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RESUMO 
 
 

HUEZA, I. M.  Parâmetros inflamatórios, imunológicos e histopatológicos da 
administração prolongada da Ipomoea carnea em ratos: 1. Avaliação em animais 
adultos 2. Estudo perinatal. [Inflammatory, immunological and histopathological 
parameters of prolonged administration of Ipomoea carnea in rats: 1. Evaluation of adult 
animals. 2. Perinatal study]. 2006. 329 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 
 
O presente estudo visou avaliar efeitos da I. carnea e de seus princípios ativos sobre a 

imunidade natural de ratos e, os efeitos de sua administração durante a gestação ou 

lactação às mães e os possíveis efeitos imunotóxicos sobre os filhotes quando adultos. Nas 

o resíduo da planta (RAF) foi diluído na água de bebida nas doses-alvo de 3,0 e 15,0g/kg de 

folhas secas da planta, durante 14 e 21 dias e por via oral, por gavage, na dose de 15,0g/kg, 

durante 14 dias, para avaliação da atividade de macrófagos (MO) peritoneais e das 

inflamações crônica e aguda, induzidas pelo BCG e pela carragenina, respectivamente. Os 

princípios ativos (suainsonina e calisteginas B1, B2, B3 e C1) foram administrados 

isoladamente em ratas, nas mesmas concentrações presentes em 15,0g/kg do RAF, durante 

14 dias, para então avaliar a atividade macrofágica. Em ratas prenhes ou lactantes 

empregaram-se as doses de 1,0; 3,0; 7,0 e 15,0g/kg do RAF, por gavage. Ainda no estudo 

perinatal, foram realizados o cross-fostering para observação da passagem transplacentária 

da suainsonina, a amniocentese e a coleta de leite para quantificação deste alcalóide. As 

proles foram avaliadas até os 70 dias de vida, para avaliação da atividade macrofágica e 

das inflamações crônica e aguda. Foram realizados ensaios de imunotoxicidade, (peso 

relativo de órgãos linfóides, resposta imune humoral e celular), em ratos jovens e adultos, 

tratados durante 14 dias. No final da experimentação foram coletados diferentes órgãos para 

o estudo histopatológico. Em relação à imunidade das ratas adultas houve aumento da 

fagocitose e da produção de peróxido de hidrogênio de MO, maior processo inflamatório 

crônico e supressão da resposta inflamatória aguda, apenas nas ratas tratadas com baixas 

doses do RAF. Dos alcalóides da I.carnea, apenas a suainsonina mostrou-se tóxica. Em 

relação às ninhadas de mães tratadas durante a gestação ou lactação, verificou-se menor 

peso ao nascimento e menor peso ao desmame, respectivamente. O emprego do cross-

fostering evidenciou a passagem da suainsonina pela placenta, confirmada pela 

quantificação deste alcalóide no líquido amniótico. A suainsonina também foi quantificada no 

leite. Em relação à imunidade natural da prole de ratas tratadas durante a gestação ou 

lactação, não se observou alterações nos parâmetros avaliados, porém filhotes de ratas 

tratadas com a planta durante a lactação e desafiados com o BCG quando adultos, 

desenvolveram artrite. Nos ensaios imunotóxicos, ratos jovens apresentaram involução 



tímica, os adultos esplenomegalia e menor celularidade de medula óssea, e em todos os 

animais, aumento no título de anticorpos. Dos órgãos coletados, apenas o SNC não 

apresentou as degenerações vacuolares características da toxicose por I.carnea. 

Concluindo, baixas doses do RAF promovem aumento da atividade de MO. Dos alcalóides 

da planta, apenas a suainsonina mostrou-se tóxica. A suainsonina passa a barreira 

placentária, ocasionando ninhadas menores e com menor peso e, também é excretada no 

leite, ocasionando lesões degenerativas vacuolares, bem como alterações no 

desenvolvimento tímico, o que possivelmente resultou em autoimunidade quando do desafio 

imune na idade adulta. Finalmente, em ratos, mesmo em altas doses, não ocorre lesão 

vacuolar no SNC. 

 
 
Palavras-chave: Ipomoea carnea. Suainsonina. Estudo perinatal. Imunotoxicologia. Ratos. 



ABSTRACT 
 
 

HUEZA, I. M.  Inflammatory, immunological and histopathological parameters of 
prolonged administration of Ipomoea carnea in rats: 1. Evaluation of adult animals 2. 
Perinatal study. [Parâmetros inflamatórios, imunológicos e histopatológicos da 
administração prolongada da Ipomoea carnea em ratos: 1. Avaliação em animais adultos 2. 
Estudo perinatal]. 2006. 329 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 
 

The aim of this study was to evaluate the toxic effect of I. carnea and its toxins on the 

immune system of rats, and to evaluate its effects on mothers and offspring when 

administered to dams during gestation or lactation. An alkaloid-rich plant extract (RAF) was 

added to drinking water to obtain doses equivalent to 3.0 and 15.0g/kg of dry leaves for 14 

and 21 days, and a dose of 15.0 g/kg by gavage for 14 days.  Macrophage activity (MO), and 

chronic and acute inflammation induced by BCG and carragenine, respectively, were 

evaluated. Each toxin in I. carnea   (i.e., swainsonine and calystegines B1, B2, B3 and C1) was 

administered by gavage to female rats, in similar concentrations as contained in 15.0g/kg of 

RAF during 14 days to evaluate MO. The RAF was dosed by gavage in pregnant or nursing 

rats at 1.0, 3.0, 7.0 and 15.0g/kg. Cross-fostering was used to evaluate placental passage of 

swainsonine; swainsonine concentration was determined in amniotic fluid and in milk.  On 

postpartum day 70 the litters were evaluated for MO and chronic and acute inflammation. 

Immunotoxic responses were evaluated in young and adult rats treated with RAF for 14 

days. Tissue samples were then harvested for histopathology. The immune function of adult 

rats was enhanced by lower doses of the RAF.  Phagocytosis and hydrogen peroxide 

production were improved, and there was enhancement of chronic immunity, but suppression 

of acute inflammatory responses. Among the I.carnea alkaloids, only swainsonine showed 

toxicity. The litters of dams treated with swainsonine during gestation or lactation showed a 

reduction in body weight at birth and after lactation, respectively. Swainsonine clearly passed 

through the placenta, and was found in amniotic fluid, and in milk.  There were no effects on 

the immunity of litters from mothers treated during gestation or lactation.   However, pups 

from mothers dosed with swainsonine during lactation had an increased occurrence of 

arthritis. Further, young rats showed thymus atrophy, whereas adults developed 

splenomegaly and reduced bone marrow cellularity.  Finally, animals of all ages showed 

enhanced antibody titers. Only CNS tissue did not have the characteristic vacuolar 

degeneration typical of I. carnea toxicosis. In conclusion, low doses of RAF enhanced MO 

activity. Among the I. carnea alkaloids, only swainsonine showed toxicity. Swainsonine 

passed the placental barrier, resulting in smaller litters with diminished birth weights. 

Swainsonine was also excreted in milk, resulting in vacuolar lesions in pups, as well as 



thymus atrophy, which could cause autoimmunity in adulthood. Finally, even with higher 

doses, CNS tissue in rats is resistant to the toxic effects of swainsonine. 

 
Key words: Ipomoea carnea. Swainsonine. Perinatal study. Immunotoxicology. Rats. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 A Ipomoea carnea  

 

 A Ipomoea carnea Jacq. spp. Fistulosa (Choisy) D. F. Austin (Figura 1) é uma 

planta tóxica perene pertencente à família das Convolvulaceae que possui as 

seguintes características botânicas: “é uma planta arbustiva de porte ereto, com 

altura entre 1 a 3 metros, com caule glabro, oco e pouco ramificado por onde corre a 

seiva de aspecto leitoso. Suas folhas glabras, alternadas, são longo-pecioladas, com 

medidas variando entre 10 e 30 centímetros de comprimento e 5 e 15 centímetros 

de largura. A sua inflorescência é axilar, em cimeiras, com flores abundantes 

sustentadas por longo pedúnculo. Sua multiplicação ocorre naturalmente por 

dispersão de sementes, que são ovóides-cuneiformes de superfície pouco áspera 

(8-10mm de comprimento); porém, coberta de pelos ferrugíneos”. Para seu cultivo, 

emprega-se a técnica de estaqueamento, na qual o caule da planta é enterrado 

(HOEHNE, 1939; LORENZI, 1991). 

 Esta planta pode ser encontrada, além do Brasil, em outros países da 

América Central e do Sul, como o México, a Bolívia, a Colômbia, a República 

Dominicana, o Equador, o Peru e a Venezuela (AUSTIN; HUÁMAN, 1996). Outros 

países de clima tropical possuem a Ipomoea carnea, principalmente, aqueles da 

África, como o Zimbábue, Moçambique, África do Sul e Zâmbia (GONÇALVES, 

1987). Ainda, há relatos de que a Ipomoea carnea tenha sido encontrada nos 

Estados Unidos da América (EUA), nos estados da Flórida, Texas e Havaí, locais 

onde foi artificialmente introduzida e quase escapou ao controle local (AUSTIN; 

HUÁMAN,1996). 
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Figura 1 -  A Ipomoea carnea Jacq. spp. Fistulosa (Choisy) D.F. Austin 

 

 No Brasil, esta planta possui ampla distribuição nacional (SIMÃO-BIANCHINI, 

1998) e, devido a este fato, recebe diferentes nomenclaturas populares, como 

“algodão-bravo” no Pará, “canudo-de-lagoa” no Ceará, “algodão-do-pantanal” ou 

“algodão-do-brejo” no Mato Grosso do Sul, entre outros nomes vulgares 

(TOKARNIA; DÖBEREINER; CANELLA, 1960; TOKARNIA; DÖBEREINER; 

PEIXOTO, 2000). 

 A característica que a Ipomoea carnea possui de se manter verde e florida 

durante todas as estações do ano, faz com esta seja fonte de matéria verde para os 

animais de produção, principalmente nos períodos de estiagem, sendo os caprinos 

os mais suscetíveis à manifestação clínica da toxicose (TOKARNIA; DÖBEREINER; 

PEIXOTO, 2000). A evolução da intoxicação natural é de caráter crônico e promove 

nos animais de produção, anorexia com perda de peso e de índices zootécnicos, 

sintomatologia nervosa de origem cerebelar, com paresia de membros posteriores, 
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tremores de cabeça, dismetria, decúbito esternal e eventualmente pode levar à 

morte por inanição (HOEHNE, 1939; TOKARNIA; DÖBEREINER; CANELLA, 1960; 

MATOS, 1983; TIRKEY; YADAVA; MANDA, 1987; SRILATHA, 1997; SCHUMAHER-

HENRIQUE et al., 2003). 

 

1.2 OS PRINCÍPIOS ATIVOS TÓXICOS 

 

 Quem primeiro isolou os princípios ativos tóxicos da Ipomoea carnea foram 

De Balogh et al. (1999) de uma planta originária de Moçambique. Naquele momento, 

haviam sido isolados dois tipos distintos de alcalóides, o alcalóide indolizidínico: 

suainsonina e os alcalóides nortropânicos: calisteginas B2 e C1.  

 Em relação à suainsonina, o seu mecanismo de ação tóxica é há muito 

conhecido, pois este alcalóide não é exclusivo da Ipomoea carnea, podendo ser 

encontrado em outras plantas tóxicas distribuídas pelo mundo, cuja intoxicação 

promove sinais clínicos semelhantes àqueles observados em animais intoxicados 

com a Ipomoea carnea, como na planta da família das Leguminoseae: a Swainsona 

canescens, originária da Austrália (DORLING; HUXTABLE; VOGEL, 1978), em 

algumas espécies da América do Norte conhecidas como locoweed do gênero 

Astragalus e Oxytropis (VAN KAMPEN; JAMES, 1970), além de outras espécies de 

Ipomoea, como a Ipomoea muelleri do oeste da Austrália (GARDINER; ROYCE; 

OLDROY, 1965). Ainda, alguns fungos também podem produzir este alcalóide como 

metabólito secundário, sendo alguns exemplos aqueles do gênero Metarhizium spp. 

(TULLOCH, 1976) e Rhizoctonia spp. (SCHNEIDER et al., 1983). 

 O mecanismo pelo qual a suainsonina promove sua ação tóxica é por meio da 

inibição de duas enzimas intracelulares distintas. A primeira delas é a α-manosidase, 
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também conhecida como manosidase ácida ou lisossômica; esta enzima se 

encontra confinada no interior de lisossomos e é responsável em processar 

oligossacarídeos que se depositam no interior desta organela e, quando ocorre sua 

inibição pela suainsonina, estes oligossacarídeos não metabolizados acabam se 

acumulando e levando ao processo de degeneração vacuolar lisossomal que, caso 

não haja a retirada da administração da planta, pode levar à perda da função celular 

e finalmente à sua morte (TULSIANI, 1988). 

 A segunda enzima inibida pela suainsonina é a α-manosidase II do Complexo 

de Golgi. Esta enzima está envolvida no processo de glicolisação em glicoproteínas, 

cabendo a esta manosidase remover ou alterar os padrões de resíduos de manose 

de glicoproteínas (N-glicanos) recém-sintetizadas no retículo endoplasmático 

rugoso. Assim, sua inibição promove alterações importantes nestas 

macromoléculas, resultando na formação de glicoproteínas defeituosas (MOREMEN; 

ROBBINS, 1991); vale lembrar que muitas macromoléculas de grande importância 

biológica são glicoproteínas, entre elas: hormônios, moléculas de adesão, 

receptores de membrana, imunoglobulinas, citocinas, entre outras (STEGELMEIER 

et al., 1998a). 

 Em relação aos alcalóides nortropânicos, Haraguchi et al. (2003) isolaram e 

identificaram, de folhas de Ipomoea carnea brasileira, além das calisteginas 

anteriormente descritas (DE BALOGH et al., 1999), as calisteginas B1 e B3. Estes 

alcalóides são normalmente encontrados nas raízes das plantas Calystegia sepium 

e Convolvulus arvensis (Convolvulaceae), bem como nas raízes da Atropa 

belladonna (Solanaceae) (ASANO et al., 1995). Pouco se sabe a respeito das 

atividades biológicas destes alcalóides, alguns estudos, realizados com ensaios de 

atividade enzimática in vitro, revelaram que as calisteginas B2 e C1 possuem potente 
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ação inibitória sobre a enzima β-glicosidase e que a calistegina B2 tem ainda, efeito 

inibidor sobre as enzimas α- e β-galactosidases (ASANO et al., 1995). Porém, na 

intoxicação de animais de produção pela Ipomoea carnea, até o presente momento, 

não se sabia se a suainsonina era a única responsável pela etiologia da toxicose ou 

se as calisteginas presentes na planta possuem algum efeito aditivo ou mesmo 

sinérgico, sendo este assunto um dos focos deste estudo. 

 

1.3  A SUAINSONINA E SEUS DIVERSOS EFEITOS BIOLÓGICOS 

 

 Devido ao fato da suainsonina ser um alcalóide que possui atividade inibitória 

sobre duas enzimas localizadas em compartimentos celulares diferentes, os efeitos 

decorrentes de sua ação tóxica são distintos; assim, serão abordados a seguir os 

efeitos biológicos que a suainsonina promove na dependência da enzima inibida. 

 

1.3.1 A Inibição da α-manosidase 

  

 Os lisossomos são organelas responsáveis, não apenas em promover a 

degradação de glicoproteínas ou de microorganismos que são levados para o 

interior da célula por fagocitose ou pinocitose, mas são também importantes 

estruturas celulares responsáveis em catabolizar macromoléculas da própria célula; 

catabolismo este que resulta na produção de monossacarídeos, ácidos nucléicos, 

aminoácidos, entre outras moléculas mais simples que são liberadas novamente 

para o citosol, por meio de difusão passiva ou mediada por transportador de 

membrana para, então, serem reutilizadas em novos processos de síntese 

(WHINCHESTER, 2005).   
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 Para que tal catabolismo ocorra, uma série de enzimas participa deste 

processo, estas enzimas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, são 

transportadas ao Complexo de Golgi, onde recebem um resíduo manose-6-fosfato, 

que funciona como um transportador. Este complexo enzima-transportador deixa o 

Complexo de Golgi e se funde às membranas do lisossomo, o qual, devido à sua 

característica ácida, faz com que o transportador seja liberado para o citosol e a 

enzima é então ativada para desempenhar sua ação catabólica (KING; ALROY, 

2000). 

 O catabolismo das macromoléculas no interior dos lisossomos acontece de 

forma seqüencial, sendo o produto de uma reação enzimática substrato para a 

atividade da enzima seguinte. Desta forma, quando ocorre comprometimento da 

atividade de alguma destas enzimas, seja por distúrbios genéticos ou por ação de 

xenobióticos, ocorre o acúmulo de substrato o que resulta na denominada “moléstia 

do armazenamento lisossomal” (ELBEIN, 1991). 

 A suainsonina é responsável em inibir a enzima α-manosidase, a qual 

participa no catabolismo dos N-glicanos, levando ao acúmulo de oligossacarídeos 

não metabolizados, principalmente aqueles ricos em resíduos α-manosil e β-N-

acetilglicosamina no interior dos lisossomos (TULSIANI, 1988). A sintomatologia 

decorrente da ação da suainsonina é muito semelhante àquela observada em 

humanos e também em animais domésticos como: bovinos da raça Red Angus, 

Shorthorn, Galloway, Murray e Grey e também gatos da raça Persa, acometidos 

pela doença genética de caráter autossômico recessivo, a α-manosidosis 

(DORLING, 1984; JOLLY; WALKLEY,1997). 

 Diferentemente dos indivíduos acometidos pela recessividade genética, nos 

quais as alterações clínicas decorrentes do armazenamento lisossomal se iniciam 
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ainda na idade infantil; os sintomas naqueles animais que se intoxicam naturalmente 

com plantas que possuem a suainsonina, geralmente, se desenvolvem após a 

ingestão crônica das mesmas, isto é, na idade adulta, sendo as principais 

manifestações de caráter neurológico. As análises histológicas do sistema nervoso 

central (SNC) destes animais de produção, principalmente caprinos, revelaram a 

presença de degeneração vacuolar de neurônios provenientes de vários segmentos 

do SNC, sendo aqueles do cerebelo os mais acometidos, em particular, as células 

de Purkinje (DE BALOGH et al., 1999; SCHUMAHER-HENRIQUE et al., 2003). 

 Apesar da sintomatologia desenvolvida por animais naturalmente intoxicados 

com a suainsonina ser de caráter neurológico, isto não significa que outras células 

de diferentes órgãos também não estejam sendo acometidas pela ação inibitória da 

deste alcalóide. Assim, a avaliação histológica de diferentes tecidos revela a 

presença das degenerações vacuolares lisossomais características em, tireóide, 

fígado, pâncreas e rins (VAN KAMPEN; JAMES, 1970; SCHUMAHER-HENRIQUE, 

2005).  

 Além das células dos órgãos acima citados, outras células são acometidas 

pela ação inibitória da suainsonina sobre a α-manosidase. À semelhança do que 

ocorre naqueles indivíduos portadores da α-manosidosis, nos quais, acredita-se que 

a maior suscetibilidade a processos infecciosos seja decorrente da presença de 

vacuolização de linfócitos, polimorfonucleares, monócitos e células de Kupffer 

(macrófagos do tecido hepático) (MAENHOUT et al., 1988; ALROY et al., 1989), 

animais de produção intoxicados com a suainsonina também apresentam alterações 

nestas populações celulares, sendo também suscetíveis a processos infecciosos, 

como pneumonia, doenças de casco e conjuntivite (SHARMA; JAMES; MOLINEUX, 

1984). 
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1.3.2 A Inibição da α-manosidase II do Complexo de Golgi  

 

 Os N-glicanos para serem sintetizados passam por distintos processos 

enzimáticos que ocorrem em diferentes organelas. Ainda no retículo endoplasmático 

rugoso, algumas proteínas já recebem oligossacarídeos ricos em resíduo de 

diferentes açúcares, entre eles o de manose, que são, então, transportadas no 

interior de vesículas para a face Cis do Complexo de Golgi, fundindo-se umas às 

outras para a formação das cisternas características desta organela, local este onde 

ocorrem diversas outras ações enzimáticas que finalizarão o processo de 

glicolisação protéica e produção de glicoproteínas complexas que serão então 

secretadas para desempenhar suas diferentes funções celulares (FARQUHAR; 

HAURI, 1997). 

 Uma vez no interior das cisternas do Complexo de Golgi, os N-glicanos 

sofrem a ação de várias enzimas que atuam sobre elas de forma seqüencial e 

assim, a inibição de uma delas pode acarretar em alterações importantes na 

estrutura final desta macromolécula. Dentre estas enzimas, a α-manosidase II 

(também conhecida como α1,3-[α1,6]-manosidase II ou N-acetilglicosamina 

[GlcNAc] transferase), responsável em retirar os resíduos α1,3- e α1,6-manose das 

glicoproteínas, é inibida pela suainsonina e as alterações decorrentes de tal inibição 

acarretam na formação de glicoproteínas defeituosas. Vale lembrar que a presença 

ou ausência de resíduos de carboidratos na proteína pode interferir na sua função 

por alterar a conformação tridimensional, estabilidade, solubilidade, adesão, entre 

outras propriedades físico-químicas (ELBEIN, 1991). 
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 No início dos anos de 1980, Elbein, Horisberger e Vosbeck (1982), em um 

estudo inovador para entender o efeito da suainsonina sobre as células de 

mamíferos, mantiveram in vitro, diferentes linhagens de células oriundas de distintas 

espécies animais com a suainsonina. Como as alterações em oligossacarídeos de 

glicoproteínas da superfície celular podem afetar de forma acentuada suas 

propriedades, adicionaram-se várias lectinas (que possuem afinidade por 

oligossacarídeos) e também bactérias que têm nestas macromoléculas, seu sítio de 

ligação. Após diferentes períodos de incubação, verificou-se maior ligação da lectina 

concanavalina A (Con-A), sugerindo um aumento de resíduos manose em 

receptores de membrana. Ainda, houve maior adesão de bactérias E. coli (cepa B-

886) que se ligam especificamente em glicoproteínas ricas nesses açúcares. Este 

estudo promoveu um avanço nas investigações acerca do papel das glicoproteínas 

de membrana sobre as funções celulares.   

 De fato, a partir deste estudo, muitos outros foram realizados, inclusive com o 

objetivo de observar se tais alterações promovidas pela suainsonina poderiam 

alterar algumas características de malignidade de células tumorais, como aqueles 

realizados por Humphries et al. (1986a, 1986b), nos quais observaram que células 

de melanoma murino (B16-F10) tratadas com a suainsonina apresentavam menor 

atividade metastática, ou ainda, promovia inibição do crescimento (até 50%) de 

melanoma humano implantado em camundongos nude (deficientes em linfócitos T) 

(DENNIS et al., 1990). Até o presente momento, muitos outros estudos foram e 

continuam a ser realizados no sentido de melhor entender a participação dos 

oligossacarídeos de membrana na adesão e migração de diferentes células 

malignas (CIOLCZYK-WIERZBICKA et al., 2004; ZHANG et al., 2004; SUZUKI; 

NOZAKA; ABE, 2005; SUZUKI; NOZAKA; ABE, 2006; POCHÉC et al., 2006).   
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 Além destas investigações com células tumorais, um grupo de pesquisadores 

trabalhando com a suainsonina evidenciou que a administração desta à 

camundongos promovia aumento na atividade proliferativa de células da medula 

óssea (WHITE et al., 1991; OREDIPE et al., 2003a e 2003b), mesmo durante o uso 

de quimioterápicos citotóxicos (OREDIPE et al., 1991), sugerindo que este alcalóide 

poderia vir a ser empregado como protetor da medula óssea quando da instauração 

de terapias citotóxicas de caráter radioativo ou químico. 

 Devido ao fato das glicoproteínas participarem nos mais diferentes tipos de 

atividade celular, não é de se surpreender que vários são os sistemas sobre os 

quais a suainsonina pode promover seus efeitos, são alguns exemplos de 

glicoproteínas: enzimas, hormônios, moléculas de adesão, receptores de membrana, 

imunoglobulinas, citocinas entre outros. De fato, diversos são os relatos de que a 

intoxicação por plantas que possuem a suainsonina como princípio ativo promove 

alterações em múltiplos sistemas, levando ao aparecimento de alterações 

gastrintestinais, com modificações estruturais nas enzimas presentes na borda em 

escova do intestino delgado (PAN; GHIDONI; ELBEIN, 1993); alterações 

reprodutivas, com comprometimento da produção de espermatozoas, espermátides 

e espermatócitos primários e secundários (TULSIANI; SKUDLAREK; ORGEBIN-

CRIST, 1990); embriogênicas, com reabsorção fetal ou proles reduzidas com menor 

peso ao nascimento (NELSON; JAMES; SHARMA, 1980; SCHWARZ et al. 2003, 

SCHUMAHER-HENRIQUE, 2005) e imunológicas, com comprometimento da função 

proliferativa de linfócitos T de ovinos (SHARMA; JAMES; MOLINEUX, 1984), 

linfócitos B humanos – estudo in vitro – (KARASUNO et al., 1992), e ainda 

supressão na maturação de neutrófilos humanos tratados com a suainsonina 

(MISAGO et al., 2000). 
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 Em relação aos estudos referentes às células do sistema imune, não apenas 

efeitos supressores foram observados quando do uso da suainsonina. Muitos 

trabalhos realizados evidenciaram que este alcalóide e sua ação sobre a α-

manosidase II do Complexo de Golgi promove efeito imunomodulador sobre a 

resposta imune, como maior atividade proliferativa e citotóxica durante a reação da 

mistura linfócitos (MLR – Mixed Lymphocyte Reaction) (HINO et al., 1985), aumento 

da proliferação induzida pela interleucina (IL) - 2 e maior expressão de receptores 

para IL-2 em linfócitos T humanos (BOWLIN; SUNKARA, 1988), aumento da 

atividade citotóxica de linfócitos Natural Killer (NK) (HUMPHRIES et al., 1988), 

aumento da atividade tumoricida, da expressão de MHC-II (Major Histocompatibily 

Complex) e produção de IL-1 de macrófagos (GRZEGORZEWSKI et al., 1989) e 

ativação de macrófagos residentes (DAS et al., 1995) e aumento da citotoxicidade 

de Large Granular Lymphocytes (LGL) contra carcinoma humano resistente à NK 

(YAGITA; SAKSELA, 1990). 

 A observação de tais efeitos imunomoduladores da suainsonina sobre os 

diferentes componentes imunológicos, pode induzir na inferência de que o sistema 

imune dos animais de produção expostos à plantas que possuem a suansonina 

como princípio ativo, estejam menos predispostos a desenvolver qualquer processo 

infeccioso. Contrariamente, há relatos a campo de que animais intoxicados com 

estas plantas são mais suscetíveis à ocorrência de diversas afecções como 

pneumonias, doenças de casco e conjuntivite (SHARMA; JAMES; MOLINEUX, 

1984). Além disso, vale salientar que indivíduos portadores da α-manosidosis 

autossômica são geralmente mais acometidos por infecções oportunistas, (ALROY 

et al., 1989; MALM et al., 2000). 
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 Com relação às alterações embriogênicas promovidas pela suainsonina, 

estas podem ser de grande importância na pecuária brasileira, uma vez que a I. 

carnea se distribui amplamente pelo Brasil (HOEHNE, 1939), inclusive, se não 

principalmente, na região nordeste, onde a espécie mais suscetível, a caprina, aos 

efeitos tóxicos da suainsonina geralmente encontra nesta planta, a única fonte de 

matéria verde durante as estações de estiagem (TOKARNIA; DÖBEREINER; 

PEIXOTO, 2000). De fato, em estudo realizado por Schumaher-Henrique (2005), foi 

observado, por meio de ultra-sonografia, que os fetos de cabras prenhes tratadas 

com a I. carnea apresentavam alterações em vários parâmetros avaliados durante o 

período gestacional e quando estes vinham a termo, eram observadas, além de 

menor peso ao nascimento, alterações importantes no sistema locomotor 

(artrogripose).  

 Tomando-se os efeitos da suainsonina sobre o sistema imune e sobre a 

embriogênese, o presente estudo visou avaliar se a administração da I. carnea, em 

ratos, promovia alterações em alguns parâmetros do sistema imune, e também de 

verificar se o tratamento de ratas, tanto durante a gestação quanto durante a 

lactação, causava na prole efeitos deletérios evidentes e principalmente se haveria 

nestes filhotes, quando imunologicamente desafiados na idade adulta, 

comprometimento na resposta imune. Ainda, devido ao fato da I. carnea não possuir 

apenas o alcalóide suainsonina como princípio ativo, foi também objetivo do 

presente trabalho, avaliar os efeitos tóxicos das diferentes calisteginas contidas na 

planta, bem como verificar se estas contribuem na toxicidade promovida pela I. 

carnea. 

  



 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 



 58

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar os efeitos da administração prolongada de resíduo aquoso final (RAF) 

obtido da I.carnea sobre os parâmetros inflamatórios, imunológicos e 

anatomopatológico de ratos adultos e da prole de fêmeas tratadas durante a 

gestação ou lactação. Avaliar os possíveis efeitos tóxicos e imunotóxicosdas 

calisteginas sobre as funções do sistema imune. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar a atividade de macrófagos peritoneais (espraiamento, fagocitose e 

produção de água oxigenada) de ratos adultos tratados com o RAF da I. carnea. 

• Avaliar o desenvolvimento das inflamações aguda e crônicas de ratas adultas 

tratadas com a I. carnea. 

• Avaliar os possíveis efeitos tóxicos da administração isolada dos princípios ativos 

da I. carnea, sobre diferentes órgãos, em ratas adultas tratadas, durante 14 dias. 

• Verificar a atividade de macrófagos peritoneais (espraiamento, fagocitose e 

produção de água oxigenada) de ratas tratadas, durante 14 dias, com os princípios 

ativos isolados da I. carnea. 

• Avaliar, imediatamente após o nascimento, possíveis alterações nos órgãos 

linfóides primários da prole de ratas tratadas com o RAF da I.carnea, durante a 

gestação. 
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• Avaliar, por meio de estudo anatomopatológico, se ocorre passagem 

transplacentária da suainsonina em ratas gestantes tratadas com o RAF da I. 

carnea, utilizando-se a metodologia de cross-fostering. 

• Verificar e quantificar as possíveis concentrações de suainsonina no líquido 

amniótico e sua excreção no leite de ratas tratadas, durante a gestação ou lactação, 

com o RAF da I. carnea. 

• Verificar a atividade de macrófagos peritoneais (espraiamento, fagocitose e 

produção de água oxigenada) da prole de ratas tratadas com o RAF da I.carnea, 

durante a gestação ou lactação, no 70o dia de vida. 

• Avaliar a resposta inflamatória aguda, induzida pela carragenina, e crônica, 

induzida pelo Onco-BCG, da prole de ratas tratadas com o RAF da I. carnea, 

durante a gestação ou lactação, no 70o dia de vida.  

• Realizar ensaios preliminares de imunotoxicidade (peso relativo de órgãos 

linfóides, avaliação da resposta imune humoral e celular) comparando-se dados de 

ratos pré-púberes e de ratos adultos jovens, tratados com diferentes doses do RAF 

da I. carnea. 

• Avaliação anatomopatológica dos efeitos tóxicos da I. carnea, administrada em 

diferentes períodos de tratamento do presente trabalho de pesquisa, bem como de 

ratos tratados com os alcalóides da I. carnea quando administrados isoladamente. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS 

 

 Foram utilizados ratos Wistar, machos e fêmeas, provenientes do biotério do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo – USP. Os animais foram alojados em caixas de plástico 

fosco com tampas metálicas, medindo 40x50x20 cm, as quais foram mantidas em 

salas com temperatura e umidade ambiente constantes (21-24o C e 65 – 70%, 

respectivamente) e com livre acesso à água e ração, e foram utilizados de acordo 

com as normas de bioética desta Faculdade. 

 

3.2 REAGENTES E EQUIPAMENTOS 

 

• Ácido acético glacial 2% (Merck) 

• Adjuvante completo de Freund (Sigma) 

• Álcool etílico (Archote) 

• Azul de trypan (Gibco) 

• Carragenina lambda (Sigma) 

• Cloreto de sódio (Nuclear) 

• Clorofórmio (Merck) 

• Éter etílico (Cinética Química) 

•  Glutaraldeído-25% (Nuclear) 

• Hidróxido de amônio (Merck) 

• Lâminas e lamínulas (Glasstechica) 
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• Lauril sulfato de sódio (Merck) 

• Lipopolissacarídeo (LPS) de E. coli (Sigma) 

• Meio RPMI - 1640 (Gibco) 

• Meio tioglicolato – Brewer (Gibco) 

• Miristato acetato de forbol (PMA) (ICN) 

• Onco-BCG (Instituto Butantan) 

• Placas de 6 e de 96 wells com fundo chato e fundo em U (Costar) 

• Peróxido de hidrogênio (Merck) 

• Seringas descartáveis de 0,5mL, 1,0 mL e de 10 mL (Rynco) 

• Sonda uretral no 06 (MarkMed) 

• Soro albumina bovina – fração V (Gibco) 

• Soro bovino fetal (Gibco) 

• Vacina Onco-BCG (Instituto Butantã de São Paulo) 

• Zymosan-A (Sigma) 

• Leitor de Elisa (Labsystens) 

• Microscópio óptico de contraste de fase (Nikon) 

• Microscópio óptico de luz (Olympus) 

• Paquímetro (Mytutoio) 

• Pletismógrafo (Ugo Basile).  

 

3.3 MATÉRIA VEGETAL 

 

 As folhas frescas da I. carnea foram colhidas, anualmente, somente entre os 

meses de maio e junho da cultura existente no Centro de Pesquisas Toxicológicas – 
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CEPTOX – do Departamento de Patologia da FMVZ, Campus de Pirassununga, 

USP. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS 

 

3.4.1 Extração de Princípios Ativos da I. carnea1 

 

 As folhas frescas de I. carnea, foram trituradas no liquidificador e maceradas 

a frio com álcool etílico 95%, por 3 dias. O extrato etanólico obtido foi filtrado e o 

resíduo vegetal voltou para o recipiente para nova extração com álcool etílico 95%. 

Este processo foi realizado por mais 4 vezes com a mesma porção de folhas. Os 

extratos foram reunidos e concentrados totalmente por meio de rotaevaporação sob 

pressão reduzida à 50oC para eliminar o solvente, sendo em seguida dissolvidos em 

água destilada e filtrados em papel de filtro pregueado para separar a porção 

insolúvel da porção solúvel. Esta última porção foi fracionada por partição com 

solvente imiscível, butanol saturado com água, até a porção butanólica ficar com 

coloração clara. Tanto a solução butanólica como a solução aquosa final deste 

fracionamento foram concentradas totalmente, para obtenção do resíduo butanólico 

e do resíduo aquoso final (RAF), o qual por meio de ensaio biológico e químico, 

anteriormente realizado, mostrou ser a fração detentora dos alcalóides, sendo este 

administrado aos animais experimentais em diferentes doses. 

 

3.4.2 Administração do Resíduo Aquoso Final  

 

                                                 
1 Esta parte do estudo foi realizada sob a orientação da Dra. Mitsue Haraguchi, pesquisadora em 
química de produtos naturais, do Instituto Biológico de São Paulo. 
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 As doses empregadas no presente projeto de pesquisa foram de 1,0; 3,0; 7,0 

e 15,0 g/kg de folhas secas de I. carnea presentes no RAF; doses estas que 

equivaliam, no início do projeto, aproximadamente às concentrações de 0,15; 0,5; 

1,0 e 2,0 mg/kg de suainsonina existente no RAF resultante da extração da I. 

carnea. Tomou-se como medida para administração a quantidade de folhas secas 

presentes no RAF da I.carnea e não a de suainsonina ou de calisteginas. Como no 

início do projeto de pesquisa tanto as concentrações de calisteginas quanto quais 

delas estariam presentes no RAF eram desconhecidas, basearam-se as doses de 

folhas secas de I. carnea a serem administradas com aquelas concentrações de 

suainsonina existentes nesta planta estudada por De Balogh et al. (1999). 

 

3.4.2.1 Ratos Adultos Submetidos à Avaliação Inflamatória 

 

  Em ratos adultos submetidos à avaliação de parâmetros inflamatórios, a 

administração do RAF da I. carnea foi realizada por água de bebida, em volume 

calculado para a ingestão diária das doses de 3,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, 

durante 14 e 21 dias ou por gavage, na dose de 15,0 g/kg. Os ratos pertencentes 

aos respectivos grupos controles receberam, pela mesma via, apenas o mesmo 

volume de água de bebida, durante o mesmo período que os diferentes grupos 

experimentais 

 

3.4.2.2 Fêmeas Gestantes e Fêmeas em Lactação 

 

 A administração do RAF da I. carnea às fêmeas gestantes foi realizada 6º ao 

20o DG, por gavage, nas doses de 1,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg. A administração do RAF 
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da I. carnea às ratas em lactação foi realizada do 2º ao 21º dia pós-parto, por 

gavage, nas doses de 1,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg de folhas secas de I. carnea 

presentes no RAF. As ratas pertencentes aos respectivos grupos controles 

receberam, pela mesma via, apenas o mesmo volume de água de bebida, durante o 

mesmo período que os diferentes grupos experimentais 

 

3.4.2.3 Ratos Machos em Idade Pré-púbere e Adultos Jovens 

 

 A administração de RAF da I. carnea aos ratos machos pré-púberes (21 dias 

de vida) e aos ratos machos adultos jovens (70 dias de vida) foi realizada, por 

gavage, durante 14 dias, nas doses de 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de folhas secas de I. 

carnea presentes no RAF. Os ratos pertencentes aos respectivos grupos controles 

receberam, pela mesma via, apenas o mesmo volume de água de bebida, durante o 

mesmo período que os diferentes grupos experimentais. 

 

3.4.3 Administração dos Princípios Ativos Isolados da I. carnea 

 

 O alcalóide indolizidínico suainsonina e os alcalóides nortropânicos 

calisteginas B1, B2, B3 e C1, foram extraídos da I. carnea pela Dra. Mitsue Haragushi 

com colaboração do Dr. Naoki Asano, em seu laboratório na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Hokuriku, em Kanazawa, Japão, e gentilmente 

cedidos para a execução deste trabalho de pesquisa.  

 Os alcalóides foram diluídos em água destilada e administrados aos animais 

nas seguintes doses: suainsonina (SU) 1,8 mg/kg, calistegina B1 (B1) 3,0 mg/kg, 

calistegina B2 (B2) 2,4 mg/kg, calistegina B3 (B3) 1,2 mg/kg e calistegina C1 (C1) 1,8 
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mg/kg, por gavage, durante 14 dias.2 Animais pertences ao grupo controle 

receberam o mesmo volume de água de bebida, pela mesma via. 

 Em ratas gestantes, a suainsonina diluída foi administrada na dose de 4,0 

mg/kg, do 6º ao 14º DG ou do 6º ao 21º DG. Os ratos pertencentes aos respectivos 

grupos controles receberam, pela mesma via, apenas o mesmo volume de água de 

bebida, durante o mesmo período que os diferentes grupos experimentais 

 

3.4.4 Avaliação do Ganho de Peso, do Consumo de Ração e de Água de Ratos 

 

 Os ratos foram pesados antes do início da administração do RAF da I. carnea 

ou dos princípios ativos isoladamente para a distribuição estatisticamente 

homogênea dos grupos. O consumo de ração e de água, bem como o peso dos 

animais, foram medidos a cada 3 dias, em todos os períodos de tratamento.   

 Aquelas proles destinadas à avalliação de diferentes parâmetros da 

imunidade, foram pesadas a cada 3 dias após o nascimento até o desmame (21º dia 

pós-parto) e, posteriormente, foram avaliadas apenas semanalmente até o final do 

período experimental. 

 

3.4.5 Acasalamento e Confirmação da Prenhez 

 

 As fêmeas foram colocadas com os machos para o acasalamento no período 

noturno (das 18:00 as 8:00 h). A confirmação da prenhez foi realizada pela presença 

                                                 
2 Estas doses foram obtidas em estudos realizados pelo Prof. Dale Gardner, do U.S. Department of 
Agriculture – Agriculture Research Service – Utah (EUA), a partir de amostras de RAF da I. carnea, a 
ele enviadas por nós, de onde se pode determinar, por HPLC e GC-MS, as porcentagens destes 
alcalóides presentes no RAF e extrapolados para 1,0 kg de folha seca de I. carnea, sendo apenas a 
porcentagem de C1 não determinada e administrada na mesma dose de suainsonina (SU: 0,012%, 
B1: 0,02%, B2: 0,016% e B3: 0,008%). 
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de espermatozóide no lavado vaginal, sendo esta verificada por meio de observação 

microscópica diária do esfregaço vaginal (VICKERY; BENNETT, 1970), que foi 

diariamente colhido pela manhã. A presença de espermatozóides no esfregaço 

vaginal foi considerado como indicador do 0 dia da gestação (DG). 

 

3.4.6 Cesariana  

 

 No 21o DG, aquelas fêmeas destinadas à secção cesariana foram submetidas 

à eutanásia em câmara de CO2 e, logo após, foi realizada a laparotomia para a 

exposição dos cornos uterinos, para a realização da amniocentese ou para a 

retirada dos fetos. 

 

3.4.7 Cross-fostering 

 

 Imediatamente após o nascimento, antes de ocorrer a amamentação, metade 

da ninhada de filhotes de mães pertencentes ao grupo controle e ao grupo tratado 

com o RAF da I. carnea, foi tatuada na base da cauda com a introdução de uma 

agulha de insulina molhada com tinta nanquim, após este procedimento, estes 

filhotes foram trocados, conforme descrição: filhotes tatuados de mães do grupo 

controle foram colocados com mães do grupo tratado com o RAF da I. carnea e 

filhotes tatuados de mães do grupo tratado com o RAF da I. carnea foram colocados 

com mães do grupo controle. Os filhotes que não foram tatuados, foram submetidos 

à introdução da agulha de insulina, sem tinta, na base da cauda. Os filhotes não 

tatuados, também foram trocados, porém, para mães do mesmo tratamento, ou seja, 

filhotes de mãe pertencente ao grupo controle foram trocados com outros filhotes de 
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mãe do mesmo grupo, o mesmo sendo realizado com os filhotes de mães tratadas 

com a planta. 

 

3.4.8 Coleta de Líquido Amniótico 

 

 Após a indução anestésica das fêmeas gestantes foi realizada a secção 

cesariana para exposição dos cornos uterinos e abertura delicada dos mesmos para 

evidenciação dos fetos e coleta do líquido amniótico de cada um com o uso de 

seringas de 1,0mL e agulhas 0,55x20. Após a coleta o líquido foi submetido à 

centrifugação (4000rpm, 10 minutos), para a retirada de possíveis células presentes 

na amostra e posteriormente foi acondicionado em microtubos criogênicos 

previamente pesados e imediatamente congelados a −20oC, para então serem 

submetidos à liofilização. 

 

3.4.9 Coleta de Soro 

 

 Após a indução anestésica das fêmeas gestantes foi realizada a secção da 

cavidade abdominal e exposição da veia hepática, pela qual foi realizado o acesso à 

punção venosa e coleta de sangue, o qual foi acondicionado em tubos de ensaio e 

mantidos em temperatura ambiente por 30 minutos para a retração do coágulo. 

Estes tubos foram então submetidos à centrifugação (4000rpm, 10 minutos) para 

posterior coleta de soro, o qual foi acondicionado em microtubos criogênicos 

previamente pesados e imediatamente congelados a −20oC, para então serem 

submetidos à liofilização. 
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3.4.10 Extração e Quantificação de Suainsonina Presente no Líquido Amniótico 

e no Soro de Ratas Gestantes 

 

 A extração e quantificação da suainsonina presente nos diferentes 

compartimentos líquidos avaliados foram realizadas em colaboração com o Dr. Dale 

Gardner do Poisonous Plant Research Laboratory (PPRL) – United States 

Departement of Agriculture (USDA) – Utah – EUA. 

 Em cada amostra de líquido amniótico e de soro foi adicionado 1,0mL de 

tampão PBS para a reconstituição das amostras. Para uma alíquota de 0,4mL foi 

adicionado 0,6mL de H3PO4 a 0,1% e 0,010mL de H3PO4 a 85% e submetido ao 

vórtex para mistura. As amostras foram então tratadas para isolar a suainsonina 

utilizando a extração de fase sólida (EFS). Os tubos de EFS (Strata X-C, cátion, 60 

mg/mL, Phenomenex) foram preparados lavando-os com 2,0mL de MeOH e depois 

2,0mL de H2O. Cada amostra foi alocada de forma lenta sob sucção a vácuo e 

lavadas com 2,0mL de H3PO4 a 0,1% e então secas a vácuo por 2-3 minutos. As 

colunas de EFS foram então lavadas com 2,0mL de MeOH e seguido por eluição da 

suainsonina com 3,0mL de NH4OH a 5% em metanol. As amostras foram 

submetidas à secagem sob um fluxo de nitrogênio a 60ºC. Depois foram 

reconstituídas com 0,2mL de H2O e então transferidas para micro tubos 

“autosample” para análise em Liquid Chromatography, Atmosferic Pressure 

Chemical Ionization, Mass Spectrometry (LC/APCI/MS) (GARDNER; MOLINEUX; 

RALPHS, 2001). Para a calibração e a quantificação, soluções padrões de 

suainsonina foram preparadas em concentrações de 50, 100, 250 e 500ng/mL de 

suainsonina em H2O.  
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 O sistema LC/MS é constituído de uma bomba de solvente binário HP 1100 e 

um autosampler, uma coluna de HPLC Betasil C18 de fase reversa (100 x 2mm, 

Keystone Scientific) e um espectrômetro de massa LCQ Finnigan. A suainsonina foi 

eluida com uma mistura isocrática de metanol 5% em acetato de amônio a 20nM em 

um fluxo de 0,5 mL/minuto. Vinte µL das amostras foram injetadas. A ionização foi 

alcançada utilizando-se o APCI e com temperatura de vaporização a 450ºC e 

descarga “corona” de 5 µamps.  Os parâmetros operacionais do espectrômetro de 

massa foram otimizados utilizando-se padrões “auto-tunes” para melhora do sinal 

(m/z = 609) de uma solução padrão de reserpina injetada em um fluxo 

(0,5mL/minuto) de metanol a 50% em ácido acético a 1%. O espectrômetro de 

massa “correu” no modo MS2, para varredura de íons de massa entre 70 a 300 amu 

após a fragmentação do íon protonado da suainonina (MH+ = 174,2 ± 0,75 amu) 

utilizando uma energia relativa de colisão ajustada a 25%. O tempo máximo de íon 

capturado foi de 500 mseg e a média de 3 microscans foi estabelecida para cada 

medida.  

 

3.4.11 Coleta de Leite para a Quantificação e para Avaliação da Atividade 

Enzimática da Suainsonina Presente na I. carnea 

 

 A coleta de leite de ratas baseou-se na técnica proposta por Benes et al. 

(2002), com algumas modificações, como descrita a seguir: no período da manhã, 

os filhotes das mães do grupo experimental e do controle foram separados de suas 

progenitoras por 6 horas. Decorrido este tempo, as lactantes receberam, por via ip, 2 

UI de ocitocina. Após 20 minutos desta administração, retirou-se o leite adaptando 

ao teto um tubo cônico de plástico que por sua vez foi conectado a uma bomba a 
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vácuo. As amostras de leite coletadas foram acondicionadas em microtubos, 

previamente tarados e identificados, e congeladas a -20ºC até a liofilização para 

envio ao Prof. Dr. Naoki Asano para quantificação e avaliação da atividade 

enzimática dos princípios ativos da I. carnea. 

 

3.4.12 Atividade Inibitória da Suainsonina Sobre α-manosidase Lisossômica de 

Ratos 

 

 O fluido de epidídimo de rato foi extraído e purificado, de acordo com Liaoe 

Mremen (1996), sendo este líquido fonte das α-manosidases para o ensaio de 

atividade enzimática lisossomal. Foi preparada uma solução com o leite liofilizado 

extraído das ratas e água destilada numa concentração de 10 mg/mL. A solução foi 

submetida à centrifugação e 100µL do sobrenadante foi misturado com 200µL de 

tampão acetato 0,2 M (pH 5); 100 µL de Triton X-100 a 2,0%, 50 µL do fluido 

epididimal e 350 µL de água destilada. Esta solução foi pré-incubada a 0oC por 30 

minutos até a adição de 200µL de ρ-nitrophenyl −α−D- mannoside (10mM). Esta 

mistura foi, então, incubada a 37ºC por 1 hora. Após este período, a reação 

enzimática foi parada com adição de 2,0mL de Na2CO2  (0,4mM) e submetido a 

leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 400nm. Para a 

quantificação indireta da suainsonina presente no leite e submetido ao ensaio 

enzimático, foi preparada uma curva padrão com concentrações conhecidas de 

suainsonina. 

 

3.4.13 Avaliação Pós-natal e Pós-desmame 
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 No dia do nascimento, quando possível, foram separados 8 filhotes por prole, 

sendo metade de cada sexo. Estes animais foram observados até o final do período 

experimental. O desmame foi realizado no 21º dia de vida e, os filhotes que seriam 

observados até a idade adulta, foram separados conforme o sexo e marcados 

individualmente. No 70º dia de vida, os filhotes foram subdivididos, aleatoriamente, 

para a composição dos 3 grupos que participaram da avaliação dos parâmetros 

inflamatórios (atividade de macrófagos, inflamação crônica e inflamação aguda). 

 

3.4.14 Avaliação da Atividade de Macrófagos Peritoneais de Ratos Adultos e da 

Prole das Ratas Tratadas com I.carnea. 

 

3.4.14.1 Estimulação de Células Peritoneais pelo LPS 

 

 Para se avaliar a atividade de macrófagos peritoneais, foram analisadas a 

capacidade de espraiamento e de fagocitose destas células e, para isso, todos os 

animais (experimentais e controles) foram inoculados com LPS (1,0 mg/mL) por via 

ip, 5 dias após a administração, pela mesma via, de 5,0mL de meio tioglicolato a 3% 

para elicitação de macrófagos para esta cavidade.  

 

3.4.14.2 Coleta das Células Peritoneais  

 

 Após os animais serem eutanasiados em câmara de CO2, foram injetados 

cerca de 10 mL de PBS a 4°C na cavidade peritoneal de cada animal e, após uma 

massagem abdominal, foi colhida uma suspensão de células, de cada animal, 

através de uma punção da sua cavidade peritoneal. Estas células foram mantidas 
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em banho de gelo, dentro de tubos de ensaio de plástico de polipropileno até serem 

quantificadas em câmara de Neubauer, sendo a viabilidade celular das mesmas 

observada pela coloração com azul de trypan - 0,1%, aceitando-se no mínimo 95% 

de viabilidade. As suspensões de células conservadas em banho de gelo foram 

ajustadas para cerca de 2,0 x 106 células/mL.  

 

3.4.14.3 Execução da Técnica para Avaliação do Espraiamento de Macrófagos 

Peritoneais 

 

 Das amostras de suspensão celular colhidas de cada animal, um volume 

aproximado de 200µL foi distribuído sobre lamínulas de vidro (13mm de diâmetro) 

acondicionadas, uma a uma, dentro dos poços (com 16mm de diâmetro) de placas 

especiais de plástico, as quais foram mantidas por 20 minutos à temperatura 

ambiente. As células sobre as lamínulas foram, a seguir, lavadas com PBS a 4°C, 

recobertas com PBS glicosado, fechadas e incubadas em estufa a 37°C/1 hora. 

Após este período, as células foram lavadas com PBS a 4°C e fixadas com solução 

de glutaraldeído - 0,5% (em PBS) por 10 minutos. Até o final da contagem das 

células peritoneais, as placas foram armazenadas em geladeira, adicionadas com 

glutaraldeído diluído acrescido de 1,0mL de água filtrada em Filtro Milli-Q plus® 

dentro de cada poço da placa. 

 

3.4.14.4 Execução da Técnica para Avaliação da Fagocitose de Macrófagos 

Peritoneais  
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 Todos os procedimentos descritos para a técnica de espraiamento foram 

também adotados para a técnica da fagocitose. Porém, após a aderência à lamínula 

de vidro, as células coletadas da cavidade peritoneal foram incubadas com PBS 

glicosado em estufa a 37°C/1 hora, na presença de 1,0mg de zymosan-A (diluído 

para a concentração de 50mg/mL) em cada poço das placas. Em seguida, as 

lamínulas foram lavadas vigorosamente com PBS a 4°C, sendo fixadas com 

glutaraldeído por 10 minutos.  

 

3.4.14.5 Contagem de Células Peritoneais Aderidas com Capacidade de 

Espraiamento e de Fagocitose  

 

 Após o período de incubação e de conservação das células aderidas à 

lamínula, foi realizada a quantificação microscópica do número de células com 

capacidade de espraiamento e de fagocitose através de um Microscópio Óptico de 

Contraste de Fase (Nikon). O cálculo final foi realizado contando-se o número de 

células que espraiaram ou que fagocitaram o zymosan-A dentre 200 células 

aderidas à lamínula. Um índice de espraiamento e de fagocitose (em %) foi definido 

multiplicando-se por 100 o valor deste cálculo final. 

 As técnicas de espraiamento e fagocitose foram executadas conforme 

descrição de Rabinovitch; DeStefano (1973a e 1973b) e adaptação de Passeti 

(1993). 

 

3.4.14.6 Determinação da Liberação de Peróxido de Hidrogênio por Células 

Peritoneais 
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 A quantificação da concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2) liberado 

pelas células do peritônio de ratos, foi baseado no método descrito e adaptado para 

microensaio por Pick; Mizel (1981), e modificado por Russo et al. (1989). 

 Esta técnica consiste na utilização de uma placa de 96 poços de fundo chato, 

composta por 12 colunas e 8 linhas, com a mesma medida de circunferência e 

profundidade para todos os poços. Na primeira coluna da placa, foram preenchidos 

os 8 poços com 100 µl da solução de Phenol Red, a qual será chamada de branco 

(ou “blanc”). Nas 2° e 3° colunas foram colocadas, em quadruplicatas, 

concentrações molares e previamente conhecidas de H2O2, a saber : 0,5; 1,0; 2,0 e 

4,0nMols H2O2/100µL solução de Phenol Red, de modo a permitir a obtenção de 

uma curva-padrão. 

 Após realizar os procedimentos como descrito nos itens 3.4.14.1a ou b e 

3.4.14.3, o número de células foi ajustado para 2,0x106 por mL de solução de 

Phenol Red. Nas colunas restantes da mesma placa (4° até a 12°), foram 

“plaqueados” 100µL desta solução por poço, sendo cada grupo plaqueado em 

quadruplicata, ou seja, cada grupo ocupou 1 coluna e 8 linhas. Para cada grupo, as 

primeiras 4 linhas da mesma coluna foram utilizadas para testar a liberação 

espontânea de H2O2 ; nas 4 últimas linhas testou-se a liberação induzida de H2O2, e 

para tal foi adicionado 10 µL de uma solução de 10 ng/mL de miristato-acetato de 

forbol (PMA) por poço. 

 As placas foram fechadas e incubadas em estufa a 37°C/1 hora. Após este 

período, a reação foi interrompida pela adição de 10µL de NaOH 1N. A 

concentração de H2O2 de cada grupo foi avaliada através da leitura da absorbância 

em microleitor automático de oito canais (Titertech®), com filtro de 620 nm, contra 

um branco constituído apenas por uma solução de Phenol Red.  
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 Os resultados obtidos após a leitura foram expressos em densidade óptica (D. 

O.), sendo transformados em nMols de H2O2 liberados por 2,0x106 células 

peritoneais, mediante equação de regressão linear com base na curva-padrão. 

 

3.4.15 Avaliação do Edema Inflamatório e da Evolução do Granuloma 

Experimental Induzidos pelo Onco-BCG na Pata de Ratos 

 

 A resposta inflamatória e o desenvolvimento do granuloma foram induzidos 

através da injeção da vacina Onco-BCG contendo o Bacilo de Calmette-Guérin, 

cepa Moreaux, na concentração de 4,0x107bacilos viáveis/mL. O BCG, devidamente 

acondicionado em gelo até imediatamente antes da aplicação, foi homogeneizado e 

inoculado no tecido subcutâneo da pata posterior esquerda de ratos no volume de 

0,1 mL/animal (4,0x106 bacilos/animal).  

 Os volumes do edema e do granuloma desencadeados pelo BCG foram 

medidos em pletismógrafo digital (Ugo Basile), antes da inoculação e 1 – 2 – 4 – 6 – 

8 e 24 horas após a inoculação, e nos dias subseqüentes até 7º (animais adultos) ou 

21o dia pós-inoculação (prole das ratas), sendo na primeira semana a cada 24 horas, 

e nas demais a cada 3 dias. Naqueles animais em que a avaliação do edema e do 

granuloma induzido pelo Onco-BCG foram até o 21º dia pós-inóculo, o coxim plantar, 

depois da eutanásia dos animais, foi coletado e corado para visualização dos 

granulomas formados. 

 

3.4.16 Avaliação da Resposta Inflamatória Aguda Induzida pela Injeção de 

Carragenina na Pata de Ratos 
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 A resposta inflamatória aguda foi induzida pela injeção de uma suspensão de 

carragenina lambda na concentração de 1,0%, Estas substâncias foram 

homogeneizadas e inoculadas, isoladamente, no tecido subcutâneo da pata 

posterior esquerda de ratos, no volume de 0,1mL/animal.  

 Os volumes do edema inflamatório induzido pela carragenina foram medidos 

em pletismógrafo digital (Ugo Basile), antes da inoculação e 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 e 

24 horas após este procedimento. 

 

3.4.17 Avaliação de Peso Relativo de Timo e Baço e Celularidade de Baço 

 

 Ao final do período de experimentação, os animais foram submetidos à 

eutanásia, em câmara de CO2, sendo imediatamente coletados o timo, o fígado e o 

baço. A seguir, procedeu-se à pesagem desses órgãos e, após este procedimento, o 

baço foi divulsionado entre duas lâminas e lavado com 10mL de solução gelada de 

RPMI-1640 com pH 7,4. As células foram acondicionadas em gelo até o momento 

da contagem em câmara de Neubauher. A viabilidade e contagem global das células 

nucleadas foram realizadas utilizando-se o corante tripan blue diluído 6x em PBS. 

 

3.4.18 Avaliação Global de Células da Medula Óssea  

 

 As células da medula óssea foram obtidas da cavidade femoral de cada 

animal, após a lavagem da mesma com 5,0mL de solução gelada de RPMI ajustada 

para o pH 7,4. As células foram acondicionadas em tubos de poliestireno e 

dispersas com auxílio de pipeta tipo “Pasteur” até obter-se uma suspensão celular 
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homogênea. A viabilidade e contagem global das células nucleadas foram realizadas 

em câmara de Neubauher, utilizando o corante tripan blue, diluído 6x em PBS. 

 

3.4.19 Titulação de Anticorpos Anti-eritrócitos de Carneiro (anti-SRBC) em 

Ratos 

  

3.4.19.1 Obtenção dos Eritrócitos de Carneiro e a Sensibilização dos Animais 

 

 A técnica de titulação de anticorpos anti-SRBC foi realizada, com 

modificações, de acordo com Sharma, James e Molineux (2004). Para tal, os 

eritrócitos de carneiro (SRBC – sheep red blood cell) foram coletados 

assepticamente em tubo heparinizado de carneiro reprodutor adulto, sadio, 

pertencente à Prefeitura do Campus de Pirassununga da USP, o número do animal 

foi anotado para eventuais coletadas posteriores de sangue.  

 O tubo de sangue total, após homogeneizado, foi mantido em geladeira 

(10ºC) por pelo menos 24 horas antes de ser utilizado para ser administrado em 

ratos e promover a sensibilização dos mesmos. Antes da sensibilização, os 

eritrócitos de carneiro foram lavados 3 vezes em PBS (centrifugação a 4000rpm, por 

10 minutos) e uma suspensão de SRBC foi ajustada para 2,0x109 eritrócitos de 

carneiro/mL, sendo este volume injetado, por via ip, em cada rato. Foram coletadas 

amostras de sangue dos ratos antes da sensibilização com SRBC. 

 

3.4.19.2 Obtenção das Amostras de Sangue dos Ratos e a Realização da Titulação 

de Anticorpos Anti-SRBC 
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 Sete dias após a sensibilização, foram coletados, pela veia da cauda dos 

ratos, amostras de sangue. O sangue foi mantido em temperatura ambiente por 45 

minutos e submetido à centrifugação a 4000rpm, por 10 minutos. O soro foi então 

colocado em banho-maria a 56ºC, para a denaturação das proteínas do sistema 

complemento e posteriormente  congelado a −20ºC, até o momento da titulação. 

 Para a titulação, foi colocado no primeiro poço de uma placa de 96 wells de 

fundo em U, 30µL de soro de rato sadio não sensibilizado com o SRBC (fonte de 

sistema complemento) e em cada poço subseqüente (linha) foram colocados 30µL 

de salina. A seguir, foram então plaqueadas as amostras de soro coletadas dos 

ratos nos diferentes tempos da seguinte forma: na primeira linha de poços plaqueou-

se 30µL de soro de animal não sensibilizado no primeiro poço (controle negativo); 

deste, retirou-se 30µL e adicionou-se no segundo poço e assim por diante, até o 12º 

poço (diluição seriada) (Figura 2). Na seqüência de linhas, plaqueou-se o soro dos 

animais sensibilizados. 

 Após a diluição seriada do soro, foram adicionados a cada poço, 30µl da 

suspensão de SRBC a 10%.  

 As placas foram mantidas em estufa a 37ºC, por uma hora, e após este 

período fez-se a leitura. Estabeleceu-se o título de anticorpos como sendo aquele 

em que o botão de eritrócitos formado (hemossedimentação) foi semelhante àquele 

do controle negativo, bem como semelhante às diluições subseqüentes; isto é, a 

partir do momento em que não mais foi observada a hemólise ocasionada pelos 

anticorpos anti-SRBC. 

 O título de anticorpos foi expresso de acordo com a graduação da diluição 

realizada nos poços da placa, sendo a primeira diluição (1/2) tida como título 1, e 

assim subsequentemente. 
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Figura 2. Esquema da diluição seriada do soro de ratos sensibilizados com 

eritrócitos de carneiro (SRBC) para a realização da titulação de anticorpos anti-

SRBC. 

 

3.4.20 Avaliação do Plaque-forming cell – PFC, para Quantificação de 

Linfócitos B Produtores de Anticorpos Anti-SRBC no Baço 

 

3.4.20.1 A Sensibilização 

 

 Para a imunização dos ratos, eritrócitos de carneiro (SRBC) foram lavados 3 x 

em salina (3000rpm, 15 min, a 10ºC) e uma suspensão de células a 2,0x109 

SRBC/mL foi preparada. Cada rato recebeu 1,0mL desta suspensão por via ip. 

  

3.4.20.2 O Ensaio do PFC  

 

 A técnica do PFC foi realizada com modificações, segundo Wilson, Mundson 

e Meade (1999). Para a preparação do SRBC que foi utilizado para plaquear as 

amostras, os eritrócitos de carneiro foram lavados 3x (na mesma rotação que 
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acima), na última lavada, tirou-se o sobrenadante e homogeneizaram-se os 

eritrócitos no tubo (SRBC total). Desta solução de SRBC total, fez-se uma diluição 

de 1:2 (p.ex. 0,5mL de SRBC total + 0,5mL de salina) e manteve-se em gelo até o 

momento de plaquear. 

 O baço dos animais sensibilizados com SRBC foi coletado, após a sua 

divulsão, os esplenócitos foram centrifugados (centrífuga 1500rpm, 10minutos, 4ºC), 

o sobrenadante retirado, e adicionada solução salina 0,2% a qual foi homogeneizada 

por 20 segundos com o pellet de células para promover a lise das células vermelha 

e imediatamente depois foi adicionado o mesmo volume de uma solução salina a 

1,6%. Os esplenócitos foram, então, contados e foi preparada uma suspensão 

celular com 12,0x106 células/mL.  

 Para a preparação da placa foi preparada uma solução de bacto ágar a 0,5%, 

que foi preparada com RPMI-1640, (100mL de meio com 0,5g de bacto ágar). Esta 

solução é colocada em homogeneizador magnético sob agitação e aquecimento até 

fervura. Após fervura, foi adicionado dietilaminoetil (DEAE)-dextrano (1,6mL de uma 

solução 0,05% de DEAE para cada 100mL de ágar). Enquanto isso, foi colocado em 

banho-maria, temperatura entre 46 e 48ºC, microtubos (1,5mL) já com a 

identificação das amostras. Em cada microtubo, ainda no banho-maria, foi 

adicionada 0,5mL da solução de bacto agar. 

 

3.4.20.3 O Plaqueamento  

 

 Para plaquear, adicionou-se em um microtubo de 0,5mL: 25µL da suspensão 

de SRBC (1:2) + 100µL da suspensão de esplenócitos + 70 µL de soro de cobaia 

(sistema complemento). 
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 Após fazer esta mistura de suspensões celulares, transferiu-se para o 

microtubo com bacto agar o qual foi submetido ao vórtex por 5 vezes e em seguida 

foi plaqueado em lâmina de histologia, previamente limpa, 50µL desta suspensão, 

cuidadosamente colocou-se sobre a gota formada a lamínula, também previamente 

limpa (22x22). Aguardou-se uns minutos e a lamínula foi selada com esmalte incolor 

ou base. As placas foram levadas à estufa a 37ºC por 3 horas. Após este período, os 

halos de lise de eritrócitos de carneiro foram contados em e representados com 

número de PFC/105 esplenócitos. 

 

3.4.21 Avaliação da Resposta Imune Celular por Meio da Reação de 

Hipersensiblidade do Tipo Tardia - Delayed Type Hypersensitivity test (DTH)  

 

 Para a sensibilização imunológica dos ratos, foi injetado, por via subcutânea 

(sc), na base da cauda de cada animal, 0,1mL de BSA – Fração V (Bovine serum 

albumin – fraction V) (1,0mg/mL em PBS) emulsificado em Adjuvante Completo de 

Freund na razão 1:1. 

 Sete dias após a sensibilização, preparou-se o heat-aggregated BSA, 

aquecendo-se o BSA (10mg/mL em salina) por 1 hora em banho-maria a 75ºC. Esta 

solução foi centrifugada a 2000rpm, por 10 minutos, para remover excesso de 

salina; a seguir, a solução foi injetada (0,1mL/rato) no coxim plantar da pata direita 

dos animais e na pata contra-lateral injetou-se o mesmo volume de salina. 

 Após 24 horas do desafio com o heat-aggregated BSA, o edema resultante foi 

medido com paquímetro. A avaliação da resposta imune celular (DTH) foi expressa a 

partir da subtração do valor obtido na mensuração do coxim plantar da pata direita 
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(BSA) 24 horas depois do desafio com aquele valor da mensuração antes do 

inóculo.  

 

3.4.22 Avaliação Anatomopatológica e Avaliação Morfométrica de Órgãos 

Linfóides 

 

 Em todos os experimentos realizados foram coletados os órgãos: SNC, 

tireóide, pulmão, pâncreas, fígado e rins, tanto de animais adultos quanto de fetos e 

filhotes, para avaliação anatomopatológica de possíveis alterações. Além do uso da 

hematoxilina e eosina, foi também realizada a técnica do SudanBlack para elucidar 

se as possíveis lesões observadas eram decorrentes de esteatose. 

 Naqueles experimentos em que foi injetado o Onco-BCG no coxim plantar dos 

animais para indução do processo inflamatório crônico, os mesmos foram coletados 

no último dia de avaliação para análise histopatológica. 

 Ao final do período experimental os fetos de fêmeas destinadas à secção 

cesariana e os filhotes daquelas que pariram e foram avaliados logo após o parto (7o 

dia pós-parto), foram submetidos à eutanásia, em câmara de CO2, sendo 

imediatamente submetidos à necropsia para observação macroscópica de possíveis 

lesões nos diferentes órgãos e tecidos. A seguir, procedeu-se à pesagem dos 

órgãos linfóides: timo, baço dos neonatos e, após este procedimento, foram 

coletados fragmentos representativos destes e de outros órgãos, SNC, tireóide, 

fígado, pâncreas e rins para o estudo histopatológico. 

 A avaliação morfométrica dos órgãos linfóides foi realizada através da 

utilização do sistema de análise de imagens computadorizado BIOSCAN/OPTIMAS. 

Este sistema é composto por um microscópio óptico acoplado a uma câmera de 
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vídeo e um computador, que possui uma placa digitalizadora e o programa Optimas. 

As imagens observadas ao microscópio são transmitidas ao monitor, permitindo a 

sua análise. A avaliação morfométrica foi realizada, utilizando-se cortes histológicos 

de baço e timo. A mensuração foi feita com o software Image ProPlus®, utilizando-se 

calibragem para Nikon 2X. O território de interesse foi localizado, procedendo-se, em 

seqüência, o congelamento da imagem e a sua mensuração, avaliando-se a área 

total de córtex e medula do timo, quanto a área de polpa branca e vermelha de baço. 

 

3.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Experimento 1: Avaliação da atividade de macrófagos peritoneais de ratas 

tratadas com o RAF da I. carnea, durante 21 dias 

 

Foram utilizadas 20 ratas adultas divididas em quatro grupos (n=5): 3 

experimentais e 1 controle. Os animais de cada grupo experimental receberam, por 

meio da água de bebida, as seguintes doses - alvo: 3,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. 

carnea, e os animais do grupo controle receberam apenas água de bebida, 

conforme descrito no item 3.4.2.1. Realizou-se a avaliação do consumo de água, de 

ração e do ganho de peso, conforme descrito no item 3.4.4. No 21o dia de 

experimentação, todos os animais receberam, por via ip, LPS e 24 horas depois 

foram submetidos à eutanásia para coleta de células peritoneais (item 3.4.14.1b), e 

avaliação das atividades de espraiamento, fagocitose e liberação de peróxido de 

hidrogênio, conforme descrito nos itens 3.4.14.3, 3.4.14.4, 3.4.14.6, 

respectivamente. 
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Experimento 2: Avaliação da atividade de macrófagos peritoneais de ratas 

tratadas com o RAF da I. carnea, durante 14 dias 

 

 Foram utilizadas 22 ratas adultas divididas em quatro grupos: 3 experimentais 

(n=7) e 1 controle (n=8). Cada grupo experimental recebeu, por meio da água de 

bebida, as seguintes doses – alvo: 3,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, enquanto os 

animais do grupo controle receberam apenas água de bebida, por 14 dias, conforme 

descrito no item 3.4.2.1. Realizou-se a avaliação do consumo de água, de ração e 

do ganho de peso, conforme descrito no item 3.4.4. No 14º dia de experimentação, 

todos os animais receberam, por via ip, LPS e 24 horas depois foram submetidos à 

eutanásia para coleta de células peritoneais (item 3.4.14.1b), e avaliação das 

atividades de espraiamento, fagocitose e liberação de peróxido de hidrogênio, 

conforme descrito nos itens 3.4.14.3, 3.4.14.4, 3.4.14.6, respectivamente. 

 

Experimento 3: Avaliação da atividade de macrófagos de ratas tratadas com 

15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por gavage, durante 14 dias 

 

 Foram utilizadas 12 ratas adultas divididas em dois grupos: 1 experimental 

(n=6) e 1 controle (n=6). Os animais do grupo experimental receberam, por gavage, 

a dose de 15,0 g/kg do RAF da I. carnea e os animais do grupo controle receberam 

apenas água, pela mesma via, por 14 dias, conforme descrito no item 3.4.2.1. 

Realizou-se a avaliação do consumo de água, de ração e do ganho de peso, 

conforme descrito no item 3.4.4. No 14º dia de experimentação, todos os animais 

receberam, por via ip, LPS e 24 horas depois foram submetidos à eutanásia para 
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coleta de células peritoneais (item 3.4.14.1b), e avaliação das atividades de 

espraiamento, fagocitose e liberação de peróxido de hidrogênio, conforme descrito 

nos itens 3.4.14.3, 3.4.14.4, 3.4.14.6, respectivamente. 

 

Experimento 4: Avaliação da evolução do edema inflamatório crônico induzido 

pelo Onco-BCG, em ratas tratadas com o RAF da I. carnea, na dose-alvo de 3,0 

g/kg 

 

 Foram utilizadas 20 ratas adultas homogeneamente divididas em 2 grupos 

iguais: 1 experimental e 1 controle. Os animais do grupo experimental receberam, 

por meio da água de bebida, a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF da I. carnea e aqueles 

do grupo controle receberam apenas água de bebida, conforme descrito no item 

3.4.2.1, durante 14 dias. Realizou-se a avaliação do consumo de água, de ração e 

do ganho de peso, conforme descrito no item 3.4.4. No 7o dia de experimentação, 

todos os animais receberam, por via sc, no coxim plantar esquerdo, 0,1 mL de Onco-

BCG, e tiveram o edema da pata avaliado em pletismógrafo digital, durante 7 dias 

após inóculo, conforme descrito no item 3.4.15. No 14o dia de tratamento os animais 

foram submetidos à eutanásia para a coleta dos coxins plantares para estudo 

histopatológico, conforme o item 3.4.22. 

 

Experimento 5: Avaliação da evolução do edema inflamatório agudo induzido 

pela carragenina lambda, em ratas tratadas com o RAF da I. carnea, na dose-

alvo de 3,0 g/kg 
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 Foram utilizadas 22 ratas adultas homogeneamente divididas em 2 grupos 

iguais: 1 experimental e 1 controle. Os animais do grupo experimental receberam, 

por meio da água de bebida, a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF da I. carnea, enquanto 

os animais do grupo controle receberam apenas água de bebida, conforme descrito 

no item 3.4.2.1, durante 14 dias. Realizou-se a avaliação do consumo de água, de 

ração e do ganho de peso, conforme descrito no item 3.4.4. No 14o dia de 

experimentação, todos os animais receberam, por via sc, no coxim plantar esquerdo, 

0,1 mL de carragenina lamda, e tiveram o edema da pata avaliado em pletismógrafo 

digital, conforme descrito no item 3.4.16.  

 

Experimento 6: Avaliação dos efeitos tóxicos e efeitos sobre a atividade de 

macrófagos, de ratas adultas tratadas, durante 14 dias, com os diferentes 

alcalóides presentes na I. carnea 

 

Foram utilizadas 35 ratas que foram divididas em 6 grupos: 1 controle (n=6), 5 

experimentais, que foram apelidados de acordo com os alcalóides que receberam, 

SU para suainsonina (n=6), B1 para calistegina B1 (n=5), B2 para calistegina B2 

(n=6), B3 para calistegina B3 (n=6) e C1 para calistegina C1 (n=6). Cada animal dos 

diferentes grupos experimentais recebeu, diariamente, por gavage, as doses de 1,8 

mg/kg (SU), 3,0 mg/kg (B1), 2,4 mg/kg (B2), 1,2 mg/kg (B3) e 1,8 mg/kg (C1) dos 

diferentes alcalóides, conforme item 3.4.3. As ratas pertencentes ao grupo controle 

receberam, pela mesma via, apenas água de bebida. Durante o período 

experimental, foram avaliados o peso, o consumo de água e o de ração, conforme 

descrito no item 3.4.4. 
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No 14º dia de experimentação os animais receberam por via ip, o LPS para 

ativação dos macrófagos peritoneais elicitados pelo tioglicolato, para serem 

coletados e avaliados quanto à atividade de espraiamento, fagocitose e produção de 

H2O2. Após a coleta das células peritoneais, descrito no item 3.4.14.2, foram 

adquiridas amostras representativas de diferentes órgãos para avaliação 

histopatológica, conforme item 3.4.22. 

 

Experimento 7: Avaliação dos efeitos de diferentes doses do RAF da I. carnea 

sobre o tecido linfóide e outros órgãos da prole, de ratas tratadas durante a 

gestação, imediatamente após o nascimento 

 

Foram utilizadas 38 fêmeas e 20 machos para o acasalamento (item 3.4.5), 

sendo apenas utilizadas como gestantes 33 fêmeas, divididas em 5 grupos: 1 branco 

(n=5), 1 controle (n=6) e 3 experimentais, que receberam os nomes de acordo com 

as doses de RAF da I. carnea que receberiam: 3,0 g/kg (n=8), 7,0 g/kg (n=7) e 15,0 

g/kg (n=7). Cada animal dos diferentes grupos experimentais recebeu, diariamente, 

por gavage, as doses de 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg de folha seca de I. carnea presente no 

RAF do 6o ao 20o DG, conforme item 3.4.2.2. As ratas pertencentes ao grupo 

controle receberam, pela mesma via, apenas água de bebida, enquanto as fêmeas 

do grupo branco foram apenas testemunhas, tendo sido pesadas e avaliadas quanto 

aos consumos de água e ração como as demais, conforme item 3.4.4.  

No 21º DG, uma fêmea de cada grupo foi submetida à cesariana, conforme 

item 3.4.6. Os fetos foram contados, retirados do útero e pesados. Foram coletados, 

tanto das mães quanto dos fetos, diferentes órgãos para avaliação histopatológica e 

morfométrica, conforme descrito no item 3.4.22. 
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As demais fêmeas permaneceram nos respectivos grupos para que a 

gestação viesse a termo naturalmente e continuaram a serem pesadas, assim como 

suas respectivas proles, e avaliadas quanto ao consumo de água e ração até o 7o 

dia pós-parto, sendo então submetidas à eutanásia para coleta de diferentes órgãos 

para exames histopatológicos e morfométricos, conforme item 3.4.22.  

 

Experimento 8: Avaliação da passagem transplacentária da suainsonina para a 

prole de ratas tratadas com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante a gestação, 

utilizando-se a metodologia do cross-fostering como ferramenta de estudo 

 

 Foram empregadas 24 fêmeas e 12 machos para o acasalamento (item 

3.4.5). As fêmeas com confirmação de prenhez foram alocadas em dois grupos: um 

controle (n=11) e um experimental (n=8), sendo este último denominado de acordo 

com a dose de RAF da I. carnea administrada (15,0 g/kg) durante a gestação, 

conforme descrito no item 3.4.2.2.  

A avaliação do ganho de peso, e do consumo de água e ração das mães foi 

realizada, apenas a partir da administração do RAF da I. carnea, a cada 3 dias até o 

dia do parto (21º DG), conforme descrito no item 3.4.4. 

Imediatamente após o nascimento, os filhotes foram, quando possível, 

separados no número de 8 (4 machos e 4 fêmeas) por mãe. Metade da ninhada, de 

mães do grupo controle, foi tatuada com tinta nanquim na base da cauda e trocada 

com a metade tatuada de mães do grupo 15,0 g/kg, sendo a mesma troca realizada 

entre as ninhadas tatuadas do grupo 15,0 g/kg e do controle. Os filhotes não 

tatuados também foram trocados dentro dos mesmos grupos, conforme 

detalhadamente descrito no item 3.4.5.  
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Após a realização do cross-fostering, foram montados 4 grupos de filhotes, 

aqueles filhotes de mães do grupo controle trocados com mães do mesmo grupo 

foram denominados de Cont-Cont; filhotes de mães do grupo 15,0 g/kg trocados 

com mães do mesmo grupo foram denominados de RA-RA; filhotes de mães do 

grupo controle trocados com mães do grupo 15,0 g/kg foram denominados de Cont-

RA; finalmente, filhotes de mães do grupo 15,0 g/kg trocados com mães do grupo 

controle foram denominados de RA-Cont. 

Os filhotes foram pesados nos dias 3 e 7 pós-parto, sendo que nestes dias 2 

filhotes de cada grupo foram submetidos à eutanásia para a coleta de órgãos para 

avaliação histopatológica, conforme item 3.4.22; porém, foi determinado que o corte 

histológico do rim seria empregado com determinante da intoxicação por I. carnea. 

 

Experimento 9: Avaliação dos efeitos de diferentes doses do RAF da I. carnea 

sobre a atividade de macrófagos peritoneais e a avaliação das respostas 

inflamatórias aguda e crônica da prole de ratas tratadas durante a gestação 

 

Foram utilizadas 46 fêmeas e 23 machos para o acasalamento (item 3.4.5). 

Foram alocadas nos grupos experimentais apenas as ratas que tiveram a 

confirmação de prenhez dentro de um período de tolerância de 10 dias. Foram 

utilizadas apenas 24 ratas gestantes divididas em 4 grupos: 1 controle (n=6) e 3 

experimentais, que receberam os nomes de acordo com as doses do RAF da I. 

carnea que receberiam: 1,0 g/kg (n=6), 3,0 g/kg (n=6) e 7,0 g/kg (n=6). Cada fêmea 

dos diferentes grupos experimentais recebeu, diariamente, por gavage, as doses de 

1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de folha seca da I. carnea presente no RAF do 6o ao 21o DG, 

conforme item 3.4.2.2. As ratas pertencentes ao grupo controle receberam, pela 
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mesma via, apenas água de bebida. Foi realizada a avaliação do ganho de peso, do 

consumo de água e de ração, conforme item 3.4.4. 

No 21º DG, uma fêmea de cada grupo foi submetida à secção cesariana, 

conforme item 3.4.6. Os fetos foram contados, retirados do útero e pesados. Foram 

coletados, tanto das mães como dos fetos, diferentes órgãos para avaliação 

histopatológica, conforme item 3.4.22. 

As demais fêmeas foram pesadas, assim como suas respectivas proles e 

avaliadas quanto ao consumo de água e ração até o desmame. No 21o dia pós-

parto, as mães foram submetidas à eutanásia para coleta de diferentes órgãos para 

exames histopatológicos, conforme itens 3.4.22. A prole, após o desmame, foi 

dividida conforme o sexo e marcada individualmente para a avaliação do ganho de 

peso até o período final de experimentação, conforme item 3.4.4. 

No 70º dia pós-parto os machos e as fêmeas de cada prole foram 

subdivididos, conforme descrito no item 3.4.13 e tiveram os seguintes destinos: um 

subgrupo de machos foi desafiado com LPS, por via ip, para a ativação de 

macrófagos elicitados pelo tioglicolato para a avaliação da atividade macrofágica, 

conforme mencionado no item 3.4.14. Outro subgrupo de machos foi desafiado com 

o Onco-BCG para avaliação da inflamação crônica, conforme descrito no item 

3.4.15. E, finalmente, um subgrupo de fêmeas foi desafiado com a carragenina 

lambda para avaliação da resposta inflamatória aguda, conforme descrito no item 

3.4.16. 

 

Experimento 10: Avaliação dos efeitos do RAF de I. carnea e da suainsonina 

sobre ratas gestantes e quantificação dos princípios ativos no líquido 

amniótico e no soro destas fêmeas 
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 Foram utilizados 40 fêmeas e 20 machos para o acasalamento. Foram 

alocadas nos grupos experimentais apenas as ratas que tiveram a confirmação de 

prenhez (item 3.4.5). Foram utilizadas apenas 33 ratas gestantes divididas em 2 

grupos: um tratado do 6º ao 14º DG e outro tratado do 6º ao 21º DG. Cada grupo era 

composto por 3 subgrupos, sendo o primeiro composto por 1 controle e 2 

experimentais, com 5 fêmeas gestantes em cada e o segundo também com 1 

controle e 2 experimentais, porém com 6 ratas gestantes em cada. As fêmeas dos 

grupos experimentais receberam, do 6º ao 14º DG ou do 6º ao 21º DG, por gavage, 

7,0 g/kg do RAF da I. carnea ou 4,0 mg/kg de suainsonina, conforme itens 3.4.2.2 e 

3.4.3, respectivamente.  

 As ratas pertencentes ao grupo controle receberam, pela mesma via, apenas 

água de bebida, nos mesmos períodos e via que seus respectivos grupos 

experimentais. Foi realizada a avaliação de ganho de peso e consumo de água e 

ração a cada 3 dias, conforme descrito no item 3.4.4. 

 No 14º e no 21º DG, as fêmeas gestantes foram anestesiadas e submetidas à 

secção cesariana para evidenciação dos cornos uterinos gravídicos (item 3.4.6), 

para promover a coleta de líquido amniótico (item 3.4.8), a coleta de sangue (item 

3.4.9) e também de amostras teciduais para a comparação das lesões promovidas 

pelo RAF e pela suainsonina isoladamente. 

 As amostras de soro e de líquido amniótico foram reconstituídas com PBS 

para realizar a extração da suainsonina em fase sólida (Strata C-C de caráter 

catiônico e após sua extração as amostras foram submetidas a análise em Liquid 

Chromatography, Atmosferic Pressure Chemical Ionization, Mass Spectrometry 

(LC/APCI/MS), conforme descrito no item 3.4.10. 
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Experimento 11: Avaliação dos efeitos de diferentes doses do RAF da I. carnea 

sobre a atividade de macrófagos peritoneais e a avaliação das respostas 

inflamatórias aguda e crônica da prole de ratas tratadas durante a lactação 

 

Foram utilizados 40 fêmeas e 20 machos para o acasalamento (item 3.4.5). 

Foram alocadas nos grupos experimentais apenas as ratas que tiveram a 

confirmação de prenhez dentro de um período de tolerância de 10 dias. Foram 

utilizadas apenas 22 ratas gestantes divididas em 4 grupos: 1 controle (n=6) e 3 

experimentais, que receberam os nomes de acordo com as doses do RAF da I. 

carnea que receberiam: 3,0 g/kg (n=5), 7,0 g/kg (n=6) e 15,0 g/kg (n=5), durante a 

lactação. Cada lactante dos diferentes grupos experimentais recebeu, diariamente, 

por gavage, as doses de 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg de folha seca de I. carnea presente no 

RAF do 2o ao 21o dia de lactação, conforme item 3.4.2.2. As ratas pertencentes ao 

grupo controle receberam, pela mesma via, apenas água de bebida. Foi realizada, 

apenas no período pós-parto, a avaliação do ganho de peso, do consumo de água e 

de ração a cada 3 dias até o desmame (21º dia pós-parto), conforme descrito no 

item 3.4.4. 

Após o nascimento, os filhotes foram, quando possível, separados no número 

de 8 (4 machos e 4 fêmeas) por mãe e pesados até o final do período experimental, 

conforme item 3.4.13.  

No 14º dia pós-parto, um filhote de cada grupo foi submetido à eutanásia para 

avaliação macro e microscópica de possíveis lesões ocasionadas pela 

administração do RAF da I. carnea, e no 21º pós-parto (desmame) as mãe foram 

submetidas à eutanásia para coleta de diferentes órgãos para exames 
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histopatológicos, conforme itens 3.4.22. A prole foi dividida, conforme o sexo e 

marcada individualmente para a avaliação do ganho de peso até o período final de 

experimentação, conforme item 3.4.13. 

No 70º dia de vida a prole foi subdividida, conforme descrito no item 3.4.13 e 

tiveram os seguintes destinos: um subgrupo (fêmeas) foi desafiado com o LPS, por 

via ip, para a ativação dos macrófagos elicitados pelo tioglicolato para a avaliação da 

atividade macrofágica, conforme mencionado no item 3.4.14. Outro subgrupo 

(machos) foi desafiado com o Onco-BCG, conforme descrito no item 3.4.15. E, 

finalmente, o outro subgrupo de machos foi desafiado com a carragenina lambda, 

conforme descrito no item 3.4.16. 

 

Experimento 12: Avaliação e quantificação da suainsonina presente no leite de 

ratas tratadas com o RAF de I. carnea por meio da inibição enzimática da α-

manosidase 

 

Foram utilizados 26 fêmeas e 13 machos para o acasalamento. Foram 

alocadas nos grupos experimentais apenas as ratas que tiveram a confirmação de 

prenhez (item 3.4.5). Foram utilizadas apenas 16 ratas gestantes divididas em 2 

grupos: um controle (n=8) e um experimental (n=8), sendo este último denominado 

de acordo com a dose de RAF da I. carnea administrada (15,0 g/kg), durante a 

lactação, conforme descrito no item 3.4.2.2. Foi realizada, apenas no período pós-

parto, a avaliação do ganho de peso, do consumo de água e de ração a cada 3 dias 

até o desmame (21º dia pós-parto), conforme descrito no item 3.4.4. 

Nos 3º, 7º, 14º e 21º dias de lactação, procedeu-se a coleta de leite das 

lactantes pertencentes aos dois grupos, conforme descrito no item 3.4.11. Nestes 
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mesmos dias, 2 filhotes de cada grupo foram submetidos à eutanásia para coleta de 

órgãos e avaliação histopatológica, sendo que as mães foram submetidas a 

eutanásia somente no 21º dia de lactação, para a mesma análise 

anatomopatológica, conforme descrito no item 3.4.22. 

O leite, após liofilizado em microtubos previamente tarados, foi enviado aos 

cuidados do Dr. Naoki Asano, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de Hokuriku, Japão, com a finalidade de quantificar e a avaliar a 

atividade enzimática dos princípios ativos da I. carnea, conforme descrito no item 

3.4.12. 

 

Experimento 13: Avaliação dos efeitos da dose de 15,0 g/kg do RAF da I. 

carnea sobre a atividade de macrófagos peritoneais e a avaliação das 

respostas inflamatórias aguda e crônica da prole de ratas tratadas durante a 

lactação 

 

A prole sobrevivente do experimento 12 foi desmamada, dividida conforme o 

sexo e marcada individualmente para a avaliação do ganho de peso até o período 

final de experimentação, conforme item 3.4.4.  

No 70º dia a prole foi subdividida, conforme descrito no item 3.4.13 e tiveram 

os seguintes destinos: um subgrupo, com número de 5 fêmeas e 2 machos em cada 

grupo (controle e 15,0 g/kg), foi desafiado com LPS, por via ip, para a ativação de 

macrófagos elicitados para a avaliação da atividade macrofágica, conforme 

mencionado no item 3.4.14. Outro subgrupo (10 machos por grupo) foi desafiado 

com o Onco-BCG, conforme descrito no item 3.4.15. E, finalmente, o outro subgrupo 
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de fêmeas (n=8 animais por grupo) foi desafiado com a carragenina lambda, 

conforme descrito no item 3.4.16. 

 

Experimento 14: Avaliação dos possíveis efeitos imunotóxicos da 

administração de diferentes doses do RAF da I. carnea sobre órgãos linfóides 

de ratos pré-púberes e adultos jovens 

 

Foram utilizados 40 ratos machos na idade pré-púbere (21 dias de vida) 

divididos em 4 grupos: um controle (n=10) e 3 experimentais (n=10 cada), sendo 

estes últimos denominados de acordo com a dose do RAF da I. carnea administrada 

(1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF), durante 14 dias, conforme descrito no item 3.4.2.3.  

Foram também utilizados 40 ratos machos adultos jovens (70 dias de vida) 

divididos em 4 grupos: um controle (n=10) e 3 experimentais (n=10 cada), sendo 

estes últimos denominados de acordo com a dose do RAF da I. carnea administrada 

(1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF), durante 14 dias, conforme descrito no item 3.4.2.3.  

Durante o período experimental foi realizada a avaliação do consumo de água 

e ração e do ganho de peso dos animais a cada 3 dias, conforme descrito no item 

3.4.4.  

Após o período experimental, todos os animais foram pesados 

individualmente e submetidos à eutanásia para a realização do peso relativo de 

órgãos linfóides, bem como a celularidade do baço e da medula óssea destes 

animais (item 3.4.17 e 3.4.18, respectivamente). Foi realizada, ainda, a coleta de 

amostras teciduais destes animais para avaliação anatomopatológica, conforme 

descrito no item 3.4.22. 
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Experimento 15: Avaliação dos possíveis efeitos imunotóxicos da 

adminnistração do RAF da I. carnea sobre a resposta imune humoral de ratos 

machos na idade pré-púbere e na idade adulta 

 

Experimento 15a: Avaliação dos títulos de anticorpos anti-SRBC de ratos na 

idade pré-púbere e ratos adultos tratados com diferentes doses do RAF da I. 

carnea 

 

Foram utilizados 40 ratos machos na idade pré-púbere (21 dias de vida) 

divididos em 4 grupos: um controle (n=10) e 3 experimentais (n=10 cada), sendo 

estes últimos denominados de acordo com a dose do RAF da I. carnea administrada 

(1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF), durante 14 dias, conforme descrito no item 3.4.2.3.  

Foram também utilizados 40 ratos machos na idade de adultos jovens (70 

dias de vida) divididos em 4 grupos: um controle (n=10) e 3 experimentais (n=10 

cada), sendo estes últimos denominados de acordo com a dose do RAF da I. carnea 

administrada (1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF), durante 14 dias, conforme descrito no 

item 3.4.2.3.  

Após o período experimental, todos os ratos adultos receberam, por via ip 

para a sensibilização, 1,0mL de uma suspensão de SRBC, na concentração de 

2,0x109 eritrócitos de carneiro/mL (item 3.4.19.1), enquanto que os ratos mais jovens 

receberam o mesmo volume; porém, na metade da concentração de eritrócitos 

acima citada. Sete dias após a sensibilização, todos os animais foram submetidos à 

coleta de sangue para a obtenção do soro e a realização da titulação de anticorpos, 

conforme item 3.4.19.2. 
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Experimento 15b: Avaliação dos PFCs produzidos por plasmócitos produtores 

de anticorpos anti-SRBC no baço de ratos na idade pré-púbere e ratos adultos 

tratados com 7,0 g/kg do RAF da I. carnea 

 

Foram utilizados 20 ratos machos na idade pré-púbere (21 dias de vida) 

divididos em 2 grupos: um controle (n=10) e 1 experimental (n=10), sendo este 

último denominado de acordo com a dose do RAF da I. carnea administrada (7,0 

g/kg do RAF), durante 14 dias, conforme descrito no item 3.4.2.3.  

Foram também utilizados 20 ratos machos adultos jovens (70 dias de vida) 

divididos em 2 grupos: um controle (n=10) e 1 experimental (n=10), sendo este 

último denominado de acordo com a dose do RAF da I. carnea administrada (7,0 

g/kg de RAF), durante 14 dias, conforme descrito no item 3.4.2.3.  

 Após o período experimental, todos os ratos adultos receberam, por via ip 

para a sensibilização, 1,0mL de uma suspensão de SRBC, na concentração de 

2,0x109 eritrócitos de carneiro/mL, enquanto que os ratos mais jovens receberam o 

mesmo volume; porém, na metade da concentração de eritrócitos acima citada (Item 

3.4.20.1). 

Quatro dias após a sensibilização com a suspensão de SRBC todos os 

animais foram pesados individualmente e submetidos à eutanásia para a realização 

do peso relativo baço, bem como a sua celularidade (item 3.4.17).  

Após a obtenção dos esplenócitos e a correção da suspensão de células para 

a concentração de 12,0x106 esplenócitos/mL, foi realizado o ensaio do PFC, 

conforme detalhado nos itens 3.4.20.2 e 3.4.20.3. 
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Experimento 16: Avaliação dos possíveis efeitos imunotóxicos da 

administração do RAF da I. carnea sobre a resposta imune celular (DTH) de 

ratos machos na idade pré-púbere e na idade adulta 

 

Foram utilizados 40 ratos machos na idade pré-púbere (21 dias de vida) 

divididos em 4 grupos: um controle (n=10) e 3 experimentais (n=10 cada), sendo 

estes últimos denominados de acordo com a dose do RAF da I. carnea administrada 

(1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF), durante 14 dias, conforme descrito no item 3.4.2.3.  

Foram também utilizados 40 ratos machos na idade de adultos jovens (70 

dias de vida) divididos em 4 grupos: um controle (n=10) e 3 experimentais (n=10 

cada), sendo estes últimos denominados de acordo com a dose do RAF da I. carnea 

administrada (1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF), durante 14 dias, conforme descrito no 

item 3.4.2.3.  

 Após o período experimental, todos os animais foram sensibilizados com 

0,1mL de BSA – Fração V (1,0mg/ml em PBS) emulsificado em Adjuvante Completo 

de Freund, por via sc, na base da cauda. Sete dias após, estes animais receberam o 

desafio com o BSA (10mg/ml em salina) no coxim plantar direito e 24 horas depois 

foi realizada a mensuração do tumor resultante da administração do BSA, conforme 

detalhadamente descrito no item 3.4.21. 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística foi utilizado o software GraphPad Instat v3.01, e os 

resultados obtidos foram apresentados na forma de média e seu respectivo desvio-

padrão. 

Foi realizado o teste estatístico de Bartlett, para se verificar a 

homocedasticidade dos dados (GAD; WEIL, 1989). Caso os dados fossem 

paramétricos, foi utilizada a análise de variância ANOVA (SNEDCOR, 1946) para 

comparação das médias entre os vários grupos. Para detecção das diferenças 

significantes entre os grupos, após a ANOVA, o teste de escolha foi o de Dunnett, 

uma vez que todos os grupos apresentam número de observações (n) 

aproximadamente semelhantes (GAD; WEIL, 1989). 

Para alguns dados, cuja homocedasticidade não foi verificada pelo teste de 

Bartlet, foi utilizada a análise de variância de Kruskal-Wallis seguida do teste de 

Dunn para comparações múltiplas. 

Para análise estatística de apenas dois grupos experimentais (controle X 

experimental) foi utilizado o teste t-Student. 

A probabilidade de p<0,05 foi considerada capaz de revelar diferenças 

significantes entre os grupos. 
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4 RESULTADOS 

 

Experimento 1: Avaliação da atividade de macrófagos peritoneais de ratas 

tratadas com o RAF da I. carnea, durante 21 dias. 

 

 A tabela 1 mostra e a figura 3 ilustra o consumo total de água de ratas adultas 

tratadas com as diferentes doses-alvo do RAF da I. carnea (0,0; 3,0 e 15,0 g/kg), 

diluídas em água de bebida, durante 21 dias. A análise de variância empregada 

(ANOVA) revelou haver diferenças significantes entre os grupos de animais 

(F=17,06; df=2,12 e p<0,05). O teste de Dunnett evidenciou que houve uma 

diminuição significante no consumo total de água de ratas pertencentes aos grupos 

tratados com 3,0 e 7,0 g/kg do RAF da I. carnea (p<0,01) em relação às ratas do 

grupo controle.  

 Quando se obteve o consumo total de água, foi possível estimar a quantidade 

média do RAF ingerido, uma vez que este extrato da planta era diluído na água de 

bebida. Conforme mostra a tabela 2 e ilustra a figura 4 foi possível verificar que 

nenhum dos grupos tratados com o RAF alcançou aquelas doses-alvo pré-

estabelecidas. 

 Em relação ao consumo total de ração destas fêmeas tratadas com as 

diferentes doses-alvo do RAF, a ANOVA revelou haver diferenças significantes entre 

os grupos experimentas (F=5,24; df=2,12 e p<0,05). O teste post hoc empregado 

subsequentemente mostrou haver uma diminuição significante (p<0,05) no consumo 

total de ração daquelas ratas pertencentes ao grupo tratado com a maior dose do 

RAF quando comparado com o consumo das fêmeas não tratadas (Tabela 3 e 

Figura 5). Da mesma forma, quando se aplicou a ANOVA para avaliar as possíveis 
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diferenças entre os grupos quando da análise do ganho de peso total de fêmeas 

tratadas durante 21 dias com o RAF da I. carnea, este teste estatístico revelou haver 

diferenças significantes entre os grupos (F=10,77; df=2,12 e p<0,05). O teste 

estatístico de Dunnett mostrou que houve uma diminuição significante no ganho de 

peso total de todas as fêmeas tratadas com as diferentes doses do RAF da I. carnea 

empregadas (p<0,01) quando comparadas com o ganho de peso total das fêmeas 

pertencentes ao grupo controle, conforme mostra a tabela 4 e ilustra a figura 6. 

 Quando os testes estatísticos foram empregados para avaliar o índice de 

espraiamento de células inflamatórias elicitadas para a cavidade peritoneal e 

ativadas 24 horas antes da morte dos animais pelo LPS de fêmeas tratadas com as 

diferentes doses do RAF da I. carnea, na água de bebida por 21dias, a análise de 

variância empregada evidenciou haver diferenças significantes entre os grupos de 

animais (F=5,53; df=2,12 e p<0,05). O teste estatístico empregado revelou haver um 

aumento significante (p<0,05) na atividade de macrófagos peritoneais de ratas 

tratadas com a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF em espraiar quando comparados com 

aquelas do grupo controle (Tabela 5 e Figura 7). 

 Da mesma forma, quando se avaliou a atividade destas mesmas células 

acima citadas em promover a fagocitose de partículas de levedura, a ANOVA 

revelou haver diferenças significantes entre os grupos tratados ou não com as 

diferentes doses-alvo do RAF, durante 21 dias (F=9,18; df=2,12 e p<0,05). O teste 

de Dunnett revelou haver um aumento significante (p<0,01) da atividade fagocítica 

de macrófagos peritoneais de ratas tratadas, tanto com 3,0 g/kg do RAF quanto com 

15,0 g/kg quando comparada com aquela atividade fagocítica de macrófagos de 

ratas do grupo controle, conforme mostra a tabela 6 e ilustra a figura 8. 
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 A tabela 7 mostra e a figura 9 ilustra a produção de peróxido de hidrogênio 

por macrófagos peritoneais ativados pelo LPS de ratas tratadas ou não com as 

diferentes doses-alvo do RAF da I. carnea, durante 21 dias. Para a produção deste 

composto, não foi adicionado o PMA para sua indução. O teste estatístico 

empregado (ANOVA) revelou haver diferenças significantes entre os grupos de 

animais (F=17,68; df=2,11 e p<0,05). A aplicação do teste estatístico post hoc 

revelou haver um aumento significante na produção de peróxido de hidrogênio por 

macrófagos peritoneais de ratas tratadas com as doses-alvo de 3,0 e 15,0 g/kg do 

extrato da planta (p<0,01) quando comparada com a produção daquelas células 

pertencentes às ratas não tratadas. 

 Quando se avaliou a produção de peróxido de hidrogênio pelos macrófagos 

peritoneais das diferentes ratas tratadas ou não com a planta; porém, agora com a 

indução do PMA, a ANOVA revelou haver diferenças significantes entre os grupos 

de animais (F=23,05; df=2,11 e p<0,05). O teste de Dunnett revelou haver aumento 

significante (p<0,01) na produção de peróxido de hidrogênio estimulado pelo PMA 

de macrófagos pertencentes às ratas de ambos os grupos tratados com a planta 

quando comparada com os macrófagos dos animais do grupo controle (Tabela 8 e 

Figura 10). 

 Em relação às possíveis lesões macroscópicas resultantes da ingestão do 

RAF da I. carnea nas ratas, à necropsia, com exceção da menor massa corpórea de 

ratas tratadas com a maior dose do extrato da planta, não foi possível observar 

nenhuma alteração digna de nota nos órgãos avaliados.  

Por outro lado, quando se realizou o estudo anatomopatológico dos diferentes 

órgãos coletados, conforme item 3.4.22, foi possível observar a presença de 

alterações importantes em órgãos pertencentes, tanto à ratas tratadas com 3,0 g/kg 
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do RAF quanto àquelas tratadas com a maior dose, sendo a intensidade das lesões 

nestas fêmeas mais severas, como ilustram as figuras: 11A, na qual é possível 

observar a presença de vacuolização citoplasmática presente nas células dos 

folículos tireoidianos (setas); 11B, a qual representa o tecido hepático, em que é 

possível verificar a ocorrência de vacúolos no citoplasma dos hepatócitos (setas); 

11C, tecido pancreático com presença de moderada ocorrência de lesão vacuolar 

em células acinares (seta) e finalmente, figura 11D, a qual representa o corte 

histológico de rins, é possível observar a presença de degeneração vacuolar no 

epitélio celular dos túbulos contornados renais (setas). Vale ressaltar que estes 

tecidos foram diagnosticados negativos para ocorrência de esteatose.  
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Tabela 1 - Consumo total de água (em mL), durante 21 dias, de ratas tratadas com 

as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de água 
(mL) 

Grupos  
Controle 

(n=5) 
3,0 g/kg do RAF 

(n=5) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=5) 
total 689,0 ± 127,7 403,0 ± 28,8 ** 427,0 ± 80,1 ** 

** p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 3 - Consumo total de água (em mL), durante 21 dias, de ratas tratadas  com 

as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões. **p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 



 107

Tabela 2 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 21 dias, de ratas tratadas com as doses-alvo de 3,0 e 15,0 g/kg 

do RAF, na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Doses do resíduo aquoso final 
(g/kg) 

Dose-alvo 
 

Dose ingerida 
(n=5) 

Dose-alvo 
 

Dose ingerida 
(n=5) 

3,0 1,9 ± 0,3 15,0 10,2 ± 1,6 
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Figura 4 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 21 dias, de ratas tratadas com as doses-alvo de 3,0 e 15,0 g/kg 

do RAF, na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 
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Tabela 3 - Consumo total de ração (em gramas), durante 21 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de ração 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=5) 
3,0 g/kg do RAF 

(n=5) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=5) 
total 373,1 ± 39,2 343,6 ± 20,5 310,0 ± 30,1 * 

* p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 5 - Consumo total de ração (em gramas), durante 21 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. *p<0,01 versus grupo controle; teste de 

Dunnett 
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Tabela 4 – Ganho de peso total (em gramas), durante 21 dias, de ratas tratadas com 

as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=5) 
3,0 g/kg do RAF 

(n=5) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=5) 
total 20,2 ± 6,7 4,5 ± 6,7 ** 0,4 ± 7,9 ** 

** p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 6 – Ganho de peso total (em gramas), durante 21 dias, de ratas tratadas com 

as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões. **p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Tabela 5 – Índice de espraiamento de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso 

final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 21 dias e 

desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 

 

Índice de espraiamento 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=5) 
3,0 g/kg 

(n=5) 
15,0 g/kg 

(n=5) 
35,2 ± 5,6 43,8 ± 4,0 * 39,6 ± 1,7 

*p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 7 – Índice de espraiamento (IE) de células inflamatórias peritoneais (em %) 

de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 21 dias e 

desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões. *p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Tabela 6 – Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de ratas 

tratadas com as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de 

I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 21 dias e desafiadas com o 

LPS. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de fagocitose 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=5) 
3,0 g/kg 

(n=5) 
15,0 g/kg 

(n=5) 
56,7 ± 4,7 69,9 ± 7,3 ** 68,7 ± 3,4 ** 

**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 8 – Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de ratas 

tratadas com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso 

final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 21 dias e desafiadas 

com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões. **p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Tabela 7 - Produção de peróxido de hidrogênio espontânea por células inflamatórias 

peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 

15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, 

durante 21 dias e desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Peróxido de hidrogênio 
(nMol) 
Grupos 

Controle 
(n=4) 

3,0 g/kg 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=5) 

2,3 ± 3,1 11,6 ± 2,9 ** 11,6 ± 1,8 ** 
**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 9 - Produção de peróxido de hidrogênio espontânea por células inflamatórias 

peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 

15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, 

durante 21 dias e desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões. **p<0,01 versus grupo controle; teste de 

Dunnett 
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Tabela 8 - Produção induzida de peróxido de hidrogênio por células inflamatórias 

peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 

15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, 

durante 21 dias e desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Peróxido de hidrogênio 
(nMol) 
Grupos 

Controle 
(n=4) 

3,0 g/kg 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=5) 

4,9 ± 2,2 12,6 ± 1,9 ** 12,5 ± 1,5 ** 
**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 10 - Produção de peróxido de hidrogênio espontânea por células 

inflamatórias peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-

alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), na água de bebida, durante 21 dias e desafiadas com o LPS. 

São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões. 

**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Figura 11 – Fotomicrografia de amostras teciduais de rata tratada com 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, diluído na água de bebida, durante 21 

dias. Notar a presença de vacuolização citoplasmática das células 

epiteliais dos folículos tireoidianos (A); presença de vacúolos 

citoplasmáticos em hepatócitos (B); vacuolização nas células acinares 

pancreáticas (C) e também, vacuolização das células epiteliais dos 

túbulos contornados renais (D) – (setas) (HE, 40X) 
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Experimento 2: Avaliação da atividade de macrófagos peritoneais de ratas 

tratadas com o RAF da I. carnea, durante 14 dias. 

 

 A tabela 9 mostra e a figura 12 ilustra o consumo total de água de ratas 

tratadas com as doses-alvo de 3,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante 14 dias, 

e que foram desafiadas com o LPS 24 horas antes de terem sido submetidas 

eutanásia. O teste de Bartlett empregado para esta análise revelou haver diferenças 

significantes entre os desvios-padrões das populações avaliadas, tendo sido então 

empregado o teste de Kruskal-Wallis para valores não paramétricos, o qual revelou 

haver diferenças significantes entre os grupos de animais (KW=37,65). O teste de 

Dunn empregado subsequentemente revelou haver uma diminuição significante 

(p<0,001) no consumo total de água daquelas ratas tratadas com a maior dose do 

RAF quando comparada com aquela do grupo controle. 

 Em relação ao consumo médio do RAF da I. carnea pelas ratas tratadas com 

as doses-alvo de 3,0 e 15,0 g/kg diluídas na água de bebida, foi possível observar 

que mais uma vez os animais não ingeriram as quantidades desejáveis do RAF, 

conforme mostra a tabela 10 e ilustra a figura 13. 

 Quando foi aplicada a ANOVA para a avaliação do consumo de ração total de 

ratas tratadas ou não com a planta em diferentes doses, durante 14 dias, este teste 

estatístico mostrou haver diferenças significantes entre os grupos de ratas (F=13,52; 

df=2,19, p<0,05). O teste estatístico de Dunnett revelou que houve diminuição 

significante (p<0,01) no consumo de ração total daquelas fêmeas tratadas com a 

dose-alvo de 15,0 g/kg do RAF quando comparado com o consumo das ratas do 

grupo controle (Tabela11 e Figura 14). 
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 Em relação ao ganho de peso destas fêmeas, foi possível observar que 

houve diferenças significantes entre os grupos de animais (ANOVA) (F=12,12; 

df=2,18 e p<0,05). O teste estatístico de Dunnett mostrou haver uma diminuição 

significante (p<0,01) no ganho de peso apenas de fêmeas tratadas com a maior 

dose do RAF quando comparadas com o ganho de peso daquelas fêmeas do grupo 

não tratado, conforme é possível se observar na tabela 12 e na figura 15. 

 Quanto à atividade de células inflamatórias da cavidade peritoneal de ratas 

tratadas ou não com o resíduo aquoso da planta e desafiadas na 24ª hora antes da 

eutanásia, foi possível observar que, quanto ao índice de espraiamento destas 

células nenhuma diferença estatística entre os grupos foi observada (Tabela 13 e 

Figura 16). Por outro lado, quando a ANOVA foi empregada para avaliar o índice de 

fagocitose destas células inflamatórias, este teste revelou haver diferenças entre os 

grupos de animais (F=8,19; df=2,18 e p<0,05).O teste de Dunnett empregado 

revelou haver um aumento significante na atividade fagocítica de macrófagos 

pertencentes às fêmeas dos grupos tratados com 3,0 e 15,0 g/kg (p<0,01) quando 

comparada com a atividade fagocítica de células inflamatórias oriundas de ratas do 

grupo controle, conforme mostra a tabela 14 e ilustra a figura 17. 

 Em relação à produção de peróxido de hidrogênio espontânea por 

macrófagos peritoneais de ratas tratadas ou não, durante 14 dias, com o extrato da 

planta, a análise de variância empregada revelou haver diferenças significantes 

entre os grupos (F=23,67; df=2,18 e p<0,01). O teste de Dunnett revelou haver um 

aumento significante na produção espontânea de peróxido de hidrogênio por 

macrófagos de ratas tratadas com 3,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea (p<0,01) 

quando comparada com a produção deste composto por células de fêmeas não 

tratadas com a planta (Tabela 15 e Figura 18). Da mesma forma, a ANOVA também 
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revelou haver diferenças significantes entre a produção de peróxido de hidrogênio 

induzida pelo PMA por macrófagos de ratas tratadas ou não com o RAF da I. carnea 

(F=12,10; df=2,16 e p<0,05) O teste post hoc empregado revelou haver um aumento 

significante na produção deste composto apenas por células daquelas fêmeas 

tratadas com as diferentes doses-alvo do RAF (p<0,01), quando comparada com a 

aquela produção de peróxido por macrófagos de ratas não tratadas (Tabela 16 e 

Figura 19). 

 Quando se realizou a necropsia destas fêmeas, mais uma vez não foi 

observada nos órgãos dos animais avaliados, nenhuma alteração digna de nota. No 

entanto, quanto à análise histopatológica dos diferentes órgãos coletados, foi 

possível observar a presença da degeneração vacuolar citoplasmática característica 

da intoxicação por I. carnea e seu principal princípio ativo tóxico: a suainsonina. São 

estes os órgãos acometidos pela vacuolização: tireóide, pâncreas, fígado e rins, 

mais uma vez não foi observada nenhuma alteração digna de nota nas células do 

SNC e nos demais órgãos coletados. Vale também salientar que as lesões 

vacuolares se apresentaram menos severas nos animais tratados com 3,0g/kg do 

que naqueles tratados com a maior dose do RAF; e ainda, que estas lesões foram 

menos intensas que aquelas observadas no experimento anterior, no qual as fêmeas 

foram tratadas durante 21 dias (dados não mostrados). 
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Tabela 9 - Consumo total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas com 

as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), na água de bebida. São apresentados as medianas e os 

respectivos valores mínimos e máximos 

 

Consumo de água 
(mL) 

Grupos  
Controle 

(n=8) 
3,0 g/kg do RAF 

(n=7) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=7) 
total 428,5 

(361 – 624) 
328,0 

(302 – 362) 
220,0 

(146 – 244) 
*** p<0,001 versus grupo controle; teste de Dunn 
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Figura 12 - Consumo total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas  com 

as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as medianas e os 

respectivos valores mínimos e máximos. ***p<0,01 versus grupo 

controle; teste de Dunn 
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Tabela 10 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 14 dias, de ratas tratadas com as doses-alvo de 3,0 e 15,0 g/kg 

do RAF, na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Doses do resíduo aquoso final 
(g/kg) 

Dose-alvo 
 

Dose ingerida 
(n=7) 

Dose-alvo 
 

Dose ingerida 
(n=7) 

3,0 2,4 ± 0,2 15,0 7,6 ± 1,0 
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Figura 13 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 14 dias, de ratas tratadas com as doses-alvo de 3,0 e 15,0 g/kg 

do RAF, na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 
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Tabela 11 - Consumo total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de ração 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=8) 
3,0 g/kg do RAF 

(n=7) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=7) 
total 232,7 ± 11,1 229,3 ± 12,2 195,1 ± 20,8 ** 

** p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Figura 14 - Consumo total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. **p<0,01 versus controle; teste de Dunnett 
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Tabela 12 - Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=8) 
3,0 g/kg do RAF 

(n=7) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=7) 
total 17,7 ± 7,3 17,6 ± 5,5 − 4,7 ± 19,5 ** 

** p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Figura 15 - Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas com 

as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. **p<0,01 versus controle; teste de Dunnett 
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Tabela 13 - Índice de espraiamento de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso 

final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 14 dias e 

desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 

 

Índice de espraiamento 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=8) 
3,0 g/kg 

(n=7) 
15,0 g/kg 

(n=6) 
54,6 ± 4,5 60,8 ± 8,8 55,9 ± 6,5 
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Figura 16 - Índice de espraiamento (IE) de células inflamatórias peritoneais (em %) 

de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 14 dias e 

desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 
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Tabela 14 - Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de ratas 

tratadas com as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final 

de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 14 dias e desafiadas 

com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões  

 

Índice de fagocitose 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=8) 
3,0 g/kg 

(n=7) 
15,0 g/kg 

(n=6) 
44,6 ± 6,7 50,1 ± 7,4 ** 57,6 ± 7,9 ** 

**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 17 - Índice de fagocitose (IF) de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso 

final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 14 dias e 

desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões. **p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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 Tabela 15 - Produção de peróxido de hidrogênio espontânea por células 

inflamatórias peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-

alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), na água de bebida, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. 

São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Peróxido de hidrogênio 
(nMol) 
Grupos 

Controle 
(n=8) 

3,0 g/kg 
(n=7) 

15,0 g/kg 
(n=6) 

1,1 ± 0,8 2,9 ± 0,4 ** 3,3 ± 0,6 ** 
**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 18 - Produção de peróxido de hidrogênio espontânea por células 

inflamatórias peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-

alvo de 0,0; 3,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), na água de bebida, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. 

São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões. 

**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Tabela 16 - Produção induzida de peróxido de hidrogênio por células inflamatórias 

peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 

15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), na água de 

bebida, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões  

 

Peróxido de hidrogênio 
(nMol) 
Grupos 

Controle 
(n=8) 

3,0 g/kg 
(n=7) 

15,0 g/kg 
(n=6) 

1,6 ± 0,9 3,5 ± 0,7 ** 3,9 ± 0,9 ** 
**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 19 - Produção induzida de peróxido de hidrogênio por células inflamatórias 

peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0; 3,0 e 

15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), na água de 

bebida, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões. **p<0,01 versus grupo 

controle; teste de Dunnett 
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Experimento 3: Avaliação da atividade de macrófagos de ratas tratadas com 

15,0 g/kg RAF da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. 

 

 A tabela 17 mostra e a figura 20 ilustra o consumo de água total de ratas que 

foram tratadas durante 14 dias com a dose de 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por 

gavage, e que foram desafiadas, por via ip, com o LPS na 24ª hora da eutanásia 

para a avaliação da atividade de macrófagos peritoneais. O teste estatístico 

empregado, t-Student, não revelou haver qualquer diferença entre os grupos 

estudados. Da mesma forma em relação ao consumo total de ração e ao ganho de 

peso (Tabela 18, Figura 21 e Tabela 19, Figura 22, respectivamente). 

 Quando foi feita a lavagem peritoneal para a coleta dos macrófagos elicitados 

para esta cavidade, foi observada uma quantidade estatisticamente menor (p<0,05) 

de células inflamatórias no peritôneo de ratas tratadas com o RAF (1,9 ± 1,0 x 106 

cel/mL) quando comparada com aquela coletada de rata do grupo controle (5,3 ± 3,2 

x 106 cel/mL). Em relação à atividade destes macrófagos peritoneais de ratas 

tratadas ou não com o RAF, nenhuma alteração estatisticamente significante foi 

observada em todos os parâmetros avaliados, a saber: índice de espraiamento 

(Tabela 20 e Figura 23), índice de fagocitose (Tabela 21 e Figura 24), produção de 

peróxido de hidrogênio espontânea (Tabela 22 e Figura 25) e produção induzida de 

peróxido de hidrogênio (Tabela 23 e Figura 26).  

 Mais uma vez, durante o exame macroscópico de possíveis lesões durante a 

necropsia, nenhuma alteração digna de nota foi observada. Já a análise 

histopatológica dos diferentes órgãos avaliados, a figura 27A ilustra o corte 

histológico de tireóide de rata tratada com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante 14 

dias, por gavage. É possível observar a ocorrência de vacúolos citoplasmáticos em 
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quase todas as células do epitélio folicular. A figura 27B ilustra um corte histológico 

de fígado pertencente à rata tratada com a planta, é possível se observar no interior 

dos hepatócitos a presença de vacúolos citoplasmáticos (setas). Na figura 27C está 

representado o tecido pancreático de rata tratada com o RAF, e também neste órgão 

é possível se observar a presença de lesões vacuolares no citoplasma das células 

acinares (setas) e finalmente, a figura 27D ilustra o corte histológico de tecido renal 

destas ratas tratadas e da mesma forma que descrito nos órgãos anteriores, há a 

presença maciça de vacúolos nas células epiteliais dos túbulos contornados renais. 

Mais uma vez, não foram observadas alterações dignas de nota no SNC e nos 

demais órgãos avaliados. 
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Tabela 17 - Consumo total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas com 

0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), por gavage. 

São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de água 
(mL) 

Grupos  
Controle 

(n=6) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=6) 
total 418,4 ± 84,2 416,9 ± 89,3 
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Figura 20 - Consumo total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas com 

0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), por gavage. 

São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 18 - Consumo total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), por 

gavage. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de ração 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=6) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=6) 
total 226,5 ± 26,8 203,4 ± 19,9 
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Figura 21 - Consumo total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), por 

gavage. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 19 – Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), por 

gavage. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=6) 
15,0 g/kg do RAF 

(n=6) 
total 12,5 ± 6,8 8,7 ± 3,7 
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Figura 22 – Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), por 

gavage. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 
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Tabela 20 – Índice de espraiamento de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), por gavage, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de espraiamento 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=5) 
15,0 g/kg 

(n=6) 
58,1 ± 6,2 55,6 ± 4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

25

50

75
Controle
15,0 g/kg

IE (%
)

 
 

Figura 23 – Índice de espraiamento (IE) de células inflamatórias peritoneais (em %) 

de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), por gavage, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. 

São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 21 – Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de ratas 

tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), por gavage, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões.  

 

Índice de fagocitose 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=5) 
15,0 g/kg 

(n=6) 
44,3 ± 2,0 47,3 ± 10,6 
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Figura 24 – Índice de fagocitose (IF) de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF), por gavage, durante 14 dias e desafiadas com o LPS. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões  
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Tabela 22 - Produção de peróxido de hidrogênio espontânea por células 

inflamatórias peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, 

durante 14 dias e desafiadas com o LPS. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões  

 
Peróxido de hidrogênio 

(nMols) 
Grupos 

Controle 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=6) 

1,1 ± 0,5 0,8 ± 0,4 
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Figura 25 - Produção de peróxido de hidrogênio espontânea por células 

inflamatórias peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, 

durante 14 dias e desafiadas com o LPS. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões  
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Tabela 23 - Produção induzida de peróxido de hidrogênio por células inflamatórias 

peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 14 dias e 

desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 

 
Peróxido de hidrogênio 

(nMols) 
Grupos 

Controle 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=6) 

2,0 ± 0,6 1,7 ± 0,6 
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Figura 26 - Produção induzida de peróxido de hidrogênio por células inflamatórias 

peritoneais (em nMol) de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final de I. carnea (RAF), na água de bebida, durante 14 dias e 

desafiadas com o LPS. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões  
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Figura 27 – Fotomicrografias de cortes histológicos de rata tratada com 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. Tecido 

tireoidiano, com presença células foliculares vacuolizadas (A); tecido 

hepático, no qual é possível observar vacúolos “goticulares” no 

citoplasma dos hepatócitos - (setas) (B); tecido pancreático, com 

discreta presença de vacúolos lisossomais em células acinares - (setas) 

(C) e tecido renal com extensa degeneração vacuolar das células 

epiteliais tubulares (D). (HE, 40X) 
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Experimento 4: Avaliação da evolução do edema inflamatório crônico induzido 

pelo Onco-BCG, em ratas tratadas com o RAF da I. carnea, na dose-alvo de 3,0 

g/kg. 

 

 A tabela 24 mostra e a figura 28 ilustra o consumo de água total de ratas 

tratadas, durante 14 dias com 3,0 g/kg do RAF da I. carnea diluídos na água de 

bebida dos animais, os quais foram desafiados no 7º dia de tratamento com o Onco-

BCG no coxim plantar para a avaliação da evolução do edema inflamatório. O teste 

t-Student revelou haver uma diminuição significante (p<0,001) no consumo de água 

de ratas tratadas com a planta quando comparado com o consumo de água de ratas 

não tratadas. 

 A tabela 25 mostra e a figura 29 ilustra o consumo médio do RAF pelas ratas 

tratadas com este extrato diluído na água de bebida. É possível verificar que, mais 

uma vez, a dose-alvo de 3,0 g/kg do resíduo não foi alcançada. 

 Quando o teste t-Student foi empregado para avaliar os dados referentes ao 

consumo total de ração dos animais tratados ou não com o RAF, este revelou haver 

uma diminuição significante (p<0,05) no consumo de ração daquelas ratas tratadas 

com a planta quando comparado com aquele do grupo controle (Tabela 26 e Figura 

30). 

  Em relação ao ganho de peso dos animais o teste estatístico empregado 

revelou a ocorrência de diminuição significante (p<0,001) no ganho de peso 

daquelas fêmeas pertencentes ao grupo tratado com a planta quando comparado 

com o ganho daquelas do grupo controle (Tabela 27 e Figura 31). 

 Quando se aplicou o teste t-Student para avaliar as possíveis diferenças 

estatísticas entre o comportamento dos grupos tratados ou não com o RAF da I. 
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carnea, durante 14 dias, quanto à evolução do edema de pata induzido pela 

inoculação do Onco-BCG, pôde-se observar que durante as primeiras 8 horas de 

avaliação não houver qualquer diferença entre os grupos avaliados (Tabela 28 e 

Figura 32).  

Por outro lado, quando a avaliação se estendeu para os dias subseqüentes, 

foi possível observar do 4º ao 7º dia um aumento estatisticamente maior (p<0,05) no 

edema de pata daqueles animais tratados com a planta quando comparados com o 

edema formado na pata dos animais não tratados com a planta e também 

desafiados com o Onco-BCG, conforme mostra a tabela 29 e ilustra a figura 33. Vale 

ressaltar, que os animais foram submetidos à eutanásia no 14º dia de tratamento (7º 

dia pós-inóculo) devido à exacerbação do processo inflamatório no coxim plantar 

dos animais, principalmente daqueles pertencentes ao grupo tratado com a planta e 

sofrimento dos mesmos, os quais se mostraram incapazes de se movimentar 

adequadamente, mesmo para a ingestão de água e de alimentos. 

 Em relação ao corte histológico do coxim plantar dos animais, foi possível 

evidenciar uma extensa área de necrose com presença maciça de neutrófilos e 

exsudato inflamatório, e devido ao curto período de avaliação, não foi possível 

observar qualquer formação granulomatosa induzida pelo Mycobacterium bovis 

contido no Onco-BCG (dado não mostrado). 
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Tabela 24 – Consumo de total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de água 
(mL) 

Grupos  
Controle 
(n=10) 

3,0 g/kg do RAF 
(n=10) 

total 391,8 ± 28,2 308,8 ± 24,4 *** 
***p<0,001 versus controle; teste t-Student. 
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Figura 28 – Consumo de total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), por gavage. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. ***p<0,001 versus controle; teste t-

Student 
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Tabela 25 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 14 dias, de ratas tratadas com a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF, 

na água de bebida. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 

 

Doses do resíduo aquoso final 
(g/kg) 

Dose-alvo 
 

Dose ingerida 
(n=10) 

3,0 2,7± 0,3 
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Figura 29 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 14 dias, de ratas tratadas com a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF, 

na água de bebida. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 
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Tabela 26 – Consumo de total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas 

tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final 

de I. carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de ração 
(g) 

Grupos  
Controle 
(n=10) 

3,0 g/kg do RAF 
(n=10) 

total 276,0 ± 66,8 225,2 ± 14,3 * 
*p<0,05 versus controle; teste t-Student. 
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Figura 30 – Consumo de total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas 

tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final 

de I. carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões. *p<0,05 versus controle; teste t-

Student 
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Tabela 27 – Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 
(n=10) 

3,0 g/kg do RAF 
(n=10) 

total 30,3 ± 8,6 15,5 ± 3,9 *** 
***p<0,001 versus controle; teste t-Student. 
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Figura 31 – Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. ***p<0,001 versus controle; teste t-

Student 
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Tabela 28 - Avaliação, nas primeiras 8 horas, do edema induzido pelo Onco-BCG no 

coxim plantar (em mL) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 

g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea, na água de bebida, durante 14 

dias. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

Volume do edema 
(mL) 

 
Hora 

Controle 
(n=9) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

1 0,290 ± 0,061 0,255 ± 0,092 
2 0,401± 0,071 0,385 ± 0,076 
4 0,404 ± 0,075 0,395± 0,068 
6 0,403 ± 0,090 0,396 ± 0,089 
8 0,387 ± 0,078 0,388 ± 0,097 
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Figura 32 - Avaliação, nas primeiras 8 horas, do edema induzido pelo Onco-BCG no 

coxim plantar (em mL) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 

g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea, na água de bebida, durante 14 

dias. São apresentadas as médias 
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Tabela 29 - Avaliação do edema induzido pelo Onco-BCG no coxim plantar (em mL) 

de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo 

aquoso final de I. carnea, na água de bebida, durante 14 dias, após 7 

dias do inóculo. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

Volume do edema 
(mL) 

 
Dia 

Controle 
(n=9) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

1 0,441 ± 0,100 0,508 ± 0,094 
2 0,540 ± 0,130 0,623 ± 0,126 
3 0,548 ± 0,169 0,696 ± 0,174 
4 0,504 ± 0,160 0,699 ± 0,182 * 
5 0,465 ± 0,128 0,640 ± 0,145 * 
6 0,439 ± 0,138 0,592 ± 0,137 * 
7 0,422 ± 0,136 0,586 ± 0,118 * 

*p<0,05 versus controle; teste t-Student. 
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Figura 33 - Avaliação do edema induzido pelo Onco-BCG no coxim plantar (em mL) 

de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso 

final de I. carnea, na água de bebida, durante 14 dias, após 7 dias do 

inóculo. São apresentadas as médias. *p<0,05 versus controle; teste t-

Student 
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Experimento 5: Avaliação da evolução do edema inflamatório agudo induzido 

pela carragenina lambda, em ratas tratadas com o RAF da I. carnea, na dose-

alvo de 3,0 g/kg. 

 

 A tabela 30 mostra e a figura 34 ilustra o consumo de água total de ratas 

tratadas ou não com 3,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante 14 dias, diluídos na água 

de bebida e que foram desafiadas no último dia de tratamento com o agente 

flogístico carragenina lambda para a avaliação do edema inflamatório agudo durante 

24 horas. O teste estatístico t-Student revelou haver uma diminuição significante 

(p<0,001) no consumo de água daquelas ratas tratadas com a planta quando 

comparada com aquelas ratas não tratadas. 

 Já a tabela 31 mostra e a figura 35 ilustra o consumo médio do RAF da I. 

carnea pelas ratas do grupo tratado com a planta, mais uma vez é possível se 

observar que a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF não foi atingida. 

 Quando o teste estatístico foi empregado para analisar as diferenças 

significantes no consumo total de ração dos animais, este não foi capaz de 

evidenciar qualquer alteração entre os grupos estudados, conforme mostra a tabela 

32 e ilustra a figura 36. No entanto, quando se avaliou o ganho de peso destes 

animais, foi possível se observar uma diminuição significante (p<0,01) no ganho de 

peso daquelas fêmeas tratadas com o RAF quando comparadas com aquelas do 

grupo controle (Tabela 33 e Figura 37). 

 Quanto ao edema induzido pela carragenina, o teste t-Student revelou haver 

uma diminuição significante no edema formado nas horas 1, 2, 3 e 24 depois da 

injeção com este agente flogístico (Tabela 34 e Figura 38). 
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Tabela 30 – Consumo de total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de água 
(mL) 

Grupos  
Controle 
(n=11) 

3,0 g/kg do RAF 
(n=11) 

total 426,6 ± 41,0 286,7 ± 28,8 *** 
***p<0,001 versus controle; teste t-Student. 
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Figura 34 – Consumo de total de água (em mL), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. ***p<0,001 versus controle; teste t-

Student 
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Tabela 31 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 14 dias, de ratas tratadas com a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF, 

na água de bebida. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 
 

Doses do resíduo aquoso final 
(g/kg) 

Dose-alvo 
 

Dose ingerida 
(n=11) 

3,0 2,1± 1,5 
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Figura 35 - Consumo médio do resíduo aquoso final (RAF) da I. carnea (em g/kg), 

durante 14 dias, de ratas tratadas com a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF, 

na água de bebida. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 
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Tabela 32 – Consumo de total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas 

tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final 

de I. carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo de ração 
(g) 

Grupos  
Controle 
(n=11) 

3,0 g/kg do RAF 
(n=11) 

total 272,4 ± 30,2 264,8 ± 25,2 
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Figura 36 – Consumo de total de ração (em gramas), durante 14 dias, de ratas 

tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final 

de I. carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 



 148

Tabela 33 – Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 
(n=11) 

3,0 g/kg do RAF 
(n=11) 

total 17,3 ± 7,4 9,7 ± 3,5 ** 
**p<0,01 versus controle; teste t-Student. 
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Figura 37 – Ganho de peso total (em gramas), durante 14 dias, de ratas tratadas 

com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. 

carnea (RAF), na água de bebida. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. **p<0,01 versus controle; teste t-Studen 
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Tabela 34 – Avaliação, durante 24horas, do edema induzido pela carragenina no 

coxim plantar (em mL) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 

3,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea, na água de bebida, 

durante 14 dias. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 

Volume do edema 
(mL) 

 
Hora 

Controle 
(n=11) 

3,0 g/kg 
(n=11) 

1 0,251 ± 0,096 0,128 ± 0,061 * 
2 0,260 ± 0,084 0,182 ± 0,052 * 
3 0,332 ± 0,077 0,236 ± 0,073 * 
4 0,454 ± 0,103 0,359 ± 0,078 
6 0,529 ± 0,137 0,440 ± 0,123 
8 0,410± 0,109 0,382 ± 0,117 

24 0,212 ± 0,067 0,156 ± 0,050 * 
*p<0,05 versus controle; teste t-Student. 
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Figura 38 – Avaliação, durante 24horas, do edema induzido pela carragenina no 

coxim plantar (em mL) de ratas tratadas com as doses-alvo de 0,0 e 3,0 

g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea, na água de bebida, durante 

14 dias. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões. *p<0,05 versus controle; teste t-Student 
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Experimento 6: Avaliação dos efeitos tóxicos e efeitos sobre a atividade de 

macrófagos, de ratas adultas tratadas, durante 14 dias, com os diferentes 

alcalóides presentes na I. carnea. 

 

 A tabela 35 mostra o consumo total de água de ratas tratadas ou não, durante 

14 dias, com as diferentes concentrações dos alcalóides presentes na I. carnea, isto 

é: 1,8 mg/kg de suainsonina (SU); 3,0 mg/kg de calistegina B1 (B1), 2,4 mg/kg de 

calistegina B2 (B2), 1,2 mg/kg de calistegina B3 (B3) e 1,8 mg/kg de calistegina C1 

(C1), por gavage. As análises de variância realizadas mostraram não haver qualquer 

diferença significante no consumo de água das ratas pertencentes aos diferentes 

grupos analisados, o mesmo sendo observado quando da mensuração do consumo 

total de ração, no mesmo período avaliado (em gramas), pelas ratas dos diferentes 

grupos, nos mesmos períodos acima citados (Tabela 36).  

 Porém, ao se realizar os testes estatísticos quanto ao ganho de peso, as 

análises estatísticas empregadas mostraram haver diferenças significantes entre os 

grupos, no que diz respeito ao ganho de peso total das ratas no período 

experimental (F=3,73; df= 5/29; p<0,05). A aplicação do teste de Dunnett revelou 

haver um aumento significante no ganho de peso total de fêmeas pertencentes ao 

grupo que recebeu a dose de 1,2 mg/kg da calistegina B3, em relação àquelas 

pertencentes ao grupo controle (Tabela 37). 

 Em relação à avaliação dos parâmetros da imunidade natural, a saber, 

espraiamento (Tabela 38) e fagocitose (Tabela 39) das células inflamatórias 

peritoneais de ratas tratadas ou não com os diferentes alcalóides presentes na 

planta, as análises estatísticas utilizadas (ANOVA) não revelaram haver nenhuma 

diferença significante no comportamento destas células quanto tais atividades, por 
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outro lado, na tabela 40 é possível observar que os testes estatísticos, utilizados no 

presente projeto de pesquisa, revelaram haver diferenças significantes entre os 

grupos experimentais quanto à produção de peróxido de hidrogênio por células 

inflamatórias peritoneais de ratas tratadas ou não com os alcalóides da planta, 

apenas quando estimuladas com o PMA (F=2,71; df=5/28; p<0,05). O teste de 

Dunnett mostrou haver diminuição significante na liberação de peróxido de 

hidrogênio por células peritoneais de ratas tratadas com os alcalóides: calisteginas 

B1 e B3, não tendo havido nenhuma outra alteração significante na produção de 

outras células, estimuladas ou não com o PMA quando comparadas com aquelas 

células pertencentes às ratas do grupo controle. 

Quanto à análise histopatológica dos diferentes órgãos coletados das fêmeas 

tratadas ou não com as diferentes doses dos alcalóides presentes na I. carnea (1,8 

mg/kg de SU; 3,0 mg/kg de B1, 2,4 mg/kg de B2, 1,2 mg/kg de B3 e 1,8 mg/kg de 

C1), durante 14 dias, por gavage, foi possível observar a presença de macrófagos 

espumosos (vacuolização) em pulmões (setas) (Figura 39A), lesões vacuolares em 

tireóide (Figura 39B) e degeneração vacuolar nas células dos túbulos contornados 

renais (Figura 39C), apenas naquelas fêmeas tratadas com a suainsonina, não 

tendo sido observada nenhuma outra degeneração vacuolar em outros órgãos. O 

estudo histopatológico em lâminas coradas com H.E. não revelou haver nenhuma 

lesão vacuolar ou qualquer outro indício de alteração ou de degeneração tecidual 

em nenhum órgão avaliado das fêmeas pertencentes aos outros grupos que 

receberam as diferentes doses de calisteginas administradas. 
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Tabela 35 - Consumo total de água (em mL) de ratas tratadas ou não com as 

diferentes concentrações dos alcalóides: suainsonina (SU) e as 

calisteginas B1 (B1), B2 (B2), B3 (B3) e C1 (C1) presentes em 15,0 g/kg 

do resíduo aquoso final de I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo total de água 
(mL) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
SUa 

(n=6) 
B1 

(n=5) 
B2 

(n=6) 
B3 

(n=6) 
C1 

(n=6) 
564,3 ± 160,8 562,5 ± 177,4 539,8 ± 146,3 460,0 ± 58,4 501,5 ± 501,5 513,8 ± 96,9 
a Foram administradas as seguintes doses dos alcalóides: 1,8 mg/kg de SU; 3,0 
mg/kg de B1, 2,4 mg/kg de B2, 1,2 mg/kg de B3 e 1,8 mg/kg de C1. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 36 - Consumo total de ração (em gramas) de ratas tratadas ou não com as 

diferentes concentrações dos alcalóides: suainsonina (SU) e as 

calisteginas B1 (B1), B2 (B2), B3 (B3) e C1 (C1) presentes em 15,0 g/kg 

do resíduo aquoso final de I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo total de ração 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
SUa 

(n=6) 
B1 

(n=5) 
B2 

(n=6) 
B3 

(n=6) 
C1 

(n=6) 
231,9 ± 19,9 208,4 ± 13,7 221,9 ± 15,5 226,2 ± 15,7 235,8 ± 17,4 221,7 ± 16,8 

a Foram administradas as seguintes doses dos alcalóides: 1,8 mg/kg de SU; 3,0 
mg/kg de B1, 2,4 mg/kg de B2, 1,2 mg/kg de B3 e 1,8 mg/kg de C1. 
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Tabela 37 – Ganho de peso total (em gramas) de ratas tratadas ou não com as 

diferentes concentrações dos alcalóides: suainsonina (SU) e as 

calisteginas B1 (B1), B2 (B2), B3 (B3) e C1 (C1) presentes em 15,0 g/kg 

do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso total 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
SUa 

(n=6) 
B1 

(n=5) 
B2 

(n=6) 
B3 

(n=6) 
C1 

(n=6) 
17,5 ± 6,0 15,0 ± 3,9 18,6 ± 5,5 18,9 ± 3,7 26,4 ± 3,3 * 20,4 ± 6,0 

a Foram administradas as seguintes doses dos alcalóides: 1,8 mg/kg de SU; 3,0 
mg/kg de B1, 2,4 mg/kg de B2, 1,2 mg/kg de B3 e 1,8 mg/kg de C1. 
* p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 38 – Índice de espraiamento de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

ratas tratadas ou não com as diferentes concentrações dos alcalóides: 

suainsonina (SU) e as calisteginas B1 (B1), B2 (B2), B3 (B3) e C1 (C1) 

presentes em 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Índice de espraiamento 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
SUa 

(n=6) 
B1 

(n=5) 
B2 

(n=6) 
B3 

(n=6) 
C1 

(n=6) 
51,9 ± 6,7 57,8 ± 6,1 44,7 ± 10,7 45,7 ± 8,5 49,6 ± 8,8 50,2 

a Foram administradas as seguintes doses dos alcalóides: 1,8 mg/kg de SU; 3,0 
mg/kg de B1, 2,4 mg/kg de B2, 1,2 mg/kg de B3 e 1,8 mg/kg de C1. 
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Tabela 39 – Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de ratas 

tratadas ou não com as diferentes concentrações dos alcalóides: 

suainsonina (SU) e as calisteginas B1 (B1), B2 (B2), B3 (B3) e C1 (C1) 

presentes em 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 

 

Índice de fagocitose 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
SUa 

(n=6) 
B1 

(n=5) 
B2 

(n=6) 
B3 

(n=6) 
C1 

(n=6) 
35,5 ± 7,7 38,1 ± 10,3 30,7 ± 6,8 30,7 ± 11,6 30,1 ± 2,7 27,2 ± 2,8 

a Foram administradas as seguintes doses dos alcalóides: 1,8 mg/kg de SU; 3,0 
mg/kg de B1, 2,4 mg/kg de B2, 1,2 mg/kg de B3 e 1,8 mg/kg de C1. 
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Tabela 40 - Avaliação da produção de peróxido de hidrogênio espontânea e induzida pelo phorbol-miristato de acetato 

(PMA) por células inflamatórias peritoneais de ratas tratadas com as diferentes concentrações dos 

alcalóides: suainsonina (SU) e as calisteginas B1 (B1), B2 (B2), B3 (B3) e C1 (C1) presentes em 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e desafiados com o LPS na cavidade 

peritoneal no último dia de experimentação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

 

Peróxido de hidrogênio 

(nMols) 
Controle 

(n=6) 
SUa 

(n=6) 
B1 

(n=5) 
B2 

(n=6) 
B3 

(n=6) 
C1 

(n=6) 
Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

2,0 ± 0,3 3,7 ± 0,3 1,6 ± 0,3 3,3 ± 0,3 1,3 ± 0,6 1,7 ±0,8* 1,5 ± 0,4 3,1 ± 0,4 1,3 ± 0,7 2,6 ±0,9* 1,4 ± 0,2 3,2 ± 0,3 
a Foram administradas as seguintes doses dos alcalóides: 1,8 mg/kg de SU; 3,0 mg/kg de B1, 2,4 mg/kg de B2, 1,2 mg/kg 
de B3 e 1,8 mg/kg de C1. 
* p<0,05 versus grupo controle, teste de Dunnett.
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Figura 39 – Cortes histológicos de diferentes tecidos de rata tratada com 1,8 mg/kg 

de suainsonina, por gavage, durante 14dias. Notar a presença de 

macrófagos espumosos presentes no tecido alveolar pulmonar - (setas) 

(HE, 40X) (A); presença de extensa degeneração vacuolar de células 

epiteliais da tireóide (HE, 40X) (B) e também das células dos túbulos 

contornados renais (HE, 20X) 
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Experimento 7: Avaliação dos efeitos de diferentes doses do RAF da I. carnea 

sobre o tecido linfóide e outros órgãos da prole, de ratas tratadas durante a 

gestação, imediatamente após o nascimento. 

 

 Em relação ao consumo total de água de fêmeas tratadas com as doses 0,0; 

3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, do 6º ao 20º DG, por gavage, havendo 

ainda um grupo testemunha denominado de grupo branco, a tabela 41 mostra que a 

análise de variância ANOVA, empregada para avaliar possíveis diferenças entre os 

grupos, não foi capaz de detectar qualquer diferença significante entre os mesmos. 

De maneira semelhante, o mesmo teste estatístico também não foi capaz de 

evidenciar diferenças estatísticas entre os grupos tratados ou não com a planta 

quanto ao consumo total de ração durante os 21 dias de gestação (Tabela 42).  

 Quando se avaliou o ganho peso total destas fêmeas tratadas ou não com a 

planta, pôde-se evidenciar que o teste estatístico ANOVA revelou haver diferenças 

significantes entre os grupos (F=3,81; df=4,28 e p<0,05), conforme mostra a tabela 

43. O teste post hoc empregado revelou haver uma diminuição significante (p<0,05) 

no ganho de peso total de fêmeas tratadas com a dose de 7,0 g/kg do RAF da I. 

carnea quando comparada com o ganho daquelas fêmeas gestantes do grupo 

controle. 

 A tabela 44 tem o objetivo de mostrar o número total de fêmeas que foram 

acasaladas (diagnóstico positivo para prenhez), e que no decorrer do período 

experimental de 21 dias de gestação apresentaram: falsa prenhez, diagnosticada 

devido ao não ganho de peso no decorrer do período; cesariana, conforme 

delineamento experimental; parto distócico, vindo a morte ou a perda de todos os 

filhotes por anóxia e, finalmente, os partos normais. Já a tabela 45 mostra o número 
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de filhotes vivos de ratas gestantes que apresentaram parto normal, tratadas ou não 

com 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea ,durante o período gestacional, 

conforme delineamento experimental.  

 Em relação àquelas fêmeas que foram submetidas à cesariana, não foi 

possível fazer as determinações inerentes aos seus fetos, devido ao fato do baço 

destes animais estarem ainda não povoados, sendo assim impossível fazer qualquer 

mensuração acerca de seu peso relativo, bem como à sua celularidade. Devido a 

esta dificuldade encontrada, apenas os órgãos, tanto das mães, quando dos fetos 

foram coletados para avaliação histopatológica de possíveis lesões, conforme será 

exposto mais adiante e foi decidido, naquele momento, realizar tais aferições em 

filhotes no 7º dia pós-parto. 

 Em relação ao consumo total de água e de ração, bem como ao ganho de 

peso das mães que pariram normalmente até o 7º dia pós-parto, ou seja, fêmeas 

que não eram mais tratadas com o RAF da I. carnea, conforme mostram as tabelas 

46, 47 e 48, respectivamente, nenhuma alteração estatística foi evidenciada entre os 

grupos, em todos os parâmetros avaliados. 

 A tabela 49 mostra e a figura 40 ilustra o peso ao nascimento de filhotes de 

fêmeas de filhotes de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. A ANOVA 

revelou haver diferenças significantes entre os diferentes grupos de animais (F=55,2; 

df=4,148 e p<0,05). O teste de Dunnett evidenciou haver diminuição significante 

(p<0,01) no peso de filhotes pertencentes às mães tratadas durante a gestação com 

3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea quando comparadas com aqueles filhotes 

do grupo controle. 
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 No entanto, quando se avaliou o ganho de peso total, nos 7 dias pós-parto, de 

filhotes pertencentes a fêmeas tratadas ou não com as diferentes concentrações do 

RAF da I. carnea, nenhuma alteração estatisticamente significante foi observada 

entre os grupos de filhotes, conforme mostra a tabela 50 e ilustra a figura 41. 

 A tabela 51 mostra e a figura 42 ilustra o peso relativo do baço de filhotes, aos 

7 dias de vida, pertencentes à ratas tratadas ou não com as diferentes doses do 

RAF da planta. O emprego do teste de Bartlett evidenciou haver a necessidade de 

se aplicar um teste não paramétrico para o prosseguimento das análises estatísticas 

e, de fato, foi observado que havia diferenças significantes entre os grupos de 

filhotes (KW=29,6). O teste de Dunn revelou haver aumento significante (p<0,05) no 

peso relativo do baço de fillhotes pertencentes àquelas mães tratadas durante a 

gestação com 15,0 g/kg da planta.  

 De forma semelhante, o mesmo teste de Kruskal-Wallis foi empregado para 

avaliar o peso relativo do timo destes animais, sendo observado entre os grupos de 

filhotes, diferenças estatísticas significantes (KW=49,4). O teste de Dunn revelou 

haver diminuição no peso relativo do timo de filhotes de mães tratadas com 3,0 g/kg 

(p<0,01) e também com as doses de 7,0 e 15,0 g/kg do RAF (p<0,001) quando 

comparado com o peso relativo do timo de filhotes do grupo controle, conforme 

mostra a tabela 52 e ilustra a figura 43. Porém, em relação à planometria deste 

órgão linfóide, nenhuma alteração significante foi observada (Tabela 53). 

 Vale ressaltar que em nenhuma das avaliações realizadas no presente 

experimento, não foram observadas alterações estatisticamente significantes entre 

os grupos de animais ditos testemunhas (grupo branco) e aqueles pertencentes ao 

grupo controle, tanto com as mães quanto com seus respectivos filhotes. 
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 Em relação aos cortes histológicos de tecidos coletados daquelas ratas que 

foram submetidas à secção cesariana no 21º DG, ou seja, no último dia do período 

experimental, foram observadas lesões vacuolares características da toxicose 

promovida pela ingestão da I. carnea ou de seu princípio ativo tóxico: a suainsonina, 

em tecido tireoidiano, tecido pancreático, hepático e renal; estas lesões se 

mostraram mais severas na dependência da dose do RAF empregada (dados não 

mostrados). 

 A figura 44A ilustra o corte histológico do fígado de feto pertencente à mãe do 

grupo controle, enquanto que a figura 44B ilustra o mesmo órgão; porém, de feto de 

rata pertencente ao grupo tratado com a maior dose do RAF (15,0 g/kg). Notar que 

em ambos os órgãos avaliados, não é possível evidenciar qualquer diferença entre 

os fetos das mães tratadas ou não tratadas com a planta, haja vista que existe a 

presença de células intensamente vacuolizados em ambos os órgãos. Semelhante 

observação foi evidenciada quando se investigou os rins destes fetos pertencentes à 

mães tratadas ou não com a planta, conforme ilustra a figura 44C (feto de mães 

controle) e a figura 44D.  

 Quando se avaliou os cortes histológicos das ratas tratadas com as diferentes 

doses da I. carnea, no 7º dia pós-parto, nenhuma alteração vacuolar nos órgãos 

coletados foi observada. Por outro lado, quando se realizou a análise histopatológica 

dos diferentes órgãos pertencentes aos filhotes com 7 dias de vida de ratas tratadas 

ou não com o RAF da I. carnea, foi possível evidenciar a presença de degeneração 

vacuolar nas células epiteliais dos folículos tireoidianos (Figura 45A); hepatócitos 

com presença de vacúolos na forma de gotículas (Figura 45B); discretos vacúolos 

nas células acinares do pâncreas (Figura 45C) e finalmente vacuolização nas células 

tubulares renais (Figura 45D). Vale ressaltar que estas lesões foram observadas 
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apenas em filhotes de mães tratadas, durante a gestação, com a maior dose do 

RAF. 

  



 162

Tabela 41 - Consumo total de água (em mL) de ratas gestantes tratadas com as 

doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea 

(RAF), por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo total de água 
(mL) 

 Grupos 
Branco 
(n=5) 

Controle 
(n=6) 

3,0 g/kg 
(n=8) 

7,0 g/kg 
(n=7) 

15,0 g/kg 
(n=7) 

930,4 ± 159,7 920,5 ± 157,8 953,5 ± 212,8 848,6 ± 125,0 935,1 ± 159,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 42 - Consumo total de ração (em gramas) de ratas gestantes tratadas com as 

doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea 

(RAF), por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 
Consumo total de ração 

(g) 
Grupos 

Branco 
(n=5) 

Controle 
(n=6) 

3,0 g/kg 
(n=8) 

7,0 g/kg 
(n=7) 

15,0 g/kg 
(n=7) 

434,7 ± 50,5 442,1 ± 39,0 424,7 ± 37,0 388,3 ± 53,5 395,5 ± 32 
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Tabela 43 – Ganho de peso total (em gramas) de ratas gestantes tratadas com as 

doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea 

(RAF), por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias 

e os respectivos desvios-padrões 

 
Ganho de peso total 

(g) 
Grupos 

Branco 
(n=5) 

Controle 
(n=6) 

3,0 g/kg 
(n=8) 

7,0 g/kg 
(n=7) 

15,0 g/kg 
(n=7) 

96,6 ± 16,8 91,8 ± 6,4 90,5 ± 16,8 72,5 ± 5,7 * 77,1 ± 15,8 
* p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 44 - Ocorrências de falsas-prenhez, cesarianas, distocias e partos normais 

de fêmeas pertencentes aos grupos de animais que foram tratados com 

as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante a gestação 

 
 

Número de fêmeas 
Grupos (n)a Falsa-prenhez Cesariana Distocia Normal 
Branco 7 2/7 1/7 1/7 3/7 

Controle 7 1/7 1/7 0/7 5/7 
3,0 g/kg 8 0/8 2/8 2/8 4/8 
7,0 g/kg 7 0/7 1/7 1/7 5/7 

15,0 g/kg 9 2/9 1/9 2/9 4/9 
a número total de fêmeas acasaladas por grupo 
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Tabela 45 - Número de filhotes vivos de ratas gestantes que apresentaram parto 

normal, tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação 

 

Número de filhotes por fêmea 
Animal 

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Branco - 11 9 7 - - - - - 

Controle - 10 8 12 - 9 9 - - 
3,0 g/kg - - - - 9 10 7 12 - 
7,0 g/kg - 7 5 13 11 5 - - - 

15,0 g/kg - - 12 9 - 7 - - 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 46 - Consumo total de água (em mL), durante os 7 dias pós-parto, de ratas 

tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São apresentados 

as médias e os respectivos desvios-padrões 

 
Consumo total de água 

(mL) 
Grupos 

Branco 
(n=3) 

Controle 
(n=5) 

3,0 g/kg 
(n=4) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=4) 

304,6 ± 26,5 312,2 ± 72,5 325,6 ± 52,8 280,9 ± 42 263,2 ± 56,6 
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Tabela 47 - Consumo total de ração (em gramas), durante os 7 dias pós-parto, de 

ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 
Consumo total de ração 

(g) 
Grupos 

Branco 
(n=3) 

Controle 
(n=5) 

3,0 g/kg 
(n=4) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=4) 

217,7 ± 22,4 203,4 ± 37,0 230,7 ± 20,2 200,5 ± 56,6 194,7 ± 48,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 48 - Ganho de peso total (em gramas), durante os 7 dias pós-parto, de ratas 

tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 
 

Ganho de peso total 
(g) 

Grupos 
Branco 
(n=3) 

Controle 
(n=5) 

3,0 g/kg 
(n=4) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=4) 

14,9 ± 4,5 19,2 ± 10,5 22,9 ± 2,1 19,8 ± 5,1 20,8 ± 6,1 
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Tabela 49 - Peso ao nascimento (em gramas) de filhotes de ratas tratadas com as 

doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, 

por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 
 

Peso ao nascimento 
(g) 

Grupos 
Branco 
(n=23)a 

Controle 
(n=39) 

3,0 g/kg 
(n=30) 

7,0 g/kg 
(n=30) 

15,0 g/kg 
(n=21) 

6,5 ± 0,6 6,4 ± 0,4 5,7 ± 0,5 ** 5,4 ± 0,4 ** 4,9 ± 0,6 ** 
** p<0,01 versus o grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 40 - Peso ao nascimento (em gramas) de filhotes de ratas tratadas com as 

doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea, 

por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. **p<0,01 versus o grupo controle; teste de 

Dunnett 
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Tabela 50 - Ganho de peso médio total por ninhada (em gramas), até o 7o dia de 

vida, de filhotes de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

gestação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 
 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos 
Branco 
(n=3)a 

Controle 
(n=5) 

3,0 g/kg 
(n=4) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=3) 

9,1 ± 0,6 9,2 ± 0,9 9,3 ± 0,3 9,1 ± 1,1 9,4 ± 1,9 
a número de ninhadas 
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Figura 41 - Ganho de peso médio total (em gramas), até o 7o dia de vida, de filhotes 

de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 51 - Peso relativo do baço (em g/100g de P.V.) de filhotes, no 7º dia de vida, 

de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São 

apresentados as medianas e os respectivos valores mínimos e máximos 

 
Peso relativo do baço 

(g/100g) 
Grupos 

Branco 
(n=23)a 

Controle 
(n=39) 

3,0 g/kg 
(n=30) 

7,0 g/kg 
(n=30) 

15,0 g/kg 
(n=21) 

0,61 
(0,50 – 0,74) 

0,65 
(0,52 – 0,85) 

0,62 
(0,52 – 0,70) 

0,68 
(0,18 -0,85) 

0,74 * 
(0,60 – 0,90) 

* p<0,05 versus o grupo controle; teste de Dunn. 
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Figura 42 - Peso relativo do baço (em g/100g de P.V.) de filhotes, no 7º dia de vida, 

de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São 

apresentados as medianas e os respectivos valores mínimos e máximos. 
* p<0,05 versus o grupo controle; teste de Dunn 
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Tabela 52 - Peso relativo do timo (em g/100g de P.V.) de filhotes, no 7º dia de vida, 

de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São 

apresentados as medianas e os respectivos valores mínimos e máximos 

 
Peso relativo do timo 

(g/100g) 
Grupos 

Branco 
(n=23)a 

Controle 
(n=39) 

3,0 g/kg 
(n=30) 

7,0 g/kg 
(n=30) 

15,0 g/kg 
(n=21) 

0,34 
(0,26 -0,41) 

0,35 
(0,26 – 0,43) 

0,30 ** 
(0,23 – 0,38) 

0,30 *** 
(0,14 – 0,42) 

0,25 *** 
(0,16 – 0,32) 

**p<0,01; ***p<0,001 versus grupo controle; teste de Dunn. 
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Figura 43 - Peso relativo do timo (em g/100g de P.V.) de filhotes, no 7º dia de vida, 

de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. São 

apresentados as medianas e os respectivos valores mínimos e 

máximos. **p<0,01; ***p<0,001 versus grupo controle; teste de Dunn 
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Tabela 53 - Planometria do timo (razão córtex/medula) de filhotes, no 7º dia de vida, 

de ratas tratadas com as doses de 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação.  São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

 
Planometria do timo 

(razão córtex/medula) 
Grupos 

Branco 
(n=6) 

Controle 
(n=5) 

3,0 g/kg 
(n=5) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

15,0 g/kg 
(n=5) 

6,25 ± 1,40 6,40 ± 0,77 4,77 ± 0,71 7,26 ± 2,63 9,21 ± 5,13 
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Figura 44 – Fotomicrografia de cortes histológicos de tecido hepático de fetos no 21º 

dia de gestação pertencente à mãe do grupo controle (A) e à mãe 

tratada com 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea (B), por 

gavage, do 6º ao 20º dia de gestação. Notar a presença de vacuolização 

de células hepáticas de ambos os fetos. Em (C), fotomicrografia de corte 

histológico de tecido renal de feto de mãe do grupo controle e em (D), 

tecido renal de feto de rata tratada com a planta. Também é possível 

observar nestas secções de tecidos, a presença de células vacuolizadas 

em ambos os animais. (HE, 40X) 
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Figura 45 - Corte histológico de tecido tireoidiano (A), hepático (B), pancreático (C) e 

renal (D), de filhotes com 7 dias de vida de mães tratadas, do 6º ao 20º 

dia de gestação, com 15,0 g/kg do resíduo aquoso da I. carnea, por 

gavage. É possível notar em todos os órgãos estudados, a presença de 

vacúolos citoplasmáticos (setas) (HE, 20X) 
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Experimento 8: Avaliação da passagem transplacentária da suainsonina para a 

prole de ratas tratadas com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante a gestação, 

utilizando-se a metodologia do cross-fostering como ferramenta de estudo. 

 

 A tabela 54 mostra o consumo total de água e de ração, e ganho de peso 

total de fêmeas gestantes tratadas ou não, por gavage, com o RAF da I. carnea na 

dose de 15,0 g/kg de folhas secas da planta, do 6o ao 20o DG e submetidas ao 

cross-fostering. O teste t-Student revelou haver diminuição estatisticamente 

significante (p<0,05), tanto no consumo de ração, quanto no ganho de peso total de 

ratas tratadas com a planta, durante a gestação, quando comparado com os 

mesmos parâmetros das ratas do grupo controle.  

A tabela 55 mostra o peso ao nascimento e o ganho de peso de filhotes de 

fêmeas tratadas, por gavage, com o RAF da I. carnea na dose equivalente a 15,0 

g/kg de folhas secas da planta, do 6o ao 20o DG e submetidas ao cross-fostering. O 

teste t-Student revelou haver diminuição significante no peso ao nascimento de 

filhotes de mães tratadas com a planta (p<0,05), quando comparado ao peso 

daqueles filhotes de mães não tratadas. Quando se aplicou a análise de variância 

(ANOVA) para evidenciar diferenças entre os grupos de filhotes formados depois da 

realização do cross-fostering, esta mostrou haver diferenças dentre os mesmos 

entre os dias 3 e 7 pós-parto (F=3,09; df=3,22 e p<0,05) e no ganho de peso total 

dos filhotes nos 7 dias pós-parto (F=3,90; df=3,22 e p<0,05). O teste de Dunnett 

empregado subsequentemente mostrou haver diminuição significante (p<0,05) no 

ganho de peso dos filhotes pertencentes ao grupo RA-RA, tanto entre os dias 3 e 7, 

quanto no ganho de peso total no período de 7 dias pós-parto, quando comparados 

com os filhotes pertencentes ao grupo Cont-Cont. 
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A avaliação histopatológica das amostras teciduais de filhotes de fêmeas 

tratadas ou não com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, e que foram submetidos ao 

cross-fostering, revelaram que nos filhotes do grupo Cont-Cont não foram 

observadas quaisquer alterações vacuolares no tecido renal, tanto aos 3 quanto aos 

7 dias de vida. As figuras 46A e 47A ilustram cortes histológicos de tecido renal de 

filhotes do grupo Cont-Cont com 3 e 7 dias de vida, respectivamente. Da mesma 

forma, naqueles filhotes pertencentes ao grupo Cont-RA, ou seja, que nasceram de 

mães não tratadas com a planta e que, logo após o nascimento, foram trocados para 

mães tratadas com o RAF da I. carnea, também não foi observado qualquer 

alteração característica da intoxicação por I. carnea, em todos os períodos de 

análise, as figura 46B e 47B ilustram corte histológico de tecido renal de filhotes 

pertencentes ao grupo Cont-RA aos 3 e 7 dias de vida, respectivamente. 

Por outro lado, quando se avaliou os cortes histológicos de filhotes 

pertencentes ao grupo RA-RA, ou seja, filhotes de mães tratadas com o RAF e que 

permaneceram com mães tratadas com o RAF até os 7 dias de vida, foi observado a 

presença de lesões vacuolares no epitélio tubular renal em filhotes com 3 dias de 

vida (Figura 46C), lesões estas que ainda podiam ser vistas em filhotes deste 

mesmo grupo, aos 7 dias de vida, apesar de apresentarem-se menos severas 

(Figura 47C), em contrapartida, quando os cortes histológicos de filhotes do grupo 

RA-Cont, ou seja, provenientes de mães tratadas com a planta e que foram trocados 

para mães não tratadas com a mesma, foram analisados, foi possível se observar no 

tecido renal de filhotes deste grupo, aos 3 dias de vida (Figura 46D), lesões 

vacuolares no epitélio tubular renal; porém, existem células epiteliais dos túbulos 

contornados preservados, diferentemente do que foi observado em filhotes do grupo 

RA-RA, com 3 dias de vida. Nos filhotes do grupo RA-Cont, aos 7 dias de vida, 
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também foram observadas as mesmas lesões renais; porém, com menor severidade 

quando comparadas àquelas de 3 dias do mesmo grupo e também àquelas lesões 

de filhotes do grupo RA-RA com a mesma idade de 7 dias (Figura 47D). 
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Tabela 54 - Consumo total de água e de ração, e ganho de peso total de fêmeas 

gestantes tratadas ou não, por gavage, com o resíduo aquoso final da 

I. carnea na dose de 15,0 g/kg de folhas secas da planta, do 6o ao 20o 

dia de gestação e submetidas ao cross-fostering. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões  
 

 

Grupos Consumo de água
(mL) 

Consumo de ração 
(g) 

Ganho de peso 
(g) 

Fêmeas não tratadas 
(n=10) 

831,7 ± 237,3 313,7 ± 47,9 103,6 ± 11,6 

Fêmeas tratadas 
(n=8) 

825,2 ± 220,5 238,6 ± 15,5* 75,4 ± 20,1* 

*p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student. 
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Tabela 55 - Peso ao nascimento e ganho de peso de filhotes de mães tratadas, por 

gavage, com o resíduo aquoso final da I. carnea na dose equivalente a 

15,0 g/kg de folhas secas da planta, do 6o ao 20o dia de gestação e 

submetidas ao cross-fostering. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

 

 Grupos 
 Peso ao nascimento 

(g) 
Ganho de peso 

(g) 
Período 
(dias) 

Controlea 

(n=10) c 
Tratado 
(n=8) 

Cont-Cont b 

(n=10) 
RA-RA 
(n=5) 

Cont-RA 
(n=6) 

RA-Cont 
(n=5) 

0 6,0 ± 0,3 5,2 ± 0,5 † - - - - 
0-3 - - 3,3 ± 0,4 2,5 ± 1,2 2,9 ± 0,9 2,6 ± 0,7 
3-7 - - 4,6 ± 1,0 2,6 ± 1,7 * 5,0 ± 1,3 4,3 ± 1,8 

Total - - 7,9 ± 1,0 5,1 ± 1,2 * 7,9 ± 1,7 6,9 ± 2,6 
†p<0,05 versus grupo Controle; teste t-Student. *p<0,05 versus grupo Cont-Cont; teste de 
Dunnett.  
a Filhotes de fêmeas do grupo controle ou tratadas com o resíduo da Ipomoea 
carnea antes do procedimento do cross-fostering.  
b Filhotes do grupo controle e do grupo tratado com o resíduo aquoso da Ipomoea 
carnea após o procedimento do cross-fostering. Os filhotes foram trocados ao 
nascimento para obtenção dos seguintes grupos: Cont-Cont = de mães não tratadas 
para mães não tratadas; RA-RA = de mães tratadas para mães tratadas; Cont-RA = 
de mães não tratadas para mães tratadas; RA-Cont = de mães tratadas para mães 
não tratadas. 
c Número de ninhadas por grupo. 
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Figura 46 – Fotomicrografia de tecido renal de filhotes com 3 dias de vida, 

submetidos ao cross-fostering imediatamente após o nascimento, 

como segue: grupo Cont-Cont – filhotes de mães não tratadas 

trocados por outros filhotes de mães não tratadas; Cont-RA – filhotes 

de mães não tratadas trocados com aqueles filhotes de fêmeas 

tratadas com o resíduo aquoso da I. carnea; RA-RA – filhotes de 

fêmeas tratadas trocados por outros filhotes de fêmeas tratadas com a 

planta; RA-Cont – filhotes de fêmeas tratadas trocados por filhotes de 

mães não tratadas. (A) Tecido renal de filhote do grupo Cont-Cont. 

(B). Tecido renal de filhote do grupo Cont-RA; não foi observado 

nestas amostras lesão vacuolar. (C) Tecido renal de filhote do grupo 

RA-RA. (D) Tecido renal de filhote do grupo RA-Cont. Notar em 

ambos os filhotes a presença de degeneração vacuolar, a qual se 

mostrou mais severa naqueles filhotes do grupo RA-RA. (HE, 20X) 
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Figura 47 – Fotomicrografia de tecido renal de filhotes com 7 dias de vida, 

submetidos ao cross-fostering imediatamente após o nascimento, 

como segue: grupo Cont-Cont – filhotes de mães não tratadas 

trocados por outros filhotes de mães não tratadas; Cont-RA – filhotes 

de mães não tratadas trocados com aqueles filhotes de fêmeas 

tratadas com o resíduo aquoso da I. carnea; RA-RA – filhotes de 

fêmeas tratadas trocados por outros filhotes de fêmeas tratadas com a 

planta; RA-Cont – filhotes de fêmeas tratadas trocados por filhotes de 

mães não tratadas. (A) Tecido renal de filhote do grupo Cont-Cont. 

(B). Tecido renal de filhote do grupo Cont-RA; não foi observado 

nestas amostras lesão vacuolar. (C) Tecido renal de filhote do grupo 

RA-RA. (D) Tecido renal de filhote do grupo RA-Cont. Notar em 

ambos os filhotes a presença de degeneração vacuolar, a qual se 

mostrou mais severa naqueles filhotes do grupo RA-RA. (HE, 20X) 
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Experimento 9: Avaliação dos efeitos de diferentes doses do RAF da I. carnea 

sobre a atividade de macrófagos peritoneais e a avaliação das respostas 

inflamatórias aguda e crônica da prole de ratas tratadas durante a gestação. 

 

As tabelas 56, 57 e 58 mostram, respectivamente, o consumo total de água, o 

consumo total de ração e o ganho de peso total, durante a gestação, de ratas 

tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 6º ao 20º DG. Lembrar que a prole destas ratas foi imunologicamente 

desafiada na idade adulta. A análise estatística empregada não foi capaz de revelar 

qualquer alteração significante nos parâmetros estudados entre os grupos avaliados. 

 A tabela 59 mostra o número total de fêmeas que foram acasaladas 

(diagnóstico positivo para prenhez), e que no decorrer do período experimental de 

21 dias de gestação apresentaram: falsa prenhez, diagnosticada devido ao não 

ganho de peso no decorrer do período; cesariana, conforme delineamento 

experimental; parto distócico, vindo a morte ou a perda de todos os filhotes por 

anóxia e, finalmente, os partos normais. Já a tabela 60 mostra o número de filhotes 

vivos de ratas gestantes que apresentaram parto normal, tratadas ou não com 1,0; 

3,0 e 7,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante o período gestacional, conforme 

delineamento experimental. 

 Naquelas fêmeas submetidas à secção cesariana, foram apenas coletados 

órgãos para a avaliação histopatológica, tanto das mães quanto dos fetos, a qual 

será descrita mais adiante. 

 A tabela 61 mostra o consumo médio total, a cada 3 dias, de água, de ração e 

ganho de peso, durante a lactação, de ratas tratadas ou não com o resíduo da I. 
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carnea, por gavage, do 6º ao 20º DG. Os testes estatísticos não revelaram haver 

qualquer diferença significante entre os grupos de ratas.  

 A análise histopatológica de fêmeas tratadas com a planta e submetidas à 

secção cesariana revelou que naquelas fêmeas tratadas com a maior dose neste 

experimento, ou seja, 7,0 g/kg do extrato, do 6º ao 20º DG, apresentaram intensa 

vacuolização citoplasmática em diferentes órgãos, como tireóide, fígado, pâncreas e 

rins, sendo mais uma vez ausente a presença de vacuolização no SNC. Vale notar 

que as lesões se apresentaram de forma dose dependente nas ratas tratadas com 

as diferentes doses do RAF. A figura 48 ilustra o tecido tireroidiano (A), o 

pancreático (B) e o renal de rata tratada com a dose de 7,0 g/kg do RAF. Notar a 

extensa área de vacuolização celular, bem como o grau de intensidade destas. Em 

relação ao tecido dos fetos destas fêmeas, mais uma vez não foi possível fazer o 

diagnóstico adequado das lesões vacuolares empregando apenas a técnica com 

HE. 

 Na avaliação pós-natal dos filhotes de fêmeas tratadas ou não com o RAF da 

I. carnea, que foram imunologicamente desafiados aos 70 dias de vida, revelou que, 

em relação ao peso dos filhotes ao nascimento, as análises de variância mostraram 

haver diferenças significantes entre os grupos de filhotes de mães que foram 

tratadas ou não com o RAF da I. carnea, por gavage, durante a gestação (F=5,32; 

df=3/128; p<0,05). O teste de Dunnett empregado mostrou diminuição significante 

do peso ao nascimento de filhotes de fêmeas que receberam a dose de 7,0 g/kg do 

RAF, quando comparados com aqueles das fêmeas do grupo controle (Tabela 62 e 

Figura 49). 

 A tabela 63 mostra e a figura 50 ilustra o ganho de peso total durante a 

lactação (21 dias pós-parto) de filhotes machos e fêmeas de ratas que foram 
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tratadas ou não com as diferentes doses do RAF da I. carnea, por gavage, na 

gestação. As análises estatísticas revelaram não haver qualquer diferença 

significante entre os grupos de filhotes machos e fêmeas de mães tratadas com o 

RAF da I. carnea, com seus respectivos grupos controle (machos e fêmeas 

isoladamente). 

 A tabela 64 mostra e a figura 51 ilustra o ganho de peso total, durante as 6 

semanas pós-desmame, de filhotes machos e fêmeas de ratas tratadas ou não com 

1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF da I. carnea, por gavage, durante a gestação; estes 

filhotes foram imunologicamente desafiados aos 70 dias de vida. As análises de 

variância empregadas, não revelaram haver qualquer diferença significante no que 

diz respeito aos machos pertencentes às mães que receberam as diferentes doses 

do RAF da planta, quando comparados àqueles do grupo controle. Por outro lado, as 

mesmas análises mostraram haver tal diferença entre grupos quando se avaliou o 

ganho de peso das fêmeas no período pós-desmame (F=7,82; df=3/56 e p<0,05). O 

teste utilizado mostrou que as fêmeas de mães que receberam a dose do RAF da 

7,0 g/kg, por gavage, durante a gestação, tiveram um ganho de peso 

significantemente menor (p<0,01) que aquelas fêmeas de mães do grupo controle. 

 A tabela 65 mostra e a figura 52 ilustra o índice de espraiamento de células 

inflamatórias peritoneais de filhotes (machos) pertencentes a mães tratadas ou não, 

durante a gestação, com o resíduo aquoso da I. carnea. Já a tabela 66 mostra e a 

figura 53 ilustra o índice de fagocitose destas células. As análises de variância 

empregadas não revelaram haver qualquer diferença significante entre os grupos em 

nenhum dos parâmetros avaliados. 

 De maneira semelhante, quando se aplicou a análise estatística para verificar 

possíveis diferenças entre estas células inflamatórias peritoneais oriundas de filhotes 
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de mães tratadas ou não com a planta, no que diz respeito à produção de peróxido 

de hidrogênio, seja de forma espontânea, seja de forma induzida pelo PMA (Tabela 

67 e Figura 54), nenhuma alteração significante foi detectada. 

 Em relação à evolução do edema inflamatório crônico induzido pelo Onco-

BCG, nas primeiras horas (Tabela 68), e nos 21 dias subseqüentes à inoculação 

desta vacina (Tabela 69), as análises de variância empregadas revelaram não haver 

diferenças estatística em ambas as situações experimentais. Quando foi realizada a 

avaliação do corte histológico do coxim plantar destes ratos, a formação 

granulomatosa desencadeada pela presença do Mycobacterium bovis na vacina, 

aos 21 dias pós-inóculo, se mostrou completa e eficiente em todos os coxins de 

animais avaliados, não havendo sinal de comprometimento da resposta celular 

(dados não mostrados) 

 Os estudos referentes à indução de resposta inflamatória aguda (edema, em 

mL) induzida pela inoculação da carragenina no coxim plantar de animais oriundos 

de fêmeas tratadas ou não 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF da planta, durante as 

primeiras 24 horas, a tabela 70 mostra os resultados referentes à este parâmetro 

estudado e a ANOVA revelou haver diferenças significantes entre os grupos apenas 

na 3a hora pós- inoculo (F=3,50; df=3/30 e p<0,05). O teste estatístico empregado 

(Dunnett), revelou que as fêmeas pertencentes às mães que receberam as doses de 

1,0 e 3,0 g/kg do RAF da I. carnea, apresentaram aumento significante (p<0,05) no 

volume do edema da pata neste período, quando comparadas àquelas fêmeas 

pertencentes ao grupo de mães controle, não tendo sido observado mais nenhuma 

diferença entre os grupos nos outros períodos analisados. 
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Tabela 56 - Consumo total de água (em mL), durante a gestação, de ratas tratadas 

com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 6º ao 20º dia de gestação. A prole destas ratas foi 

imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Consumo total de água 
(mL) 

Grupos 
Controle 

(n=5) 
1,0 g/kg 

(n=5) 
3,0 g/kg 

(n=6) 
7,0 g/kg 

(n=5) 
847,2 ± 215,1 931,0 ± 146,9 1047,0 ± 254,8 846,8 ± 49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 57 - Consumo total de ração (em gramas), durante a gestação, de ratas 

tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, do 6º ao 20º dia de gestação. A prole destas ratas 

foi imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Consumo total de ração 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=5) 
1,0 g/kg 

(n=5) 
3,0 g/kg 

(n=6) 
7,0 g/kg 

(n=5) 
443,5 ± 42,3 434,4 ± 40,4 440,2 ± 26,4 403,0 ± 59,4 
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Tabela 58 – Ganho de peso total (em gramas), durante a gestação, de ratas tratadas 

com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 6º ao 20º dia de gestação. A prole destas ratas foi 

imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Ganho de peso total 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=5) 
1,0 g/kg 

(n=5) 
3,0 g/kg 

(n=6) 
7,0 g/kg 

(n=5) 
92,2 ± 21,6 100,0 ± 11,4 93,6 ± 21,9 74,5 ± 18,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 59 - Ocorrência de falsas-prenhez, cesarianas, distocias e partos normais de 

fêmeas acasaladas, dentro de um período de 10 dias, que compuseram 

os grupos de animais que foram tratados com 0,0; 1,0, 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação 

 
 

Número de fêmeas 
Grupos (n)a Falsa-prenhez Cesariana Distocia Normal 
Controle 7 1/7 1/7 0/7 5/7 
1,0 g/kg 7 1/7 1/7 0/7 5/7 
3,0 g/kg 8 2/8 0/8 0/8 6/8 
7,0 g/kg 8 2/8 1/8 2/8 3/8 

a número total de fêmeas acasaladas por grupo 
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Tabela 60 - Número de filhotes vivos de ratas gestantes que apresentaram parto 

normal, tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de resíduo aquoso final 

da I. carnea, por gavage, durante a gestação 

 

Número de filhotes por fêmea 

Animal 

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Controle - 11 3 4 - 9 12 - 

1,0 g/kg - 10 7 7 13 - 8 - 

3,0 g/kg - - 9 13 3 5 10 9 

7,0 g/kg - 4 5 - 10 - - - 
 

 

 

 

 

Tabela 61 – Consumo médio total, a cada 3 dias, de água (em mL), de ração (em 

gramas) e ganho de peso (em gramas), durante a lactação, de ratas 

tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, do 6º ao 20º dia de gestação. A prole destas ratas 

foi imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

 

Grupos 
Média 
total 

Controle 
(n=5) 

1,0 g/kg 
(n=5) 

3,0 g/kg 
(n=6) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

Consumo 
de água 

210,7 ± 46,3 219,7 ± 48,0 222,7 ± 45,8 220,1 ± 28,9 

Consumo 
de ração 

128,7 ± 33,0 143,1 ± 36,3 133,3 ± 34,7 124,0 ± 39,2 

Ganho de 
peso 

32,1 ± 15,0 47,5 ± 12,4 40,7 ± 8,2 46,1 ± 1,7 
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Figura 48 – Fotomicrografia de cortes histológicos de órgãos coletados de fêmea 

tratada com 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, do 6º ao 20º 

dia de gestação e submetida à secção cesariana no 21º dia de 

gestação. Notar a intensa presença de vacuolização das células 

foliculares da tireóide (A) - (HE, 20X), das células acinares do pâncreas 

(B) - (HE, 20X), e das células do epitélio tubular renal (HE, 10X) 
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Tabela 62 - Peso ao nascimento de filhotes de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

gestação. Os filhotes foram imunologicamente desafiados aos 70 dias 

de vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 
 

Peso ao nascimento 
(g) 

Grupos 
Controle 
(n=35) 

1,0 g/kg 
(n=38) 

3,0 g/kg 
(n=40) 

7,0 g/kg 
(n=19) 

5,8 ± 0,7 5,4 ± 0,4 5,8 ± 0,5 5,3 ± 0,8 * 
*p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunn. 
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Figura 49 - Peso ao nascimento de filhotes de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

gestação. Os filhotes foram imunologicamente desafiados aos 70 dias 

de vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões. *p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunn 
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Tabela 63 - Ganho de peso total (em gramas), durante o período de lactação (21 

dias), de filhotes, machos e fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 

7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

gestação. Os filhotes foram imunologicamente desafiados aos 70 dias 

de vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 
Ganho médio de peso total 

(g) 
Grupos  

Controle 
(n=5)a 

1,0 g/kg 
(n=5) 

3,0 g/kg 
(n=6) 

7,0 g/kg 
(n=3) 

Machos 33,3 ± 5,8 32,7 ± 4,5 31,5 ± 3,0 31,7 ± 5,5 
Fêmeas 32,8 ± 3,0 32,0 ± 5,0 30,8 ± 1,5 32,3 ± 5,4 

a Parâmetro avaliado em relação à ninhada 
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Figura 50 - Ganho de peso total, durante o período de lactação (21 dias), de filhotes, 

machos e fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. Os 

filhotes foram imunologicamente desafiados aos 70 dias de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 64 - Ganho de peso total, durante as 6 semanas pós-desmame, de filhotes, 

machos e fêmeas, de ratas tratadas ou não com 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. Os 

filhotes foram imunologicamente desafiados aos 70 dias de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Ganho médio de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=20)a / (n=15)b 
1,0 g/kg 

(n=19) / (n=15) 
3,0 g/kg 

(n=21) / (n=17) 
7,0 g/kg 

(n=6) / (n=10) 
Machos 217,7 ± 18,9 225,8 ± 15,3 215,9 ± 13,3 223,4 ± 12,2 
Fêmeas 143,3 ± 10,2 141,2 ± 7,8 138,0 ± 8,9 126,1 ± 10,7 ** 

a número de machos por grupo 
b número de fêmeas por grupo 
**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 51 - Ganho de peso total, durante as 6 semanas pós-desmame, de filhotes 

machos e fêmeas de ratas tratadas ou não com 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação. Os 

filhotes foram imunologicamente desafiados aos 70 dias de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões. **p<0,01 

versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Tabela 65 – Índice de espraiamento de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de espraiamento 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=7) 
1,0 g/kg 

(n=8) 
3,0 g/kg 

(n=8) 
7,0 g/kg 

(n=5) 
39,7 ± 11,6 41,0 ± 6,8 34,5 ± 7,1 36,2 ± 3,5 

 

 

 

 

 

 

0

25

50

75 Controle
1,0 g/kg
3,0 g/kg
7,0 g/kg

.

IE (%
)

 
 

Figura 52 – Índice de espraiamento (IE) de células inflamatórias peritoneais (em %) 

de filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 66 – Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de fagocitose 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=7) 
1,0 g/kg 

(n=7) 
3,0 g/kg 

(n=7) 
7,0 g/kg 

(n=5) 
25,4 ± 9,1 30,6 ± 11,0 23,1 ± 8,2 29,4 ± 3,5 
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Figura 53 – Índice de fagocitose (IF) de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 67 - Avaliação da produção de peróxido de hidrogênio espontânea e induzida 

pelo phorbol-miristato de acetato (PMA) por macrófagos peritoneais de 

filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Peróxido de hidrogênio 
(nMols) 

Controle 
(n=6)a 

1,0 g/kg 
(n=6) 

3,0 g/kg 
(n=7) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

1,4 ± 0,5 0,2 ± 0,3 1,2 ± 0,4 1,6 ± 0,4 1,3 ± 0,5 1,6 ± 0,6 1,2 ± 0,5 1,6 ± 0,8
a Número de animais por grupo 
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Figura 54 - Avaliação da produção de peróxido de hidrogênio espontânea e induzida 

pelo phorbol-miristato de acetato (PMA) por macrófagos peritoneais de 

filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a gestação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 68 - Avaliação, nas primeiras 8 horas, do edema no coxim plantar (em mL) 

induzido pelo Onco BCG aos 70 dias de vida de filhotes machos, de 

ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias 

e os respectivos desvios-padrões 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos 
 

Hora 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=9) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

1 0,122 ± 0,044 0,191 ± 0,059 0,166 ± 0,095 0,143 ± 0,043 
2 0,133 ± 0,050 0,217 ± 0,077 0,210 ± 0,111 0,161 ± 0,037 
4 0,179 ± 0,053 0,235 ± 0,103 0,298 ± 0,149 0,198 ± 0,018 
6 0,193 ± 0,077 0,269 ± 0.081 0,302 ± 0,152 0 192 ± 0,027 
8 0,206 ± 0,087 0,272 ± 0,098 0,312 ± 0,145 0,185 ± 0,033 
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Tabela 69 - Avaliação do edema no coxim plantar (em mL) induzido pelo Onco BCG 

aos 70 dias de vida de filhotes machos e avaliado durante 21 dias, de 

ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos 
 

Dia 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=9) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

2 0,398 ± 0,107 0,478 ± 0,111 0,447 ± 0,113 0,373 ± 0,063 
3 0,480 ± 0,091 0,501 ± 0,095 0,508 ± 0,137 0,432 ± 0,090 
4 0,454 ± 0,131 0,488 ± 0,138 0,515 ± 0,165 0,420 ± 0,107 
5 0,410 ± 0,121 0,442 ± 0,153 0,472 ± 0,152 0,362 ± 0,054 
6 0,378 ± 0,159 0,417 ± 0,136 0,412 ± 0,141 0,312 ± 0,031 
7 0,394 ± 0,171 0,464 ± 0,136 0,482 ± 0,167 0,366 ± 0,069 
10 0,411 ± 0,203 0,618 ± 0,217 0,608 ± 0,204 0,488 ± 0,089 
13 0,614 ± 0,509 0,524 ± 0,179 0,553 ± 0,162 0,521 ± 0,091 
16 0,488 ± 0,264 0,451 ± 0,209 0,584 ± 0,300 0,522 ± 0,077 
19 0,512 ± 0,541 0,472 ± 0,245 0,498 ± 0,196 0,522 ± 0,058 
21 0,318 ± 0,113 0,424 ± 0,208 0,453 ± 0,167 0,484 ± 0,055 
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Tabela 70 - Avaliação, durante 24 horas, do edema no coxim plantar (em mL) 

induzido pela carragenina aos 70 dias de vida de filhotes fêmeas, de 

ratas tratadas com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final do I. 

carnea, por gavage, durante a gestação. São apresentados as médias 

e os respectivos desvios-padrões 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos 
 

Hora 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=9) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=5) 

1 0,537 ± 0.192 0,615 ± 0,190 0,583 ± 0,094 0,560 ± 0,182 
2 0,669 ± 0,205 0,782 ± 0,259 0,848 ± 0,150 0,804 ± 0,279 
3 0,810 ± 0,166 1,001 ± 0,200 * 1,023 ± 0,109 * 0,934 ± 0,127 
4 0,959 ± 0,220 1,000 ± 0,209 0,991 ± 0,091 0,924 ± 0,127 
6 0,906 ± 0,194 0,924 ± 0,210 0,938 ± 0,079 0,842 ± 0,117 
8 0,841 ± 0,151 0,823 ± 0,180 0,851 ± 0,101 0,780 ± 0,172 

24 0,284 ± 0,129 0,302 ± 0,100 0,373 ± 0,102 0,340 ± 0,053 
*p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Experimento 10: Avaliação dos efeitos do RAF da I. carnea e da suainsonina 

sobre ratas gestantes e quantificação dos princípios ativos no líquido 

amniótico e no soro destas fêmeas 

 

 A tabela 71 mostra o consumo total de água total de ratas durante os 14 dias 

de gestação e tratadas com 7,0 g/kg do RAF da I. carnea ou com 4,0 mg/kg de 

suainsonina, por gavage, a partir do 6º DG, as análises estatísticas não revelaram 

haver qualquer diferença significante entre os grupos, nos diferentes períodos 

estudados. 

 Em relação ao consumo de ração total (Tabela 72) de fêmeas gestantes 

durante os 14 dias de gestação, tratadas com 7,0 g/kg do RAF da I. carnea ou com 

4,0 mg/kg de suainsonina, por gavage, a partir do 6º DG. A ANOVA revelou haver 

diferenças entre os grupos experimentais (F=3,83; df=2,13 e p<0,05). O teste post 

hoc empregado revelou haver diminuição significante (p<0,05) no consumo total de 

ração apenas de fêmeas tratadas com o princípio ativo tóxico, a suainsonina, 

quando comparadas com aquelas fêmeas gestantes não tratadas. 

 Quando foi realizada a análise de variância sobre o ganho de peso total 

destas fêmeas, foi observada diferença significante entre os grupos (F=11,03; 

df=2,13 e p<0,05). O teste de Dunnett revelou haver diminuição significante (p<0,01) 

no ganho de peso total das fêmeas tratadas com o RAF da I. carnea e também com 

a suainsonina quando comparadas com as fêmeas do grupo controle (Tabela 73). 

 A tabela 74 mostra o consumo total de água daquelas fêmeas tratadas com o 

RAF ou com a suainsonina a partir do 6º DG e que foram submetidas à secção 

cesariana e coleta de líquido amniótico e soro apenas no 21º DG. A ANOVA 
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empregada não revelou haver nenhuma diferença significante entre os grupos de 

fêmeas neste parâmetro avaliado. 

 Por outro lado, quando se avaliou o consumo total de ração das fêmeas 

tratadas com 7,0 g/kg do RAF da I. carnea ou com 4,0 mg/kg de suainsonina, por 

gavage, do 6º ao 21º DG (Tabela 75). A análise de variância empregada revelou 

haver diferenças significantes entre os grupos (F=6,29; df=2,15 e p<0,05). O teste 

post hoc empregado revelou haver uma diminuição significante no consumo de 

ração total de fêmeas gestantes tratadas com o RAF da I. carnea e também com a 

suainsonina, quando comparadas com o grupo controle.  

 A tabela 76 mostra o ganho de peso total, durante os 21 dias de gestação, de 

ratas tratadas com 7,0 g/kg do RAF da I. carnea ou com 4,0 mg/kg de suainsonina, 

por gavage, a partir do 6º DG. A ANOVA empregada indicou haver diferenças 

significantes entre os (F=8,97; df=2,15 e p<0,05). O teste de Dunnett revelou haver 

uma diminuição significante neste parâmetro, tanto em fêmeas tratadas com o RAF 

da I. carnea quanto com a suainsonina, quando comparadas ao grupo controle. 

 Quando se realizou a secção cesariana das fêmeas, foi possível observar 

alterações macroscópicas importantes no aspecto do útero gravídico, tanto no que 

diz respeito ao grande número de absorções presentes, quanto presença de 

enegrecimento dos tecidos fetais, em fêmeas tratadas com a planta e também com a 

suainsonina. A figura 55 mostra cornos uterinos de fêmea aos 14 dias de gestação 

tratada com a suainsonina, é possível observar a presença de pontos de reabsorção 

e de não-implante nos mesmos. Ainda, a figura 56 mostra o útero gravídico de 

fêmea tratada com o RAF da I. carnea, durante 21 dias; é possível observar 

alterações teciduais macroscópicas no corno esquerdo. 
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 O estudo histopatológico das amostras teciduais das ratas submetidas a 

diferentes regimes experimentais revelou que já no 14º DG, tanto as fêmeas tratadas 

com o RAF quanto com a suainsonina apresentaram lesões vacuolares 

características da intoxicação por estes compostos em quase todos os tecidos 

estudados, com exceção do SNC; porém, as lesões vacuolares das fêmeas tratadas 

com a suainsonina estão mais acentuadas que as das fêmeas tratadas com a 

planta. 

 A figura 57 ilustra cortes histológicos da tireóide de ratas tratadas com 7,0 

g/kg do RAF da I. carnea (A), ou com 4,0 mg/kg de suainsonina (B), e do rim de 

fêmea tratada como RAF (C) e com a suansonina (D) por gavage, do 6º ao 21º DG. 

O estudo histopatológico revela a presença de grande quantidade de vacúolos 

citoplasmáticos, tanto nas células acinares do pâncreas, quanto nas células dos 

túbulos contornados renais, tanto nas fêmeas tratadas com o extrato da planta 

quanto naquelas tratadas com a suainsonina. 

 A tabela 77 mostra os resultados referentes às concentrações de suainsonina 

presente, tanto no líquido amniótico quanto no soro de mães tratadas com 7,0 g/kg 

de RAF da I. carnea e 4,0 mg/kg de suainsonina durante a gestação. As coletas das 

amostras foram realizadas nos dias 14 e 21 de gestação. Apesar de terem sido 

coletadas amostras de fêmeas pertencentes ao grupo controle, estas não foram 

analisadas, pois já se presumia que as concentrações de alcalóides nestas amostras 

seriam zero. 

 É possível observar também nesta tabela 77 que não foi possível detectar as 

concentrações de suainsonina naqueles soros de fêmeas tratadas com este 

alcalóide e submetidas à eutanásia no 14º DG. 
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 Ainda em relação às concentrações de suainsonina presente nos diferentes 

compartimentos líquidos, a tabela 78 mostra os resultados referentes apenas às 

fêmeas tratadas com o RAF da I. carnea. O teste t-Student aplicado revelou haver 

diferença significante (p<0,05) no conteúdo de suainsonina no líquido amniótico nos 

dois períodos avaliados (14º e 21º DG), enquanto que os valores deste alcalóide no 

soro circulante das fêmeas permaneceram estatisticamente semelhantes em ambos 

os períodos de coleta. 
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Tabela 71 - Consumo total de água (em mL), durante os 14 dias de gestação, de 

ratas tratadas com 7,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF) 

ou com 4,0 mg/kg de suainsonina (SU), por gavage, a partir do 6º dia de 

gestação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 

Consumo de água 
(mL) 

Grupos  
Controle 

(n=5) 
7,0 g/kg de RAF 

(n=5) 
4,0 mg/kg de SU 

(n=5) 
total 686,7 ± 169,3 658,6 ± 214,5 540,4 ± 81,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 72 - Consumo total de ração (em gramas), durante os 14 dias de gestação, 

de ratas tratadas com 7,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF) ou com 4,0 mg/kg de suainsonina (SU), por gavage, a partir do 6º 

dia de gestação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 

Consumo de ração 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=5) 
7,0 g/kg de RAF 

(n=5) 
4,0 mg/kg de SU 

(n=5) 
total 322,2 ± 57,4 273,4 ± 16,2  258,2 ± 30,1 * 

*p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Tabela 73 - Ganho de peso total (em gramas), durante os 14 dias de gestação, de 

ratas tratadas com 7,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF) 

ou com 4,0 mg/kg de suainsonina (SU), por gavage, a partir do 6º dia de 

gestação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=5) 
7,0 g/kg de RAF 

(n=5) 
4,0 mg/kg de SU 

(n=5) 
total 51,7 ± 11,0 31,0 ± 7,6 ** 27,6 ± 8,3 ** 

**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 74 - Consumo total de água (em mL), durante os 21 dias de gestação, de 

ratas tratadas com 7,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF) 

ou com 4,0 mg/kg de suainsonina (SU), por gavage, a partir do 6º dia 

de gestação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 

Consumo de água 
(mL) 

Grupos  
Controle 

(n=6) 
7,0 g/kg de RAF 

(n=6) 
4,0 mg/kg de SU 

(n=6) 
total 1077,7 ± 212,8 983,7 ± 116,1 921,7 ± 101,7 
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Tabela 75 - Consumo total de ração (em gramas), durante os 21 dias de gestação, 

de ratas tratadas com 7,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea 

(RAF) ou com 4,0 mg/kg de suainsonina (SU), por gavage, a partir do 6º 

dia de gestação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 

Consumo de ração 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=6) 
7,0 g/kg de RAF 

(n=6) 
4,0 mg/kg de SU 

(n=6) 
total 427,7 ± 44,0 411,5 ± 37,8 * 402,5 ± 28,4 ** 

*p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett 

 

 

 

 

 

 

Tabela 76 - Ganho de peso total (em gramas), durante os 21 dias de gestação, de 

ratas tratadas com 7,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea (RAF) 

ou com 4,0 mg/kg de suainsonina (SU), por gavage, a partir do 6º dia 

de gestação. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

 

Ganho de peso 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=6) 
7,0 g/kg de RAF 

(n=6) 
4,0 mg/kg de SU 

(n=6) 
total 122,3 ± 14,5 100,7 ± 13,6 * 87,8 ± 14,7 ** 

**p<0,01; * p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 55 – Fotografia de corno uterino de fêmea tratada com 4,0 mg/kg de 

suainsonina aos 14 dias de gestação. Notar a presença de pontos de 

reabsorção (setas), bem como o não-implante em todo corno uterino 

esquerdo (chave) 
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Figura 56 – Fotografia do útero gravídico de ratas gestantes tratadas com 7,0 g/kg 

do resíduo aquoso final da I. carnea durante a gestação. Notar a 

presença de alterações macroscópicas importantes, com corno direito 

de aspecto enegrecido. 
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Figura 57 – Fotomicrografia de cortes histológicos de órgãos de ratas tratadas, por 

gavage, durante a gestação (até o 20º dia de gestação) com 

suainsonina ou com o resíduo aquoso da I. carnea. Cortes histológicos 

da tireóide de ratas tratadas com 7,0 g/kg do RAF da I. carnea (A), ou 

com 4,0 mg/kg de suainsonina (B), e do rim de fêmea tratada como 

RAF (C) e com a suansonina (D) por gavage, do 6º ao 21º dia de 

gestação. Notar a presença de grande quantidade de vacúolos 

citoplasmáticos, tanto nas células acinares do pâncreas, quanto nas 

células dos túbulos contornados renais, tanto nas fêmeas tratadas com 

o extrato da planta quanto naquelas tratadas com a suainsonina. (HE, 

40X) 
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Tabela 77 - Quantificação das concentrações de suainsonina (SU) (ng/mg de peso 

seco) existentes no líquido amniótico e no soro de ratas tratadas com 

7,0 g/kg do resíduo aquoso final (RAF) de I. carnea ou 4,0 mg/kg de 

suainsonina (SU), por gavage, do 6º ao 21º dia de gestação. As 

amostras foram coletadas no 14o e 21o dia de gestação 

 
Período de gestação  

Dia 14  Dia 21  
 

Animal 
SU no líquido 

amniótico 
(ng/mg) 

SU no soro 
(ng/mg) 

SU no líquido 
amniótico 
(ng/mg) 

SU no soro 
(ng/mg) 

RAFa1 2,0 0,32 16,0 0,59 
RAF 2 3,0 1,04 25,5 1,26 
RAF 3 Não detectado 0,26 20,0 1,87 
RAF 4 7,0 0,40 07,6 0,39 
RAF 5 8,0 0,97 19,7 0,86 
RAF 6 - - 17,6 1,08 
RAF 7 - - 20,8 1,24 
SUb 1 2,0 Não detectado 27,0 0,68 
SU 2 Não detectado Não detectado 32,2 1,05 
SU 3 3,0 Não detectado 20,9 1,01 
SU 4 3,0 Não detectado 15,6 0,83 
SU 5 3,0 0,49 15,9 0,79 
SU 6 3,0 - 9,8 0,55 

a Fêmeas gestantes tratadas com 7,0 g/kg resíduo aquoso da Ipomoea carnea do 6º 
ao 21º dia de gestação. 
b Fêmeas gestantes tratadas com 4,0 mg/kg de suainsonina do 6º ao 21º dia de 
gestação. 
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Tabela 78 - Concentração de suainsonina no líquido amniótico e no soro (ng/mg de 

material seca) coletados nos dias 14 e 21 de gestação de mães 

tratadas, por gavage, com o resíduo aquoso da Ipomoea carnea 

 

Concentração de suainsonina 
(ng/mg) 

Líquido Amnióticoa Sorob 

dia 14 dia 21 dia 14 dia 21 
5,0 ± 2,9  

(n=4) 
17,8 ± 6,6 * 

(n=5) 
0,6 ± 0,4 

(n=5) 
0,9 ± 0,5 

(n=5) 
a Líquido amniótico de fêmeas gestantes tratadas com 7,0 g/kg resíduo aquoso final 
da Ipomoea carnea do 6º ao 21º dia de gestação.  
b Soro de fêmeas gestantes tratadas com 7,0 g/kg resíduo aquoso final da Ipomoea 
carnea do 6º ao 21º dia de gestação.  
* p<0,05 versus a concentração de suainsonina no 14º dia de gestação. 
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Experimento 11: Avaliação dos efeitos de diferentes doses do RAF da I. carnea 

sobre a atividade de macrófagos peritoneais e a avaliação das respostas 

inflamatórias aguda e crônica da prole de ratas tratadas durante a lactação 

 

 A tabela 79 mostra o consumo total de água, durante o período de lactação, 

de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por gavage, do 

1º ao 21º dia pós-parto, vale lembrar que a prole destas ratas foi imunologicamente 

desafiada na idade adulta. As análises estatísticas empregadas revelaram não haver 

qualquer diferença significante entre os grupos de mães. Por outro lado, quando 

estas análises estatísticas foram empregadas para avaliar o consumo de ração 

destas fêmeas no período de lactação, estas mostraram haver, de fato, diferenças 

estatísticas entre os grupos (F=9,27; df=3,18 e p<0,05). O teste de Dunnett 

evidenciou haver um menor consumo de ração (p<0,01) daquelas fêmeas tratadas 

com a maior dose do RAF quando comparadas com as fêmeas do grupo controle 

(Tabela 80). 

 Apesar de ter ocorrido um menor consumo de ração pelas fêmeas tratadas 

com maior dose, quando se aplicou as análises estatísticas para avaliar o ganho de 

peso total destas fêmeas, nenhuma alteração significante foi observada, como 

mostra a tabela 81. 

Ainda em relação aos resultados obtidos das fêmeas lactantes, o estudo 

necroscópico destas mães, após terem sido submetidas à eutanásia no dia do 

desmame (21º dia pós-parto), não evidenciou nenhuma alteração macroscópica 

digna de nota. Por outro lado, ao estudo microscópico de amostras teciduais, foi 

possível observar a presença de alterações degenerativas vacuolares nas células 

foliculares da tireóide, nas células acinares pancreáticas e também nas células 
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renais dos túbulos contornados, sendo que no fígado havia apenas presença 

discreta de vacúolos (dado não mostrado), de fêmeas tratadas com as diferentes 

doses de RAF da I. carnea, havendo nestas lesões observadas, uma relação dose 

resposta, sendo mais severas aquelas pertencentes a amostras teciduais de fêmeas 

que receberam a dose de 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante a lactação. A 

avaliação histopatológica dos outros órgãos não indicou haver nenhuma outra 

presença deste tipo de degeneração. 

 Após o nascimento dos filhotes, ou seja, antes de suas mães terem sido 

tratadas com a planta, estes foram pesados individualmente e as análises 

estatísticas foram aplicadas para verificar qualquer diferença significante entre os 

filhotes das mães que seriam submetidas aos diversos tratamentos e, conforme 

mostra a tabela 82 e ilustra a figura 58, nenhuma alteração estatística foi observada 

entre os grupos de filhotes. 

 Em contrapartida, após o tratamento das mães destes filhotes, do 1º ao 21º 

dia de lactação, as análises estatísticas para avaliar o ganho de peso das ninhadas 

pertencentes às mães tratadas ou não com a planta, durante o período de lactação, 

a ANOVA revelou haver diferenças significantes entre os grupos de filhotes machos 

e fêmeas (F=19,4 e F=25,3, respectivamente, com df=3,18 e p<0,05). O teste de 

Dunnett aplicado revelou haver diminuição significante (p<0,01) neste parâmetro 

avaliado, naqueles filhotes machos e fêmeas pertencentes às lactantes que 

receberam, no período de lactação, as doses de 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea 

(Tabela 83 e Figura 59). 

Aos 14 dias de lactação, um filhote fêmea pertencente a cada mãe, tratada ou 

não com 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por gavage, durante a lactação, 

foi submetida à eutanásia para avaliação histopatológica das amostras teciduais 



 211

coletadas. Foi possível observar claramente a presença de células foliculares 

tireoidianas com presença de vacúolos, de filhote pertencente à mãe tratada com a 

maior dose do RAF (15,0 g/kg), as mesmas lesões foram observadas nas células 

tubulares renais. Nos demais filhotes, as lesões se apresentaram, à semelhança do 

que foi observado nas mães submetidas à eutanásia no dia do desmame, uma 

relação dose-dependente no que diz respeito à severidade da degeneração 

observado (dados não mostrados). 

Quanto ao ganho de peso total após 6 semanas do desmame de machos e de 

fêmeas, a análise de variância ANOVA revelou haver diferenças significantes entre 

os grupos de filhotes machos estudados (F=3,44; df=3/77) e grupos de filhotes 

fêmeas (F=8,74; df=3/71). O teste de Dunnett, aplicado para a estatística dos filhotes 

machos revelou haver aumento significante (p<0,01) no ganho de peso destes 

machos pertencentes às fêmeas tratadas, durante a lactação, com 3,0 g/kg do RAF. 

Enquanto que na análise estatística das fêmeas, o teste de Dunnett evidenciou 

aumento significante no ganho de peso final dos filhotes fêmeas pertencentes às 

mães do grupo de 3,0 g/kg (p<0,01) e de 7,0 g/kg do RAF da I. carnea (p<0,05), 

quando comparadas às suas pares do grupo controle (Tabela 84 e Figura 60).  

Os resultados que serão descritos a seguir dizem respeito às avaliações do 

sistema imune natural dos filhotes pertencentes a ratas tratadas ou não com 3,0; 7,0 

e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por gavage, durante a lactação. 

Segundo as análises estatísticas utilizadas para avaliar o índice de 

espraiamento (Tabela 84 e Figura 61) e o índice de fagocitose (Tabela 85 e Figura 

62) de células inflamatórias peritoneais, elicitadas e ativadas pelo LPS, de filhotes 

fêmeas de ratas tratadas ou não com 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por 

gavage, durante a lactação, não houve nenhuma  diferença estatística significante 
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nestes parâmetros estudados. O mesmo tendo sido observado na produção de H2O2 

espontânea ou induzida pelo PMA de células inflamatórias elicitadas pelo tioglicolato 

3% e ativadas pelo LPS (Tabela 87 e Figura 63). 

 Em relação ao estudo da inflamação crônica produzida pela inoculação do 

Onco-BCG, bem como a evolução do granuloma induzido, a avaliação, nas primeiras 

8 horas, do edema no coxim plantar ao redor dos 70 dias de vida de filhotes machos, 

de ratas tratadas ou não com 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, este é 

mostrado na tabela 88, enquanto a avaliação nos 21 dias subseqüentes à 

inoculação do Onco-BCG no coxim plantar e mostrado na tabela 89, 

respectivamente. As análises estatísticas utilizadas não evidenciaram haver 

qualquer diferença significante entre os grupos estudados, em todos os períodos 

avaliados. 

 Dentre os filhotes que foram desafiados, aos 70 dias de vida, com o Onco-

BCG no coxim plantar esquerdo, para avaliação do edema e granuloma induzidos, 

muitos destes vieram a desenvolver inflamação articular, que acometeu apenas os 

filhotes pertencentes aos grupos de mães que receberam a planta, durante a 

lactação, e alguns deles tiveram que ser retirados dos grupos experimentais e 

submetidos a eutanásia devido a presença de dor acentuada ao toque e sofrimento 

decorrente da extensão do processo inflamatório, que acometia em maior ou menor 

grau de severidade as articulações tíbio-társicas, interfalangianas, carpo-rádio-ulnar 

e também presença de nódulos inflamatórios nas articulações da cauda, sendo que 

em nenhum dos animais pertencentes ao grupo controle e que também foram 

desafiados com o Onco-BCG houve o desenvolvimento de processo inflamatório 

semelhante. 
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A figura 64A ilustra um destes animais pertencente ao grupo de mães que 

recebeu 3,0 g/kg de RAF da I. carnea, durante a lactação, retirado aos 16 dias do 

desafio com Onco-BCG no coxim plantar e submetido à eutanásia. É possível 

observar a presença de inflamação articular de ambas as articulações tíbio-társicas. 

A figura 64B ilustra o mesmo processo inflamatório em rato pertencente aos grupos 

de mãe que recebeu 7,0 g/kg de RAF da I. carnea, durante a lactação, após 19 dias 

do desafio com o Onco-BCG no coxim plantar. Pode-se mais uma vez notar a 

presença de inflamação articular falangiana e inflamação na articulação carpo-rádio-

ulnar (setas). Quando se realizou a análise histopatológica destas articulações, foi 

observada a presença de necrose intratrabecular nos ossos adjacentes ao sítio 

inflamatório, com intensa presença de células inflamatórias como ilustra a figura 

64C, na qual é possível observar estas células na cavidade articular tíbio-társica de 

filhote adulto pertencentes à mãe tratada com 3,0 g/kg do RAF na lactação e 

também é possível notar a degeneração cartilagínea da cavidade articular tíbio-

társica com intenso infiltrado inflamatório. 

 Os estudos referentes à indução de resposta inflamatória aguda induzida pela 

inoculação da carragenina no coxim plantar de animais pertencentes às fêmeas 

tratadas ou não 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do RAF da planta, durante as primeiras 24 

horas, a tabela 90 mostra os resultados referentes à este parâmetro estudado e a 

ANOVA revelou haver diferenças significantes entre os grupos apenas nas 3 e 24 

horas pós- inóculo (F=4,13 e F=4,57, respectivamente; df=3/35). O teste estatístico 

empregado (Dunnett), revelou que os machos pertencentes às fêmeas que 

receberam as doses de 3,0 g/kg do RAF da I. carnea, apresentaram diminuição 

significante no volume do edema da pata nestes períodos (p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente), quando comparados àqueles machos pertencentes ao grupo de 
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fêmeas controle, não tendo sido observado mais nenhuma diferença entre os grupos 

nos outros períodos analisados. 
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Tabela 79 - Consumo total de água (em mL), durante a lactação, de ratas tratadas 

com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. A prole destas ratas foi 

imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Consumo total de água 
(mL) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
3,0 g/kg 

(n=5) 
7,0 g/kg 

(n=6) 
15,0 g/kg 

(n=5) 
1374,3 ± 140,7 1538,6 ± 194,6 1414,8 ± 166,7 1305,2 ± 188,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 80 - Consumo total de ração (em gramas), durante a lactação, de ratas 

tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. A prole destas ratas foi 

imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Consumo total de ração 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
3,0 g/kg 

(n=5) 
7,0 g/kg 

(n=6) 
15,0 g/kg 

(n=5) 
957,2 ± 74,4 1027,0 ± 86,2 874,2 ± 76,6 763,0 ± 101,0 ** 

**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Tabela 81 – Ganho de peso total (em gramas), durante a lactação, de ratas tratadas 

com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. A prole destas ratas foi 

imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Ganho de peso total 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=6) 
3,0 g/kg 

(n=5) 
7,0 g/kg 

(n=6) 
15,0 g/kg 

(n=5) 
22,0 ± 9,5  26,3 ± 7,3 29,3 ± 10,2 27,5 ± 25,7 
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Tabela 82 - Peso ao nascimento (em gramas) de filhotes, machos e fêmeas, de ratas 

tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram 

imunologicamente desafiados na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Peso ao nascimento 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=21)a / (n=27)b 
3,0 g/kg 

(n=21) / (n=19) 
7,0 g/kg 

(n=19) / (n=25) 
15,0 g/kg 

(n=20) / (n=18) 
Machos 6,50 ± 0,66 6,0 ± 1,21 6,30 ± 0,58 6,18 ± 0,46 
Fêmeas 5,87 ± 0,60 5,76 ± 0,94 6,19 ± 0,50 5,92 ± 0,54 

a número de machos por grupo 
b número de fêmeas por grupo 
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Figura 58 - Peso ao nascimento (em gramas) de filhotes, machos e fêmeas, de ratas 

tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram 

imunologicamente desafiados na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 83 - Ganho de peso total (em gramas) da ninhada, durante o período de 

lactação (21 dias), de filhotes, machos e fêmeas, de ratas tratadas com 

0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram 

imunologicamente desafiados na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 
Ganho de peso total da ninhada  

(g) 
Grupos  

Controle 
(n=6) 

3,0 g/kg 
(n=5) 

7,0 g/kg 
(n=6) 

15,0 g/kg 
(n=5) 

Machos 49,1 ± 4,9 45,1 ± 2,5       38,8 ± 3,2 **     33,7 ± 3,0 ** 
Fêmeas 44,6 ± 3,4       43,3 ± 2,3    36,3 ± 2,0 ** 32,3 ± 4,8 ** 

a número de ninhadas 
**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 59 - Ganho de peso total (em gramas) da ninhada, durante o período de 

lactação (21 dias), de filhotes, machos e fêmeas, de ratas tratadas com 

0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram 

imunologicamente desafiados na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões. **p<0,01 versus grupo 

controle; teste de Dunnett 
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Tabela 84 - Ganho de peso total (em gramas), durante as 6 semanas pós-desmame, 

de filhotes machos e fêmeas de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia 

pós-parto. Estes filhotes foram imunologicamente desafiados na idade 

adulta. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso total 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=21)a / (n=22)b 
3,0 g/kg 

(n=21) / (n=16) 
7,0 g/kg 

(n=19) / (n=24) 
15,0 g/kg 

(n=20) / (n=14) 
Machos 244,5 ± 21,7 265,5 ± 19,6 ** 252,0 ± 25,4 254,8 ± 18,8 
Fêmeas 143,8 ± 7,5 160,7 ± 11,9 *** 151,9 ± 11,0 * 155,9 ± 11,9 ** 

a número de machos por grupo. 
b número de fêmeas por grupo. 
*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 60 - Ganho de peso total (em gramas), durante as 6 semanas pós-desmame, 

de filhotes machos e fêmeas de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia 

pós-parto. Estes filhotes foram imunologicamente desafiados na idade 

adulta. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões. 

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Tabela 85 - Índice de espraiamento de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de espraiamento 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=7) 
3,0 g/kg 

(n=7) 
7,0 g/kg 

(n=7) 
15,0 g/kg 

(n=7) 
15,1 ± 3,9 25,3 ± 10,3 18,7 ± 8,7 27,2 ± 8,7 
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Figura 61 - Índice de espraiamento (IE) de células inflamatórias peritoneais (em %) 

de filhotes fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 86 - Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de fagocitose 
(%) 

Grupos 
Controle 

(n=7) 
3,0 g/kg 

(n=7) 
7,0 g/kg 

(n=7) 
15,0 g/kg 

(n=7) 
44,0 ± 2,8 

(n=5) 
49,2 ± 6,4 

(n=6) 
43,5 ± 7,7 

(n=6) 
41,8 ± 10,0 

(n=5) 
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Figura 62 - Índice de fagocitose (IF) de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 87 - Avaliação da produção de H2O2 (em nMols) espontânea e induzida pelo 

phorbol-miristato de acetato (PMA) por macrófagos peritoneais de 

filhotes fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

H2O2 

(nMols) 
Controle 

(n=7) 
3,0 g/kg 

(n=7) 
7,0 g/kg 

(n=7) 
15,0 g/kg 

(n=7) 
Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

Sem 
PMA 

Com 
PMA 

1,5 ± 0,7 2,7± 1,4  1,9 ± 1,0 4,3 ± 1,8 1,3 ± 0,4 2,5 ± 0,8 1,4 ± 0,7 3,3 ± 1,2 
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Figura 63 - Avaliação da produção de H2O2 (em nMols) espontânea e induzida pelo 

phorbol-miristato de acetato (PMA) por macrófagos peritoneais de 

filhotes fêmeas, de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação e 

desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 88 - Avaliação, nas primeiras 8 horas, do edema no coxim plantar (em mL) 

induzido pelo Onco-BCG aos 70 dias de vida de filhotes machos, de 

ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante a lactação. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos  
 

Hora 
Controle 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=9) 

15,0 g/kg 
(n=9) 

1 0,234 ± 0,092 0,178 ± 0,093 0,222 ± 0,060 0,242 ± 0,067 
2 0,186 ± 0,062 0,177 ± 0,093 0,226± 0,065 0,227 ± 0,080 
4 0,278 ± 0,064 0,236 ± 0,083 0,313 ± 0,090 0,287± 0,082 
6 0,252 ± 0,068 0,225 ± 0.112 0,300 ± 0,131 0,300 ± 0,112 
8 0,362 ± 0,106 0,441 ± 0,086 0,042 ± 0,154 0,400 ± 0,092 
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Tabela 89 - Avaliação da evolução do edema (em mL) nos 21 dias subseqüentes à 

inoculação do Onco-BCG no coxim plantar aos 70 dias de vida de 

filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos  
 

Dia 
Controle 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=9) 

15,0 g/kg 
(n=9) 

2 0,423 ± 0,100   0,551 ± 0,006  0,540 ± 0,134 0,458 ± 0,140 
3 0,508 ± 0,115 0,584 ± 0,073 0,582 ± 0,192 0,491 ± 0,174 
4 0,503 ± 0,117 0,598 ± 0,069 0,612 ± 0,183 0,509 ± 0,206 
5 0,539 ± 0,122 0,632 ± 0,087 0,658 ± 0,156 0,563 ± 0,182 
6 0,496 ± 0,124 0,561 ± 0,087 0,597 ± 0,152 0,472 ± 0,158 
7 0,423 ± 0,091 0,479 ± 0,134 0,546 ± 0,138 0,432 ± 0,168 a 

10 0,428 ± 0,140 0,463 ± 0,170 0,520 ± 0,152 0,425 ± 0,305 
13 0,599 ± 0,234 0,736 ± 0,193 0,650 ± 0,277 0,503 ± 0,303 
16 0,635 ± 0,283    0,748 ± 0,406 a 0,645 ± 0,296 0,392 ± 0,173 
19 0,606 ± 0,305   0,578 ± 0,412 a   0,643 ± 0,406 a 0,369 ± 0,152 
21 0,625 ± 0,357   0,447 ± 0,135 a 0,558 ± 0,402 0,327 ± 0,116 

  n b 10 7 8 8 
a Animal submetido à eutanásia devido à artrite desenvolvida 
b Número de animais que terminaram o período experimental 
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Figura 64 – Fotografia das articulações tíbio-társicas, interfalangianas e carpo-rádio-

ulnar de filhotes adultos de mães tratadas com 3,0 g/kg do resíduo 

aquoso da I. carnea, durante a lactação, e desafiados aos 70 dias de 

vida com o Onco-BCG no coxim plantar. Na figura 64A é possível 

observar a presença de inflamação articular de ambas as articulações 

tíbio-társicas, e na figura 64B o mesmo processo na articulação 

falangiana e na articulação carpo-rádio-ulnar (setas).  A figura 64C 

mostra a presença de células inflamatórias na cavidade articular tíbio-

társica de filhote adulto pertencentes à mãe tratada com 3,0 g/kg do 

RAF na lactação e também degeneração cartilagínea da cavidade 

articular tíbio-társica com intenso infiltrado inflamatório (HE, 20X) 
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Tabela 90 - Avaliação, nas primeiras 24 horas, do edema no coxim plantar (em mL) 

induzido pela carragenina aos 70 dias de vida de filhotes machos de 

ratas tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante a lactação. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos  
 

Hora 
Controle 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=9) 

15,0 g/kg 
(n=10) 

1    0,403 ± 0,134    0,301 ± 0,129    0,310 ± 0,144    0,292 ± 0,152 
2    0,616± 0,212    0,398 ± 0,173    0,461 ± 0,237    0,581 ± 0,185 
3    0,815 ± 0,216   0,581 ± 0,189    0,678 ± 0,201    0,689 ± 0,160 
4    0,937 ± 0,166    0,721± 0,189 *    0,927 ± 0,125    0,900 ± 0,139 
6    0,920 ± 0,090    0,752 ± 0,196    0,941 ± 0,220    0903 ± 0,190 
8    0,803 ± 0,145    0,607 ± 0,174    0,758 ± 0,173    0,748 ± 0,192 

24    0,293 ± 0,100  0,152 ± 0,090 **    0,247 ± 0,086    0,218 ± 0,064 
** p<0,01; * p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett 
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Experimento 12: avaliação e quantificação da suainsonina presente no leite de 

ratas tratadas com o RAF de I. carnea por meio da inibição enzimática da α-

manosidase 

 

 A coleta de leite foi realizada, conforme descrito no delineamento 

experimental deste ensaio, ocasionando logo no primeiro dia de coleta (3º dia pós-

parto), a perda de filhotes de mães tratadas. As amostras de leite foram liofilizadas e 

enviadas ao Prof. Dr. Naoki Asano, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de Hokuriku, Japão, para quantificação e avaliação da atividade 

enzimática dos princípios ativos da I. carnea.   

 Quando foi realizado o jejum forçado de filhotes para a avaliação da produção 

láctea de fêmeas tratadas ou não com o RAF da I. carnea, ocorreu a morte de toda a 

ninhada da fêmea tratada com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, cuja prole ficou 

separada dela por 10 horas (jejum forçado), o que levou ao abandono deste 

procedimento, o qual poderia comprometer todo o experimento. 

 A tabela 91 mostra o consumo total de água (em mL), durante a lactação, de 

ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia 

pós-parto. Devido à perda de filhotes decorrente ao jejeum forçado no 3º dia de 

lactação, o leite destas fêmeas passou a ser coletado apenas nos dias 7, 14 e 21 de 

lactação e a prole destas ratas foi imunologicamente desafiada na idade adulta 

(Experimento 13). O teste estatístico t-Student revelou haver uma diminuição no 

consumo de água daquelas fêmeas tratadas com a planta, quando comparado ao 

consumo das fêmeas não tratadas.  
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O mesmo teste estatístico empregado revelou haver diminuição significante, 

tanto no consumo de ração (Tabela 92) quanto no ganho de peso total (Tabela 93) 

de ratas lactantes tratadas com o RAF da I. carnea, durante a lactação. 

Quanto à análise histopatológica das diferentes amostras teciduais coletadas 

de filhotes de fêmeas tratadas com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, durante a 

lactação, apenas aos 7 dias foi possível observar, claramente, a presença de lesões 

vacuolares nas células do epitélio tubular renal. Porém, o estudo histopatológico das 

amostras teciduais de filhotes aos 14 dias de vida, evidenciou que neste período, a 

severidade das lesões foi mais acentuada. Também, foi possível observar a 

presença de vacuolizações microgoticulares nos hepatócitos e extensa lesão 

vacuolar nas células tubulares renais. Por outro lado, quando se analisou as lesões 

vacuolares de filhotes de mães tratadas com o RAF da I. carnea, aos 21 dias, as 

lesões vacuolares observadas eram de menor intensidade do que aquelas 

observadas nos filhotes de 14 dias de vida.  

A tabela 94 mostra a atividade inibitória que a suainsonina presente no leite 

de ratas tratadas com 15,0 g/kg de RAF da I. carnea, durante a lactação, promove 

sobre a enzima α-manosidase extraída de fluido epididimal de rato, quando ocorre a 

co-cultura de ambos e a adição do substrato (ρ-nitrophenyl −α−D−mannoside). O 

uso de concentrações conhecidas de suainsonina, permitiu estimar, de forma 

indireta, as concentrações deste alcalóide excretado no leite de fêmeas tratadas na 

lactação. É possível se observar a grande atividade inibitória que o leite promove 

sobre as enzimas presentes no fluido epididimal, independente do período de coleta; 

no entanto, apesar de não haver significância estatística nas concentrações do 

princípio ativo existentes no leite entre as diferentes semanas de coleta, as 
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concentrações de suainsonina na primeira semana de lactação são maiores que nas 

semanas subseqüentes.  
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Tabela 91 - Consumo total de água (em mL), durante a lactação, de ratas tratadas 

com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, 

do 1º ao 21º dia pós-parto. O leite destas fêmeas foi coletado nos dias 

7, 14 e 21 de lactação e a prole destas ratas foi imunologicamente 

desafiada na idade adulta. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 
 

Consumo total de água 
(mL) 

Grupos 
Controle 

(n=8) 
15,0 g/kg 

(n=8) 
1272,0 ± 108,7 985,5 ± 183,8 * 

*p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 92 - Consumo total de ração (em gramas), durante a lactação, de ratas 

tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. O leite destas fêmeas foi coletado 

nos dias 7, 14 e 21 de lactação e a prole destas ratas foi 

imunologicamente desafiada na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
 

Consumo total de ração 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=8) 
15,0 g/kg 

(n=8) 
1049,5 ± 97,5 662,1 ± 127,4 * 

*p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student. 
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Tabela 93 – Ganho de peso total (em gramas), durante a lactação, de ratas tratadas 

com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, 

do 1º ao 21º dia pós-parto. O leite destas fêmeas foi coletado nos dias 

7, 14 e 21 de lactação e a prole destas ratas foi imunologicamente 

desafiada na idade adulta. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso total 
(g) 

Grupos 
Controle 

(n=8) 
15,0 g/kg 

(n=8) 
53,1 ± 12,9  – 7,2 ± 29,6 * 

*p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student. 
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Tabela 94 - Determinação indireta, por ensaio enzimático, das concentrações de suainsonina (SU) presentes no leite liofilizado de 

ratas lactantes tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea, por gavage, coletado nos dias 7, 14 

e 21 de lactação. As porcentagens foram determinadas por meio da inibição da α-manosidase de epididimo de rato co-

cultivada com 10,0 mg/ml de leite liofilizado 

 
Período da lactação  

7o dia  14o dia  21o dia  
 

Animais 
% de inibição 

em 1.0  
mg/mL 

SU no leite 
(ng/mg) 

Leite 
liofilizado 

(mg) 

% de inibição 
em 1.0  
mg/mL 

SU no leite 
(ng/mg) 

Leite  
liofilizado 

(mg) 

% de inibição 
em 1.0  
mg/mL 

SU no  
leite 

(ng/mg) 

Leite  
liofilizado 

(mg) 
Coa 1 - - - 0,0 0,0 340 4,6 0,3 310 
Co 2 0,0 0,0 280 2,9 0,3 341 0,0 0,0 266 
Co 3 6,4 0,3 300 0,0 0,0 203 0,0 0,0 322 
Co 4 9,3 0,4 172 4,3 0,3 112 0,0 0,0 324 
Co 5 0,0 0,0 264 7,9 0,4 281 0,0 0,0 310 
Co 6 0,0 0,0 334 0,0 0,0 611 0,0 0,0 276 

RAFb 1 78,6 10,6 222 63,6 5,2 358 58,4 4,0 357 
RAF 2 70,3 7,1 207 54,1 3,3 368 59,9 4,3 337 
RAF 3 27,1 0,9 209 57,2 3,8 375 58,0 4,0 298 
RAF 4 66,3 5,9 59 42,8 1,9 253 60,9 4,5 202 
RAF 5 66,3 5,9 228 54,4 5,4 357 38,9 1,6 184 
RAF 6 80,8 11,8 145 49,2 2,6 338 68,2 6,4 89 
Média c 

(RAF) 
 7,0 ± 3,9 

(ng/mg) 
  3,7 ± 1,4 

(ng/mg) 
  3,6 ± 1,9 

(ng/mg) 
 

a Leite de ratas lactantes pertencentes ao grupo controle. 
b Leite de ratas lactantes pertencentes ao grupo tratado com 15,0 g/kg de resíduo aquoso final da Ipomoea carnea, durante a lactação.  
c Valores referentes apenas aos dados obtidos de leite de mães tratadas com a Ipomoea carnea, durante a lactação. 
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Experimento 13: avaliação dos efeitos da dose de 15,0 g/kg do RAF da I. carnea 

sobre a atividade de macrófagos peritoneais e a avaliação das respostas 

inflamatórias aguda e crônica da prole de ratas tratadas durante a lactação 

 

A tabela 95 mostra e a figura 65 ilustra o peso ao nascimento de filhotes, 

machos e fêmeas, de ratas tratadas ou não, com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, por 

gavage, durante a lactação. O teste estatístico utilizado não evidenciou qualquer 

alteração significante entre os grupos experimentais. Por outro lado, o teste 

estatístico t-Student realizado para analisar o ganho de peso total, por ninhada, 

durante o período de lactação (21 dias), de filhotes machos e fêmeas de ratas 

tratadas, ou não, com 15,0 g/kg da planta, durante a lactação (Tabela 96 e Figura 

66), foi observada diminuição significante (p<0,05) neste parâmetro, tanto nos 

filhotes machos quanto fêmeas de ratas tratadas com a planta quando comparado 

com aqueles filhotes do grupo controle.  

Quando o teste estatístico t-Student foi aplicado para avaliar o ganho de peso 

total dos machos e das fêmeas após 6 semanas do desmame (Tabela 97 e Figura 

67), observou-se aumento significante (p<0,05) no ganho de peso total das filhotes 

fêmeas de ratas tratadas com 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, quando comparado 

com o ganho de peso das fêmeas de ratas não tratadas.  

Em relação aos parâmetros da imunidade natural avaliados, seja na atividade 

de espraiamento de macrófagos peritoneais (Tabela 98 e Figura 68), seja na 

atividade fagocítica (Tabela 99 e Figura 69) destas mesmas células (em %) de 

filhotes oriundos de fêmeas tratadas ou não com o RAF da I. carnea, durante a 

lactação e desafiados na idade adulta de 70 dias, o teste t-Student não foi capaz de 

evidenciar qualquer diferença significante nestes parâmetros avaliados. Da mesma 
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forma, quando se avaliou a produção de peróxido de hidrogênio destes macrófagos 

peritoneais, tanto de filhotes de mães tratadas, ou não, com a planta, seja na 

produção espontânea, seja na produção induzida pelo PMA, o teste empregado não 

revelou haver diferenças significantes entre os grupos de filhotes avaliados na idade 

adulta (Tabela 100 e Figura 70). 

A avaliação, nas primeiras 8 horas, do edema no coxim plantar) induzido pelo 

Onco-BCG, aos 70 dias de vida de filhotes machos, de mães tratadas, ou não, com 

15,0 g/kg do RAF da I. carnea é mostrada na tabela 101, enquanto a avaliação nos 

21 dias subseqüentes à inoculação do Onco-BCG no coxim plantar é mostrado na 

tabela 102. Os testes estatísticos empregados não revelaram haver qualquer 

diferença significante entre os grupos estudados em nenhum dos períodos de 

mensuração. 

Foi, ainda, observado que, dentre os filhotes machos de fêmeas lactantes 

tratadas com o RAF da I. carnea e desafiados com o Onco-BCG no coxim plantar na 

idade adulta, dois deles apresentaram edemaciação dolorosa nas articulações, tanto 

dos membros torácicos quanto dos membros pélvicos. A figura 71 ilustra a 

edemaciação articular rádio-carpo-ulnar de filhote desafiado com o Onco-BCG.  

Os estudos referentes à avaliação, nas primeiras 24 horas, do edema no 

coxim plantar induzido pela carragenina, aos 70 dias de vida de filhotes fêmeas de 

ratas tratadas, ou não, com 15,0 g/kg do resíduo aquoso final de I. carnea, por 

gavage, durante a lactação, o teste t-Student não evidenciou haver qualquer 

diferença significante entre os grupos de animais em nenhum dos períodos 

avaliados, conforme mostra a tabela 103. 
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Tabela 95 - Peso ao nascimento (em gramas) de filhotes, machos e fêmeas, de ratas 

tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por 

gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram 

imunologicamente desafiados na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Peso ao nascimento 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=29)a / (n=33)b 
15,0 g/kg 

(n=31) / (n=33) 
Machos 6,6 ± 0,7 6,6 ± 0,6 
Fêmeas 6,4 ± 0,6 6,3 ± 0,6 

a número de machos por grupo. 
b número de fêmeas por grupo. 
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Figura 65 - Peso ao nascimento (em gramas) de filhotes, machos e fêmeas, de ratas 

tratadas com 0,0; 3,0; 7,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram 

imunologicamente desafiados na idade adulta. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 96 - Ganho de peso total (em gramas) da ninhada, durante o período de 

lactação (21 dias), de filhotes, machos e fêmeas, de ratas tratadas com 

0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, do 1º 

ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram imunologicamente 

desafiados na idade adulta. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 
Ganho de peso total da ninhada  

(g) 
Grupos  

Controle 
(n=8) 

15,0 g/kg 
(n=7) 

Machos 32,9 ± 4,9 16,7 ± 8,0 * 
Fêmeas 30,6 ± 5,1 14,0 ± 6,3 * 

*p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student. 
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Figura 66 - Ganho de peso total (em gramas) da ninhada, durante o período de 

lactação (21 dias), de filhotes, machos e fêmeas, de ratas tratadas com 

0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, do 1º 

ao 21º dia pós-parto. Estes filhotes foram imunologicamente desafiados 

na idade adulta. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões. *p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student 
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Tabela 97 - Ganho de peso total (em gramas), durante as 6 semanas pós-desmame, 

de filhotes machos e fêmeas de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia pós-

parto. Estes filhotes foram imunologicamente desafiados na idade 

adulta. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso total 
(g) 

Grupos  
Controle 

(n=28)a / (n=23)b 
15,0 g/kg 

(n=12) / (n=13) 
Machos 198,5 ± 24,4 191,6 ± 21,3 
Fêmeas 123,7 ± 18,3 136,1 ± 9,3 * 

a número de machos por grupo 
b número de fêmeas por grupo 
* p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student. 
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Figura 67 - Ganho de peso total (em gramas), durante as 6 semanas pós-desmame, 

de filhotes machos e fêmeas de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, do 1º ao 21º dia pós-

parto. Estes filhotes foram imunologicamente desafiados na idade 

adulta. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões. 

*p<0,05 versus grupo controle, teste t-Student 
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Tabela 98 - Índice de espraiamento de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes machos (n=5) e fêmeas (n=2), de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

lactação e desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de 

vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de espraiamento 
(%) 

Grupos 
Controle 
(n=7)a 

15,0 g/kg 
(n=7) 

29,7 ± 3,7 32,6 ± 6,3 
a Número de animais por grupo, sendo 5 machos e 2 fêmeas    
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Figura 68 - Índice de espraiamento (IE) de células inflamatórias peritoneais (em %) 

de filhotes machos (n=5) e fêmeas (n=2), de ratas tratadas com 0,0 e 

15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

lactação e desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de 

vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 99 - Índice de fagocitose de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes machos (n=5) e fêmeas (n=2), de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

lactação e desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de 

vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Índice de fagocitose 
(%) 

Grupos 
Controle 
(n=7)a 

15,0 g/kg 
(n=7) 

42,37 ± 5,8 47,2 ± 7,1 
a Número de animais por grupo, sendo 5 machos e 2 fêmeas    
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Figura 69 - Índice de fagocitose (IF) de células inflamatórias peritoneais (em %) de 

filhotes machos (n=5) e fêmeas (n=2), de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

lactação e desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de 

vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 100 - Avaliação da produção de H2O2 (em nMols) espontânea e induzida pelo 

phorbol-miristato de acetato (PMA) por macrófagos peritoneais de 

filhotes machos (n=5) e fêmeas (n=2), de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a 

lactação e desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de 

vida. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

H2O2 

(nMols) 
Controle 
(n=7)a 

15,0 g/kg 
(n=7) 

sem PMA com PMA sem PMA com PMA 
1,3 ± 1,1 3,7 ± 2,1 1,5 ± 0,9 3,7 ± 1,2 

a Número de animais por grupo, sendo 5 machos e 2 fêmeas 
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Figura 70 - Avaliação da produção de H2O2 (em nMols) espontânea e induzida pelo 

phorbol-miristato de acetato (PMA) por macrófagos peritoneais de 

filhotes machos (n=5) e fêmeas (n=2), de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação 

e desafiados com o LPS na cavidade peritoneal no 70o dia de vida. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 101 - Avaliação, nas primeiras 8 horas, do edema no coxim plantar (em mL) 

induzido pelo Onco-BCG aos 70 dias de vida de filhotes machos, de 

ratas tratadas com 0,0; e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante a lactação. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos  
 

Hora 

Controle 

(n=10) 

15,0 g/kg 

(n=10) 

1 0,25 ± 0,05 0,22 ± 0,08 

2 0,32 ± 0,07 0,27 ± 0,09 

4 0,31 ± 0,07 0,27 ± 0,09 

6 0,30 ± 0,08 0,26 ± 0,09 

8 0,45 ± 0,07 0,43 ± 0,08 
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Tabela 102 - Avaliação da evolução do edema (em mL) nos 21 dias subseqüentes à 

inoculação do Onco-BCG no coxim plantar aos 70 dias de vida de 

filhotes machos, de ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante a lactação. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos  
 

Dia 
Controle 
(n=10)a 

15,0 g/kg 
(n=10) 

2 0,47 ± 0,07 0,49 ± 0,12 
3 0,49 ± 0,09 0,58 ± 0,15 
4 0,45 ± 0,11 0,50 ± 0,16 
5 0,45 ± 0,10 0,42 ± 0,11 
6 0,45 ± 0,12 0,41 ± 0,11 a 

7 0,45 ± 0,10 0,44 ± 0,10 
10 0,45 ± 0,13 0,43 ± 0,11 
13 0,47 ± 0,17 0,41 ± 0,11 a 
16 0,46 ± 0,12 0,40 ± 0,13 
19 0,48 ± 0,14 0,46 ± 0,13 
21 0,44 ± 0,13 0,41 ± 0,09 
nb 10 8 

a Animal submetido à eutanásia devido à artrite desenvolvida 
b Número de animais que terminaram o período experimental 
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Figura 71 – Fotografia de filhote macho de mãe tratada com 15,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea durante a gestação. Este macho foi desafiado 

com o Onco-BCG no coxim plantar aos 70 dias de vida. Notar a 

presença de edemaciação na articulação rádio-carpo-ulnar (seta) 
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Tabela 103 - Avaliação, nas primeiras 24 horas, do edema no coxim plantar (em mL) 

induzido pela carragenina aos 70 dias de vida de filhotes machos de 

ratas tratadas com 0,0 e 15,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, 

por gavage, durante a lactação. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

 

Volume do edema 
(mL) 

Grupos  
 

Hora 
Controle 
(n=10)a 

15,0 g/kg 
(n=10) 

1 0,25 ± 0,05 0,22 ± 0,08 
2 0,32 ± 0,07 0,27 ± 0,09 
4 0,31 ± 0,07 0,27 ± 0,09 
6 0,30 ± 0,08 0,26 ± 0,09 

24 0,45 ± 0,07 0,43 ± 0,08 
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Experimento 14: avaliação dos possíveis efeitos imunotóxicos da 

administração de diferentes doses do RAF da I. carnea sobre órgãos linfóides 

de ratos pré-púberes e adultos jovens 

 

A tabela 104 mostra o consumo de água total de ratos pré-púberes (21 dias 

de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de RAF da I. carnea, por gavage, 

durante 14 dias, enquanto que a tabela 105 mostra o consumo total de ração. As 

análises estatísticas empregadas não revelaram haver qualquer alteração 

significante nos parâmetros. Os mesmos testes estatísticos revelaram também não 

haver diferenças significantes no ganho de peso total de ratos na idade pré-púbere 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de RAF da I. carnea, por gavage, durante 14 

dias (Tabela 106). 

Em relação aos protocolos de imunotoxicidade realizados em ratos pré-

púberes tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de RAF da I. carnea, por gavage, 

durante 14 dias e que imediatamente antes de submetidos à eutanásia foram 

pesados e tiveram os órgãos linfóides pesados, a tabela 107 mostra e a figura 72 

ilistra o peso relativo do timo destes animais, a análise de variância empregada 

(ANOVA) revelou haver diferença significante entre os grupos de animais (F=2,91; 

df= 3,36 com p<0,05). O teste de Dunnett empregado subsequentemente revelou 

haver diminuição significante no peso relativo do timo de ratos pré-púberes tratados 

com as doses de 3,0 e 7,0 g/kg de RAF da I. carnea (ambos com p<0,05) quando 

comparados àqueles dos animais do grupo controle.  

 Ainda, em relação ao peso relativo de órgãos linfóides, a realização das 

análises estatísticas não evidenciou nenhuma alteração no peso relativo do baço 

dos animais pertencentes aos diferentes grupos experimentais, conforme mostra a 
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tabela 108 e ilustra a figura 73. Da mesma forma, quando se avaliou a celularidade 

deste órgão pertencente aos ratos em idade pré-púbere, tratados ou não com as 

diferentes doses do RAF, não foi observada nenhuma diferença estatisticamente 

significante entre os grupos estudados (Tabela 109 e Figura 74). 

 Em relação à celularidade de medula óssea obtida do fêmur dos ratos em 

idade pré-púbere, tratados ou não com a planta, por gavage, durante 14 dias, as 

análises estatísticas empregadas não revelaram haver qualquer diferença 

significante no número de células nucleadas deste órgão linfóide, como é mostrado 

na tabela 110 e ilustrado na figura 75. 

Em relação ao consumo de água total de ratos na idade adulta (70 dias de 

vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg de RAF da I. carnea, por gavage, durante 

14 dias (Tabela 111), os estudos estatísticos não revelaram qualquer diferença 

significante entre os grupos de animais em ensaio biológico. Por outro lado, em 

relação ao consumo total de ração pelos diferentes grupos de machos na idade 

adulta, a ANOVA empregada revelou haver diferenças significantes entre os grupos 

de animais tratados ou não com a planta (F=8,00; df=3,33 e p<0,05). O teste 

estatístico empregado revelou haver diminuição no consumo total de ração de ratos 

tratados com as doses de 3,0 e 7,0 g/kg do RAF da I. carnea (p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente), durante 14 dias, quando comparados com aqueles do grupo 

controle (Tabela 112). 

Quando se avaliou o ganho de peso total destes animais, a ANOVA também 

revelou haver diferenças estatísticas entre os grupos de animais tratados ou não 

com a planta (F=12,86; df=3,33 e p<0,05). O teste de Dunnett empregado 

subsequentemente, revelou haver diminuição significante no ganho de peso total de 
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animais tratados com 3,0 e 7,0 g/kg de RAF da I. carnea (p<0,01) quando 

comparados com aqueles do grupo controle (Tabela 113). 

Quando se realizou os testes de imunotoxicidade para a avaliação de órgãos 

linfóides, as análises estatísticas não revelaram qualquer alteração significante no 

peso relativo do timo de machos na idade de adultos jovens, tratados ou não com a 

planta, conforme mostra a tabela 114 e ilustra a figura 76. Por outro lado, quando se 

avaliou o peso relativo do baço destes animais (Tabela 115 e Figura 77), a ANOVA 

empregada revelou haver diferenças significantes entre os grupos estudados 

(F=7,73; df=3,33 e p<0,05). O teste estatístico empregado revelou haver aumento 

significante no peso relativo de baço pertencente a ratos dos grupos 3,0 e 7,0 g/kg 

(p<0,05) quando comparados com animais do grupo controle. 

 Já em relação à celularidade do baço dos diferentes animais submetidos à 

experimentação, as análises estatísticas empregadas revelaram haver nenhuma 

alteração significante entre os grupos estudados (Tabela 116 e Figura 78). No 

entanto, a tabela 117 mostra e a figura 79 ilustra, que a análise de variância 

(ANOVA), empregada para verificar alterações estatísticas na celularidade de 

medula óssea dos animais pertencentes aos diferentes grupos experimentais, 

revelou haver diferenças significantes entre os grupos (F=7,14; df=3,32 e p<0,05). O 

teste de Dunnett confirmou haver diminuição significante no número de células 

nucleadas presentes na medula óssea de todos os grupos de animais tratados com 

a planta quando comparado com o número de células dos animais do grupo 

controle. 
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Tabela 104 - Consumo total de água (em mL), de ratos no período pré-púbere (21 

dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo total de água 
(mL) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

250,0 ± 35,9 238,8 ± 29,9  245,4 ± 16,2 254,4 ± 16,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 105 - Consumo total de ração (em gramas), de ratos no período pré-púbere 

(21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo total de ração 
(gramas) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

146,0 ± 13,6 155,9 ± 19,6 145,8 ± 13,5 147,5 ± 20,2 
 



 249

Tabela 106 – Ganho de peso total (em gramas), de ratos no período pré-púbere (21 

dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso total 
(gramas) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

57,7 ± 9,7 61,1 ± 6,7 55,5 ± 6,3 54,5 ± 8,6 
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Tabela 107 - Peso relativo do timo (g/100g de P.V.) de ratos no período pré-púbere 

(21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Peso relativo do timo 
(g/100g de P.V.) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

0,38 ± 0,013 0,34 ± 0,018 0,32 ± 0,021 * 0,32 ± 0,010 * 
* p<0,05 versus grupo controle, teste de Dunnett. 
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Figura 72 - Peso relativo do timo (g/100g de P.V.) de ratos no período pré-púbere 

(21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões. *p<0,05 versus grupo 

controle; teste de Dunnett 
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Tabela 108 - Peso relativo do baço (g/100g de P.V.) de ratos no período pré-púbere 

tratados (21 dias de vida) com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 
Peso relativo do baço 

(g/100g de P.V.) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

0,30 ± 0,034 0,32 ± 0,038 0,31 ± 0,040  0,32 ± 0,034 
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Figura 73 - Peso relativo do baço (g/100g de P.V.) de ratos no período pré-púbere 

(21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 109 - Celularidade do baço (células x 107) de ratos no período pré-púbere (21 

dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 
Celularidade do baço 
(no de células x 107) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

34,5 ± 12,7 31,3 ± 5,6 32,0 ± 7,5 35,7 ± 10,9 
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Figura 74 - Celularidade do baço (células x 107) de ratos no período pré-púbere (21 

dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 110 - Celularidade da medula óssea (células x 107) de ratos no período pré-

púbere (21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 
Celularidade da medula óssea 

(no de células x 107) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

16,5 ± 3,2 19,0 ± 4,3 16,5 ± 1,6 16,3 ± 4,9 
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Figura 75 - Celularidade da medula óssea (células x 107) de ratos no período pré-

púbere (21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 111 - Consumo total de água (em mL), de ratos adultos (70 dias de vida) 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Consumo total de água 
(mL) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

460,2 ± 68,5 418,0 ± 104,3 417,3 ± 46,1 371,2 ± 105,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 112 - Consumo total de ração (em gramas), de ratos adultos (70 dias de vida) 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 

Consumo total de ração 
(gramas) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

328,7 ± 17,1 305,8 ± 34,9 292,2 ± 14,9 * 269,9 ± 31,7 ** 
*p<0,05; **p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Tabela 113 – Ganho de peso total (em gramas), de ratos adultos (70 dias de vida) 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Ganho de peso total 
(gramas) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

39,3 ± 9,2 28,3 ± 6,1   21,6 ± 9,4 **    10,2 ± 15,2 ** 
**p<0,01 versus grupo controle; teste de Dunnett. 

 



 256

Tabela 114 - Peso relativo do timo (g/100g de P.V.) de ratos adultos (70 dias de 

vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 

Peso relativo do timo 
(g/100g de P.V.) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

0,13 ± 0,020 0,12 ± 0,019 0,11 ± 0,011 0,11 ± 0,012 
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Figura 76 - Peso relativo do timo (g/100g de P.V.) de ratos adultos (70 dias de vida) 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 
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Tabela 115 - Peso relativo do baço (g/100g de P.V.) de ratos adultos (70 dias de 

vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 

 
Peso relativo do baço 

(g/100g de P.V.) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

0,22 ± 0,016 0,21 ± 0,010 0,25 ± 0,014 * 0,24 ± 0,026 * 
* p<0,05 versus grupo controle; teste de Dunnett. 
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Figura 77 - Peso relativo do baço (g/100g de P.V.) de ratos no período pré-púbere 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões. * p<0,05 versus grupo controle; teste de 

Dunnett 
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Tabela 116 - Celularidade do baço (células x 108) de ratos adultos (70 dias de vida) 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 

 
Celularidade do baço 
(no de células x 108) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

27,0 ± 5,8 24,2 ± 6,0 25,9 ± 6,7 27,1 ± 8,7 
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Figura 78 - Celularidade do baço (células x 108) de ratos adultos (70 dias de vida) 

tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. 

carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e os 

respectivos desvios-padrões 
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Tabela 117 - Celularidade da medula óssea (células x 107) de ratos adultos (70 dias 

de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final 

da I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias 

e os respectivos desvios-padrões 

 
Celularidade da medula óssea 

(no de células x 107) 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

29,0 ± 0,3 24,7 ± 4,2 * 22,7 ± 3,8 ** 22,0 ± 4,0 ** 
* p<0,05; ** p<0,01 versus grupo controle, teste de Dunnett. 
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Figura 79 - Celularidade da medula óssea (células x 107) de ratos adultos (70 dias 

de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da 

I. carnea, por gavage, durante 14 dias. São apresentados as médias e 

os respectivos desvios-padrões 
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Experimento 15: avaliação dos possíveis efeitos imunotóxicos da 

administração do RAF da I. carnea sobre a resposta imune humoral de ratos 

machos na idade pré-púbere e na idade adulta 

 

Experimento 15a: avaliação dos títulos de anticorpos anti-SRBC de ratos na 

idade pré-púbere e ratos adultos tratados com diferentes doses do RAF da I. 

carnea 

 

 A tabela 118 mostra e a figura 80 ilustra o título de anticorpos anti-SRBC de 

ratos no período pré-púbere (21 dias de vida) tratados, ou não, com 1,0; 3,0 e 7,0 

g/kg do RAF da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e sensibilizados com SRBC 

no último dia de experimentação. O teste ANOVA revelou haver mais uma vez 

diferenças entre os grupos de animais jovens (F=4,43; df=3,31 e p<0,05). O teste 

estatístico de Dunnett revelou haver aumento significante (p<0,05) na produção de 

anticorpos de todos os grupos de animais tratados com a planta quando comparados 

com o título de anticorpos do grupo controle. 

Em relação ao título de anticorpos anti-SRBC de ratos adultos tratados 

durante 14 dias com as diferentes doses do RAF da I. carnea (Tabela 119 e Figura 

81) a análise de variância empregada (ANOVA) revelou haver diferenças 

significantes entre os grupos de animais (F=4,00; df=3,33 e p<0,05). O teste de 

Dunnett revelou haver um aumento significante na produção de anticorpos anti-

SRBC de animais pertencentes aos grupos tratados com 3,0 e 7,0g/kg (p<0,01 e 

p<0,05, respectivamente) do RAF da I. carnea quando comparados com aqueles 

ratos pertencentes ao grupos controle. 
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Tabela 118 - Título de anticorpos anti-eritrócitos de carneiro (SRBC) de ratos no 

período pré-púbere (21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias 

e sensibilizados com SRBC no último dia de experimentação. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Título de anticorpos anti-SRBC 
Grupos 

Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=8) 

3,0 g/kg 
(n=9) 

7,0 g/kg 
(n=8) 

6,9 ± 1,4 9,2 ± 1,9 *     9,4 ± 1,6 **   9,1 ± 2,2 * 
* p<0,05, ** p<0,01 versus grupo controle, teste de Dunnett. 
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Figura 80 - Título de anticorpos anti-eritrócitos de carneiro (SRBC) de ratos no 

período pré-púbere (21 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 

g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias 

e sensibilizados com SRBC no último dia de experimentação. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões. * p<0,05, ** 

p<0,01 versus grupo controle, teste de Dunnett 
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Tabela 119 - Título de anticorpos anti-eritrócitos de carneiro (SRBC) de ratos adultos 

(70 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e sensibilizados 

com SRBC no último dia de experimentação. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Título de anticorpos anti-SRBC 
Grupos 

Controle 
(n=9) 

1,0 g/kg 
(n=8) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=9) 

8,5 ± 1,5 8,7 ± 2,4     10,5 ± 1,1 **   10,4 ± 1,2 * 

* p<0,05, ** p<0,01 versus grupo controle, teste de Dunnett. 
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Figura 81 - Título de anticorpos anti-eritrócitos de carneiro (SRBC) de ratos adultos 

(70 dias de vida) tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e sensibilizados 

com SRBC no último dia de experimentação. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões. * p<0,05, ** p<0,01 versus 

grupo controle, teste de Dunnett 
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Experimento 15b: avaliação dos PFCs produzidos por plasmócitos produtores 

de anticorpos anti-SRBC no baço de ratos na idade pré-púbere e ratos adultos 

tratados com 7,0 g/kg do RAF da I. carnea 

 

Em relação ao PFC, a tabela 120 mostra e a figura 82 ilustra os resultados 

referentes à produção de anticorpos anti-SRBC no baço de ratos na idade pré-

púbere. O teste t-Student revelou haver um aumento significante no número de 

PFC/105 esplenócitos de ratos tratados com a planta (p<0,05) quando comparados 

com aqueles não tratados. 

Quando se aplicou o teste t-Student para avaliar os dados referentes à 

formação do PFC de esplenócitos de ratos adultos, este não foi capaz de detectar 

qualquer diferença estatística entre os grupos de animais tratados ou não com a 

planta, conforme mostra a tabela 121 e ilustra a figura 83. 

A figura 84 tem como objetivo apenas ilustrar o aspecto microscópico 

(aumento de 4x) do PFC, é possível notar ao centro do halo de eritrócitos lisados a 

presença de um linfócito B produtor de anticorpos anti-SRBC (seta). 
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Tabela 120 - Plaque-forming cell (PFC/105 esplenócitos) de ratos no período pré-

púbere (21 dias de vida) tratados com 0,0 e 7,0 g/kg do resíduo 

aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e sensibilizados 

4 dias antes do PFC com eritrócitos de carneiro. São apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrões 

 
PFC/105 esplenócitos 

Grupos 
Controle 

(n=9) 
7,0 g/kg 

(n=8) 
69,9 ± 13,9 86,6 ± 18,0 * 

*p<0,05 versus grupo controle; teste t-Student. 
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Figura 82 - Plaque-forming cell (PFC/105 esplenócitos) de ratos no período pré-

púbere (21 dias de vida) tratados com 0,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso 

final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e sensibilizados 4 dias 

antes do PFC com eritrócitos de carneiro. São apresentados as médias 

e os respectivos desvios-padrões. *p<0,05 versus grupo controle; teste 

t-Student 
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Tabela 121 - Plaque-forming cell (PFC/105 esplenócitos) de ratos adultos (70 dias de 

vida) tratados com 0,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, 

por gavage, durante 14 dias e sensibilizados 4 dias antes do PFC com 

eritrócitos de carneiro. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 

 
PFC/105 esplenócitos 

Grupos 
Controle 

(n=9) 
7,0 g/kg 

(n=8) 
137,9 ± 40,1 157,0 ± 55,2 
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Figura 83 - Plaque-forming cell (PFC/105 esplenócitos) de ratos adultos (70 dias de 

vida) tratados com 0,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, 

por gavage, durante 14 dias e sensibilizados 4 dias antes do PFC com 

eritrócitos de carneiro. São apresentados as médias e os respectivos 

desvios-padrões 
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Figura 84 – Fotomicrografia da formação do Plaque-forming cell. Notar no centro da 

foto a formação de um halo de lise de eritrócitos de carneiro (SRBC) por 

anticorpos anti-SRBC produzidos por esplenócito (seta) de rato 

sensibilizado com suspensão de SRBC, por via intraperitoneal, 4 dias 

antes do ensaio (aumento de 4X) 
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Experimento 16: Avaliação dos possíveis efeitos imunotóxicos da 

administração do RAF da I. carnea sobre a resposta imune celular (DTH) de 

ratos machos na idade pré-púbere e na idade adulta 

 

A tabela 122 mostra e a figura 85 ilustra o desenvolvimento do DTH, de ratos 

no período pré-púbere (21 dias de vida) tratados, ou não, com 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do 

resíduo aquoso final de I. carnea, por gavage, durante 14 dias e sensibilizados, via 

subcutânea, com BSA-V, 4 dias antes do desafio com BSA-V no coxim plantar. As 

análises estatísticas empregadas revelaram não haver diferenças significantes entre 

os grupos de animais tratados ou não com a planta. Da mesma forma, nenhuma 

alteração significante foi observada nas análises do desenvolvimento do DTH de 

ratos adultos (70 dias de vida) submetidos ao mesmo delineamento experimental 

acima citado (Tabela 123 e Figura 86) 
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Tabela 122 - Reação de hipersensibilidade tardia (Delayed type hypersensitivity – 

DTH) (em mm), de ratos no período pré-púbere tratados com 0,0; 1,0; 

3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, 

durante 14 dias e sensibilizados, via subcutânea, com BSA-V (Bovine 

serum albumin – factor V) 4 dias antes do desafio com BSA-V no 

coxim plantar. São apresentados as médias e os respectivos desvios-

padrões 

  

Reação de hipersensibilidade tardia - DTH 
(mm) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

0,22 ± 0,13 0,14 ± 0,12     0,19 ± 0,11   0,21 ± 0,11 
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Figura 85 - Reação de hipersensibilidade tardia (Delayed type hypersensitivity – 

DTH) (em mm), de ratos no período pré-púbere tratados com 0,0; 1,0; 

3,0 e 7,0 g/kg do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 

14 dias e sensibilizados, via subcutânea, com BSA-V (Bovine serum 

albumin – factor V) 4 dias antes do desafio com BSA-V no coxim 

plantar. São apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Tabela 123 - Reação de hipersensibilidade tardia (Delayed type hypersensitivity – 

DTH) (em mm), de ratos adultos tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg 

do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e 

sensibilizados, via subcutânea, com BSA-V (Bovine serum albumin – 

factor V) 4 dias antes do desafio com BSA-V no coxim plantar. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 

 

Reação de hipersensibilidade tardia - DTH 
(mm) 

Grupos 
Controle 
(n=10) 

1,0 g/kg 
(n=10) 

3,0 g/kg 
(n=10) 

7,0 g/kg 
(n=10) 

0,14 ± 0,12 0,16 ± 0,13     0,13 ± 0,09   0,11 ± 0,07 
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Figura 86 - Reação de hipersensibilidade tardia (Delayed type hypersensitivity – 

DTH) (em mm), de ratos adultos tratados com 0,0; 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg 

do resíduo aquoso final da I. carnea, por gavage, durante 14 dias e 

sensibilizados, via subcutânea, com BSA-V (Bovine serum albumin – 

factor V) 4 dias antes do desafio com BSA-V no coxim plantar. São 

apresentados as médias e os respectivos desvios-padrões 
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Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Um dos principais efeitos da intoxicação crônica pela ingestão da I. carnea 

por animais de produção, principalmente caprinos (HOEHNE, 1939), é o 

desenvolvimento da doença lisossomal de armazenamento adquirida, resultante da 

ação do principal composto tóxico da planta, o alcalóide indolizidínico suainsonina 

(DE BALOGH et al., 1999). Este alcalóide, ao inibir a enzima α-manosidase 

lisossômica, promove o acúmulo de oligossacarídeos não metabolizados no interior 

destas organelas, resultando em vacuolização celular de vários órgãos, como 

tireóide, pâncreas, fígado, rins e SNC, particularmente em células de Purkinje 

(STEGELMEIER et al., 1998b). A principal manifestação apresentada por animais de 

produção é de ordem neurológica, tal como dificuldade de locomoção, 

incoordenação motora, tremores, depressão, queda no consumo de alimentos, 

resultando em perda acentuada de peso e finalmente morte (DE BALOGH et al., 

1999).  

 De fato, nos primeiros experimentos realizados no presente projeto de 

pesquisa, alguns dos efeitos observados naqueles animais tratados com o RAF da I. 

carnea diluído na água de bebida, foi a diminuição acentuada no consumo de ração 

e no ganho de peso. Neste sentido, um dos principais sintomas relatados quando da 

ingestão de plantas que possuem a suainsonina como princípio ativo tóxico é o 

efeito anoréxico, o qual alguns pesquisadores acreditam ser decorrentes de efeito 

neurológico, resultante das alterações vacuolares provocadas pela suainsonina 

(STEGELMEIER et al., 1998b) ou devido à inibição de sucrases da borda em escova 

do trato gastrintestinal de animais intoxicados (PAN; GHIDONI; ELBEIN, 1993), 
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levando à perda acentuada dos parâmetros zootécnicos, principalmente no ganho 

de peso. 

 Porém, vale ressaltar que estes animais tratados com o RAF diluído na água 

de bebida, na verdade, apresentaram uma drástica recusa em ingerir a mistura, 

muito provavelmente devido ao gosto que o RAF conferia à bebida, podendo ser 

assim um erro relacionar, naquele momento, o menor consumo de ração e 

conseqüente queda no ganho de peso, com um efeito tóxico da I. carnea. Corrobora 

com tal hipótese o experimento realizado com as ratas adultas para avaliação da 

atividade de células inflamatórias, as quais receberam a maior dose do RAF da I. 

carnea por gavage, e não apresentaram qualquer diferença estatisticamente 

significante no consumo de água, ração e no ganho de peso total durante o período 

experimental. 

 Ainda em relação a outros sintomas decorrentes da intoxicação de animais de 

produção com a I. carnea, vários são os relatos a campo de que estes animais 

apresentam maior suscetibilidade a processos infecciosos. Em um estudo realizado 

por Sharma, James e Molineux (1984) com as denominadas “locoweeds”, plantas 

existentes nos EUA (Oxytropis spp. e Astragalus spp.) ricas em suainsonina, há o 

relato de que animais expostos à estas plantas são mais suscetíveis em desenvolver 

pneumonias, doenças de casco e também conjuntivites. Concordam com estes 

dados, aqueles obtidos de indivíduos portadores da doença genética de 

armazenamento lisossomal, a α-manosidosis, os quais são imunodeficientes devido 

às alterações estruturas (vacuolização citoplasmática) existentes em linfócitos, 

células polimorfonucleares, monócitos e células de Kupffer (macrófagos do tecido 

hepático) (MAENHOUT et al., 1988; ALROY et al., 1989). 
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 Por outro lado, vários estudos experimentais, todos eles realizados in vitro, 

vêm mostrando um efeito imunoestimulante da suainsonina sobre diferentes 

linhagens celulares do sistema imune, tais como linfócitos (YAGITA; SAKSELA, 

1990), linfócitos NK (YAGITA et al., 1992) e macrófagos alveolares 

(GRZEGORZEWSKI,1989; DAS, 1995), estudos estes que apontam a suainsonina 

como potencial fármaco anti-metastático e anti-neoplásico.  No entanto, nenhum 

trabalho fora realizado, até o momento, no qual se verificou o possível efeito 

imunomodulador da I. carnea e seu principal princípio ativo em um modelo ex vivo. 

Assim, este trabalho revelou que doses moderadas do RAF da I. carnea (2,0 a 10,0 

g/kg), administradas, tanto durante 14 quanto 21 dias a ratas adultas, promoveram 

maior atividade de macrófagos peritoneais, tanto no que diz respeito à atividade 

fagocítica, quanto sua capacidade de produzir peróxido de hidrogênio, seja de forma 

espontânea quanto de forma induzida pelo PMA. 

 Sabe-se que o sistema imune é altamente dependente da sinalização célula-

célula, seja por meio da ligação direta entre receptores de membrana, seja por meio 

da interação de citocinas com estes receptores, e vale ainda lembrar que muitas 

destas macromoléculas são glicoproteínas. Ainda, a participação de 

monossacarídeos e oligossacarídeos presentes em receptores de membrana estão 

funcionalmente envolvidas na fase de reconhecimento antigênico e na ativação do 

processo fagocítico (LINEHAN; MARTINEZ-POMARES; GORDON, 2000). Assim, 

uma possível hipótese para o aumento da atividade fagocítica de macrófagos de 

ratas adultas tratadas com a planta, pode ser decorrente das alterações estruturas 

de oligossacarídeos promovidas pela suainsonina ao inibir a enzima manosidase II 

do Complexo de Golgi, responsável em retirar açúcares (resíduos manose) das 

glicoproteínas, durante a síntese e o processamento destas macromoléculas. Um 
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exemplo desta possível explicação está na maior proliferação de linfócitos T co-

cultivados com a suainsonina e estimulados pela con-A, um potente mitógeno para 

esta população celular, a qual tem afinidade por um receptor próprio nos linfócitos T 

ricos em resíduo manose, e o aumento destes monossacarídeos faz com que a 

atividade mitótica seja exacerbada (BOWLIN; SCHROEDER; FANGER, 1991). 

 Reforça tal hipótese, a ocorrência do aumento na produção de peróxido de 

hidrogênio por macrófagos peritoneais, a qual se mostrou de similar intensidade 

tanto quando liberado de forma espontânea, quanto induzido pelo PMA. É sabido 

que o PMA promove aumento na produção de peróxido de hidrogênio de 

macrófagos atuando diretamente em seu segundo mensageiro: a proteína quinase C 

(PKC), ou seja, não há necessidade de que ocorra ativação de receptores de 

membrana para que este composto seja produzido. Ressalta-se ainda, que a PKC, 

muitas vezes, esta envolvida na transdução de sinais fagocíticos gerados por 

diferentes receptores de membrana quando ativados (KWIATKOWSKA; SOBOTA, 

1999). Com base nestes dados, pode ser sugerido que as alterações promovidas 

pela suainsonina nestes receptores de membrana, e a ativação dos mesmos pelo 

LPS, resultem em maior atividade da PKC, acarretando em aumento na produção de 

peróxido de hidrogênio. Corrobora com esta hipótese, um estudo realizado por 

Breton et al. (1990), os quais estudavam o papel da PKC no desenvolvimento de 

cânceres e na ativação de macrófagos, e foi observado naquele trabalho um 

aumento na atividade deste segundo mensageiro em macrófagos cultivados in vitro 

com a suainsonina em até 4 vezes quando comparado com macrófagos não tratados 

com o alcalóide.  

 Ainda em relação à atividade macrofágica de ratas tratadas com a I. carnea, 

resolveu-se realizar, nesta pesquisa, o mesmo delineamento experimental; porém, 
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administrando o RAF da I. carnea por gavage, com o objetivo de minimizar o 

estresse desencadeado pela privação da água de bebida e a conseqüente 

diminuição no consumo de ração e também no ganho de peso. Assim, administrou-

se a dose exata de 15,0 g/kg da planta, durante 14 dias, para avaliação dos mesmos 

parâmetros da atividade macrofágica realizados anteriormente, e 

surpreendentemente, nenhum aumento na atividade de macrófagos de ratas 

tratadas com a planta foi observado. Devido à particular característica da 

suainsonina em atuar em duas enzimas intracelulares distintas, a α-manosidase 

lisossomal e a manosidase II do Complexo de Golgi, é possível teorizar que a não 

observação desta atividade quando em doses elevadas seja decorrente, além das 

alterações estruturas em glicoproteínas, da degeneração vacuolar nestas células 

inflamatórias, inviabilizando as mesmas de promover suas atividades imunológicas. 

Suporta esta suposição, a menor quantidade de células inflamatórias coletadas da 

cavidade peritoneal de ratas tratadas com a planta, podendo ser esta observação a 

prova da incapacidade de macrófagos em serem elicitados para esta cavidade e de 

desempenharem seu papel efetor. 

 Também em relação à avaliação da resposta imune de ratas adultas tratadas 

com o RAF da I. carnea, especificamente a evolução do processo inflamatório 

crônico induzido pela vacina Onco-BCG e a inflamação aguda induzida pelo agente 

flogístico carragenina, a dose-alvo empregada para estas determinações foi de 

apenas 3,0 g/kg do resíduo, haja vista que esta dose-alvo foi suficiente para 

promover alterações na atividade de células inflamatórias peritoneais. 

 Quando se realizou o estudo da evolução do granuloma induzido pela 

inoculação do Onco-BCG no coxim plantar das ratas, o objetivo inicial foi o de se 

fazer as mensurações protocolares durante 21 dias; porém, as medidas do volume 
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do edema desenvolvido foram realizadas apenas até o 7º dia pós-inóculo, pois as 

alterações decorrentes do processo inflamatório local, ocorridas apenas nos animais 

tratados com a planta, progrediram para um processo infeccioso que resultou em 

sofrimento aos animais, tendo sido decidido submeter os mesmos à eutanásia e 

fazer a posterior avaliação histológica do sítio de inóculo. 

 A análise histológica do coxim plantar destes animais que receberam a planta 

revelou haver uma extensa área necrótica, com presença de exsudato com debris 

celulares e grande quantidade de células inflamatórias, principalmente células 

mononucleadas. Sabe-se que a vacina Onco-BCG (bacilo Calmette-Guérin), uma 

suspensão de M. bovis atenuado, é um agente capaz de induzir granulomas 

(SOUZA, 1996). Em geral, a formação do granuloma inicia-se por uma inflamação 

aguda e, dentro de 24 horas, pró-monócitos ou monócitos predominam no infiltrado 

leucocítico. Em alguns dias, células mononucleares jovens dão lugar aos 

macrófagos imaturos ou teciduais, os quais, dentro de 3 a 7 dias tornam-se maduros 

e com alta capacidade fagocítica (ADAMS, 1976). Os dados aqui encontrados 

revelaram que houve, a partir do 4o dia da administração do Onco-BCG, aumento 

significante do volume da pata dos animais experimentais, quando comparada 

àquelas das ratas do grupo controle. Assim, pode-se supor que este aumento 

deveu-se a maior presença de macrófagos atraídos para o foco lesional. Portanto, 

este experimento concorda com a hipótese levantada anteriormente, de que o 

principal princípio ativo da Ipomoea carnea, em doses baixas, promove 

imunoestimulação mediada por macrófagos. 

 Os dados obtidos quando da inoculação da carragenina lambda no coxim 

plantar de ratas tratadas com a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF da I. carnea, 

mostraram resultados aparentemente discrepantes daqueles quando da inoculação 
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do Onco-BCG; pois, ao contrário do observado com a vacina, houve diminuição 

significante na evolução do edema desenvolvido pelos ratos do grupo experimental. 

Uma tentativa para explicar estes resultados aparentemente divergentes, estaria 

relacionado ao mecanismo de ação deste agente flogístico.  A carragenina lambda 

atua por meio de sua ligação a receptores específicos presentes em mastócitos 

(independente de IgE), fazendo com que ocorra nesta célula a liberação de aminas 

vasoativas pré-formadas (histamina e serotonina, sendo esta última a principal em 

roedores), as quais atuam em células endoteliais promovendo diversos eventos 

celulares que resultam na formação de um espaço inter-endotelial maior, 

relaxamento da musculatura lisa vascular e, consequentemente, a ocorrência de 

saída do plasma sangüíneo para o meio intersticial, resultando no edema 

inflamatório agudo (GALLIN; SNYDERMAN, 1999). Uma vez que a suainsonina 

pode alterar glicoproteínas presentes em receptores de diversas células, esta toxina 

pode também estar alterando, da mesma forma, receptores, ou nos mastócitos, ou 

mesmo nas células endoteliais, o que causaria a disfunção das mesmas, retardando, 

assim, a ocorrência normal do processo edematoso produzido pela carragenina. 

Sobre estas últimas observações, vale ressaltar que nada foi encontrado na 

literatura que relatasse efeitos da suainsonina, ou de alguma das calisteginas, sobre 

o endotélio ou mastócitos, ou mesmo em algum outro mecanismo. Portanto, estas 

suposições aqui levantadas merecem futuros estudos para verificar se, de fato, 

ocorrem tais alterações promovidas pelos princípios ativos da I.carnea. 

 Em relação às lesões vacuolares características promovidas pela 

suainsonina, ou seja, degeneração vacuolar lisossomal decorrente do acúmulo de 

oligossacarídeos não metabolizados no interior de lisossomos, a administração da I. 

carnea às ratas também promoveu tais degenerações, observadas nos tecidos: 
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tireoidiano, pancreático, hepático e renal. Estas lesões foram confirmadas como 

degenerações vacuolares por meio do emprego da técnica do Sudan, a qual 

descartou a ocorrência de esteatose. Porém, diferente do que é observado em 

caprinos, espécie mais suscetível à intoxicação por I. carnea, nenhuma das ratas 

tratadas com as diferentes doses-alvo ou mesmo aquelas que receberam a maior 

dose do RAF empregada por gavage, desenvolveram qualquer alteração vacuolar 

nas células do SNC, especificamente as células de Purkinje, aquelas mais 

acometidas pela ação tóxica da suainsonina em caprinos intoxicados com esta 

planta (SCHUMAHER-HENRIQUE et al., 2003) 

Concluindo, os experimentos realizados nesta primeira parte do estudo, em 

animais adultos, permitiram verificar que a administração de baixas doses do RAF 

da I. carnea promove efeito imunoestimulante sobre macrófagos, enquanto que altas 

doses deste extrato produzem imunossupressão, bem como os efeitos 

degenerativos característicos da toxicose induzida por esta planta em diferentes 

espécies animais, com exceção da presença de lesões no SNC.  

 Nos meados do século passado, foi reportada, na região norte da Austrália, 

uma possível intoxicação em bovinos por uma planta da mesma família da I. carnea 

(Convolvulaceae), a Ipomoea muelleri. A mesma toxicose foi relatada como 

causadora de uma grande perda de ovinos em 1960, no distrito de Gascoyne, região 

oeste deste mesmo país (GARDINER; ROYCE; OLDROY, 1965). Os sinais clínicos 

que estes animais apresentavam foi, principalmente, de origem nervosa e 

acreditava-se, nesta época, que estas alterações fossem oriundas da presença de 

amidas do ácido lisérgico, anteriormente isoladas destas plantas (GARDINER; 

ROYCE; OLDROY, 1965). Novos estudos realizados com outras espécies de 

Ipomoea revelaram que elas apresentavam outros compostos que poderiam ser 
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responsabilizados pela sintomatologia que animais intoxicados apresentavam, como 

aqueles realizados por Molyneux et al. (1995), com a planta Ipomoea sp. Q6 (aff. 

calobra), na qual foi isolado e identificado os alcalóides: suainsonina e a calistegina 

B2. Em 1999, De Balogh et al., estudando em Maputo, Moçambique, casos de 

intoxicação em caprinos por I. carnea, isolou desta espécie, pela primeira vez, além 

dos dois alcalóides supra citados, também a calistegina C1. Porém, em trabalho 

recentemente realizado por Haraguchi et al. (2003), com folhas de I. carnea, 

coletadas na cultura existente no Centro de Pesquisas Toxicológicas – CEPTOX – 

FMVZ-USP, Campus de Pirassununga, foram isolados os seguintes alcalóides: a 

suainsonina e as calisteginas B1, B2, B3 e C1. 

 Diferentemente do que se conhece das atividades inibitórias da suainsonina 

sobre enzimas específicas, muito pouco se sabe das atividades biológicas das 

calisteginas e se estas também poderiam estar participando dos fenômenos até 

então observados.  Há estudos que relacionam a atividade de apenas algumas 

delas, como a calistegina B2, relatada por ser potente inibidora da enzima β-

glicosidase e da calistegina C1 inibir as enzimas α- e β-galacosidases (DORLING, 

1984).  

 Porém, recentemente, Ikeda et al. (2003), em estudo realizado in vitro com 

culturas de linfoblastos humanos, avaliaram a atividade inibitória das diferentes 

calisteginas (calisteginas B1, B2, B3 e C1) e da suainsonina presentes nas folhas da I. 

carnea sobre as enzimas intracelulares α- e β-manosidases, α- e β-galactosidases e 

com as enzimas α- e β-glicosidases, e observaram que, com exceção da inibição da 

α-manosidase pela suainsonina, não houve qualquer diminuição na atividade destas 

enzimas devido aos possíveis efeitos inibitórios das calisteginas. Estes dados 

corroboram com o estudo histopatológico realizado no presente trabalho, no qual 
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nenhuma das calisteginas, administradas em doses similares àquelas encontradas 

em 15,0 g/kg do RAF da I. carnea, promoveu vacuolização, seja no SNC como nos 

outros órgãos avaliados. Ainda, é importante ressaltar, que neste estudo, verificou-

se que a suainsonina administrada isoladamente, na mesma dose existente em 15,0 

g/kg do RAF da I. carnea, não promoveu a mesma intensidade de lesões que a 

administração desta dose do RAF produziu nos animais anteriormente tratados pelo 

mesmo período, já que não foram observadas lesões vacuolares em fígado e 

pâncreas de ratas tratadas com a suainsonina. 

 Uma hipótese para explicar este fato, e que merece ser investigado em 

experimentos futuros, é a de que a administração de todos os alcalóides juntos 

possa promover algum efeito aditivo ou sinérgico sobre os sistemas enzimáticos das 

células e resultar em armazenamento lisossomal. De fato, no trabalho de Ikeda et al. 

(2003), quando foi realizada a incubação dos linfoblastos humanos com o extrato 

das folhas da I. carnea, este promoveu a inibição da enzima α-manosidase, sendo a 

suainsonina a principal responsável por esta inibição, bem como a inibição da 

enzima α-galactosidase, que, anteriormente não havia sido inibida por nenhum dos 

alcalóides quando incubados isoladamente, reforçando assim, a conjectura de efeito 

aditivo ou sinérgico dos alcalóides presentes na planta. 

 Um dos efeitos relatados quando da administração da suainsonina é a 

ocorrência de anorexia nervosa, ou seja, este efeito estaria relacionado, 

primariamente, à degeneração de células do SNC (PRITCHARD; HUXTABLE; 

DORLING, 1990). Porém, no presente trabalho, nenhum dos alcalóides 

administrados promoveu qualquer alteração, estatisticamente significante, no 

consumo de água e de ração pelos animais, mesmo aquelas ratas que receberam 

apenas a suainsonina. Por outro lado, deve-se salientar que a comparação dos 
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efeitos obtidos naqueles estudos com este não seria correta, pois a dose de 

suainsonina utilizada na presente pesquisa foi de 1,8 mg/kg/dia, ou seja, cerca de 4 

vezes menor que as utilizadas por Pritchard, Huxtable e Dorling (1990) e 

Stegelmeier et al. (1995). Reforça-se ainda esta suposição, o fato de não ter sido 

encontradas lesões de qualquer natureza ao nível do SNC das ratas aqui avaliadas. 

 A avaliação relacionada à histopatologia, ingesta de alimento, de água e de 

ganho de peso, não revelou qualquer alteração indicativa de efeito tóxico produzida 

pelos alcalóides nortropânicos, ou seja das calisteginas, quando administrados 

isoladamente. Ao contrário, verificou-se que aquelas fêmeas tratadas com a 

calistegina B3, mostraram maior ganho de peso do que aquelas dos outros grupos. 

Ressalte-se que estas ratas não tiveram aumento na ingestão de ração ou água, 

durante todo o período experimental. Da mesma forma, à inspeção diária destas 

fêmeas do grupo B3, não foi observada presença de ascite ou edemas outros que 

pudessem explicar tal aumento no ganho de peso. Neste momento, pouco poderia 

ser especulado sobre os possíveis mecanismos que levariam a esta alteração, 

devendo ser realizadas pesquisas, visando verificar o efeito destes alcalóides no 

metabolismo, para melhor compreender este dado aqui encontrado. 

 No presente estudo, os experimentos realizados, visando observar a ação dos 

alcalóides isoladamente: suainsonina e calisteginas B1, B2, B3 e C1, sobre as células 

do sistema imune inespecífico ou natural, revelou não haver aumento na atividade 

macrofágica, mesmo quando os animais foram tratados com a suainsonina, a qual 

sabidamente promove efeitos imunomodulatórios sobre diferentes células do sistema 

imune (GRZEGORZEWSKI,1989; YAGITA; SAKSELA, 1990; YAGITA et al., 1992; 

DAS, 1995). Porém, à semelhança do que foi observado quando da utilização da 

maior dose do RAF (15,0 g/kg), por gavage, a administração de 1,8 mg/kg de 



 282

suainsonina também pode estar ocasionando efeito deletério sobre as células 

inflamatórias ora estudadas, comprometendo assim qualquer observação da 

imunoestimulação esperada. 

 Por outro lado, pôde-se apenas observar o efeito imunossupressor sobre as 

células inflamatórias peritoneais, de ratas tratadas com as calisteginas B1 e B3, 

quanto à liberação de peróxido de hidrogênio, mas apenas quando estas células 

foram induzidas, in vitro, com o PMA, substância que atua diretamente sobre a PKC, 

sem a mediação de receptores de membrana, induzindo, desta forma, a liberação 

deste composto. Não é, portanto, possível sugerir que estes alcalóides promovam 

qualquer efeito imunossupressor, uma vez que não foram observadas alterações nos 

outros parâmetros da atividade macrofágica dos animais.   

 Pode-se assim concluir que, nas doses empregadas no presente trabalho, os 

alcalóides nortropânicos, quando administrados isoladamente aos animais, não 

promoveram qualquer efeito tóxico sobre os diferentes parâmetros avaliados.  

 Nos vários estudos de imunoteratologia, avaliando-se diferentes compostos, 

tem sido observado que, de maneira geral, embora estes xenobióticos possam não 

causar efeito tóxico materno, podem promover na prole, efeitos imunotóxicos 

importantes, tais como atrofia ou involução precoce do timo, alterações na 

imunidade celular e humoral, desenvolvimento de auto-imunidades, entre outros. De 

fato, é amplamente conhecido que os organismos em desenvolvimento são mais 

suscetíveis aos agentes imunotóxicos (HOLSAPPLE et al., 2005; LADICS et al., 

2005). Exemplos destes compostos são: o arsênio (HOOD; HARRISON, 1982); 

hormônios esteroidais, como o dietilstilbestrol (HOLLADAY, 1999); contaminantes 

ambientais, como o 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina - o TCDD- (FAITH; MOORE, 

1977; LUSTER; FAITH; CLERK, 1979), entre outros. Assim, tendo em vista os 
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efeitos tóxicos e imunomoduladores da suainsonina, bem como do extrato da I. 

carnea, um dos objetivos do presente trabalho foi o de se observar se fêmeas 

tratadas com diferentes doses do RAF desta planta, apresentariam proles com 

seqüelas, tanto na organogênese dos órgãos linfóides, quanto no desenvolvimento 

da resposta imune natural, quando desafiados na idade adulta. Ressalte-se que este 

trabalho é o primeiro a estudar, no Brasil, os possíveis efeitos imunotóxicos de 

plantas de interesse veterinário. 

 Assim, o primeiro experimento perinatal visou avaliar os efeitos tóxicos e/ou 

imunotóxicos de diferentes doses do RAF da I. carnea sobre a prole de fêmeas 

tratadas do 6o ao 20o DG (14 dias), período este escolhido, pois já haveria ocorrido a 

implantação do embrião ao útero materno, podendo-se, desta maneira, verificar os 

efeitos da planta durante o período de organogênese e desenvolvimento fetal. A 

escolha deste período permitiria também evitar os possíveis efeitos 

imunomoduladores da suainsonina sobre células do sistema imune natural materno 

que poderiam promover, no momento da implantação do embrião, a rejeição da 

invasão trofoblástica embrionária e, consequentemente, sua reabsorção precoce 

(TODER; CARP; STRSSBURGER, 1994). 

  Em princípio, a administração do RAF da I. carnea se daria por via oral, na 

água de bebida dos animais; porém, nos estudos preliminares realizados foi 

observada uma diminuição significante no consumo de água, devido à baixa 

palatabilidade que o RAF proporcionava à solução, resultando também em queda do 

consumo de ração e conseqüente perda de peso, efeitos estes indesejáveis para um 

estudo perinatal de toxicidade; além de não ocorrer, desta forma, a ingestão da 

quantidade adequada do extrato da planta. Destarte, escolheu-se por administrar o 

RAF da I. carnea, por via oral através de gavage, adicionando-se um grupo 



 284

testemunha do grupo controle, que foi denominado de grupo branco, cujas fêmeas 

foram manipuladas apenas para mensuração de ganho de peso, consumo de ração 

e de água. Quando estes animais do grupo testemunha foram estatisticamente 

comparados com aqueles do grupo controle, os resultados indicaram que não foi 

observado qualquer efeito tóxico materno ou fetal, devido ao provável estresse 

produzido pela administração por gavage. Com base nestes resultados, o grupo 

branco não foi mais empregado nos experimentos subseqüentes. 

 Como já citado anteriormente, Pritchard, Huxtable e Dorling (1990) atribuiu à 

suainsonina a ocorrência de anorexia nervosa, em ratos; porém, no presente estudo 

perinatal, mais uma vez não houve qualquer diminuição deste parâmetro, bem como 

no consumo de água, agora considerando-se as fêmeas gestantes, durante toda a 

prenhez. 

 No entanto, quando se avaliou o ganho de peso total destas gestantes foi 

possível observar uma diminuição significante no ganho de peso daquelas mães 

pertencentes ao grupo que recebeu a dose de 7,0 g/kg do RAF, e devido ao desvio-

padrão elevado, não ocorreu a mesma significância quando da administração da 

maior dose (15,0 g/kg do RAF); porém, relacionar o menor ganho de peso com o 

efeito tóxico da planta pode ser errôneo, já que o número de filhotes das fêmeas, 

tanto do grupo tratado com 7,0 quanto daquele tratado com 15,0 g/kg do RAF foi, em 

média, menor do que aquele das fêmeas do grupo controle, sendo talvez, esta 

diminuição no ganho de peso total resultado do número de filhotes em gestação. 

 Quando foram realizadas as primeiras cesarianas com fêmeas representantes 

de cada grupo, para a coleta de diferentes órgãos para avaliação histopatológica, 

tanto das mães quanto dos fetos, e ainda, a retirada de órgãos linfóides fetais para a 

morfometria, houve a dificuldade para a coleta destes, pois o baço fetal possui 
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diminutas proporções e, além disto, todos os órgãos são muito friáveis, dificultando 

qualquer procedimento cirúrgico habitual sem que houvesse danos dos mesmos. Por 

isso, decidiu-se promover a eutanásia destes animais, mães e filhotes, no 7o dia pós-

parto, pois em estudo piloto realizado com filhotes desta idade (dados não 

mostrados) foi possível obter os órgãos em condições necessárias para os 

procedimentos do delineamento proposto.    

 Assim, com o objetivo de diminuir qualquer estresse, as fêmeas foram 

tratadas até o 20o DG, sendo manipuladas ainda no 21o dia, para avaliação de 

consumo de água, ração e ganho de peso, não sendo mais manuseadas até o 1o dia 

pós-parto. Porém, mesmo assim, foi observada a ocorrência de partos distócicos; no 

entanto, enquanto foi obserava uma única ocorrência de distocia em rata 

proveniente do grupo branco, este efeito foi observado em 5 ratas dos diferentes 

grupos experimentais. Ressalta-se que duas fêmeas do grupo que recebeu a maior 

dose da planta (15,0 g/kg) apresentaram a distocia; além disto, as outras fêmeas 

deste mesmo grupo, mostraram número reduzido da ninhada, tanto aquelas que 

tiveram o parto normal quanto aquela que foi submetida à cesariana (dado não 

mostrado). Portanto, pode-se concluir que esta dose de I. carnea deva ser muito 

tóxica para o estudo da gestação. 

 Quanto à avaliação do consumo de ração e água, bem como do ganho de 

peso das fêmeas tratadas ou não com o RAF da I. carnea depois do parto (7 dias), 

os dados obtidos mostraram que também não ocorreu comprometimento no apetite 

destas mães, bem como qualquer efeito tóxico tardio.  

 Em relação aos filhotes destas fêmeas que pariram naturalmente, foi 

observado que, embora as ninhadas de mães, controle e branco, fossem muito mais 

numerosas que aquelas tratadas com a planta, o que poderia diminuir o peso 
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individual de cada filhote, houve naquelas proles de fêmeas experimentais, 

diminuição no peso ao nascimento, sendo este efeito manifestado de forma dose-

dependente. As alterações encontradas no peso corporal dos filhotes ao 

nascimento, já podem indicar um possível sinal de toxicidade fetal. Porém, o ganho 

de peso destes filhotes, no período de 7 dias pós-parto, não se mostrou 

comprometido. 

 Já, em relação à avaliação do peso relativo de órgãos linfóides, como baço e 

timo, foi possível observar em filhotes de fêmeas que receberam a dose de 15,0 g/kg 

do RAF da I. carnea, aumento de cerca de 10% no peso relativo do baço, quando 

comparado àqueles de fêmeas do grupo controle. Porém, o estudo histopatológico 

revelou não haver qualquer alteração morfológica do órgão, o que difere de estudos 

realizados com animais adultos, que mostraram ser as células reticulares esplênicas, 

as primeiras a apresentarem vacuolizações características da intoxicação por 

suainsonina (JAMES; VAN KAMPEN, 1971; VAN KAMPEN; JAMES, 1972). Com 

base nestes dados, pode-se especular que a ausência de alterações morfológicas 

nas células esplênicas destes filhotes, seja decorrente da idade do filhote quando 

este órgão foi coletado; assim, nesta fase este órgão estaria ainda sendo povoado 

pelas diferentes linhagens celulares que o compõem, bem como a alta atividade 

hematopoiética neste período. 

 Quanto ao peso relativo do timo, foi observada uma diminuição do mesmo de 

forma dose-dependente, sendo este parâmetro, naqueles filhotes provenientes de 

ratas tratadas com 15,0 g/kg do RAF, cerca de 30% menor que aquele da prole do 

grupo controle. Porém, da mesma maneira que o observado no baço, a análise 

morfométrica e o estudo histopatológico não revelaram qualquer diferença ou 

alteração arquitetural do órgão. Contudo, a diminuição do peso relativo do timo e 
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aumento do peso esplênico podem sugerir um efeito tóxico direto da suainsonina, 

conforme será visto mais adiante quando se discutirá os efeitos da planta sobre os 

órgãos linfóides de ratos adultos e pré-púberes. 

 No estudo dos cortes histológicos das mães submetidas à cesariana, foi 

possível observar, claramente, o efeito tóxico característico da I. carnea sobre as 

células dos órgãos coletados, ou seja, vacuolização citoplasmática por todo o 

parênquima hepático, renal, vacuolização das células acinares do pâncreas e dos 

folículos tireoidianos; sendo a severidade das lesões, mais acentuadas na fêmea 

que recebeu a maior dose do RAF. Porém à histopatologia dos órgãos de fetos 

desta fêmea, não foi possível averiguar tais lesões, devido a estes estarem ainda em 

fase de desenvolvimento orgânico e consequentemente de difícil diagnóstico de 

lesão vacuolar empregando-se apenas a técnica do H.E. 

 Em contrapartida, no estudo histopatológico de fêmeas que receberam a 

maior dose do RAF, mas submetidas à eutanásia no 7o dia pós-parto, observou-se 

que seus órgãos apresentaram aspecto semelhante àqueles de fêmeas do grupo 

controle. Este achado mostra que após a retirada da planta, as lesões ocasionadas 

pela I. carnea são reversíveis. 

  Um importante achado refere-se aos resultados obtidos quando do estudo 

histopatológico nos filhotes destas mães. Assim, ao se avaliar os órgãos: tireóide, 

fígado, pâncreas e rins de proles de mães tratadas com a maior dose do RAF da 

planta, e avaliados no 7º dia de vida, observou-se a presença de vacúolos 

citoplasmáticos nestes tecidos. Este dado sugere que ocorra a passagem dos 

princípios ativos tóxicos da I. carnea pela placenta. Porém, deve-se considerar que 

estas proles foram submetidas à eutanásia somente 7 dias após o nascimento; 

portanto, estes filhotes mamaram durante este período. Sabendo-se que a 
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suainsonina é excretada pelo leite (JAMES; HARTLEY, 1977) não é possível lançar 

a hipótese de que as lesões aqui observadas sejam exclusivamente decorrentes da 

passagem transplacentária da suainsonina, questionando-se, assim, a possibilidade 

de haver eliminação deste alcalóide através do leite. De fato, a necessidade de se 

realizar tal procedimento se alicerça nos estudos conduzidos por Stegelmeier et al. 

(1994), os quais revelaram que a suainsonina pode ser excretada, tanto pela via 

urinária quanto pelo leite, por mais 8 dias após a última administração deste princípio 

ativo, o que poderia estar ocasionando as lesões observadas nestes filhotes. Para 

responder a esta pergunta, empregou-se como ferramenta de estudo perinatal a 

metodologia do cross-fostering.  

 Antes de proceder o cross-fostering, os filhotes foram pesados logo após o 

nascimento e, da mesma maneira que o observado no experimento anterior, este 

parâmetro nos filhotes de mães tratadas foi menor do que dos filhotes do grupo 

controle; porém, somente este parâmetro não indica que esteja ocorrendo exposição 

intra-uterina do princípio ativo, já que poderia estar havendo efeito tóxico da planta 

diretamente sobre a placenta. De fato, estudos realizados com placenta de felinos 

(WARREN et al., 1986) e com placentas humanas (NILSSEN et al., 1997) de 

indivíduos portadores da doença genética de armazenamento lisossomal, a α-

manosidosis, revelam que neste órgão existe uma grande atividade da enzima α-

manosidase, e desta forma, a suainsonina presente na I. carnea poderia estar 

promovendo lesões importantes na própria placenta e assim, gerar efeitos deletérios 

na prole destas fêmeas tratadas. 

A ocorrência de menor peso ao desmame tem sido relatada em animais de 

produção expostos às plantas que possuem a suainsonina como princípio ativo e 

este efeito tem sido atribuído à menor produção láctea pelas mães (JAMES, 1972). 
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Esta suposição também foi proposta por Nelson, James e Sharma (1980), os quais 

verificaram o mesmo efeito em filhotes de ratas tratadas com suainsonina. A 

diminuição no ganho de peso de filhotes do grupo RA-RA também foi observada no 

presente estudo; porém, não foram observadas alterações neste parâmetro em 

filhotes do grupo Cont-RA quando comparados com aqueles do grupo Cont-Cont. 

Assim, é possível presumir que a produção láctea de fêmeas expostas à suainsonina 

não estivesse comprometida no início do período de lactação. 

A avaliação histológica do tecido renal de filhotes de ambos os grupos RA-RA 

e RA-Cont revelaram a presença marcante de degeneração vacuolar das células do 

epitélio contornado renal; porém, estas alterações foram muito mais acentuadas 

naqueles filhotes do grupo RA-RA. Ainda, filhotes pertencentes ao grupo Cont-RA 

não apresentaram nenhuma lesão vacuolar no tecido epitelial renal, tanto no 3º 

quanto no 7º dia pós-natal. Estes resultados inferem em: primeiro, que os fetos 

foram expostos in utero à suainsonina e segundo, que as fêmeas tratadas com a I. 

carnea apenas durante a gestação continuam excretando a suainsonina pelo leite. 

Estes resultados também revelaram que a exposição dos fetos à suainsonina 

excretada no leite durante este curto período de tempo (7 dias) não é suficiente para 

induzir efeitos tóxicos, per se, mas podem aumentar a injúria induzida pela 

suainsonina durante a gestação.  

 Destarte, com este experimento do cross-fostering pôde-se concluir que, de 

fato, ocorre exposição trans-placentária dos filhotes de mães tratadas com a I. 

carnea e, ainda, que a permanência destes filhotes com estas mães aumenta os 

efeitos tóxicos da suainsonina na prole, já que ainda ocorre excreção pelo leite, e 

finalmente, a produção láctea de fêmeas tratadas com planta, quando avaliado por 

meio do ganho de peso dos filhotes após a troca, não está comprometida.  
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 Dando-se prosseguimento ao estudo perinatal, em que os filhotes de fêmeas 

tratadas durante a gestação seriam desafiados imunologicamente na idade adulta, a 

dose de 15,0 g/kg de RAF da I.carnea foi retirada, pois esta veio se mostrando 

bastante tóxica quando administrada durante a gestação, o que provavelmente 

dificultaria a composição deste grupo de animais no prazo máximo de 10 dias - 

período este escolhido para que não houvesse heterogeneidade entre as idades dos 

filhotes -, quando estes fossem submetidos aos desafios imunológicos. Os grupos 

experimentais foram, então, delineados de tal forma que os animais receberiam as 

doses de 1,0; 3,0 e 7,0 g/kg do RAF da planta.  

 Mais uma vez, não foi observado, durante o período de gestação, diferenças 

no consumo de ração e água pelas fêmeas gestantes entre os grupos, corroborando 

com os dados observados no experimento anterior. Quanto ao ganho de peso 

destas fêmeas gestantes, também não houve diferenças significantes, sendo 

possível observar que, em média, o número de filhotes por ninhada concorda com os 

valores de ganho de peso total. Assim, com base nestes parâmetros, verifica-se que 

a planta não promoveu toxicidade materna quando avaliou-se o ganho de peso. Em 

relação à avaliação do consumo de ração e água, bem como do ganho de peso, nos 

21 dias subseqüentes ao parto destas fêmeas (período de lactação), não foi 

observada qualquer alteração nestes parâmetros.  

 Por outro lado, quando se realizou a análise histopatológica dos diferentes 

tecidos coletados destas fêmeas no dia da secção cesariana, foi possível observar 

um aumento na intensidade das lesões vacuolares presentes nas células dos 

diferentes órgãos acometidos de ratas tratadas agora com 7,0 g/kg do RAF, quando 

comparado com aquelas ratas tratadas com 15,0 g/kg em todos os experimentos 

anteriormente realizados. Devido a esta observação, levantou-se a hipótese de que 
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a toxicidade da planta aumentou durante o decorrer do tempo em que este estudo 

foi realizado. Destarte, foi enviado para o Dr. Dale Gardner, do USDA-ARS-PPRL, 

uma amostra do RAF e da planta seca empregados para que a concentração de 

suainsonina nos mesmos fosse determinada, como será comentado mais adiante.  

 Quanto ao estudo histopatológico dos órgãos coletados após o desmame de 

fêmeas dos diferentes grupos experimentais, este não revelou haver qualquer sinal 

de vacuolizações celulares nos diferentes órgãos avaliados, reforçando a hipótese, 

já levantada anteriormente, acerca da recuperação destes animais após a retirada 

do tratamento. 

  Neste experimento realizado durante a gestação, da mesma maneira que o 

observado no anterior, verificou-se que houve diminuição do peso de filhotes 

tratados com 7,0 g/kg da planta. Indicando, portanto, o efeito de toxicidade fetal. 

Porém, após a retirada da administração do RAF às mães, os filhotes, tanto machos 

quanto fêmeas, apresentaram apenas um menor ganho de peso nos 7 primeiros 

dias de lactação (dado não mostrado), ficando este parâmetro equiparado no final da 

lactação, o que confirma que a excreção da suainsonina no leite, promove na prole, 

efeitos tóxicos. 

 A avaliação do parâmetro peso é muito utilizada em toxicologia para indicar a 

ocorrência de efeitos nocivos de uma determinada substância nos animais 

(STEVENS; GALLO, 1989). Em relação à avaliação do ganho de peso dos filhotes 

machos de mães experimentais, foi observado que este não diferiu daquele do 

grupo controle, indicando a ausência de efeito tóxico no período pós-desmame. Por 

outro lado, os filhotes fêmeas de mães tratadas com a maior dose da planta 

mostraram, neste período, um comportamento totalmente bizarro no que diz respeito 

a este parâmetro; pois, apesar de logo após o desmame não terem apresentado 
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qualquer diferença no ganho de peso, após a 6ª semana pós-desmame 

apresentaram menor ganho de peso. Assim, claramente verifica-se que o dimorfismo 

sexual interfere toxicidade tardia da I. carnear; no entanto, pouco poder ser 

teorizado, neste momento, sobre os mecanismos pelos quais estes ocorrem.  

 Para o estudo do sistema imune natural destes filhotes, foram utilizados 

apenas os machos, para que não houvesse qualquer efeito dos hormônios sexuais 

femininos sobre as respostas deste sistema, pois é sabido que várias linhagens 

celulares, tais como macrófagos, linfócitos B e linfócitos T, possuem receptores para 

o estrógeno, promovendo, em cada linhagem destas células, efeitos 

imunomoduladores diferentes (HASCHEK; ROUSSEAUX, 1999). Assim sendo, no 

dia programado para a avaliação do sistema imune, as fêmeas poderiam estar em 

diferentes fases do ciclo estral, fazendo com que os resultados fossem díspares 

devido a esta variável.  

 Os dados provenientes da avaliação da atividade macrofágica de células 

peritoneais destes filhotes, a saber: espraiamento, fagocitose e produção de 

peróxido de hidrogênio, mostraram não haver diferenças significantes entre os 

grupos. Da mesma forma, no que se refere à avaliação da inflamação crônica, 

induzida pela inoculação do Onco-BCG, também não foram observados, em nenhum 

dos períodos estudados, qualquer diferença significante entre os grupos. Ainda, o 

estudo da inflamação aguda, induzida pela inoculação do agente flogístico 

carragenina, mostrou haver precocidade no pico do edema induzido naqueles 

filhotes pertencentes aos grupos de mães que receberam 1,0 e 3,0 g/kg de RAF da 

I. carnea; porém, sem nenhum efeito prejudicial na evolução deste edema e tão 

pouco na recuperação deste processo inflamatório agudo. Portanto, não foi 
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observado nenhum possível efeito imunotóxico tardio sobre esta avaliação da 

inflamação aguda.  

 Uma vez que estes protocolos foram realizados 70 dias após o parto; 

portanto, sem qualquer possibilidade da presença dos princípios ativos tóxicos da 

planta no sangue destes filhotes, seja por passagem transplacentária e/ou 

veiculados pelo leite, descarta-se a possibilidade de que a inobservância de efeitos 

nestas avaliações aqui realizadas, estaria relacionada à inexistência de efeitos 

tóxicos diretos destas toxinas sobre as diferentes células envolvidas. Portanto, uma 

provável hipótese seria a de que esta ausência de efeito imunotóxico sobre as 

células inflamatórias destes filhotes, esteja relacionada ao fato de que estes 

alcalóides da I. carnea, não comprometeriam a linhagem progenitora mielóide, na 

medula óssea, durante a organogêse, período este de provável exposição aos 

princípios ativos tóxicos. Uma outra possibilidade que deve ser levantada, estaria 

relacionada às doses utilizadas neste segundo experimento. Assim, pode-se ainda 

supor que a maior dose aqui utilizada (7,0 g/kg), não promoveria disfunções nas 

células totipotentes e/ou no próprio micro-ambiente da medula.  

 Quanto ao aumento da toxicidade da I. carnea, de fato, a avaliação 

quantitativa dos alcalóides presentes no RAF, bem como nas folhas secas de I. 

carnea enviados ao Dr. Dale Gardner, revelou haver uma maior concentração de 

suainsonina, tanto no RAF da I. carnea, quanto nas folhas. Até antes desta análise 

acreditava-se que a administração da maior dose de I. carnea (15,0 g/kg) continha 

valores próximos a 2,0 mg de suainsonina; no entanto, pelos resultados obtidos das 

análises realizadas no PPRL, a dose de suainsonina que estava sendo administrada 

às ratas era na verdade de 8,7 mg, mais de 4 vezes aquela estabelecida para esta 

pesquisa. 
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 No entanto, a dúvida do que poderia estar ocorrendo com a planta para que 

houvesse aumento das concentrações de princípios ativos ainda persiste; afinal, 

além dos protocolos para extração do RAF não terem sido modificados, 

padronizaram-se as datas de coleta da planta, que deveria ocorrer sempre entre os 

meses de maio a junho e o local da coleta sempre foi o mesmo, ou seja, nas 

dependências do CEPTOX, Campus de Pirassununga. Embora o local de coleta e a 

época do ano tenham sido os mesmos, deve-se considerar que é amplamente 

sabido que fatores como: precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar, 

luminosidade, entre outros, podem também influenciar diretamente a produção de 

metabólitos secundários de vegetais (TOKARNIA; DÖBEREINER; PEIXOTO, 2000). 

Desta maneira, é possível supor que alguns destes fatores ambientais possam ter 

sido alterados e, desta maneira, ter acarretado em uma maior produção dos 

alcalóides da I. carnea. 

 Por outro lado, uma busca na literatura revelou haver algumas pesquisas que 

creditam a produção de suainsonina presente em algumas plantas, como a 

Oxytropis lambertii (Locoweed – EUA) a fungos (BRAUN et al., 2003; MCLAIN-

ROMERO et al., 2004). Assim, pode-se depreender com estes estudos, que talvez 

as concentrações de suainsonina da I. carnea estivessem aumentadas devido à 

presença de fungos semelhantes àqueles presentes nas folhas da Oxytropis 

lambertii; porém, não foi possível se fazer qualquer pesquisa no sentido de 

esclarecer tal possibilidade. 

 Tomando-se em mãos a nova concentração de suainsonina no RAF e 

também a suainsonina pura cedida pelo Dr. Dale Gardner, foi realizado em 

colaboração com este pesquisador um experimento no qual a dose de 7,0 g/kg do 

RAF ou 4,0 mg/kg de suainsonina seria administrada à ratas gestantes com o 
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objetivo de se avaliar a quantidade deste alcalóide, tanto no líquido amniótico em 

diferentes períodos da gestação, quanto a sua concentração no soro das ratas 

gestantes nos mesmos períodos. 

Quando se realizou as secções cesarianas das ratas tratadas, tanto com o 

RAF da I. carnea quanto com a suainsonina, pôde-se observar alterações 

macroscópicas importantes nos tecidos materno-fetais, que mostraram-se de cor 

enegrecida e com conteúdo amniótico de coloração amarelada, no entanto, até o 

presente momento, pouco pode ser discutido acerca de tais alterações. Porém, sem 

dúvida alguma, a passagem transplacentária da suainsonina ou dos demais 

princípios ativos tóxicos presentes no RAF da I. carnea estaria promovendo tais 

lesões e, provavelmente, a morte de filhotes, como verificado nos experimentos 

anteriores, daquelas primeiras fêmeas tratadas com o RAF durante a gestação e que 

pariram normalmente. 

 Apesar da quantidade de suainsonina empregada ser semelhante àquela 

presente no RAF de I. carnea administrado às fêmeas gestantes, foi possível 

observar em ambos os períodos experimentais realizados, que a suainsonina 

pareceu possuir uma toxicidade maior do que o RAF da I. carnea, em todos os 

parâmetros estudados, inclusive no consumo de água (apesar da não significância 

estatística). Concorda com esta observação, os resultados obtidos da análise 

histológica dos tecidos de fêmeas tratadas com o princípio ativo tóxico até os 14 dias 

de gestação, nos quais foi possível observar que as lesões vacuolares dos 

diferentes órgãos destas fêmeas mostraram-se mais intensas que daquelas fêmeas 

tratadas com o resíduo da planta. Porém, no decorrer do período experimental (no 

21º DG) as lesões teciduais de ambos os tratamentos se equiparam. Uma possível 

explicação para o observado no 14º dia poderia estar relacionada à presença de 
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outras substâncias no RAF, além das calisteginas, que poderiam estar interferindo 

na absorção da suainsonina na luz intestinal, ou por competição de receptores, ou 

mesmo sua inibição.  

Ainda em relação ao experimento realizado durante a gestação com o RAF e 

a suainsonina, os resultados da histologia diferiram daqueles obtidos anteriormente, 

no qual se administrou o RAF da I. carnea e as mesmas quantidades dos diferentes 

alcalóides presentes neste extrato, isoladamente. Assim, no experimento anterior se 

verificou que as lesões produzidas pelo RAF foram mais intensas que aquelas 

causadas pela administração isolada da suainsonina. Naquele momento, propôs-se 

que o fato das lesões terem sido mais severas nas ratas tratadas com o RAF, do que 

com a suainsonina, tenha sido decorrente do efeito sinérgico das calisteginas e da 

suainsonina. Porém, neste último experimento, verificou-se que as lesões nas 

fêmeas tratadas com o RAF e com a suainsonina aos 21 dias de gestação, não 

diferiram na intensidade.  

Algumas hipóteses poderiam ser levantadas para justificar esta discrepância 

entre os resultados obtidos neste experimento com aquele realizado com os 

alcalóides isoladamente: o estado fisiológico da gestação poderia tornar as fêmeas 

mais suscetíveis aos efeitos tóxicos dos princípios ativos, principalmente da 

suainsonina; ainda, deve-se considerar a variação no grau de pureza da suainsonina 

administrada, já que aquela utilizada anteriormente fora cedida pelo Dr. Naoki Asano 

(Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Hokuriku, em Kanazawa, 

Japão) e a suainsonina empregada neste último experimento foi cedida pelo Dr. 

Dale Gardner; porém, o que melhor explicaria está divergência entre os resultados 

observados seria a diferença na quantidade de suainsonina administrada. Neste 

sentido, neste último experimento a dose administrada foi de 4,0 mg/kg, enquanto 
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que no anterior as ratas receberam 1,8 mg/kg de suainsonina. Desta maneira, é 

provável que as lesões ocasionadas pela maior dose deste alcalóide alcançaram o 

máximo de intensidade, não sendo possível detectar a eventual participação dos 

alcalóides nortropânicos (isto é, as calisteginas) quando da administração do RAF da 

I. carnea. Portanto, é possível levantar a hipótese de que a semelhança na 

intensidade das lesões vacuolares observadas nas fêmeas tratadas com a planta ou 

com suainsonina, quando estudadas no 21º DG, seja decorrente deste fato. 

 Em relação aos efeitos tóxicos da planta sobre o SNC, mais uma vez não foi 

observada qualquer lesão vacuolar sobre este órgão, à semelhança de todos os 

experimentos anteriormente realizados, sendo, desta forma, questionado se o efeito 

anorexígeno é realmente de origem nervosa. Por outro lado, devido à ocorrência de 

tão notável alteração vacuolar nas células acinares do pâncreas exócrino de animais 

tratados, tanto com a suainsonina isoladamente, quanto com o extrato da I. carnea, 

conjecturou-se que a diminuição no consumo de ração e diminuição no ganho de 

peso das ratas seja decorrente dos efeitos deletérios sobre este órgão. Para melhor 

esclarecer tal suposição seria necessário realizar testes enzimáticos que 

evidenciassem o comprometimento deste órgão em produzir enzimas digestivas, que 

trariam desconforto ao animal e conseqüentemente menor ingesta de alimentos; 

ensaios estes que não são escopo desta pesquisa; porém, seriam de grande 

importância, uma vez que as lesões no pâncreas exócrino produzidas pela I. carnea 

não são exclusivas de ratos, mas também de espécies animais de interesse 

econômico (SCHUMAHER-HENRIQUE et al., 2003).  

  Sabe-se que no primeiro terço da gestação a composição do líquido 

amniótico é muito influenciada pelos bioprodutos fetais, os quais podem se difundir 

através das membranas orofaríngeas e cloacais e, na metade final da gestação, a 
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urina fetal é a principal fonte deste líquido (JAUNIAUX et al., 1994). No presente 

trabalho, a amniocentese realizada no 14º e 21º DG revelou a presença de 

suainsonina neste compartimento líquido; assim, é possível afirmar que o feto é 

exposto ao alcalóide devido à passagem deste composto pela placenta, confirmando 

os resultados obtidos no cross-fostering.  

Um dado interessante observado foi que, enquanto as mães apresentaram 

concentrações séricas de suainsonina praticamente constantes durante a gestação, 

houve um aumento progressivo na concentração deste alcalóide no líquido 

amniótico. De fato, a suainsonina é eliminada do organismo pela urina (BOWEN et 

al., 1993); porém, os fetos o fazem para o interior da cavidade amniótica. Esta 

característica na cinética na excreção contribui para uma maior extensão da 

exposição fetal à suainsonina, uma vez que no terço final da gestação, este líquido 

tem livre acesso pelos tratos digestivo e respiratório do feto (UNDERWOOD; 

GILBERT; SHERMAN, 2005). 

 Dando-se prosseguimento aos estudos que objetivaram verificar os possíveis 

efeitos tóxicos no período perinatal de ratas tratadas com o RAF da I. carnea, nesta 

parte da pesquisa realizou-se, especificamente, a avaliação dos efeitos tóxicos da 

planta durante a lactação. 

 De forma contrária ao que fora observado em estudo anteriormente realizado 

com ratas gestantes que receberam o RAF da I. carnea durante a gestação, as 

fêmeas lactantes, tratadas com as maiores doses deste resíduo, apresentaram 

menor consumo de ração. Paradoxalmente, estas mostraram, ao final do período 

experimental, aumento no ganho de peso. 

 Ao confrontar os dados referentes ao consumo de ração de fêmeas lactantes 

com o ganho de peso médio de sua prole, pôde-se observar que no período da 
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lactação, em que há menor ingesta de ração pelas mães, há também menor ganho 

de peso de seus filhotes. Neste sentido, verifica-se que o efeito sobre o menor 

consumo de ração das lactantes, reflete-se diretamente no menor ganho de peso de 

sua prole. Assim, pode-se supor que a excreção dos princípios ativos tóxicos da I. 

carnea pelo leite esteja promovendo na prole, alterações que levem ao menor 

consumo de leite e, conseqüentemente, faça com que as mães ingiram menor 

quantidade de alimentos e desvio dos nutrientes que deveriam ser destinados à 

prole, às próprias lactantes, acarretando nas mesmas, o maior ganho de peso 

observado. 

  O estudo histopatológico da prole claramente evidenciou em filhotes de 

lactantes submetidos à eutanásia no 14º dia de lactação, a presença de lesões 

vacuolares em tireóide e nos túbulos contornados do rim. Este achado foi o primeiro 

a mostrar tal alteração em roedores. Este estudo corrobora com aquele conduzido 

por James e Hartley (1977), no qual verificaram que o leite de vacas tratadas com as 

denominadas “Locoweeds” (Oxytropis spp e Astragalus spp), cujo princípio ativo 

tóxico é a suainsonina, promoveu em novilhos, cabritos e cordeiros, lesões 

vacuolares características deste alcalóide, mostrando, desta forma, a veiculação 

deste alcalóide pelo leite, causando a toxicidade de maneira indireta. 

 A continuidade da avaliação do ganho de peso após o desmame revelou que 

filhotes de lactantes tratadas com a planta apresentaram ganho de peso maior do 

que daqueles pertencentes às fêmeas do grupo controle, sendo que entre os 

machos avaliados, somente aqueles do grupo de mães que receberam 3,0 g/kg do 

RAF apresentaram ganho de peso maior e entre os filhotes fêmeas, todas ganharam 

mais peso nas 6 semanas subseqüentes ao desmame, quando comparadas às 

proles de mães do grupo controle. Entre os machos e fêmeas, o ganho de peso total 
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chegou a ser de 10% e 12% maior, respectivamente, em relação aos seus pares do 

grupo controle. Os fatores que concorreram para a ocorrência deste fato são, ainda, 

desconhecidos. É, portanto, necessário se investigar melhor as possíveis 

interferências que a planta possa estar promovendo no metabolismo destes animais. 

 A avaliação da atividade de macrófagos peritoneais, de filhotes fêmeas 

adultas, de mães tratadas ou não com o resíduo da planta durante a lactação, não 

evidenciou qualquer efeito imunomodulatório dos princípios ativos da I. carnea sobre 

estas células estudadas. Uma possível explicação para esta inobservância de 

ativação macrofágica poderia estar relacionada ao fato de terem sido utilizadas 

apenas fêmeas neste experimento, cujo ciclo estral poderia interferir como variável 

na análise. Embora conscientes deste efeito, não foi possível evitar a utilização de 

fêmeas neste experimento, já que não havia machos suficientes para todos os 

procedimentos experimentais. Porém, o mais provável da inobservância de qualquer 

efeito, não seja devido à interferência do ciclo estral e sim do fato da exposição à 

planta ter ocorrido em período muito distante daquele em que se realizou a 

avaliação proposta, podendo ter ocorrido, neste período, ou a renovação dos 

macrófagos ou mesmo, a reversão de qualquer efeito deletério, como aqueles 

observados nas células dos diferentes tecidos de ratas tratadas com o RAF.  

  O estudo da inflamação crônica e da evolução do granuloma induzida pelo 

Onco-BCG no coxim plantar dos animais, não revelou haver diferença significante, 

em nenhum dos períodos analisados; por outro lado, um fato que chamou bastante a 

atenção foi a ocorrência de processo inflamatório nas articulações (artrite) dos 

animais que receberam este desafio imunológico; porém, este efeito ocorreu apenas 

naqueles filhotes de fêmeas tratadas com o RAF da I. carnea. Alguns dos animais 

que apresentaram a artrite tiveram que ser submetidos à eutanásia, pois não tinham 
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condições de se manterem em estação e tão pouco de se alimentarem devido ao 

estado de dor manifestado. Deve-se salientar que a severidade das inflamações 

articulares não estavam relacionadas às doses aqui empregadas. 

 Após a documentação fotográfica dos animais afetados e a morte destes, 

coletaram-se as articulações dos mesmos para avaliação histológica das lesões, 

para poder melhor entender o que estava acometendo estes animais. Pelo 

diagnóstico realizado, no qual se verificou a presença maciça de células 

inflamatórias, necrose trabecular e degeneração cartilagínea das articulações, pode 

ser sugerido que tal fenômeno seja decorrente da auto-imunidade desencadeada 

por desafio imunológico (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 1997). Sabe-se que, durante 

a maturação de linfócitos T e B, ainda nos órgãos linfóides primários (timo e medula 

óssea), existem mecanismos que fazem com que estas células que reagem a 

antígenos próprios sejam, ou deletadas por apoptose, ou induzidas a tornarem-se 

tolerantes aos mesmos antes de serem liberadas para circulação. Porém, alguns 

linfócitos que reconhecem o próprio conseguem “escapar” deste mecanismo de 

seleção negativa (MATZINGER, 1994), mas ao adentrarem nos órgãos linfóides 

secundários (linfonodos e baço) têm sua ativação suprimida por alguns subtipos 

específicos de linfócitos T, denominados de T regulatórios (Treg), cujo mecanismo é 

ainda, matéria de extensas investigações, pois acredita-se que estas células tenham 

um grande papel no desenvolvimento da auto-imunidade (BLOOM; SALGAME; 

DIAMOND, 1992). 

 Durante o amadurecimento de linfócitos, ainda nos órgãos primários (medula 

óssea e timo), existe um intenso contato destas células com as células epiteliais 

destes órgãos, via molécula principal de histocompatibilidade do tipo I (MHC-I) e 

também com células apresentadoras de antígeno (APCs), que apresentam 
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antígenos próprios, no contexto do MHC-II, para a deleção ou indução de tolerância 

daqueles linfócitos que os reconhecem (NOSSAL, 1994). 

 Reunindo-se todas estas informações, pode-se levantar a hipótese de que, a 

artrite desenvolvida por estes animais expostos aos princípios ativos da planta, 

durante a lactação, período em que o timo, bem como a medula se encontram com 

grande quantidade de linfócitos imaturos (HOLLÄNDER et al., 2006), a presença 

destas toxinas possam, de alguma forma, estar interferindo na homeostase dos 

receptores de membranas de células epiteliais, bem como alterando as moléculas de 

superfície de APCs, levando a ocorrência de auto-imunidade após a forte 

estimulação antigênica que o Onco-BCG promove, ou seja, as alterações 

promovidas pela suainsonina em glicoproteínas de superfície podem, de certa 

maneira, estar ocasionando comprometimento na seleção negativa ou positiva de 

linfócitos auto-reativos.  

 Em relação à indução da inflamação aguda ocasionada pelo agente flogístico 

carragenina, foi observado que o edema inflamatório de machos pertencentes às 

mães tratadas com 3,0 g/kg do RAF da I. carnea, apresentaram menor edema 

quando comparado com os animais do grupo controle; porém, o efeito verificado não 

chega a ser considerado como antiinflamatório ou imunotóxico sobre mastócitos 

(células-alvo da carragenina), pois a evolução do edema não foi comprometida em 

momento algum, nem no que diz respeito ao pico de inflamação, o qual à 

semelhança dos outros animais estudados, ocorreu na 4ª hora após inóculo, e nem 

na involução edematosa, a qual ocorreu normalmente, não tendo havido 

perpetuação do estado inflamatório, denotando que a atividade dos mastócitos, bem 

como das substâncias pró-inflamatórias por eles liberadas, não foram 

comprometidas. 



 303

Para a confirmação das quantidades de suainsonina presentes no leite das 

ratas, bem como para observar se a produção láctea de ratas tratadas com a planta 

estaria comprometida, objetivou-se repetir a administração da maior dose utilizada 

neste estudo (15,0 g/kg do RAF da I. carnea) para proceder-se a mensuração da 

produção láctea materna, bem como a coleta de amostras de leite, para quantificar e 

avaliar a atividade enzimática da suainsonina sabidamente excretada pelo leite 

(JAMES; HARTLEY, 1977). 

 Nesse segundo experimento verificou-se que durante todo o período 

experimental houve diminuição, tanto no consumo de ração, no consumo de água, 

quanto no ganho de peso das mães tratadas com o RAF da I. carnea e, da mesma 

forma, diminuição no ganho de peso da ninhada destas fêmeas, dados díspares 

daqueles obtidos no primeiro experimento também administrando a planta durante a 

lactação. No entanto, o experimento ora discutido difere do anterior, devido ao fato 

das fêmeas terem recebido, no 3º, 7º, 14º e 21º dia de lactação, a ocitocina para 

indução da produção láctea, já que a administração deste hormônio permite o 

esvaziamento quase que completo do leite na glândula mamária (BENES et al., 

2002). Uma conjectura a ser levantada, neste momento, seria a de que a 

administração da ocitocina poderia estar interferindo nestes parâmetros avaliados. 

Porém, esta hipótese pode ser descartada, já que as lactantes do grupo controle, 

que também foram submetidas a este procedimento, não apresentaram tal 

comportamento, depreendendo-se, desta forma, que houve toxicidade materna pela 

planta. 

Quanto à determinação da produção de leite de fêmeas tratadas ou não com 

o RAF da I. carnea, utilizando o procedimento proposto por Otha (2002) e Pavelka et 

al. (2002), resolveu-se abandonar tal análise, uma vez que o jejum forçado (10 
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horas) de filhotes de mães tratadas com a planta, causou a morte de toda uma 

ninhada, o que poderia, caso fosse dada continuidade no protocolo, comprometer o 

restante do experimento, haja vista que os desafios imunes a serem realizados na 

idade adulta da prole, seriam repetidos. Por outro lado, a coleta de leite foi bem 

sucedida e as quantificações realizadas em colaboração com o Prof. Dr. Naoki 

Asano em colaboração com a Dra. Mitsue Haraguchi do Instituto Biológico de São 

Paulo. 

As análises químicas do leite confirmam os resultados do cross-fostering e 

corroboram com estudo previamente realizados por Taylor e Strickland (2002) no 

qual é verificada a eliminação da suainsonina no leite de ruminantes. Um dado 

interessante observado no presente trabalho foi a maior quantidade de suainsonina 

detectada na primeira semana de lactação, comparada com os períodos 

subseqüentes. Como em ratos, está bem estabelecido que há menor produção de 

leite na primeira semana de lactação, que nas semanas subseqüentes (MORAG; 

POPLIKER; YAGIL, 1975; SAMPSON; JANSEN, 1984; LOMPO-OUEDRAOGO et 

al., 2004), pode-se teorizar que a suainsonina excretada na primeira semana 

encontra-se mais concentrada devido ao reduzido volume de leite eliminado e, 

quando o pico de lactação é alcançado com aumento do volume lácteo o alcalóide 

acaba se diluindo. 

A comparação das lesões vacuolares observadas nos tecidos de filhotes 

submetidos à eutanásia nos diferentes períodos, evidencia que foi no 14º dia de vida 

que as vacuolizações mostraram-se mais severas; por outro lado, no último dia de 

lactação, houve menor severidade destas lesões, fato que pode estar relacionado à 

menor quantidade de suainsonina no leite neste período e ao início da ingesta de 
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ração pelos filhotes, que começa ao redor dos 14 dias de vida, período em que estes 

passam a abrir os olhos e a explorar o ambiente (ALDER; ZBINDEN, 1977). 

Para a avaliação do sistema imune natural destes filhotes, inicialmente foi 

proposto realizar os diferentes protocolos somente com machos, o que minimizaria 

qualquer interferência dos hormônios do ciclo estral das fêmeas sobre as diferentes 

células do sistema imune (HACHEK; ROUSSEAUX, 1999); porém, devido à grande 

mortalidade dos filhotes machos, associado à necessidade de retirada de alguns 

destes animais para a análise histopatológica, foi necessário que se utilizassem 

fêmeas em alguns experimentos desta avaliação. Destarte, apenas a avaliação da 

inflamação crônica induzida pelo Onco-BCG pode ser realizada somente com 

machos. 

 Quando se avaliou na idade adulta aquelas fêmeas provenientes de mães 

tratadas com a planta durante a lactação, quanto à atividade de macrófagos 

peritoneais, não foi observada qualquer alteração nos parâmetros da imunidade 

natural estudados. O mesmo tendo sido observado quanto ao estudo da inflamação 

aguda induzida pelo agente flogístico, carragenina. Da mesma forma, no que se 

refere à avaliação da inflamação crônica, induzida pela inoculação do Onco-BCG, 

também não se verificou, em nenhum dos períodos estudados, qualquer diferença 

significante no volume da pata dos animais pertencentes aos diferentes grupos 

experimentais. Porém, mais uma vez pôde ser presenciada a ocorrência de artrite 

em todas as articulações dos membros, naqueles ratos de mães tratadas com o RAF 

da I. carnea durante a lactação. A análise histopatológica destas articulações 

mostrou resultados semelhantes àqueles descritos anteriormente, corroborando com 

a hipótese de que se desenvolva processo auto-imune.  
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 Vários são os relatos de que a inoculação do Onco-BCG possa induzir auto-

imunidade (ENGELMAN; SONNENFIELD; DAUPHINEE, 1981; SILVEIRA; BAXTER, 

2001), tanto em animais de laboratório, quanto em seres humanos. Porém, qual 

seria a razão de que somente a prole de ratas tratadas com a planta durante a 

lactação, tanto neste experimento como naquele reportado anteriormente, 

manifestassem tal alteração?  

 Anteriormente, neste mesmo estudo, levantou-se a teoria da interferência da 

suainsonina na homeostase dos receptores de membranas de células epiteliais 

(MHCII), bem como alterando as moléculas de superfície de células apresentadoras 

de antígeno (APCs) nos órgãos linfóides primários. Reforça esta hipótese os 

achados encontrados neste laboratório nos quais se verificou diminuição no peso 

relativo do timo de filhotes de mães tratadas com a planta, durante o período 

gestacional, e também um estudo toxicocinético conduzido por Bowen et al. (1997) 

no qual foi observado ser o timo o órgão onde a suainsonina é encontrada em maior 

concentração, em camundongos administrados por via intravenosa, com este 

princípio ativo tóxico.  

 Assim, procurando melhor esclarecer esta hipótese levantada, delineou-se um 

experimento utilizando-se alguns parâmetros preliminares para avaliar o efeito da I. 

carnea sobre órgãos linfóides (LUSTER et al., 1988). O experimento foi realizado 

comparando-se o possível efeito imunotóxico da planta em ratos na idade pré-

púbere (21 dias de vida) e em animais adultos jovens (70 dias de vida). Os 

resultados referentes aos animais em idade pré-púbere revelaram que a única 

alteração que estes apresentaram foi a diminuição no peso relativo do timo. Poderia 

se suspeitar que este resultado obtido fosse decorrente da menor ingesta de 

alimentos, já que a desnutrição promove efeito deletério sobre este órgão linfóide 
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(DESCOTES, 1999); porém, como estes animais não tiveram qualquer alteração no 

consumo de ração, bem como no ganho de peso, pode-se depreender que este 

efeito no timo seja devido a uma ação direta do(s) princípio(s) ativo(s) da I. carnea. 

Contudo, nenhum efeito imunotóxico foi observado neste órgão linfóide de animais 

adultos, mesmo estes apresentando menor consumo de ração e menor ganho de 

peso.  

 Estes resultados, analisados em conjunto, mostram que animais jovens são 

mais susceptíveis à ação da suainsonina sobre o timo do que aqueles adultos, 

podendo assim confirmar que a exposição de filhotes lactentes de mãe tratada com 

a planta podem sim estar desenvolvendo alterações na imunocompetência de 

linfócitos T e por isto mais propensos a desenvolverem doenças imunomediadas, 

como a auto-imunidade. 

 Ainda neste experimento, quando se realizou a contagem de células da 

medula óssea, foi observada uma diminuição no número destas células 

hematopoéticas, que compreendem tanto as linhagens eritróide, mielóide quanto 

linfóide; porém, este efeito foi observado apenas nos ratos adultos, independente da 

dose de RAF da I. carnea administrada. Estudos realizados por Oredipe et al. (1991, 

2003a, 2003b) evidenciaram que o tratamento de camundongos com a suainsonina 

produzia nestes animais aumento da celularidade de medula óssea em até 5 vezes, 

sendo, inclusive, sugerido por estes autores o uso desta substância em pacientes 

portadores de neoplasias submetidos à quimioterapia; porém, estudos realizados em 

nosso laboratório por Latorre et al. (2004), também nesta mesma espécie animal, 

repetindo aqueles realizados pelo autor acima citado, não revelaram haver nenhuma 

alteração na contagem global de células da medula óssea. O presente projeto de 

pesquisa corrobora com este estudo realizado em nosso laboratório e, ainda, mostra 
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que a administração da I. carnea, cujo principal princípio ativo tóxico é a 

suainsonina, promove toxicidade sobre a medula óssea de ratos, evidenciando que 

estudos farmacológicos e toxicológicos com este alcalóide devem ser melhor 

avaliados, utilizando-se outros parâmetros para aferir os reais efeitos produzidos em 

diferentes modelos animais antes de se propor o seu uso em humanos.  

 Ainda em relação à celularidade de medula óssea, pouco pode ser 

especulado sobre qual linhagem de células a planta promove efeito deletério, pois 

ao realizar-se o panótico rápido para corar os esfregaços de sangue periférico, bem 

como corar as amostras de células da medula óssea para proceder a contagem 

diferencial das mesmas, este reagente rompeu a maioria das células, 

impossibilitando, desta forma, tal diferenciação. No entanto, em um estudo realizado 

por Moremen (2002), evidenciou que camundongos knockouts para o gene da 

manosidase II do Complexo de Golgi apresentavam alterações importantes no 

hemograma, especificamente na série vermelha, com diminuição de eritrócitos 

circulantes, podendo ser assim sugerido, que a linhagem eritróide medular se 

encontrava comprometida pela ação da suainsonina. 

 Os resultados referentes ao aumento do peso relativo do baço dos animais 

adultos tratados com a planta devem ser conseqüentes da congestão 

(esplenomegalia) que este órgão experimentou, denotando na verdade, efeito tóxico 

da planta sobre o mesmo e não efeito imunotóxico, pois não foi observada nenhuma 

alteração na celularidade deste órgão (células brancas). Ainda, vale ressaltar que 

em estudos realizados com camundongos knockouts para o gene da enzima 

manosidase II do Complexo de Golgi, estes além das alterações acima citadas, 

também apresentavam esplenomegalia (MOREMEN, 2002). 
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 Tomando-se em conjunto os resultados até aqui obtidos, como diminuição no 

peso relativo do timo de filhotes de ratas tratadas com o RAF da I. carnea, durante a 

gestação, desenvolvimento de artrite imuno-mediada em filhotes adultos de mães 

tratadas com a planta, durante a lactação, e os dados preliminares de 

imunotoxicidade em ratos pré-púberes e adultos tratados com o RAF da planta, 

verifica-se claramente, que a I. carnea produz efeito tóxico sobre o sistema imune 

adquirido. 

Devido ao fato da imunotoxicologia ser uma disciplina recente e os protocolos 

para o estudo de xenobióticos sobre o sistema imune ainda estarem sendo 

validados, algumas organizações tais como: The Office of Pesticide Programs of the 

US Environmental Protection Agency (US-EPA), The US Food and Drug 

Administration, (US-FDA), The Organization for Economic Development and 

Cooperation (OECD), entre outras, determinam que há a necessidade de se 

proceder estes estudos utilizando-se de ensaios preliminares simples que denotem 

se o agente a ser estudado possui efeito imunotóxico para então, caso haja indícios 

de tal efeito, verticalizar os ensaios com objetivo de evidenciar sobre qual 

compartimento do sistema imune tal substância esta causando seus efeitos tóxicos e 

qual o seu mecanismo de toxicidade (LUSTER et al., 1988).  

Assim, com o objetivo de se avaliar a resposta imune humoral de ratos, 

empregou-se dois protocolos, nos quais se poderia analisar a produção de 

anticorpos total (análise de anticorpos séricos), bem como aquela confinada no 

baço. 

Quando foi realizada a titulação de anticorpos anti-SRBC de animais, tanto na 

idade pré-púbere quanto na idade adulta, observou-se a ocorrência de um aumento 

nos títulos de anticorpos de animais de ambas as faixas etárias e também em 
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praticamente todas as doses administradas. Porém, quando se realizou o PFC, que 

também avalia a resposta imune humoral, não mais relacionado à concentração de 

anticorpos séricos, mas sim ao número de linfócitos B produtores destas 

imunoglobulinas no baço, foi possível observar que apenas ratos na idade pré-

púbere apresentaram aumento no número destas células. Uma possível explicação 

para esta observação estaria relacionada ao fato da suainsonina promover efeito 

deletério sobre as células imunes residentes no baço de animais adultos, uma vez 

que este alcalóide também possui afinidade por este órgão linfóide (BOWEN et al., 

1993). De fato, apenas os animais adultos apresentaram esplenomegalia não 

acompanhada de aumento de celularidade, denotando a toxicidade.  

E por que nestes animais mais velhos a produção de anticorpos anti-SRBC 

estaria aumentada, à semelhança dos animais mais jovens? A resposta imune 

humoral se desenvolve obrigatoriamente no interior de órgãos linfóides secundários 

(baço e linfonodos), e até o presente momento, ao contrário do que se sabe a 

respeito da toxicocinética da suainsonina sobre o baço, não há, na literatura, 

nenhum trabalho que relate os efeitos deste alcalóide nos linfonodos, os quais 

podem não possuir afinidade por este composto, portanto, pode-se supor que ocorra 

nos mesmos, franco desenvolvimento da resposta imune humoral e produção de 

anticorpos. 

E por que o tratamento com a planta promoveu nestes animais maior título de 

anticorpos anti-SRBC? Vários são os trabalhos que relacionam o efeito 

imunoestimulante da suainsonina sobre diferentes linhagens de linfócitos, como 

linfócitos T helper (Th) do tipo 1, com aumento na produção de IL-2 (BOWLIN; 

SUNKARA, 1988), maior atividade de linfócitos T citotóxicos (YAGITA; SAKSELA, 

1990), linfócitos NK (BOWLIN et al, 1989), efeitos estes resultantes da atividade da 
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suainsonina sobre a manosidase II do Complexo de Golgi; porém, nenhum estudo 

até o momento avaliou os efeitos da suainsonina sobre os linfócitos B, bem como 

nos linfócitos Th do tipo 2, os quais estão intimamente relacionados no 

desenvolvimento da resposta imune humoral após sensibilização com SRBC 

(resposta humoral T-dependente) (DESCOTES 1999). Infelizmente, com o término 

do presente projeto, tal conjectura não poderá ser confirmada neste momento; no 

entanto, desperta para experimentos futuros, assunto a ser investigado neste 

laboratório.  

Quando se delineou o desenvolvimento do DTH, modelo que avalia 

especificamente a resposta imune do tipo celular mediada por linfócitos Th do tipo 1, 

linfócitos T citotóxicos e macrófagos, imaginou-se que haveria nos animais tratados 

com a planta, um aumento nesta resposta, haja vista os dados acerca do efeito 

imunoestimulante da suainsonina sobre as células envolvidas nesta reação, como 

anteriormente mencionado; no entanto, este fato não foi verificado nesta avaliação. 

Uma possível explicação para a não observância deste efeito poderia estar 

relacionada à diferença de modelo empregado; neste sentido, naqueles estudos nos 

quais se verificou um efeito imunoestimulante do alcalóide indolizidínico, empregou-

se estudos in vitro (diferentes linhagens celulares) ou utilizou-se o camundongo, 

enquanto que nesta pesquisa foi escolhido o rato como sujeito experimental.  

Assim, com os dados reunidos até o momento, não é possível explicar a 

ocorrência do desenvolvimento da artrite imunomediada, verificada naqueles filhotes 

de mães tratadas durante a lactação com a I. carnea, e desafiados com o Onco-BCG 

na idade adulta.  No entanto, este fato não implica que tal efeito não foi provocado 

pela exposição destes filhotes à suainsonina durante a lactação, já que se sabe que 

este é um período em que ocorre, nos mamíferos, o processo de tolerância 
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imunológica e cujo desbalanço pode promover a liberação de linfócitos auto-reativos 

para os órgãos linfóides secundários. Tal observação propicia teorizar que a 

ocorrência, tanto nos animais domésticos quanto nos humanos, de desenvolvimento 

de auto-imunidades possam também estar relacionadas à exposição destes a alguns 

xenobióticos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

• A administração de baixas doses do RAF da I. carnea em ratas adultas tratadas, 

durante 14 e 21 dias, promove aumento da atividade de macrófagos peritoneais 

(fagocitose e produção de peróxido de hidrogênio). 

• Fêmeas tratadas com a dose-alvo de 3,0 g/kg do RAF apresentaram maior 

desenvolvimento da inflamação crônica e supressão da inflamação aguda. 

• Dos alcalóides presentes na I. carnea, apenas a suainsonina mostra-se tóxica 

aos animais. 

• Nenhum dos alcalóides presentes na planta e administrados isoladamente 

promove alterações na atividade de macrófagos peritoneais. 

• A administração da I. carnea em ratas, durante a gestação, promove perda 

acentuada de filhotes, os quais nascem com baixo peso e, aos 7 dias de vida, com 

peso relativo de timo diminuído e com esplenomegalia. 

• A suainsonina possui passagem transplacentária e é excretada no leite. 

• Fêmeas tratadas com a planta durante a gestação não apresentam diminuição na 

produção láctea, no início da lactação.  

• Filhotes adultos de mães tratadas durante a gestação ou a lactação com o RAF 

da I. carnea não apresentam comprometimento na atividade de macrófagos e nem 

na indução das inflamações crônica e aguda. 

• Filhotes adultos de mães tratadas com o RAF da I. carnea durante a lactação 

desenvolvem processo auto-imune após desafio imunológico. 

• Ratos na idade pré-púbere tratados com o RAF da I. carnea apresentam 

diminuição no peso relativo do timo, enquanto que nos ratos adultos, verifica-se 

menor celularidade de medula óssea e esplenomegalia. 
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• A produção de anticorpos séricos, tanto de ratos na idade pré-púbere quanto 

adultos tratados com a planta encontra-se aumentada, sendo que o PFC apenas de 

ratos jovens, está aumentado. 

• Com exceção do SNC, as degenerações vacuolares foram observadas em todos 

os órgãos de ratos avaliados, à semelhança dos animais de produção acometidos 

pelo toxicose por I. carnea.  
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