxidação dos

neurotransmissores. Estas amostras foram então extraída por duas vezes

com 3 ml acetato de etila. Este acetato de etila proveniente da extração foi

evaporado com auxílio de corrente de nitrogênio até a secagem, este
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3.4.8 Estudo anatomopatológico

3.4.8.1 Microscopia óptica

Os animais do experimento foram submetidos a eutanásia, sendo

necropsiados e procedeu-de à coleta de fragmentos representativos do

cerebelo, tubérculo olfatório, córtex cerebral, núcleo basal, tálamo,

mesencéfalo, ponte, medula oblongata, cérebro, medula espinal, uma

porção do nervo ciático, tireóide, linfonodos, fígado, pâncreas, intestino

delgado, baço, pulmão, rim e miocárdio. Estes fragmentos foram fixados em

formol a 10%; posteriormente, o material foi emblocado, cortado e corado

com hematoxilina-eosina, para observação de possíveis alterações ao nível

de microscopia óptica.

3.4.8.2 Microscopia eletrônica

Fragmentos do cerebelo, fígado e rim foram também processados

para microscopia eletrônica, sendo processados através de fixação em

glutaraldeído a 2% e tampão fosfato (PBS) pH 7,3 a 4°C por 2 hs, após a

fixação com tetróxido de ósmio a 1% e inclusão em araldite.
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3.5 Delineamento Experimental

Avaliação dos possíveis efeitos tóxicos da administração, por 4

meses de folhas de I. camea, no cocho a caprinos.

Foram utilizados 25 caprinos, divididos em 5 grupos iguais: 4

experimentais e 1 controle. Os caprinos dos grupos experimentais

receberam, durante 4 meses, no cocho, as diferentes doses das folhas de I.

camea: (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg/dia), como descrito no item 3.4.1.

Semanalmente, os animais foram pesados, calculando-se o ganho de peso e

foi realizada a avaliação clínica dos animais, conforme descrito,

respectivamente, nos ítens 3.4.2 e 3.4.3 Quinzenalmente, foi coletado o

sangue para a dosagem das diferentes substâncias (item 3.4.5) e

mensalmente para a realização do hemograma (item 3.4.4). Um dia após a

última administração de Ipomoea camea, os animais foram contidos,

procedendo-se a coleta do líquor, conforme descrito no item 3.4.6, para a

posterior dosagem de neurotransmissores centrais (3.4.7). Os animais que

vieram a óbito ou foram sacrificados in extremis foram submetidos à

necropsia completa e a coleta de material para o estudo anatomopatológico,

conforme descrito no item 3.4.8.
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3.6 Análise Estatística

Os resultados estão apresentados na forma de média, seguidos por

seu respectivo desvio-padrão.

Foi empregado o teste de Bartlet para se verificar a

homocedasticidade dos dados (GAD e WEIL, 1989). Como todos os dados

obtidos foram paramétricos, segundo este teste, foi empregada a análise de

variância ANOVA, proposta por Snedcor (1946), para a comparação das

médias entre os vários grupos. Para a detecção das diferenças significantes

entre os grupos posteriormente a analise de variância ANOVA, o teste de

escolha foi o de Dunnett, uma vez que todos os grupos, apresentam número

de observações (n) aproximadamente semelhantes (GAD e WEIL, 1989).

A probabilidade de p<O,05 foi considerada capaz de revelar

diferenças significantes entre os grupos.

Para a análise estatística, foi empregado programa software

GraphPad Instat v2.01 (GRAPHPAD, 1993).
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As análises estatísticas referentes aos dados obtidos dos

animais que receberam 10,0 g/kg foram realizadas até a 15a semana e

aqueles do grupo de 30,0 g/kg até a 10a semana, uma vez que houve

redução do número de animais, pôr óbito, nestes grupos. A Tabela 2 mostra

e a Figura 3 ilustra, o peso dos caprinos em crescimento, tratados durante 4

meses com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea.

Nota-se que não foram observadas alterações significantes (p>0,05) no peso

dos animais, dos diferentes grupos, em nenhum dos dias avaliados.

Em relação ao ganho de peso semanal (Tabela 3 e Figura 4),

as análises de variância realizadas revelaram haver diferenças entre os 5

grupos na 9a, 10a, 14a, 15a, 16a, 17a e 18a semanas do experimento

(F=3,306, df=4/20; F=3,997, df=4/20; F=4,040, df=3/15; F=3,376, df=3/15;

F=13,601, df=2/12; F=4,863, df=2/12; e F=4,135, df=2/12, respectivamente;

p<0,05). A aplicação do teste de Dunnett revelou haver diminuição

significante (p<0,05) de ganho de peso dos animais do grupo de caprinos

tratados com 5,0 g/kg de Ipomoea camea em relação ao grupo controle na

10a, 15a, 16a, 17a e 18a semanas do experimento. O teste de Dunnett

revelou, ainda, que os animais do grupo de caprinos tratados com 10,0 glkg

de Ipomoea camea durante 10a, 14a e 15a semanas de experimento,

apresentaram diminuição significante (p<0,05) no ganho de peso em relação

ao grupo controle. Ainda, o teste de Dunnett revelou haver diminuição

significante (p<0,05) do ganho de peso dos animais do grupo de caprinos

tratados com 30,0 glkg de Ipomoea camea, em relação ao grupo controle na

9a semana do experimento.
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A Tabela 4 mostra e a Figura 5 ilustra o ganho de peso mensal

e total destes animais. Assim, as análises de variância realizadas revelaram

haver diferenças entre os 5 grupos no 1°, 2° e 3° mês do experimento e no

período total (F=3,529, df=4/24; F=6,661, df=4/21; F=4,688, df=3/15 e

F=16,033, df=2/12, respectivamente; p<0,05). A aplicação do teste de

Dunnett mostrou haver diminuição significante (p<0,05) de ganho de peso

dos animais do grupo de caprinos tratados com 10,0 e 30,0 g/kg de Ipomoea

carnea em relação ao grupo controle, no 1° e 2° mês do experimento. O

teste de Dunnett revelou, ainda, que os grupos de animais tratados com 5,0

e 10,0 g/kg de Ipomoea carnea, apresentaram, no 3° mês e no período total,

diminuição significante (p<0,05) do ganho de peso em relação ao grupo

controle. Considerando-se o ganho de peso, durante todo o experimento,

verificou-se que os caprinos tratados com 2,5 e 5,0 g/kg de Ipomoea camea

apresentaram, em relação ao grupo controle, diminuição significante

(p<0,05) deste parâmetro.

O eritrograma destes animais é apresentado na Tabela 5 é

ilustrado na FigÜra 6. Desta maneira, a análise estatística aplicada mostrou

diferenças significantes entre os 5 grupos, no número de hemácias

(F=3,903, df=3/17; p<0,05) e porcentagem do hematócrito (F=5,980;df=3/17;

p<0,05) na 12asemana do experimento, e na porcentagem de hemoglobina,

na aa, 12a e 18a semanas do experimento(F=4,814; df=4/23);

(F=7,930;df=3/17) e (F=15,560, df=2/12, p<0,05), respectivamente. A

aplicação do teste de Dunnett revelou haver diminuição significante (p<0,05)

no número de hemácias e na porcentagem do hematócrito de caprinos
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tratados com 10,0 g/kg de Ipomoea camea, quando comparado com aqueles

valores obtidos dos animais do grupo controle na 12a semana do

experimento. A aplicação deste mesmo teste estatístico revelou que os

caprinos, de todos os grupos experimentais, apresentaram, na 6a, 12ae 18a

semanas de experimento, diminuição significante (p<0,05) no número de

hemácias, quando comparado com aquele obtido dos animais do grupo

controle.

Ainda, quanto ao eritrograma, avaliando-se o volume

corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e a concentração de

hemoglobina corpuscular média, a análise estatística utilizada revelou não

haver diferenças significantes (p>0,05), em nenhum dos parâmetros

avaliados (Tabela 6, Figura 7).

Da mesma maneira, o teste estatístico aplicado revelou não

haver alterações significantes (p>0,05), nos diferentes parâmetros do

leucograma: número de leucócitos, neutrófilos, linfócitos, basófilos e

eosinófilos, quando se comparou o valor obtido de todos os animais, dos

diferentes grupos (Tabela 7 e 8, Figura 8 e 9).

Quanto ao estudo bioquímico sérico, verificou-se que, em

relação aos níveis sangüíneos de glicose, a análise de variância mostrou

não haver alterações significantes (p>0,05) entre os valores obtidos dos

animais dos diferentes grupos, (Tabela 9 e a Figura 10).

A Tabela 10 mostra e Figura 11 ilustra os dados obtidos

relativos aos níveis de colesterol destes caprinos. Assim, pode-se verificar

que as análises de variância realizadas revelaram haver diferenças entre os
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S grupos na 23, 43, 10a, 123, 143, 163 e 18a semanas do experimento

(F=4,469, df=4/24; F=7,726, df=4/24 F=S,021, df=4/20; F=9,684, df=3/16

F=S,228, df=3/1S; F=4,74S, df=2/12 e F=4,S64, df=2/12, respectivamente;

p<o,OS). A aplicação do teste de Dunnett detectou a diminuição significante

(p<o,OS)nos níveis séricos de colesterol daqueles animais do grupo tratados

com S,Og/kg de Ipomoea camea em relação ao grupo controle, na 14a, 16a e

183 semanas do experimento. A aplicação do teste de Dunnett revelou,

ainda, que o grupo de animais tratado com 10,0 g/kg de Ipomoea carnea,

apresentou na 103, 123 e 143 semanas do estudo, diminuição significante

(p<o,OS)nos níveis séricos de colesterol, quando comparado com os valores

obtidos dos animais do grupo controle. Este mesmo teste revelou haver

diminuição significante (p<O,OS)nos níveis séricos de colesterol de caprinos

tratados com 30,0 glkg de Ipomoea camea, na 23, 43 e 103 semanas do

experimento, quando comparado àqueles dados provenientes dos animais

controles.

Quanto aos níveis de GGT destes caprinos, (Tabela 11, Figura

12) a análise estatística revelou diferença significante entre osS grupos na

23, 63, 83, 103 e 143 semanas de tratamento (F=16,249, df=4/24; F=S,3S3,

df=4/21 ; F=6,436, df=4/21 ; F=3,864, df=4/21 ; F=6,081, df=3/1S,

respectivamente; p<O,OS). A aplicação do teste de Dunnett detectou

aumento significante (p<O,OS)dos níveis desta enzima, naqueles animais

tratados com 10,0 g/kg de Ipomoea camea, quando comparado com os

valores obtidos dos caprinos controles, na 2a, 6a, 8a e 14a semanas de

tratamento. Este teste permitiu também detectar aumento significante
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(p<0,05) nos níveis de GGT, em relação ao grupo controle, naqueles

animais tratados com 30,0 g/kg de Ipomoea camea durante 23 e 103

semanas de experimento. A Tabela 12 mostra e a Figura 13 ilustra os dados

relativos aos níveis de AST dos caprinos. A aplicação da análise ANOVA

detectou diferença significante entre os 5 grupos na 83, 103, 123, 143 e 183

semanas de tratamento (F=6,719, df=4/21; F=4,660, df=4/20; F=6,743,

df=3/16; F=3,002, df=3/15 e F=15,256, df=2/12, respectivamente; p<0,05). A

aplicação do teste de Dunnett revelou haver aumento significante (p<0,05)

dos níveis de AST nos animais tratados com 2,5 glkg de Ipomoea camea,

em relação ao grupo controle, no 123 e 143 semanas de tratamento. Esta

mesma comparação revelou também aumento significante (p<0,05) nos

níveis desta enzima naqueles animais tratados com 5,0 glkg de Ipomoea

camea na 123 e 183 semanas de tratamento. A aplicação do teste de

Dunnett revelou, ainda, que os caprinos tratados com 10,0 g/kg e 30,0 mg/kg

de Ipomoea camea, apresentaram durante 83, 9a e 10a semanas e 8a e 103

semanas de experimento, respectivamente, aumento significante (p<0,05)

nos níveis de AST em relação ao grupo controle.

Em relação aos níveis de ALT destes caprinos, (Tabela13,

Figura 14) a aplicação da análise ANOVA revelou diferenças significantes,

entre os 5 grupos, na 23, 43, 63, 83, 103 123, 143, 163 e 183 semanas de

tratamento (F=16,711, df=4/24; F=25,762, df=4/24; F=5,757, df=4/21;

F=12,118, df=4/21; F=3,751, df=4/20; F=13,875, df=3/16; F=15,754, df=3/15;

F=10,295, df=2/12 e F=19,180, df=2/12, respectivamente; p<0,05). A

aplicação consecutiva do teste de Dunnett detectou aumento significante
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(p<0,05) dos níveis de ALT dos animais tratados com 2,5 e 5,0 g/kg de

Ipomoea camea em relação ao grupo controle, na 23,43,63,83, 103 123, 143,

163e 183semanas de tratamento. A aplicação deste mesmo teste estatístico

revelou, ainda, que os animais do grupo de caprinos tratados com 10,0 g/kg

e 30,0 mg/kg de Ipomoea camea apresentaram aumento significante

(p<0,05) nos níveis de ALT, em relação ao grupo controle, durante a 23, 43,

63, 83, 103 123 semanas e 143 e 23, 43, 63, 83 e 103 semanas,

respectivamente

Quanto aos níveis de uréia destes caprinos, (Tabela 14, Figura

15) verificou-se um aumento significante entre os 5 grupos na 123 e 143

semanas de experimento (F=7,555, df=3/16 e F=26,525, df=3/15,

respectivamente; p<0,05). A aplicação do teste de Dunnett revelou haver

aumento significante (p<0,05) dos níveis desta substância naquele grupo de

animais tratados com 10,0 g/kg de Ipomoea camea, em relação ao grupo

controle, nestas duas semanas.

A Tabela 15 mostra e a Figura 16 ilustra os dados relativos aos

níveis de creatinina destes animais. A aplicação da análise ANOVA mostrou

haver diferença significante entre os 5 grupos, na 123, 143, 163 e 183

semanas de tratamento (F=19,926, df=3/16; F=7,537, df=3/15; F=12,153,

df=2/12 e F=7,375, df=2/12, respectivamente; p<0,05). A utilização do teste

de Dunnett revelou haver diminuição significante (p<0,05) nos níveis desta

substância naqueles animais do grupo que 5,0 g/kg de Ipomoea camea, em

relação ao grupo controle na 123, 143, 163e 183semanas de experimento. A

aplicação do teste de Dunnett revelou, ainda, que os caprinos tratados com
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10,0 g/kg de Ipomoea carnea durante a 123 semana de experimento

apresentaram aumento significante (p<0,05) nos níveis de creatinina, em

relação ao grupo controle.

Quanto ao estudo dos neurotransmissores e seus metabólitos,

(Tabela 16 e a Figura 17) a análise de variância mostrou não haver

alterações significantes (p>0,05) entre os valores obtidos dos animais dos

diferentes grupos.

Os animais que receberam 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg de Ipomoea

carnea apresentaram sintomatologia clínica, cuja severidade foi diretamente

proporcional à dose e tempo de exposição à planta. Assim, com relação ao

monitoramento clínico, dois animais do grupo de 5 g/kg apresentaram

sintomatologia. Um deles (o animal n0420) a partir da 4° semana de

exposição a Ipomoea carnea apresentou sintomatologia caracterizada por

pêlo áspero, tremores de cabeça e demonstrando instabilidade dos

membros pélvicos, fazendo com que caminhasse sempre apoiado à parede

("embriaguez"), tremores musculares e opistótono. No início da 5° semana,

este animal perdeu toda a coordenação motora, permanecendo em decúbito

lateral e mostrando-se apático, e com as mucosas bastante anêmicas,

fasciculações e tremores musculares. Este animal foi submetido à eutanásia

in extremis, sendo reaHzada sua necropsia e coletado líquor e material para

a histopatologia. O outro animal (o de n° 415) no final da 8° semana

apresentou-se apático e com instabilidade dos membros pélvicos. No início

da 10° semana, este animal perdeu toda a coordenação motora,

permanecendo em decúbito lateral, apático, sendo que suas mucosas
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apresentavam-se bastante anêmicas. Este animal foi submetido à eutanásia

in extremis. A necropsia observou-se nefrose colêmica.

Três caprinos do grupo que receberam 10 glkg de Ipomoea camea

apresentaram manifestações clínicas. O primeiro animal (o de n0417)

apresentou alterações caracterizadas por tremores de cabeça e

musculares, opistótono, andar cambaleante, posição de cavalete e

instabilidade dos membros pélvicos, não conseguindo se levantar a partir da

3° semana de tratamento. Após 5 dias, este animal apresentava-se

totalmente apático, mucosas pálidas, permanecendo todo período em

decúbito esternal, uma vez que o mesmo não mais conseguia ficar em

estação. No final da 5° semana, este animal veio a óbito e o exame

macroscópico revelou edema sub-mandibular e intersticial na região da

mu&cu1aturados membros posteriores, ascite e hipertrofia da vesícula biliar.

Um outro animal deste mesmo grupo (o de n0416), a partir da 8a semana,

começou a apresentar andar cambaleante, discreta rigidez dos membros

pélvicos mostrando-se apático e com as mucosas bastante anêmicas. No

início da 9° semana, o quadro clínico deste animal se agravou,

apresentando intensa rigidez dos membros posteriores, andar cambaleante,

tremores musculares. No final da 10° semana, este caprino foi encontrado

em decúbito lateral com fasciculações musculares, hipotermia e mucosas

pálidas, não apresentado mais condições de se locomover, sendo, por isto,

submetido à eutanásia in extremis. O terceiro animal deste grupo (o de

n0412) manifestou, no início da 8asemana de experimento, sinais e sintomas
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discretos de intoxicação, tais como pêlo áspero, rigidez dos membros

posteriores, tremores musculares. No final da 14° semana, este caprino

perdeu toda a coordenação motora, permanecendo em decúbito lateral e

mostrando-se apático e com as mucosas bastante anêmicas, sendo,

também por isto, submetido à eutanásia in extremis, realizada sua necropsia

e no exame macroscópico foi detectado aumento do volume hepático, sendo

observado os bordos arredondados e o aspecto de "noz-moscada"; ao corte,

drenava líquido esverdeado. A vesícula biliar mostrava-se também

aumentada de volume com sua parede espessada e, ao corte, drenava

líquido viscoso com pequenas partículas sólidas.

Com relação ao monitoramento clínico do grupo de 30 glkg,

cinco animais apresentaram sinais de intoxicação pela Ipomoea camea. Um

deles (o animal de n. o 408), a partir da 2° semana de administração da

planta, já apresentava andar cambaleante e discreta rigidez dos membros

posteriores. Na 63 semana, o quadro clínico deste animal ficou crítico, sendo

que este permanecia praticamente todo período em decúbito esternal

e,quando em estação, mantinha-se em posição de cavalete (Fig.18A), com

andar extremamente rígido e sempre se apoiando à parede da baia

(Fig.18B). Além disto, este caprino apresentava nistagmo, o pêlo áspero e as

mucosas extremamente pálidas. Ao final da 9° semana, este animal foi

encontrado em decúbito lateral, com tremores de cabeça e fasciculações

musculares, nistagmo e mucosas cianóticas, sendo por isto, submetido à

eutanásia in extremis. Um outro animal deste grupo (o de n. o 414) também

iniciou os sinais e sintomas de intoxicação pela Ipomoea camea, a partir da
37



~LV.<DOS

2° semana de tratamento, mostrando andar cambaleante e discreta rigidez

do membros posteriores. Na 4° semana, observou-se, neste animal, o pêlo

áspero, nistagmo, andar cambaleante ("embriaguez"), a posição de cavalete

e instabilidade postural (Fig.18C). A partir da 63 semana, permaneceu por

todo período em decúbito esternal, não tendo mais condições de se

locomover (Fig.18D), mucosas bem pálidas e apático, sendo também

submetido à eutanásia in extremis. O terceiro animal deste grupo (o de n. °

419) começou a manifestar andar cambaleante, posição de cavalete com

andar extremamente rígido, sempre se apoiando nas paredes da baia. Na

123semana, este animal permanecia quase todo tempo em decúbito lateral,

apresentando muita dificuldade para se manter em estação. No final da 14°,

este animal perdeu toda a coordenação motora, permanecendo em decúbito

lateral por todo o período, mostrando-se apático e com as mucosas bastante

anêmicas, sendo submetido à eutanásia in extremis, para a realização da

necropsia e coletado líquor e material para a histopatologia. Outro animal (o

de n.o 404) que recebeu a maior dose de Ipomoea carnea, apresentou, no

início da 9° semana, alterações caracterizadas por tremores de cabeça e

musculares, opistótono, andar cambaleante, posição de cavalete e

instabilidade dos membros posteriores. No início da 14° semana, este

caprino foi submetido à eutanásia, pois se mostrava totalmente apática não

apresentando mais condição de se locomover. O último animal deste grupo

a apresentar os sintomas de toxicidade pela planta foi o de n.o 409; as

alterações foram detectadas a partir do final da 103 semana, apresentando

apatia, pêlo áspero, andar cambaleante e discreta rigidez dos membros
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posteriores. No final da 14a semana o quadro clínico deste animal ficou

crítico, com sintomatologia severa de intoxicação, a mesma anteriormente,

descrita para todos os demais animais e, pôr isto, foi submetido à eutanásia

in extremis, sendo realizada sua necropsia. No exame macroscópico foi

observadas nefrose colêmica e aderência pulmonar.

A avaliação histopatólogica das estruturas coletada revelou

vacuolização citoplasmática dos hepatócitos (Fig.19A), pâncreas (Fig.19B),

epitélio renal (Fig.19C) e dos folículos tireoideanos (Fig.190) em todos os

animais dos grupos que receberam as diferentes doses Ipomoea camea. As

alterações histopatológicas verificadas em todos os órgãos demonstraram

ser dose dependente.

Com relação ao estudo histopatológico do SNC, todos os animais

dos diferentes grupos que receberam Ipomoea camea apresentaram

alterações vacuolares citoplasmáticas nas células de Purkinje (Fig.20A);

presença de vacúolos citoplasmáticos em neurônios de córtex cerebral

(Fig.20B), medula espinhal (Fig.20C), mesencéfalo (Fig.200), núcleo basal

(Fig.21A), ponte (Fig.21B), tálamo (Fig.21C) e tubérculo olfatório (Fig.210).

Os resultados da microscopia eletrônica revelaram que o pericário das

células de Purkinje estavam repletos de "vacúolos" delimitados por

membranas no cerebelo dos animais intoxicados com a Ipomoea camea

(Fig.22A, 22B e 22C). No fígado, os citoplasmas dos hepatócitos estavam

repletos de "vacúolos" delimitados por membrana (Fig.23A e 23B) e

mostraram células perissinusoidais (Célula de Ito) repletas de "vacúolos"

citoplasmáticos (Fig.23C e 230). Em relação ao rim, foram observados
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"vacúolos" citoplasmáticos delimitados por membrana em célula epitelial

tubular (Fig. 24A, 248 e 24C). Estes "vacúolos" delimitados por membranas,

que foram observados nos diferentes órgãos, possivelmente trata-se de

lisossomos repletos de alguma substância que não foi metabolizada.
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Tabela 2: Peso de caprinos (kg) em fase de crescimento tratados durante 4 meses com
diferentes doses (2,5; 5,0;10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as
médiase os respectivos desvios padrões.

Semanas de
tratamento

Controle Ipomoea carnea (g/kg)

18

2,5 5,0 10,0 30,0

2

38

48

58

68

78

88

9a

10a

14,30:t 3,18 (5)A 13,30:t 2,60 (5) 14,01:t 2,87 (5) 14,31:t 2,05 (5) 13,67:t 2,24 (5)

14,73:t 3,80 (5) 13,43:t 2,35 (5) 14,73:t 1,60 (5) 15,43:t 1,40 (5) 13,84:t 2,73 (5)

15,02:t 3,62 (5) 13,30:t 2,20 (5) 14,73:t 3,60 (5) 15,43:t 3,14 (5) 13,84:t 2,73 (5)

15,20 :t 3,60 (5) 13,33:t 2,14 (5) 14,29:t 3,52 (5) 14,76:t 1,70 (5) 13,30:t 3,00 (5)

15,40:t 3,42 (5) 12,98:t 2,09 (5) 14,29:t 1,57 (5) 14,76:t 0,75 (5) 13,29:t 3,00 (5)

15,43:t 3,20 (5) 12,64:t 1,85 (5) 15,71:t 2,23 (4) 14,41 :t 1,90 (4) 13,94:t 0,93 (4)

16,29:t 3,50 (5) 13,52:t 2,14 (5) 16,01:t 2,20 (4) 15,20:t 3,50 (4) 14,36:t 1,90 (4)

16,29:t 3,50 (5) 13,52:t 2,14 (5) 16,01:t 2,20 (4) 15,20:t 3,50 (4) 14,38:t 1,84 (4)

17,47:t 3,56 (5) 14,14:t 2,34 (5) 16,11 :t 2,60 (4) 15,06:t 3,92 (4) 12,80:t 1,96 (4)

17,24:t 2,73 (5) 14,64:t 2,31 (5) 16,32:t 2,46 (4) 15,75:t 3,16 (4) 12,52:t 2,42 (3)
1".número de animais utilizados
p>O,05 (ANOVA)

continua
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Tabela 2: Peso de caprinos (kg)em fase de crescimento tratados durante 4 meses com diferentes doses
(2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as médias e os respectivos
desvios padrões (continuação).

~

!
~N

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

118 17,42:t 3,56 (5)A 14,09:t 2,03 (5) 16,03:t 2,42 (4) 14,08:t 3,89 (4) 12,8:t 1,98 (2) 8

128 18,76:t 4,56 (5) 13,62:t 1,67 (5) 15,94:t 4,17 (4) 16,37:t 4,79 (3) 15,4 :t 1,40 (2) 8

138 19,42:t 4,06 (5) 14,66:t 2,27 (5) 17,28:t 3,30 (4) 17,20:t 4,38 (3) 15,7:t 1,92 (2) 8

148 19,64:t 4,40 (5) 15,20:t 2,47 (5) 17,14:t 2,96 (4) 15,30:t 4,32 (3) 16,3:t 1,80 (2) 8

158 18,08:t 2,79 (5) 15,20:t 2,60 (5) 17,08:t 2,83 (4) 17,05:t 4,27 (3) 15,4 :t 4,30 (2) 8

168 20,49:t 5,05 (5) 14,98:t 2,18 (5) 17,50:t 3,04 (4) 19,67:t 0,74 (2) 16,15 (1)B

178 21,39:t 5,36 (5) 15,40:t 2,40 (5) 16,32:t 3,76 (3) 20,17:t 0,46 (2)B 16,85(1)8

188 21,31 :t 5,49 (5) 15,34:t 2,41 (5) 17,26:t 2,72 (3) 19,76:t 0,39 (2)8

198 22,37:t 5,23 (5) 15,76:t 2,56 (5) 17,23:t 2,54 (3) 19,97:t 0,18 (2)B

" número de animais utilizados;tj animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatfstica.
p>O,05 (ANOVA).



30

25

_20
C)

~-
o 15tn
CI)
Q.

10

5

o
18 28 38 48 58 68 78 88 g8 108118128138148158168178188 198

Semanas de tratamento

.j::..
w

Figura 03 -Peso de caprinos (kg)tratados durante 4 meses com diferentesdoses (2,5;
5,0; 10,0 e 30,Og/kg)de Ipomoea camea. São apresentados as médias e os
respectivos desvios padrões.
p> 0,05 Análise de Variância ANOVA.
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Tabela 3: Ganho de peso de caprinos (kg) em fase de crescimento tratados durante 4 meses com diferentes
doses (2,5; 5,0; 10,0e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as médiase os respectivos
desvios padrões.

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

18 0,19:1:0,32 (5)A 0,08 :I:0,58 (5) 0,20 :I:0,29 (5) 0,64 :I:0,82 (5) 0,06 :I:0,64(5)

28 0,21 :I:0,41 (5) 0,12:1: 0,69 (5) 0,22 :I:0,36 (5) 0,70 :I:0,82(5) 0,07 :I:0,66(5)

38 0,15:1: 0,38 (5) 0,08:1: 0,25 (5) 0,13:1: 0,25 (5) 0,22 :I:0,28 (5) 0,05:1: 0,50 (5)

48 0,13:1: 0,27 (5) 0,06 :I:0,54 (5) -0,64:1: 1,05 (5) -0,44 :I:1,24 (5) -0,73 :I:0,61 (5)

58 0,28 :I:0,34 (5) -0,08 :I:0,33 (5) 0,20 :I:0,76 (5) -0,32 :I:0,60 (5) 0,26 :I:0,62 (5)

68 0,14 :I:0,39 (5) -0,32 :I:0,55 (5) -0,06:1: 0,65(4) -0,75 :I:0,64(4) -0,59:1: 0,63 (4)

78 0,22 :I:0,26 (5) -0,29 :I:0,26 (5) -0,29:1: 0,27 (4) -0,55:1: 1,28 (4) -0,46:1: 0,21 (4)

88 0,41 :I:0,38 (5) 0,36:1: 0,36 (4) 0,31 :I:0,68 (4) 1,18:1: 1,93 (4) 0,40:1: 1,21 (4)

98 0,75 :I:0,58 (5) 0,55 :I:0,51 (5) 0,06 :I:0,64(4) -0,16:1: 0,55 (4) -0,60 :I:0,75* (3)

Anúmero de animais utilizados;1:fanimaisforam a óbito,não sendo realizada a análise estatistica. continua
*p<O,05em relação ao grupo controle (ANOVAseguido por Dunnett).
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Tabela 3: Ganho de peso de caprinos (kg) em fase de crescimento tratados durante 4 meses com diferentes
doses (2,5; 5,0;10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as médias e os respectivos
desvios padrões (continuação).

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

108 0,92 :!:0,46 (5)A 0,08:!: 0,36(5) -0,19:!: 0,14* (4) -0,28 :!:0,98* (4) 0,08 :!:0,04 (3) B

118 0,82 :!:0,2 (5) 0,31:!: 0,59 (5) 0,31 :!:0,60 (3) 0,43 :t 0,49 (3) -0,15:!: 0,12 (2) B

128 0,68 :!:0,43 (5) 0,37 :!:0,36 (5) 0,33 :!:0,23 (3) 1,00 :!:1,08 (3) 0,33 :!:0,38 (2) B

138 0,82 :!:0,27 (5) 0,25 :!:0,62 (5) 0,24 :!: 1,05 (3) 0,47:t 1,24 (3) 0,60:!:0,07 (2) B

148 0,65 :!:0,38 (5) 0,07 :!:0,33 (5) 0,30 :!:0,43 (3) -0,18 :t 0,25 * (3) -0,93 :!:2,36 (2) B

158 0,82 :!:0,71 (5) 0,32 :!:0,24 (5) -0,21:!: 0,20*(3) -0,23 :!:0,24* (3) -1,90 (1) B

168 0,67 :!:0,32 (5) 0,28:!: 0,18 (5) -0,29:t 0,18*(3) 0,50 :!:0,28 (2) B 0,70(1)B

178 0,23:!: 0,10 (5) 0,21:!: 0,12 (5) -0,10 :!:0,26*(3) -0,40 :!:0,07 (2) B

188 0,64 :!:0,34 (5) 0,35 :!:0,21 (5) 0,12 :!:0,02*(3) 0,20 :!:0,21 (2) B

A número de animais utilizados;t:! animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatística.
*p<O,05, em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett)
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Figura 04 - Ganho de peso de caprinos (kg) tratados durante 4 meses com diferentes doses (2,5; 5,0;
10,0 e 30,0 g/kg) de I. camea. São apresentados as médias e os respectivos desvios
padrões.
* p< 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett).
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Tabela 4: Ganho de peso mensal e total de caprinos (kg) em fase de crescimento tratados durante 4
meses com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados
as médiase os respectivos desvios padrões.

~)

~
~
~
~

Meses de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

1°Mês 1,24 :t 0,28 (5)A 0,40:t 0,56 (5) 0,28:t 0,94(5) -O,31:t 1,47*(5) -0,78 :t 0,84*(5)

2° Mês 2,18:t 0,76 (5) 0,24 :t 0,49 (5) 0,44:t 1,00 (4) -0,29 :t 2,28*(4) -1,78 :t 0,64*(4)

3° Mês 2,70 :t 1,86 (5) 0,94 :t 0,68 (5) O,14:t0,43*(3) -0,40:t 1,26*(3) -1,43:t 1,02(2)B

4° Mês 2,31 :t 1,37 (5) 1,50 :t 0,64 (5) 1,90 :t 0,35 (3) 0,47 :t 0,53 (2) B

Total 7,87 :t 2,56 (5) 2,67:t 1,06*(5) O,97:t2,10*(3) 4,52:t 2,16(2)B

Anúmerodeanimaisutilizados;t:Janimaisforama óbito,nãosendorealizadaa análiseestatrstica.
*p<O,05, em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett)
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* p< 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett).
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Tabela 5: Avaliação de hemácias, hematócrito e hemoglobina, através de eritrograma, realit:ado nos caprinos em
fase de crescimento tratados com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São
apresentados as médias e os respectivos desvios padrões.

~
~
~

A:número de animais utilizados; ti animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatística.
*p<O,05,em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett).a:..

\O

Ipomoea carnea(g/Kg)

Parâmetros Semanas Controle 2,5 5,0 10,0 30,0

O 18,17:1: 4,34 (5) 21,15:1: 5,52 (5) 17,37:1: 2,83 (5) 17,43:1:2,12(5) 16,45:1: 1,85 (5)

68 19,85 :I:0,81 (5) 18,58:1: 4,17 (5) 18,50:1: 2,89 (5) 16,32:1: 1,13 (5) 17,07:1: 3,95 (5)
Hemácias 128 19,18:1:1,39(5) 17,94:1:2,52(5) 17,90:1:2,19(4) 15,00 :I:0,95* (3) 13,56:1:1,17 (2)B
(x106/mm3)

188 19,15:1: 2,02 (5) 20,83:1: 2,39 (5) 18,58:1: 3,16 (3) 17,56:1:4,16 (2)B 16,46:1:0,48(2)B

o 30,00:1:4,18(5) 31,60:1:3,21 (5) 30,40:1:4,16(5) 28,40:1: 3,78 (5) 26,80 :I:3,49 (5)
Hematócrito 68 31,20:1: 1,64 (5) 29,60:1: 1,82 (5) 29,00:1: 2,45 (5) 27,00:1: 2,94 (5) 28,00 :I:4,36 (5)

(%)
128 29,25:1: 2,63 (5) 29,20:1: 1,92 (5) 26,75:1: 0,05 (4) 24,00:1:2,00* (3) 24,50:1:2,12 (2)B

188 32,25 :I:1,50 (5) 33,20:1: 1,64 (5) 33,34:1: 6,67 (3) 25,00:1: 2,12 (2) B 26,50:1: 3,50 (2) B

o 09,94:1: 1,18 (5) 09,78:1: 1,27 (5) 10,02:1: 1,33 (5) 09,22 :I:0,96 (5) 08,36 :I:0,59 (5)
Hemoglobina 68 10,45:1: 0,52 (5) 09,90:1: 0,61 (5) 9,10:1: 0,27* (5) 08,86 :I:0,88* (5) 09,08:1: 0,91 * (5)

(9 %)
128 10,10:1: 0,59 (5) 09,72:1: 0,88 (5) 08,63:1: 0,54 (4) 08,05 :I:0,53* (3) 06,19:1:0,89 (2)B

188 10,55:1: 0,80 (5) 11,24:1: 0,44 (5) 8,54:1: 0,42* (3) 08,35 :I:0,36 (2)B 05,18:1:1,10 (2)B
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Figura 06 - Avaliação de hemácias, hematócrito e hemoglobina através de eritrograma, realizado
nos caprinos em fase de crescimento, tratados com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e
30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as médias e os respectivos desvios
padrões .
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VI
o

* ** * *

o 68 128 188

Semanas de tratamento

~
~
;'j
~



6: Avaliação do volume corpuscular médio (V.C.M.); hemoglobina corpuscular média (H.C.M.) e
concentração de hemoglobina corpuscular média (C.H.C.M.)através de eritrograma, realizados nos
caprinos em fase de crescimento tratados com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea
camea. São apresentados as médiase os respectivos desvios padrões.

Ipomoea carnea(g/Kg)

5,0 10,0

Tabela

Parâmetros Semanas Controle 2,5 30,0

V.C.M. (fi)

H.C.M.(pg)

o 33,23:t 1,38 (5) 30,94:f:2,37 (5) 33,02:t 1,93 (5) 32,59:f: 1,61 (5) 33,23 :t 4,35 (5)

68 33,52:t 1,44 (5) 33,47:f: 1,68 (5) 31,54:t 2,52 (5) 32,86:t 1,05 (5) 32,65:t 1,99 (5)

128 34,62:t 1,60 (5) 32,98:t1,39(5) 33,06:f:2,68(4) 33,18:f:O,67 (3) 34,12:t0,93 (2)6

188 32,69:t 1,23 (5) 33,87:f: 0,65 (5) 32,30:t 0,90 (3) 32,80:f: 0,95 (2) 6 31,97 :t 1,60 (2) 6

An: número de animais utilizados; I:j animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatrstica.
p>O,05 (ANOVA )

C.H.C.M. (%)

VI
.....

~
~
~
~

o 17,03:f: 2,85 (5) 16,46:f:0,65(5) 17,57:f:1,20(5) 16,36 :f:1,84 (5) 16,45:f: 1,85 (5)

68 15,73:f: 0,87 (5) 14,76:f: 0,94 (5) 15,87:f: 1,93 (5) 16,61:f: 2,19 (5) 17,10:f: 4,71 (5)

128 15,24:f: 0,78 (5) 17,43:f: 2,53 (5) 15,14:f: 2,10 (4) 16,24:f: 1,27 (3) 18,18:f: 3,12 (2)6

188 17,38:f: 2,30 (5) 16,07:f: 1,51 (5) 14,45:f: 2,47 (3) 15,59 :f:4,56 (2)6 16,14:f:2,61 (2)6

O 05,67 :f:1,08 (5) 05,32:f: 1,01 (5) 05,81:f: 0,70 (5) 05,31:f: 0,41 (5) 05,15:f: 0,77 (5)

68 05,27 :f:0,36 (5) 05,12 :f:0,25 (5) 05,02:f: 0,85 (5) 05,46:f: 0,75 (5) 05,52 :f:1,23 (5)

128 05,72 :f:0,24 (5) 05,45:f: 0,55 (5) 05,48:f: 0,64 (4) 05,56 :f:1,24 (3) 06,19 :f:0,89 (2)6

188 05,69 :t 0,86 (5) 05,74:t 0,23 (5) 04,69:t 0,85 (3) 05,06:t 1,35 (2) 6 05,19:t 0,78 (2)6
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concentração de hemoglobina corpuscular média (C.H.C.M.) através de eritrograma, realizado nos
caprinos em fase de crescimento, tratados com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de
Ipomoea carnea. São apresentados as médias e os respectivos desvios padrões
VoCoMo:volume corpuscular médio.
H.CoM.:hemoglobinacorpuscularmédia. .
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Tabela 7: Avaliação dos leucócitos, neutrófilos e linfócitos, através do leucograma realizad(}nos caprinos em fase de crescimento
tratados com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as médias e os
respectivos desvios padrões.

Parâmetros

Leucócitos

(/mm3)

Neutrófilos

(/mm3)

Linfócitos

(/mm3)

o 4177 :t 28339 (5)

6211 :t 2159 (5)

4082 :t 1718 (5)

3933 :t 1999 (5)

2,5

Ipomoea carnea (g/Kg)

5,0 10,0

12080 :t 4967 (5) 11040:t 3158 (5) 11180:t3596,8 (5)

10480:t 2755 (5) 11200:t 4127 (5) 927500:t2658 (5)

08700 :t 3876 (5) 90750:t 670 (4) 916700:t2569 (3)

08960 :t 1215 (5) 11800:t 2498 (3) 976670:t1855 (2)B

4088 :t 27550 (5)

4177 :t 28330 (5)

3736 :t 928,1 (5)

3257 :t 627,58 (5)

5555 :t 29110 (5)

4326 :t 12508 (5)

5126:t 585,46 (5)

5478 :t 11570 (5)

4280:t 1547 (5)

4483 :t 3732 (5)

3411 :t 1239 (4)

3228 :t 2106 (3)

6206 :t 2735 (5)

6118:t 1123 (5)

5368 :t 1357 (4)

6557 :t 421,1 (3)

4365:t 13114 (5)

4340 :t 1300 (5)

3228 :t 2106 (3)

5006 :t 2032 (2) B

6290 :t 2293 (5)

4405 :t 1839 (5)

5360 :t 4402 (3)

4525 %2178 (2)B

30,0

11980 :t 2688 (5)

11620 %4710 (5)

10220 %1808 (2)

12667% 611 (2) B

6516 :t 3738 (5)

6208 :t 4243 (5)

4522 %1220 (2)B

4897 :t 1257 (2) B

5501 :t 1575 (5)

4979 %1243 (5)

4123 :t 5250 (2)B

4074 % 1136 (2)B

~
§

~

68

128

188

o 6184 :t 1388 (5)

4591 :t 1805 (5)

4344 :t 7770 (5)

6545:t 1751 (5)

VI
W

68

128

188

An:nUI1Ú:~rO de animais utiliZados; t1 animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatística. p>O,05 (ANOVA)

Semanas Controle

O 12840:t 2383,9 (5)

68 92200 :t 3282 (5)

128 89500:t 1752 (5)

188 10900 :t 2835 (5)
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Tabela 8: Leucograma avaliando basófilos, eosinófilos e monócitos realizados nos caprinos e{1l fase de crescimento tratados com
diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as médias e os respectivos desvios
padrões.

O 345,00:1:117,78 (5) 388,80:1:318 (5) 362,0:1: 209 (5) 267,00:1:146,5 (5) 181,80:1:42,2 (5)

68 169,80:1:70,11 (5) 171,20:1:96 (5) 365,5:1:251 (5) 197,50:1:83,88 (5) 255,20:1:78,2 (5)

128 087,25:1:17,16(5) 254,80:1:212(5) 184,2:1:84,4 (4) 189,00:1:77,32(3) 137,34:1:65,9(2)8

188 259,00:1:137,0 (5) 118,00:1:27,9 (5) 118,0:1:27,9 (3) 136,67:1:84,67 (2) 8 280,43:1:301 (2) 8

A número de animais utilizados; tj animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estaUstica. p>O,05 (ANOVA)
v-.
v-.

Monócitos

(/mm3)

~
~
~
~

Ipomoea carnea(g/Kg)

Parâmetros Semanas Controle 2,5 5,0 10,0 30,0

O 60,60:I: 83,00 (5) 32,00:1: 71,55 (5) 169,20:1: 211 (5) 231,20:1: 245,1(5) 253,80 :I: 188 (5)
Basófilos

(/mm3)
68 160,2 :I:159,2 (5) 98,90:1: 127,9 (5) 186,6:1: 271 (5) 283,50:1: 144,4 (5) 53,50:1: 118 (5)
128 56,00 :I:65,49 (5) 106,40:1: 69,9 (5) 42,50:1: 49,05 (4) 120,0:1: 138,78 (3) 35,67:1:61,78 (2) 8

188 56,54:1: 48,94(5) 103,20:1:96,2 (5) 57,58:1:48,49 (3) 53,20:1:114,45 (2) 8 221,25:1:126 (2) 8

Eosinófilos O 38,80 :I:89,76 (5) 60,00:1:87,85 (5) 22,60:1:50,53 (5) 27,20 :I:6,62 (5) 26,40:1:59,03 (5)
(/mm3) 68 40,00:1:89,44 (5) 36,40 :I:50,68 (5) 46,00:1:71,22 (5) 48,50:1:60,49 (5) 91,40:1:127,93 (5)

128 O O O O O

188 O O O O O
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Tabela 9: Níveis séricos de glicose (mg/dL) de caprinos em fase de crescimento tratados durante 4 meses
com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea carnea. São apresentados as
médias e os respectivos desvios padrões.

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

O 38,73 :t 4,85 (5)A 44,02:t 3,18 (5) 43,50 :t 15,33(5) 35,66 :t 6,60 (5) 43,29 :t 22,76 (5)

2a 42,22 :t 7,79 (5) 44,84:t 7,66 (5) 53,73:t 3,6 7(5) 51,04 :t 6,97(5) 37,57 :t 15,67 (5)

4a 30,68 :t 8,50 (5) 40,75:t 8,28(5) 36,63 :t 17,8 0(5) 37,45 :t 16,2 (5) 38,24:t 13,16 (5)

6a 52,52:t 12,2 (5) 62,26 :t 4,49 (5) 40,90:t 3,32 (4) 47,72 :t 1,18 (4) 43,58:t 18,00 (4)

8a 59,53:t 18,6 (5) 40,06:t 6,73 (5) 55,38 :t 19,13 (4) 49,31:t 18,8 (4) 38,42:t 18,87(4)

10a 50,23:t 7,7 (5) 33,25 :t 2,23 (5) 42,58:t 0,980 (4) 50,56 :t 5,02 (4) 42,59 :t 20,49 (3)

12a 43,19:t 9,1 (5) 39,60:t 4,70 (5) 39,91:t 12,05 (4) 45,88 :t 2,87 (3) 44,99 :t 5,66 (2)8

14a 44,01 :t 4,89 (5) 41,18:!: 2,89 (5) 44,77:t 1,39 (3) 39,21 :t 24,9 (3) 49,50:!: 5,43 (2)8

16a 42,02 :t 7,75 (5) 36,97:t 6,15 (5) 43,44 :t 1,64 (3) 40,33:t 11,78 (2)8 36,67 (1)8

18a 58,09 :!: 21,3 (5) 54,28 :!: 4,46 (5) 62,66 :!: 9,84 (3) 67,67 :t 5,20 (2)8

A númerode animaisutilizados;tj animaisforama óbito,nãosendorealizadaa análiseestatística.
*p<O,05,em relaçãoaogrupocontrole(ANOVAseguidoporDunnett)

v......:J
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Tabela 10: Níveis séricos de Colesterol (mg/dL) de caprinos em fase de crescimel1totratados durante 4 meses
com diferentesdoses (2,5; 5,0; 10,0e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as médiase os
respectivos desvios padrões.

--"'"

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5. 5,0 10,0 30,0

O 98,27:t 34,53 (5)A 107,80:t 12,83 (5) 90,37:t 47,15 (5) 76,72:t 39,12 (5) 67,23:t 19,02 (5)

2a 81,51 :t 32,20 (5) 89,31:t 23,88 (5) 92,83 :t 25,32 (5) 61,98 :t 8,64(5) 42,12:t 14,19 (5)*

4a 83,96 :t 25,37 (5) 104,95:t 10,47 (5) 60,75:t 25,23 (5) 52,89:t 12,72(5)* 51,19:t 12,95 (5)*

6a 78,09:t 27,49 (5) 88,35 :t 24,29 (5) 84,10:t 34,48 (4) 62,45 :t 37,17 (4) 60,45 :t 10,29 (4)

8a 75,48 :t 16,59 (5) 74,83:t 21,36 (5) 61,94 :t 16,04 (4) 48,12:t 32,49 (4) 48,12:t 24,83 (4)

10a 80,65 :t 9,36 (5) 78,74:t 17,49 (5) 54,94:t 14,63(4) 45,73 :t 24,93*(4) 46,75:t 11,41*(4)

12a 92,99:t 12,45 (5) 91,10 :t 12,89 (5) 73,21:t 11,67 (4) 43,61:t 20,1* (3) 62,03 :t 4,31 (2)8

14a 91,23 :t 5,29 (5) 83,97 :t 20,73 (5) 59,66 :t 2,96* (3) 18,98 :t 2,95* (3) 56,95:t 17,26 (2)8

16a 109,10 :t 3,40 (5) 83,84 :t 23,60 (5) 87,15:t 24,75*(3) 50,51:t 14,74 (2)8 32,54 (1)8

18a 117,48:t 16,76(5) 94,79:t 11,55 (5) 89,71:t 18,09* (3) 64,06:t 5,28 (2)8

f\ número de animais utilizados;Jj animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatística.
*p<O,05,em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett)
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Tabela 11: Níveis séricos de gama-glutamil transferase (U/L), de caprinos em fase de crescimento tratados
durante 4 meses com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São
apresentados as médias e os respectivos desvios padrões.

. Semanas de
tratamento

Controle Ipomoea carnea (g/kg)

2,5 5,0 10,0 30,0

20,02 f: 5,87 (5)A 16,03 f: 4,77 (5)' 17,95 f: 3,98 (5) 20,49 f: 2,34 (5)o 25,71 f: 2,91 (5)

2a

4a

6a

8a

10a

12a

14a

16a

18a

15,98 f: 1,34 (5) 13,54 f: 1,56 (5) 16,20 f: 3,09 (5) 24,42 f: 4,47*(5) 25,24 f: 3,23 *(5)

17,13f: 1,78(5) 15,89f: 1,13(5) 17,71 f:2,30(5) 38,52 f: 26,56 (5) 29,48f: 11,60(5)

15,97 f: 2,40 (5) 14,42 f: 0,99 (5) 18,09 f: 1,19 (4) 34,73 f: 16,7* (4) 19,1° f: 2,63 (4)

18,76 f: 2,56 (5) 14.01 f: 0,95 (5) 24,46 f: 9,45 (4) 40,96 f: 23,3*(4) 28,86 f: 12,01 (4)

17,94 f: 2,35 (5) 16,85 f: 2,57(5) 21,71 f: 3,86 (4) 31,00 f: 10,37 (4)

14,82 f: 2,89 (5) 12,73 f: 1,08 (5) 12,45:t 2,36 (4) 15,82:t 1,34 (3)

12,39 f: 1,86 (5) 11,92 f: 1,39 (5) 13,12 f: 2,91(3) 17,75 f: 2,2* (3)

13,89 f: 1,08 (5) 12,96 f: 0,66 (5) 13,89:t 3,22 (3) 19,65 f: 4,17 (2)8

17,07 f: 2,88 (5) 13,77 f: 1,12 (5) 13,51 f: 3,39 (3) 17,08 f: 1,22 (2)8

36,33 f: 18,68 (4)

14,75 :t 0,36 (2)8

16,50 f: 2,83 (2)8

19,68 (1)8

A~númerode animais utilizados; ti animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatística.
*p<O,05,em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett)
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Figura 12 - Níveis séricos de gama glutamil transferase (U/L) de caprinos (kg) tratados durante
4 meses com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São
apresentados as médias e os respectivos desvios padrões.
* p< 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett).
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Tabela 12: Níveis séricos de aspartato amino transferase (U/L), de caprinos em fase de crescimento
tratados durante 4 meses com diferentes doses (2,5; 5,0, 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea
camea. São apresentados as médiase os respectivosdesvios padrões.

~
~
~
~

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

° 10,62 :I:2,49 (5t 12,29:1: 3,15 (5) 12,94:1: 4,72 (5) 7,44 :t 2,45 (5) 8,09 :I:1,61 (5)

2a 8,41 :I:2,11 (5) 12,15 :I:0,83 (5) 11,97:1: 2,94 (5) 7,76 :I:2,89 (5) 10,02:1: 3,11 (5)

4a 10,35 :I:2,45 (5) 13,59:1: 4,06(5) 10,67:t 1,84 (5) 9,06 :t 2,45 (5) 8,74:1: 3,35 (5)

6a 11,65 :I:2,40 (5) 13,26:1: 1,35 (5) 14,96 :t 2,43(4) 11,73 :t 7,40 (4) 10,45:1: 3,96 (4)

8a 11,32:1: 1,62 (5) 14,06:t 1,05 (5) 11,97:1: 0,79 (4) 14,96:1: 2,03* (4) 15,77:1: 1,55* (4)

10a 11,32:1: 1,98 (5) 15,85:1: 2,89 (5) 14,81:1: 2,24 (4) 16,98:t 2,80 *(4) 19,81:t 4,83* (4)

12a 9,77 :t 1,85 (5) 14,83:t 3,3* (5) 17,39:t 1,5* (4) 14,90:1: 2,6* (3) 19,41:1: 2,30 (2)8

14a 13,26:1: 1,78 (5) 17,47:1: 2,1* (5) 16,71:t 3,37 (3) 15,64 :I:1,86 (3) 19,41:1: 2,30 (2)8

16a 14,99:1: 2,47 (5) 15,55:1: 1,48 (5) 18,33:t 1,86 (3) 17,05:1: 3,40 (2)8 33,97 (1)8

18a 13,26:1: 1,35 (5) 15,85:1: 1,87(5) 20,48:t 2,46 (3)* 15,37:t 1,15 (2)8

Anúmero de animais utilizados;I:janimaisforama óbito,nãosendo realizadaa análiseestatrstica.
*p<O,05 em relação ao grupo controle (ANOVAseguido por Dunnett)
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Tabela 13: Níveisséricos de alanina aminotransferase (U/L), de caprinos em fase de crescimento tratados durante 4
meses com diferentes doses (2,5; 5,0, 10,0e 30,0 g/kg) de Ipomoea carnea. São apresentados as médiase
os respectivos desvios padrões.

~
~
~
~

0\VI

r

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

° 54,06:t: 10,92(5t 73,13:t: 9,80 (5) 80,19:t: 42,25 (5) 88,99 :t:49,77 (5) 108,39 :!:18,98 (5)

28 38,18:t: 8,76 (5) 132,9:t: 41,8* (5) 106,78 :!:25,58* (5) 173,45:t: 33,44*(5) 125,55 :!:8,68* (5)

48 40,12:t: 10,19 (5) 85,10 :t:9,68*(5) 95,46 :!:24,72* (5) 137,35:!: 22,99*(5) 137,84 :!:11,98*(5)

68 38,17:t: 5,70 (5) 164,59 :!:31,8*(5) 169,48:t: 73,74* (4) 250,57:t: 132,2* (4) 172,94:!: 45,85* (4)

88 47,23:t: 6,40 (5) 142,07 :t:29,9*(5) 150,42:!:46,97*(4) 207,10:!:56,85*(4) 142,54:t:20,13*(4)

108 32,52:!: 4,19 (5) 166,03:t: 38,0* (5) 225,64:!: 163,3* (4) 199,55:t: 99,84* (4) 212,47:!: 71,95* (4)

128 42,39:!: 7,36 (5) 96,45 :t:30,20* (5) 113,30:t: 6,81* (4) 117,28:t: 21,89* (3) 145,56:t 1,56 (2)B

148 38,82 :t 3,62 (5) 91,90 :t 25,80* (5) 111,08 :t:7,99* (3) 137,52 :t:35,49* (3) 119,71:t 9,70 (2)B

168 43,68 :t:3,62 (5) 101,29:!: 37,4* (5) 124,95 :t:7,45* (3) 122,15:t: 19,45 (2)B 103,50 (1)B

188 44,65:t: 8,74 (5) 104,29:t: 30,4* (5) 128,89:t: 7,46* (3) 199,73:t: 9,15 (2)B

A númerode animaisutilizados;b animaisforama óbito,nãosendorealizadaa análiseestatfstica.
*p<O,05,em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett)
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Tabela 14: Níveis séricos de uréia (mg/dL) de caprinos em fase de crescimento tratados durante 4 meses
com diferentes doses (2,5; 5,0, 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea. São apresentados as
médiase os respectivos desvios padrões.

'--- ,

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

O 28,65:1: 2,78(5)A 25,49:1: 3,76 (5) 25,41:1: 6,89 (5) 34,16:1: 8,01 (5) 40,86:1: 14,60 (5)

28 34,75 :I:8,90 (5) 30,26:!: 4,64 (5) 29,31:!: 10,96 (5) 26,66:1: 8,17(5) 28,74:!: 8,51 (5)

48 34,93 :I:7,01 (5) 30,81:!: 1,48 (5) 33,33 :I:3,80 (5) 37,50:1: 11,41 (5) 39,17:!: 13,93 (5)

68 34,28 :I:5,59 (5) 32,70:1: 2,93 (5) 27,60:1: 4,29 (4) 41,15:1: 3,94 (4) 35,94:1: 6,22 (4)

88 35,52 :I:5,32 (5) 29,18:!: 4,34 (5) 40,62:!: 13,23 (4) 48,95:1: 18,74 (4) 38,02:!: 14.87 (4)

108 38,26 :I:4,32 (5) 26,67:1: 5,35 (5) 40,14:1: 11,29 (4) 48,97:1: 15,70 (4) 42,18:!: 8,40(4)

128 30,26 :!:1,92 (5) 25,69:!: 7,08 (5) 42,29:1: 12,40 (4) 47,63:1: 5,68* (3) 32,29:1: 1,47 (2)8

148 43,90:1: 7,58 (5) 33,40 :!:2,60 (5) 38,54 :I:7,89 (3) 57,63:1: 9,96* (3) 40,62:!: 1,47 (2)8

168 38,54 :I:1,03 (5) 35,85 :I:4,19 (5) 31,99:1: 2,45 (3) 55,20 :I:13,29 (2)8 62,50(1)8

188 31,66:1: 6,16 (5) 30,26 :I:2,80 (5) 34,72 :!:3,18 (3) 35,42 :I:2,95 (2)8

A númerode animaisutilizados;I:j animaisforama óbito,naosendorealizadaa análiseestatlstica.
*p<O,05, em rela9ão ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett)
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apresentados as médias e os respectivos desvios padrões.
* p< 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett).
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Tabela 15: Dosagens de creatinina (mg/dL), de caprinos em fase de crescimento tratados durante 4
meses com diferentes doses(2,5; 5,0, 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea carnea. São apresentados
as médiase os respectivos desvios padrões.

, ~

Semanas de Controle Ipomoea carnea (g/kg)
tratamento

2,5 5,0 10,0 30,0

° 0,76:t 0,08 (5)A 0,72:t 0,06 (5) 0,82:t 0,06 (5) 0,77 :t 0,05 (5) O,74:t 0,16 (5)

2a 0,68 :t 0,08 (5) O,62:t 0,04 (5) 0,87:t 0,06 (5) 0,77 :t 0,10 (5) O,75:t 0,10 (5)

4a 0,74:t 0,15 (5) 0,62:t 0,04 (5) 0,85:t 0,05 (5) 0,76 :t 0,04 (5) 0,69 :t 0,14 (5)

6a 0,85:t 0,18 (5) 0,65:t 0,02 (5) 1,01:t 0,21 (4) 0,78:t 0,11 (4) 0,69 :t 0,12 (4)

8a 0,73 :t 0,08 (5) 0,64:t 0,06 (5) 0,83:t 0,14 (4) 0,77:t 0,12 (4) 0,72 :t 0,14 (4)

10a 0,70:t 0,13 (5) 0,72:1: 0,07 (5) 0,94:t 0,22 (4) 0,70:1: 0,07 (4) O,74:t 0,16 (4)

12a 0,72 :I:0,07 (5) 0,65:t 0,03 (5) 0,94:t 0,04* (4) 0,86 :t 0,10* (3) 0,84 :t 0,06 (2)B

14a 0,78:t 0,13 (5) 0,69:1: 0,04 (5) 0,95:t 0,04* (3) 0,63:1: 0,07 (3) 0,84 :t 0,99 (2)B

16a 0,74:1: 0,07 (5) 0,66:t 0,03 (5) 1,00:t 0,17* (3) 0,74:1: 0,01 (2) B 0,74 (1)B

18a 0,78:t 0,13 (5) 0,69:t 0,04 (5) 0,95:t 0,04* (3) 0,79 :t 0,16 (2) B

A número de animais utilizados;1:1animais foram a óbito, não sendo realizada a análise estatística.
*p<O,05,em relação ao grupo controle (ANOVAseguido por Dunnett)
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Figura 16 - Níveis séricos de creatinina (mg/dl) de caprinos (kg) tratados durante 4
meses com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0 e 30,0 g/kg) de Ipomoea
camea. São apresentados as médias e os respectivos desvios padrões.
* p< 0,05 em relação ao grupo controle (ANOVA seguido por Dunnett).
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Tabela 16: Concentrações de neurotransmissorese respectivos metabólitos no líquor (ng/ml) de caprinos em
fase de crescimento tratados com diferentes doses (2,5; 5,0; 10,0e 30,0 g/kg) de Ipomoea camea.
São apresentados as médiase os respectivos desvios padrões.

~-

~
~
~

GRUPOS Neurotransmissores(ng/ml)

DA DOPAC HVA 5HT 5HIAA

CONTROLE (n=4) 0,39 :I:0,50 0,52 :I:0,63 18,50 :I:4,98 ° 3,20 :I:6,41

2,5 (n=5) 1,28:1:0,78 2,00 :I:0,82 15,56:1: 6,29 0,17:1:0,10 °

5,0 (n=4) 0,50 :I:0,61 0,58 :I:0,78 15,96:1: 10,09 0,83 :I:1,66 5,41 :I:6,95

10,0 (n=5) 0,64 :I:0,64 1,33 :I:1,93 21,81 :I: 13,44 0,67 :I:1,31 4,63 :I:4,09

30,0 (n=5) 0,42 :I:0,39 4,36 :I:4,20 23,60:1: 7,61 ° 13,74:1: 9,52

p>0,05 (ANOV A)
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Figura 18 - Caprinos que receberam 30 g/kg de Ipomoea camea. A - postura de cavalete; B -
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Figura 19 - Fotomicrografia de corte histológico de fígado (A), pâncreas (8), rim (C) e tireóide (O) de
caprinos tratados com 30 g/kg de Ipomoea camea. Note a presença de citoplasmas vacuolizados nas
células dos órgãos citados acima (H.E., objetiva de 20x).
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Note as alterações vacuolares citoplasmáticas nas células de Purkinje (A); e a presença de vacúolos
citoplasmáticos em neurônios de córtex cerebral (8), medula espinhal (C) e mesencéfalo (D) (H.E.,
objetivade 40x).
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Figura 21 - Fotomicrografia de corte histológico de núcleo basal (A), ponte (8), tálamo (C) e tubérculo
olfatório (O) de caprinos tratados com 30 g/kg de Ipomoea carnea. Note a presença de vacúolos
citoplamáticos em neurônios (HE, objetiva de 40x).
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Figura 22 - Eletromicrografiasde cerebelo, mostrando o pericáriode uma célula de Purkinjerepleto de
"vacúolos"delimitadospormembranas(A=5.000x,B=15.000xe C=50.000x).
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Figura 23 - Eletromicrografias do fígado, mostrando o citoplasma de um hepatócito repleto de "vacúolos"
delimitados por membranas (A=7.500x e B= 25.000x) e uma célula perissinusoidal (Célula de Ito) repleta
de "vacúolos" citoplasmáticos (C= 1O.OOOxe 0= 4.000x).
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Figura 24 - Eletromicrografias de rim, mostrando os "vacúolos"citoplasmáticos delimitados por membrana em
célula epitelial tubular (A=5.000x, B=20.000x e C=30.000x).
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Em estudo prévio, realizado em ruminantes, TOKARNIA et aI.

(1960) verificaram que a administração contínua de Ipomoea carnea

produzia nos animais uma atitude compulsiva pela ingestão da planta, que

foi chamada por estes autores de "vício". Em nosso experimento este efeito

foi também claramente evidenciado nos caprinos, que manifestaram grande

avidez por ingerir a planta, durante todo o período experimental. Por outro

lado, em um estudo, conduzido em Moçambique, também em caprinos, DE

BALOGH et ai. (1999) observaram o oposto: foi descrita grande aversão a

Ipomoea carnea por todos os caprinos. Pouco pode ser comentado, neste

momento, a respeito desta controvérsia; entretanto, deve ser considerado

que tanto no experimento de TOKARNIAet aI. (1960) quanto no nosso,

utilizou-se a Ipomoea camea brasileira, enquanto no trabalho desenvolvido

por DE BALOGH et aI. (1999) foi utilizada a Ipomoea carnea de

Moçambique. Portanto, é possível supor que as plantas de origens africana

e brasileira possuem alguma diferença relacionada à presença e/ou à

quantidade de metabólitos primários/secundários ou, ainda, outras

substâncias que também poderiam produzir avidez ou aversão dos caprinos

pela Ipomoea camea.

o peso corporal é um dos parâmetros mais empregados em

avaliações toxicológicas para indicar o aparecimento, muitas vezes precoce,

de efeitos tóxicos de uma determinada substância no organismo animal

(STEVENS e GALLO, 1989). Neste sentido, vários estudos mostraram que a

exposição prolongada a Ipomoea camea promove redução do peso e do

ganho de peso corpóreo dos animais (TOKARNIA et aI., 1960; BRANDÃO et
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aI., 1989; DE BALOGH et aI., 1999). No presente estudo, constatou-se

também diminuição do ganho de peso, porém apenas nos animais dos

grupos experimentais que foram expostos as maiores doses da planta (5,0;

10,0 e 30,0 g/kg). Por outro lado, PRITCHARD et aI. (1990) observaram

redução no ganho de peso e consumo de ração de ratas tratadas com a

suainsonina, atribuindo estes achados ao efeito anoréxico da suainsonina.

Em nosso experimento não avaliamos o consumo de alimento dos caprinos,

mas aparentemente os animais não apresentavam anorexia, uma vez que

mesmo com dificuldade locomotora e em decúbito esternal, estavam ávidos

em consumir a dieta fornecida. Provavelmente, a redução do ganho de peso

aqui observada se deva a uma alteração no metabolismo de

oligossacarídeos, levando a redução de absorção de carboidratos da dieta e

não por um efeito anoréxico direto da planta, pois se sabe que as a-

glicosidases tipo dissacaridase (incluindo a maltase, sucrase e a trealase), e

as a- e r3-galactosidases (incluindo a lactase) estão presentes nas

membranas celulares das regiões com bordas em escova do epitélio do

intestino delgado; essas enzimas degradam carboidratos da dieta em

monossacarídeos, os quais são absorvidos através da parede intestinal

(ASANO et aI., 2000).

A avaliação clínica dos animais forneceu informações valiosas

para a detecção precoce dos efeitos tóxicos produzidos pela Ipomoea

camea. Assim, apesar de não terem sido observadas nos caprinos

experimentais inapetência, depressão e dispnéia, sintomas estes descritos

por DAMIR et aI. (1987) quando administraram folhas e caules de Ipomoea
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camea a cabras e ovelhas, os animais que receberam a planta, no presente

estudo, apresentaram, visivelmente, manifestações nervosas, sendo que

aqueles que receberam a maior dose de Ipomoea camea (30,0 glkg)

manifestaram estes efeitos já na 2a semana do experimento. Esta

sintomatologia nervosa se traduziu por tremores de cabeça, nistagmo,

opistótono, fasciculações e tremores musculares, incoordenação motora

("embriaguez"), andar cambaleante, rigidez dos membros pélvicos,

dificuldade de locomoção e queda. Estes achados foram semelhantes

àqueles descritos, por vários pesquisadores, em diferentes espécies animais

(TOKARNIAet aI., 1960; TARTOUR et aI., 1974; MATOS 1983; DAMIRet

aI., 1987; TIRKEY et al.1987; SRILATHAet aI., 1997; DE BALOGHet aI.,

1999).

DE BALOGH et aI. (1999) sugerem que os sinais clínicos de

intoxicação aguda ou crônica pela Ipomoea camea sejam conseqüência do

dano em tecidos afetados por alterações vacuolares, particularmente no

SNC, levando a depressão geral do animal, caracterizada por andar

cambaleante, abdução, relutância em se movimentar, paresia e fraqueza dos

membros pélvicos. Vale ressaltar que no presente estudo a severidade e a ,p"

precocidade do aparecimento destes sintomas estão diretamente

relacionados à quantidade da planta ingerida. Essa sintomatologia reflete as

lesões do SNC, que, de fato, foi revelado pelo estudo histopatológico através

da presença de vacuolizações nas várias regiões centrais estudadas. Estes

achados são compatíveis com a doença do armazenamento neuronal,

caracterizada pelo acúmulo de oligossacarídeos processados
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incompletamente no interior das células, ricos em a-manosil e J3-N-acetil-

glicosamina; atribui-se estes efeitos a ação da suainsonina, um inibidor da a-

manosidase lisossômica e da manosidase 11,que resulta na produção de

glicoproteínas híbridas e na interferência com a síntese normal das

glicoproteínas que contêm oligossacarídeos complexos ligados a asparagina

(COLEGATE et aI., 1979; MOLYNEUX e JAMES, 1982; DE BALOGH et aI.

1999; DRIEMEIER et aI.,2000;).

Foi TARTOUR et aI. (1974) aqueles que primeiro associaram as

alterações hematológicas de caprinos com a ingestão de Ipomoea camea.

Assim, naquele estudo foi descrito anemia e leucopenia nos animais

experimentais. Dado semelhante foi descrito por DE BALOGH et aI. (1999),

tanto nos caprinos, nos quais se administrou experimentalmente a planta,

como naqueles que a ingeriram naturalmente. Os nossos dados

provenientes do estudo hematológico também concordam com estes

achados, no qual verificou-se nos caprinos tratados com 10,0 glkg

diminuição no número de hemácias e na porcentagem do hematócrito e

hemoglobina, enquanto nos animais que receberam 5,0 g/kg de Ipomoea

camea foi detectada apenas diminuição na porcentagem de hemoglobina;

portanto, em ambas situações, observou-se anemia. MISAGO et aI. (2000)

sugerem que estas alterações hematológicas podem ser atribuídas aos

efeitos tóxicos da suainsonina, que atuaria inibindo a manosidase li,

resultando numa disfunção no complexo de Golgi, o que promoveria a

formação de um tipo híbrido de glicoproteínas nas membranas das células

eritrocitárias, levando, subseqüentemente, a eritropoese ineficaz.
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Tanto a avaliação bioquímica quanto o estudo histopatológico dos

caprinos que receberam a planta evidenciaram claramente os efeitos nefro-

e hepatotóxicos da Ipomoea camea. De fato, observou-se, em todos os

animais dos grupos experimentais, aumento significante nos níveis séricos

de ALT e AST e diminuição nos níveis séricos de colesterol, caracterizando

uma necrose hepática (TENNANTet al.,1997). No que se refere à função

renal, observou-se aumento dos níveis séricos de creatinina nos caprinos

tratados com a Ipomoea camea, sendo este parâmetro indicador de

disfunção renal. Corroboram com estes achados séricos, os dados

provenientes da histopatologia, no qual foi observada a vacuolização

citoplasmática dos hepatócitos e nas células do epitélio renal. Assim, mais

uma vez, os resultados aqui obtidos concordam com estudos prévios, em

outras espécies animais, nos quais se evidenciaram as toxidades hepática e

renal (TARTOUR et. al.,1973; NOVIKOFF et al.,1985; DE BALOGH et aI.,

1999), mostrando que, de fato, estes órgãos, juntamente com o SNC são os

mais sensíveis aos efeitos tóxicos da Ipomoea camea.

Estudos da farmacocinética da suainsonina em ovelhas reforçam

estes achados, nos quais foi demonstrado que o clearance para o músculo

esquelético, coração e soro sangüíneo foram semelhantes à meia vida (T112)

da suainsbnina, que é de 20 horas; já no fígado, rim e pâncreas as T1/2 foram

de 60 horas (STEGELMEIER et al.,1998). Estes dados mostram que a

presença da suainsonina nesses últimos órgãos é bem maior quanto

comparado aos demais. Isto talvez possa justificar os motivos pelos quais os

85



-
iDISCVSS)ÍO

caprinos experimentais desenvolveram vacúolos tão característicos nas

células destes órgãos.

As alterações ultraestruturais obtidas na microscopia eletrônica,

encontradas em fígado, rim e cerebelo de caprinos que receberam a

Ipomoea carnea, corroboram com os achados encontrados em microscopia

óptica nestes tecidos, indicando que os princípios tóxico$ presentes na

planta podem prejudicar a síntese das glicoproteínas, que são constituintes

essenciais das membranas celulares, levando a modificação na composição,

fusão e/ou reciclagem da membrana (NOVIKOFF et aI.,1985).

As alterações observadas na microscopia eletrônica obtidas no

presente experimento são semelhantes aquelas descritas em caprinos

intoxicados com a Sida carpinifolia, uma planta tóxica muito difundida no Rio

Grande do Sul, que causa também a doença do armazenamento lisossomal

(DRIEMEIER et aI.,2000).

Tomando estes dados em conjunto, pode-se observar que a

Ipomoea camea é tóxica para a espécie caprina, causando de forma dose-

dependente redução no ganho de peso, sintomatologia nervosa, anemia,

injúrias renal e hepática. Os achados anatomopatológicos do SNC

mostraram a ocorrência da doença do armazenamento lisosssomal,

sugerindo que a administração de Ipomoea camea a espécie caprina pode

ser empregada como um modelo animal para o estudo dessas doenças que

acometem várias espécies animais, incluindo o ser humano.
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A Ipomoea camea mostrou-se tóxica para a espécie caprina, sendo

esta toxicidade dose-dependente e caracterizada por:

. redução no ganho de peso;

. sintomas nervosos;

. anemia normocítica normocrômica;

. injúrias renal e hepática.

o estudo neuroquímico não foi capaz de mostrar nenhuma alteração

e os achados anatomopatológicos revelaram a presença de vacúolos

citoplasmáticos em vários órgãos, semelhantes àqueles encontrados nas

doenças do armazenamento lisossomal.
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