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  Em herbívoros, a doença de depósito lisossomal 
(DDL) é geralmente induzida pela ingestão de 
plantas que contêm swainsonina (SW), um alcalóide 
encontrado em plantas das famílias Convolvulaceae, 
Malvaceae e Fabaceae. Animais intoxicados por SW 
apresentam sinais neurológicos caracterizados 
principalmente por ataxia (Armién et al. 2007). A 
toxicidade das calisteginas (CAL) se deve à sua 
capacidade de bloquear o metabolismo de 
carboidratos. A contribuição das CAL na patogenia 
das DDLs é desconhecida, mas sugere-se que 
potencializam a intoxicação causada pela SW, 
tornando os sinais clínicos mais graves e 
progressivos. Neste trabalho, objetivou-se investigar 
se há diferenças no quadro clínico e nas lesões em 
caprinos intoxicados por plantas contendo 
isoladamente SW ou CAL.

INTRODUÇÃO

  Foram utilizados 15 caprinos distribuídos em três 
grupos de cinco animais. O Grupo I, recebeu uma 
dieta contendo Ipomoea subincana (0,4mg de 
SW/kg/dia) por 30 dias; Grupo II, recebeu uma dieta 
contendo Ipomoea incarnata (0,1 mg, 0,4 mg, 0,003 
mg e 0,02mg por kg/dia de CAL B1,B2,B3 e C1) por 
30 dias; Grupo III (controle). Os caprinos foram 
examinados diariamente e ao final do experimento 
foram eutanasiados. Após a fixação, amostras do 
SNC foram processadas usualmente, coradas por 
hematoxilina-eosina, histoquímica de lectinas e 
examinadas histologicamente. Os cerebelos dos 
caprinos fixados em formalina também foram 
processados para análise em microscopia eletrônica 
para caracterização das lesões.
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  Todos os caprinos dos grupos experimentais 
apresentaram sinais clínicos de intoxicação por I. 
subincana e I. incarnata (Fig. 1) As principais 
alterações foram posturais e consistiram em letargia, 
ataxia e marcha descoordenada. Nos caprinos do 
Grupo I, essas alterações foram mais significativas, 
enquanto nos caprinos do Grupo II foram mais leves. 
Microscopicamente, neurônios com fina 
vacuolização citoplasmática difusa foi a principal 
lesão encontrada em várias áreas do SNC dos 
caprinos do Grupo I, principalmente nos neurônios 
de Purkinje  (Fig. 2) e neurônios motores da medula 
espinhal. Nos caprinos do Grupo II, não se observou 
vacuolização citoplasmática em neurônios. A indução 
de sinais clínicos pela ingestão de I. incarnata 
contendo apenas calisteginas comprova a toxicidade 
das calisteginas para caprinos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fig 1. (A) Caprino do GI com sonolência, hipotropia, 
anisocoria, (B) ataxia e incoordenação motora. (C) Caprino 
do GII com apatia, letargia e abdução dos membros 
anteriores e (D) com déficit proprioceptivo por permanecer 
com membros anteriores cruzados.

Fig. 2. (A) Vacuolização citoplasmática de neurônios de 
Purkinje de caprinos do GI. HE, obj.40x. (B) Marcação 
positiva para ConA no citoplasma de neurônios de Purkinje 
em caprino do GI. Obj.40x. (C) Microscopia eletrônica do 
cerebelo de caprino do GI onde nota-se neurônio de 
Purkinje com numerosos vacúolos distendendo o 
citoplasma. (B) Vacúolos (V) contendo fragmentos de 
membrana, material reticular amorfo, opaco ou osmiofílico. 
Nota-se redução do retículo endoplasmático rugoso (setas).
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  As calisteginas contidas em I. incarnata causam 
neuropatia em caprinos, mas não causam 
vacuolização citoplasmática em neurônios na dose 
utilizada. I. subincana causa DDL em caprinos.
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