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RESUMO 

Esta tese apresentou dois distintos estudos sobre neurotoxicidade em animais de laboratório. 

O primeiro estudo envolveu um analgésico sintético denominado cloridrato de tramadol. O 

segundo estudo envolveu uma planta tóxica denominada Cicuta douglasii e também 

conhecida como Water Hemlock. O tramadol é considerado um fármaco seguro se comparado 

aos outros opioides. No entanto, foi sugerido que se administrado por via espinhal pode 

desencadear sinais de neurotoxicidade. Baseando-se nesta afirmativa foi proposto com este 

estudo avaliar os efeitos neurotóxicos do tramadol aplicado por via espinhal em coelhos. 

Foram utilizados para o estudo 32 coelhos aleatoriamente divididos em dois grupos de 16 

animais, grupo controle (GC) e grupo tramadol (GT). Cada grupo foi subdividido em mais 

quatro subgrupos de acordo com o local de aplicação (epidural e intratecal) e o tempo de 

avaliação (sete e 30 dias). Para administração do tramadol ou da solução salina nos espaços 

epidural ou intratecal foi realizado a implantação de um cateter de polietileno entre o sexto e o 

sétimo processo espinhoso lombar onde permaneceu durante sete dias consecutivos em todos 

os animais. Para avaliação histológica, as variáveis analisadas foram presença de 

vacuolização, gliose, infiltrado inflamatório, infarto, hemorragia, cromatólise, edema celular, 

degeneração walleriana e malácia. Foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos na variável degeneração walleriana, no qual se verificou uma maior frequência no GT 

que no GC. Conclui-se que o tramadol pode agravar as lesões, representadas por degeneração 

walleriana, provocadas pela cateterização crônica do espaço epidural e intratecal em coelhos. 

As water hemlocks são plantas do gênero Cicuta e consideradas tóxicas para animais e 

humanos. Sua principal toxina conhecida, a cicutoxina, está presente em grandes 

concentrações no tubérculo da planta, contudo, estudos mais recentes têm sugerido que outras 

partes da planta são tóxicas. Face ao exposto, este estudo teve como finalidade determinar a 

toxicidade de diferentes partes da Cicuta douglasii e caracterizar seus efeitos 

comportamentais em camundongos. Foi utilizado um extrato aquoso de sementes verdes, 

sementes secas, tubérculos, flores e caules de Cicuta douglasii e administrado via oral em 

camundongos para determinação da DL50 (teste de up and down). Os resultados indicaram que 

apenas o tubérculo e as sementes verdes são tóxicos para os animais induzindo convulsões 

tônico-clônicas e morte e as respectivas DL50 foram 17mg/kg e 1320 mg/kg. Para os testes de 

função motora e de comportamento foram utilizados o GripStrenght, Rota Rod, Tremor 

Monitor e Campo Aberto. A dose utilizada para os testes foi 40% (10 ml/kg) e 85% (20 

ml/kg) da DL50. Para cada teste foram utilizados 12 animais por grupo. O grupo controle (GC) 

recebeu solução salina por via oral, um grupo recebeu 40% da DL50 por via oral (G40) e outro 

grupo recebeu 85% da DL50 (G85). Os animais foram avaliados antes da gavagem e 30min, 

90 min, 120 min, 150 min, 180 min, 240 min e 300 min após a gavagem. De modo geral, 

pode-se concluir que a Cicuta douglasii afetou a função muscular de camundongos, a 

habilidade de preensão dos animais a objetos, a coordenação motora, a atividade motora e o 

comportamento. Crises convulsivas intercaladas com depressão do SNC foram observadas 

nos animais intoxicados pela Cicuta douglasii.  

 

Palavras-chave: degeneração Walleriana, neurotoxicidade, opioide, cicutoxina. 

 

 



 xi 

ABSTRACT 

 

This thesis presents two different studies about neurotoxicity in laboratory animals. The first 

study was about a sintetic analgesic called tramadol hydrochloride. The second study is about 

an natural poison plant called Cicuta douglasii. Tramadol is considered a safe drug as 

compared to other opioids. However, it has been suggested that spinal administration may 

trigger neurotoxicity. The objective of this study was to evaluate the neurotoxic effects of 

tramadol administered by spinal injection in rabbits. Thirty-two rabbits were randomly 

divided into two groups of 16 animals, with a control group (CG) and a tramadol group (TG). 

Each group was divided into four subgroups according to the application site (epidural and 

intrathecal) and evaluation time (seven and 30 days). For administration of tramadol or saline 

into the epidural or intrathecal space, a polyethylene catheter was implanted between the sixth 

and seventh lumbar spinous process where it remained for seven consecutive days in all 

animals. Various clinical and histology evaluations were conducted including determining the 

treatment effects on the frequency and severity of vacuolization, gliosis, inflammatory 

infiltrate, heart attacks, bleeding, chromatolysis, cellular edema, Wallerian degeneration, and 

malacia. Significant differences were found between groups for the Wallerian degeneration. 

Wallerian degeneration was more frequent in TG than in the CG. We conclude that tramadol 

can worsen nerve fiber lesions, as shown by Wallerian degeneration caused by catheterization 

of the epidural and intrathecal space in rabbits. Water hemlock are plants of the genus Cicuta 

and are toxic to animals and humans. The primary toxin is, cicutoxin, which is present in 

large concentrations in the tubers; other parts of the plant are toxic, but may contain lower 

concentrations of cicutoxin. Further, other forms of cicutoxin such as cicutols may contribute 

to toxicity in various plant parts. The objective of this study was to determine the toxicity of 

different parts of Cicuta douglasii and characterize their behavioral effects in mice. An 

aqueous extract was made of green seeds, dry seeds, tubers, flowers and stems of Cicuta 

douglasii and dosed orally to mice to determine the LD50 (the up and down test). The results 

indicated that only the green seeds and tubers were toxic to animals by inducing clonic-tonic 

seizures and death.  The LD50 was 17mg/kg and 1320mg/kg for tubers and green seed, 

respectively. Several tests were used to evaluate motor function and behavior in treated vs. 

control mice including Grip Strength, Rotarod, Tremor Monitor and Open Field. For each test 

12 animals were used per group. The control group (CG) received saline orally, one group 

received 40% of the LD50 orally (G40) and another group received 85% of the LD50 (G85). 

The animals were evaluated before gavage and 30 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min, 

240 min and 300 min after gavage. In summary, Cicuta douglasii affected muscle function of 

mice, including their ability to grasp and hold onto objects, their balance and motility  on a 

Rotarod, motor activity, and exploratory and anxiety-related (i.e., thigmotaxis) behaviors. 

Seizures interspersed with CNS depression were observed in animals poisoned by Cicuta 

douglasii.   

 

 

Keywords: neurotoxicity, opioid, cicutoxin, wallerian degeneration 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. Justificativa 

 

Nesta tese estão apresentados os estudos de neurotoxicidade envolvendo duas 

substâncias, o cloridrato de tramadol e o extrato aquoso de Cicuta douglasii. 

A busca por protocolos analgésicos com fármacos que apresentem alta eficiência 

no controle da dor e mínimas alterações cardiorrespiratórias é exaustivamente descrita. Nesse 

cenário, o cloridrato de tramadol destaca-se por apresentar vantagens frente aos demais 

fármacos opioides, como por exemplo, desencadear menores alterações respiratórias e menor 

excitabilidade, especialmente quando empregado pela via espinhal. É um analgésico que pode 

ser uma alternativa aos analgésicos comuns e pode ser utilizado em inúmeras espécies tanto 

domésticas quanto silvestres
1
. 

Os estudos utilizando o cloridrato de tramadol têm sido conduzidos no intuito de 

avaliar os efeitos analgésicos deste fármaco e na indução de dependência e tolerância em 

administrações repetidas
2
. No entanto, os efeitos neurotóxicos quando utilizado diretamente 

por via espinhal, ainda são pouco relatados e apresentam dados inconclusivos. Por isso, o 

tramadol ainda não foi licenciado para este fim em vários países. No entanto, alguns relatos 

mostraram que o tramadol pode induzir neurotoxicidade se administrado por via espinhal
3
. 

Barrett e Sundaraj
4
 descreveram sinais como excitação, espasmos e mioclonia após a 

aplicação inadvertida de aproximadamente 25mg de tramadol por via intratecal em um 

paciente humano adulto. Os estudos envolvendo a neurotoxicidade do tramadol limitaram-se à 

exposição aguda ao fármaco
3,5

. No entanto, o manejo da dor crônica é uma prática que vem 

aumentando sua importância na medicina veterinária e os analgésicos disponíveis para este 

fim devem ser efetivos e com mínimos efeitos colaterais
6
. 

Face ao exposto, foi proposto o estudo da neurotoxicidade da administração sub-

crônica de cloridrato de tramadol que constitui o tema original do projeto de pesquisa de 

doutorado e compõe o Capítulo 2 desta tese. O trabalho foi conduzido em coelhos que 

receberam o fármaco tanto por via epidural quanto intratecal. 

Por sua vez, o estudo toxicológico da Cicuta douglasii (DC. Coult. & Rose) foi 

incluído na tese em razão dos resultados importantes obtidos durante a realização de 

doutorado sandwich no USDA-ARS Poisonous Plant Research Laboratory, situado em Logan, 

Utah, EUA. A Cicuta douglasii é uma planta tóxica de importância econômica nos Estados 

Unidos da América, sendo alvo de várias pesquisas pelo governo por causar a morte de 
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animais de produção e humanos. À época foi possível a participação nos estudos que 

permitiram determinar e caracterizar o seu potencial toxicológico em camundongos, cujos 

resultados estão apresentados no Capítulo 3.  

Os primeiros estudos com Cicuta douglasii também conhecida como water 

hemlocks conseguiram isolar e identificar o princípio tóxico denominado cicutoxina, presente, 

principalmente, no tubérculo da planta
7
. No entanto, um relato de intoxicação de bovinos ao 

ingerir sementes imaturas de water hemlock
8
 despertou o interesse de verificar se outras 

partes da Cicuta douglasii poderiam também ser tóxicas para os animais e, assim, caracterizar 

o efeito da intoxicação no comportamento e na atividade motora destes animais. 

De um modo geral, os estudos toxicológicos em animais de laboratório empregam 

testes de comportamento e locomoção dos quais incluem a mensuração do tempo de reação a 

estímulos, mudança de percepção, estabilidade motora e coordenação geral
9
. Testes como 

Grip-strength, campo aberto e Tremor monitor são utilizados em vários estudos para avaliar o 

comportamento de ratos e camundongos submetidos a neurotoxicidade
10–12

. A maioria destes 

foi empregada no estudo com a Cicuta douglasii. 

 

 

1.2. Neurotoxicidade 

 

O termo neurotoxicidade pode ser definido como qualquer efeito adverso sobre a 

estrutura ou função do sistema nervoso central ou periférico, causado por um agente 

biológico, químico ou físico que seja capaz de diminuir a capacidade de um organismo de 

sobreviver, reproduzir ou adaptar-se ao seu ambiente. Como resultado da ação direta ou 

indireta no sistema nervoso, os efeitos neurotóxicos podem ser permanentes ou reversíveis, e 

são decorrentes das propriedades farmacológicas e degenerativas dos agentes tóxicos
13

. 

A exposição ao agente tóxico pode afetar a estrutura do sistema nervoso 

resultando em neuronopatias, axonopatias ou mielopatias. Ademais, mudanças 

comportamentais e fisiológicas podem ser detectadas após a exposição
14

. Lesões no sistema 

nervoso podem também provocar alterações histológicas como cromatólise central do corpo 

de neurônios, gliose, degeneração walleriana e alterações inflamatórias
15

. Os sinais clínicos de 

neurotoxicidade incluem efeitos motores como convulsões, ataxias e tremores, efeitos 

sensoriais como dor e efeitos comportamentais como excitabilidade e depressão
16

. 

Para avaliação histológica de amostras do sistema nervoso central e periférico 

pode-se utilizar colorações como hematoxilina e eosina, cresil violeta e luxol fast blue
15,17

. 
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Técnica de microscopia eletrônica foi utilizada por Fukushima et al.
18

 para avaliar a 

neurotoxicidade do fentanil pela via intratecal em ratos. Os autores avaliaram a presença de 

neurônios em degeneração na raiz dorsal da medula além de estruturas como mitocôndrias, 

neurofilamentos, microtúbulos e bainha de mielina, mas sem encontrar alterações que 

pudessem afirmar que o fentanil possui efeitos neurotóxicos na medula espinhal. Na 

ocorrência de neurotoxicidade, mecanismos celulares como apoptose estão comumente 

envolvidos. Ao se utilizar morfina pela via intraperitoneal em ratos observou-se aumento da 

expressão de proteínas pró-apoptóticas como Fas e caspase-3 em células do hipocampo pela 

técnica de TUNEL
19

. 

Testes para se avaliar a função motora e comportamental em animais intoxicados 

incluem avaliação clínica, teste de campo aberto, testes de coordenação como Rota Rod, 

avaliação de tremores como o Tremor Monitor e de força muscular como o Grip Strenght. 

Welch et al.
12

 avaliaram a coordenação motora de ratos intoxicados por plantas do gênero 

Delphinium utilizando o teste de Rota Rod em que observaram diminuição da habilidade de 

manterem-se em rotação no aparelho evidenciando perda de coordenação motora. O teste de 

Grip Strenght e Tremor Monitor foram utilizados para avaliar o efeitos de agonistas e 

antagonistas dos receptores colinérgicos nicotínicos em camundongos intoxicados por 

alcaloides oriundos de plantas como Delphinium barbeyi e Nicotiana glauca. Os resultados 

do Grip Strenght demonstraram que os alcaloides afetaram a função motora de camundongos 

diminuindo a habilidade de preensão dos animais aos objetos. Os resultados de Tremor 

Monitor demonstraram uma diminuição significativa na atividade motora e na energia do 

movimento dos animais tratados comparado ao grupo controle
20

. 

 

1.2.1. Neurotoxicidade induzida por cloridrato de tramadol 

 

O conhecimento sobre a analgesia em animais tem aumentado consideravelmente 

nos últimos anos, tanto na compreensão dos processos fisiológicos e patológicos associados 

com diferentes modelos de dor quanto no conhecimento do funcionamento dos analgésicos no 

manejo desta
21

. Dentre os analgésicos utilizados para o manejo da dor, os opioides, dentre os 

quais, o cloridrato de tramadol, ganharam destaque pelo seu potente poder analgésico quando 

administrados principalmente no controle da dor crônica. 

Opioide é qualquer substância, natural ou sintética, que produz efeitos 

semelhantes aos da morfina e são denominados hipnoanalgésicos, analgésicos narcóticos, 

analgésicos fortes ou morfino-símiles. Os opioides atuam na maioria das células nervosas, 
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promovendo hiperpolarização, inibição da deflagração do potencial de ação e da liberação 

pré-sináptica de neurotransmissor
22

. Dentre os opioides mais utilizados no manejo da dor 

destacam-se, além da morfina, o fentanil e o cloridrato de tramadol. 

O cloridrato de tramadol é um analgésico que age no sistema nervoso central e 

tem sua estrutura química semelhante à morfina. Foi primeiramente sintetizado em 1962, mas 

seu uso clínico no tratamento da dor foi inicialmente descrito em 1977 na Alemanha
23,24

. É 

uma mistura racêmica com dois enantiômeros, (+)tramadol e (-)tramadol. O (+)tramadol tem 

moderada afinidade com o receptor μ e é melhor que o (-)tramadol. O (+)tramadol tem como 

mecanismo de ação a inibição da recaptação de serotonina e o (-)tramadol é um potente 

inibidor de norepinefrina no sistema nervoso central
25

. Além desse mecanismo de ação foi 

sugerido que o tramadol inibe receptores N-Metil-D-Aspartato (NMDA), explicando seu 

efeito nociceptivo.
26

 O cloridrato de tramadol possui um metabólito ativo, denominado M1, 

que possui alta afinidade pelos receptores μ e contribui como principal responsável pelo efeito 

analgésico do tramadol
24

. 

O fármaco é considerado importante alternativa a outros opioides, pois a ação 

sinérgica de seus dois metabólitos aumenta o poder analgésico. Essa eficácia tem sido 

demonstrada em dores agudas e síndromes de dor crônica, sendo comparado a vários outros 

analgésicos opioides e não opioides
24

. Além desta ação, o tramadol é considerado um fármaco 

seguro, pois diferente de outros opioides, não causa depressão respiratória e possui mínimos 

efeitos cardiorrespiratórios comparados aos demais opioides
6,27

. No entanto, sinais como 

náuseas e salivação foram descritos em cães
6
 e euforia e depressão respiratória em gatos

28
. 

Estudo recente com cloridrato de tramadol em gatos demonstrou maior eficácia 

anestésica do tramadol pré-operatório comparado à petidina e, apesar das contraindicações 

descritas para felinos, não foram observadas mudanças nos parâmetros fisiológicos destes 

animais.
29

 Como analgésico no trans-operatório de cães pela via intravenosa, o cloridrato de 

tramadol demonstrou ser efetivo por produzir significante redução da concentração alveolar 

mínima (CAM) de sevofluorano sem produzir efeitos cardiorrespiratórios
30

. 

O cloridrato de tramadol também pode ser utilizado como tratamento para dor 

neuropática que está associada a distúrbios sensoriais graves como hiperalgesia e alodinia. 

Sakakiyama et al.
31

, ao induzirem dor neuropática em ratos, utilizaram o cloridrato de 

tramadol como tratamento e verificaram que o fármaco provocou um efeito analgésico 

satisfatório sem provocar tolerância ou hipersensibilidade como observado com a morfina. 

A administração de analgésicos por via enteral ou parenteral é a mais comumente 

utilizada para manejo de dor. No entanto, a utilização de analgésicos, como os opioides, pela 
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via espinhal oferece vantagens em relação a administração sistêmica pois minimiza o trajeto e 

as barreiras fisiológicas sobre substâncias quando administradas por via parenteral
32

. 

A administração periférica de opioides e outros analgésicos é uma área 

considerada de interesse, porque, muitas síndromes de dor crônica dependem do grau de 

ativação periférica dos neurônios aferentes. Por via enteral, parenteral ou por via espinhal, a 

administração de opioides pode produzir efeitos em locais similares dependendo da dosagem 

e da distribuição
33

. 

O cloridrato de tramadol vem sendo utilizado em humanos e animais por via 

epidural, mas ainda com resultados conflitantes quanto ao efeito analgésico. Murthy et al.
34

 

administraram o fármaco via epidural e intratecal em crianças e afirmaram não haver razões 

para a utilização epidural de tramadol a não ser pelo depósito do fármaco e retardo na 

liberação para a circulação, em comparação à via intravenosa. Demiraran et al.
25

, ao 

avaliarem os efeitos hemodinâmicos, analgésicos e colaterais (náusea, vômito, prurido e rubor 

facial) da administração epidural de dose única (2 mg/kg) de tramadol em crianças 

submetidas a cirurgia urológica concluíram que o fármaco promoveu analgesia sem alterações 

significativas. 

Em animais, estudos experimentais têm demonstrado que o uso de tramadol tanto 

por via epidural como intratecal apresenta efeitos sobre a nocicepção
35,36

. Em cadelas 

submetidas a ovariectomia comparou-se o tramadol e a morfina via epidural e concluiu-se que 

ambos promovem efeitos analgésicos semelhantes, sem efeitos colaterais, demonstrando ser 

fármacos seguros em cadelas
37

. No entanto, Duarte et al.
38

 verificaram que a morfina via 

epidural comparada ao tramadol e fentanil proporcionou analgesia pós-operatória superior em 

cadelas submetidas a ovariohisterectomia e que a morfina provocou mais efeitos adversos que 

o tramadol e o fentanil, mas sem complicações clínicas relevantes. Em cães submetidos a 

cirurgia ortopédica, o emprego epidural de 2mg/kg de tramadol foi suficientemente capaz de 

produzir analgesia trans e pós-operatória sem efeitos adversos
39

. No entanto, esses estudos
40,41

 

se concentraram na avaliação da eficácia analgésica em procedimentos cirúrgicos de rotina, 

mas não relataram possíveis efeitos neurotóxicos da aplicação direta destes fármacos no 

sistema nervoso central. 

Estudos de neurotoxicidade do cloridrato de tramadol administrado por via oral, 

intravenosa, intramuscular, intraperitoneal e subcutânea em cães, macacos, ratos, suínos, e 

coelhos foram realizados por Matthiessen et al.
42

 onde não foram observadas lesões 

morfológicas e alterações clínicas e patológicas que pudessem ser associadas a efeitos 
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neurotóxicos no cérebro ou na medula espinhal. No entanto, os resultados da neurotoxicidade 

do fármaco aplicado diretamente na medula espinhal ainda permanecem inconclusivos.  

Avaliando resultados de estudos de outros opioides, como fentanil, morfina e 

sulfentanil, por via espinhal, sabe-se que estes fármacos são conhecidos por afetarem a 

sobrevivência de neurônios in vivo. Entretanto, ainda é incerto o efeito direto ou indireto 

desses sobre a proliferação, diferenciação e morte dos precursores neuronais, bem como de 

neurônios
43,44

. Kofke et al.
45

 estudando experimentalmente o fentanil, descreveram 

exacerbação da isquemia cerebral em ratos após aplicação de diferentes doses por via 

intratecal. Rawal et al.
46

 ao estudar os efeitos da administração intratecal de sufentanil em 

ovelhas relataram alterações histopatológicas na medula espinhal condizentes com lesões de 

toxicidade. 

Com a utilização de cloridrato de tramadol tanto por via epidural como intratecal, 

ensaios toxicocinético foram realizados para avaliar os efeitos neurotóxicos. Recentemente, 

foi realizado um estudo utilizando marcadores bioquímicos de peroxidação lipídica e 

mieloperoxidação e avaliação histopatológica após a administração de tramadol via intratecal 

em ratos e não houve indícios de neurotoxicidade nestes animais
5
. Entretanto, outro estudo 

descreveu que a administração intratecal de tramadol em coelhos pode levar a alterações 

como diminuição de ácidos graxos da barreira hematoencefálica e, consequentemente, à 

neurotoxicidade
3
. Pela grande importância do tramadol via sistêmica e dos dados 

inconclusivos da neurotoxicidade do tramadol via espinhal, novas linhas de pesquisa são 

necessárias para elucidar os questionamentos sobre a segurança do tramadol via intratecal ou 

epidural nos animais que poderão servir de modelo para estudos em humanos. 

 

1.2.2. Neurotoxicidade induzida por plantas do gênero Cicuta 

 

As water hemlocks (WH) (Figura 1.1) são plantas tóxicas encontradas na América 

do Norte e pertencentes à família Umbelliferae e ao gênero Cicuta. Essa família de plantas 

agrega espécies com grande poder tóxico, atribuído principalmente a toxina denominada 

cicutoxina. O poder tóxico das plantas da família Umbelliferae é narrado desde a Grécia 

antiga, quando seu suco era administrado como veneno letal. Relata-se que o filósofo grego 

Sócrates foi condenado a beber suco preparado com uma planta dessa família, a Conium 

maculatum, conhecida naquela época por Cicuta
47

. Na América do Norte conhecem-se quatro 

espécies de cicuta: C. maculata, C. douglasii, C. virosa e C. bulbifera, sendo todas tóxicas 

para o homem e animais
48

. 
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As WH apresentam-se como erva perene que possui como características 

distintivas apresentar tubérculos grossos com raízes semelhantes à cherívia (Pastinaca sativa 

L.) e caule verde oco. O tubérculo é considerado, até o momento, a parte mais tóxica da 

planta
8
. Todas as espécies de cicuta crescem em ambientes úmidos como brejos, pântanos, à 

margem de riachos rasos, canais, lagoas ou lagos e podem ser encontrados nas pastagens de 

toda América do Norte e Reino Unido
8,49

. 

No território brasileiro encontram-se espécies de plantas pertencentes a mesma 

família da Cicuta. A Foeniculum vulgare Mill. pertencente a família Umbelliferae é uma erva 

aromática originária da Europa, com ação antimicrobiana e sem relatos de toxicidade.
50

 A 

espécie Coriandrum sativum L., também pertencente a família Umbelliferae, pode ser 

encontrada no território brasileiro e possui comprovada ação antifúngica contra Candida spp., 

no entanto, ainda não há relatos de neurotoxicidade desta planta
51

.  

 

 
FIGURA 1.1- Características do caule, tubérculo, folhas e flores das plantas do gênero Cicuta.  

Fonte: http://www.wildernesscollege.com/water-hemlock.html 

 

A cicutoxina (238.35g/mol), encontrada nas WHs, teve sua fórmula determinada 

do material isolado de C. virosa na Europa por Anet et al.
7
 citado por Mulligan

48
. No entanto, 

outras toxinas podem estar envolvidas na intoxicação pela WH. Um estudo relatou que a 

ingestão de formas imaturas das sementes de C. maculata causaram intoxicações em 

camundongos e vacas, e que variações da cicutoxina, denominadas genericamente como 

cicutol, foram encontradas no extrato das sementes e demonstraram alta toxicidade nesses 

animais
8
. 

O principal sinal clínico encontrado em animais intoxicados por plantas do gênero 

cicuta é a convulsão. Em camundongos, após ingestão de tubérculos e sementes verdes, 

observaram-se sinais clínicos como piloereção, agitação da cauda, contrações musculares, 

http://www.wildernesscollege.com/water-hemlock.html
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tremores, convulsões parciais progressivas que progrediram para convulsões tônico-clônicas e 

morte. Normalmente, as mortes ocorrem entre uma a duas horas após a ingestão
8
.  

Na América do Norte, a intoxicação tanto de humanos como de animais foi 

descrita. Em 1992, Maine
52

 descreveu a morte de um homem de 23 anos após três horas da 

ingestão de pequenos pedaços de Cicuta maculata. Em 2001, foi publicado outro estudo de 

morte de uma criança de 14 anos, 20 horas após a ingestão de partes de uma planta do gênero 

Cicuta. Neste caso, os sinais clínicos relatados foram similares a intoxicação por Cicuta 

maculata, porém só foi possível verificar a presença de cicutoxina no tecido pós-mortem e no 

conteúdo gástrico, não sendo possível identificar exatamente a espécie ingerida
53

. 

Os relatos de intoxicação especificamente por Cicuta douglasii são raros. O 

primeiro relato em humanos, em que foi possível identificar a planta, ocorreu em 1985, 

quando dois pacientes manifestaram convulsões tônico-clônicas após a ingestão dos 

tubérculos de Cicuta douglasii
54

. Em animais, o primeiro e único estudo com Cicuta douglasii 

ocorreu em 1996, quando ovelhas foram intoxicadas com doses subclínicas e sinais clínicos 

como ansiedade, salivação e espasmos musculares foram observados. Com o aumento da dose 

verificaram convulsões generalizadas seguidas de morte
55

. 

O exato mecanismo de ação da cicutoxina ainda é desconhecido, mas um estudo 

recente sugeriu que a cicutoxina age como antagonista competitivo dos receptores GABAA e 

que os benzodiazepínicos revertem significativamente as ações da cicutoxina
56

. O bloqueio 

não competitivo dos receptores GABAA explica os sinais clínicos da intoxicação pela 

cicutoxina que incluem convulsões, paralisia respiratória e morte
55,57,58

. Foi relatado que após 

intoxicações por WH, a utilização de benzodiazepínicos pode prevenir convulsões e a morte 

dos animais
59

, uma vez que os benzodiazepínicos potencializam o efeito do GABA nos 

receptores GABAA
60

. Foi demonstrado também que a cicutoxina bloqueia os canais de K
+
 em 

linfócitos T, inibindo sua proliferação
61

.  

Os poucos relatos de intoxicação por Cicuta douglasii, a descoberta de outras 

toxinas envolvidas na intoxicação, a incerteza de seu mecanismo de ação e a importância 

desta intoxicação tanto para animais quanto para humanos foram os motivos que levaram ao 

desenvolvimento deste estudo. 

 

1.3. Objetivo 

 

Propõe-se nesta tese avaliar os efeitos clínicos e histopatológicos do cloridrato de 

tramadol no sistema nervoso central de coelhos após administração por via espidural e 
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intratecal e as alterações motoras e comportamentais de camundongos intoxicados por 

diferentes partes de Cicuta douglasii pela via oral. 

 

Referências 

1.  Souza MJ, Cox SK. Tramadol use in zoologic medicine. Veterinary Clinics of North 

America - Exotic Animal Practice 2011; 14: 117–130. 

2.  Abdel-Zaher AO, Abdel-Rahman MS, ELwasei FM. Protective effect of Nigella sativa 

oil against tramadol-induced tolerance and dependence in mice: Role of nitric oxide 

and oxidative stress. Neurotoxicology; 32: 725–733, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neuro.2011.08.001 (2011). 

3.  Alici HA, Ozmen I, Cesur M, et al. Effect of the spinal drug tramadol on the fatty acid 

compositions of rabbit spinal cord and brain. Biol Pharm Bull 2003; 26: 1403–1406. 

4.  Barrett NA, Sundaraj SR. Inadvertent intrathecal injection of tramadol. Br J Anaesth 

2003; 91: 918–920. 

5.  Kose EA, Bakar B, Ayva SK, et al. Effects of intracisternal tramadol on cerebral and 

spinal neuronal cells in rat. Minerva Anestesiol 2014; 80: 904–912. 

6.  McMillan CJ, Livingston A, Clark CR, et al. Pharmacokinetics of intravenous tramadol 

in dogs. Can J Vet Res 2008; 72: 325–331. 

7.  Anet EFLJ, Lythgoe B, Silk MH, et al. 62. Oenanthotoxin and cicutoxin. Isolation and 

structures. J Chem Soc; 309, http://xlink.rsc.org/?DOI=jr9530000309 (1953). 

8.  Panter KE, Gardner DR, Stegelmeier BL, et al. Water hemlock poisoning in cattle: 

Ingestion of immature Cicuta maculata seed as the probable cause. Toxicon; 57: 157–

161, http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2010.11.009 (2011). 

9.  Donkin SG, Williams PL. Neurotoxicity: Toxic Responses of the Nervous System. In: 

Principles of Toxicology. Toronto: John Wiley & Sons, INC., 2000, p. 606. 

10.  Sarkisova KY, Kulikov M a. Behavioral characteristics of WAG/Rij rats susceptible 

and non-susceptible to audiogenic seizures. Behav Brain Res 2006; 166: 9–18. 

11.  Luszczki JJ, Ratnaraj N, Patsalos PN, et al. Isobolographic and behavioral 

characterizations of interactions between vigabatrin and gabapentin in two 

experimental models of epilepsy. Eur J Pharmacol 2008; 595: 13–21. 

12.  Welch KD, Pfister JA, Gardner DR, et al. The role of the α7 subunit of the nicotinic 

acetylcholine receptor on motor coordination in mice treated with methyllycaconitine 

and anabasine. J Appl Toxicol 2013; 33: 1017–1026. 

13.  Slikker W, Bowyer JF. Biomarkers of adult and developmental neurotoxicity. Toxicol 

Appl Pharmacol 2005; 206: 255–260. 

14.  Costa LG. Signal transduction in environmental neurotoxicity. Annu Rev Pharmacol 

Toxicol 1998; 38: 21–43. 



 10 

15.  Vranken JH, Troost D, de Haan P, et al. Severe toxic damage to the rabbit spinal cord 

after intrathecal administration of preservative-free S(+)-ketamine. Anesthesiology 

2006; 105: 813–818. 

16.  Gilbert SG. A Small Dose of Toxicology , 2nd Edition. 2012. 

17.  Canduz B, Aktug H, Mavioǧlu Ö, et al. Epidural lornoxicam administration - innocent. 

J Clin Neurosci 2007; 14: 968–974. 

18.  Fukushima S, Takenami T, Yagishita S, et al. Neurotoxicity of intrathecally 

administered fentanyl in a rat spinal model. Pain Med; 12: 717–725, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21463467\nhttp://onlinelibrary.wiley.com/store/

10.1111/j.1526-4637.2011.01084.x/asset/j.1526-

4637.2011.01084.x.pdf?v=1&t=gsirxpfx&s=81a485b5a377ceed853bba0d43d4dd08c4

22f98d (2011). 

19.  Liu L, Lu J, Wang X, et al. Neuronal apoptosis in morphine addiction and its molecular 

mechanism. 2013; 6: 540–545. 

20.  Welch KD, Pfister J a, Lima FG, et al. Effect of α₇ nicotinic acetylcholine receptor 

agonists and antagonists on motor function in mice. Toxicol Appl Pharmacol; 266: 

366–74, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23219611 (2013). 

21.  Livingston A. Ethical issues regarding pain in animals. J Am Vet Med Assoc 2002; 221: 

229–233. 

22.  Górniak SL. Hipnoanalgésicos e Neuroleptoanalgesia. In: Farmacologia Aplicada a 

Medicina Veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006, p. 176–184. 

23.  Schenck EG, Arend I. The effect of tramadol in an open clinical trial. 

Arzneimittelforschung 1978; 28: 209–212. 

24.  Grond S, Sablotzki A. Clinical pharmacology of tramadol. Clinical Pharmacokinetics 

2004; 43: 879–923. 

25.  Demiraran Y, Kocaman B, Akman RY. A comparison of the postoperative analgesic 

efficacy of single-dose epidural tramadol versus morphine in children. Br J Anaesth 

2005; 95: 510–513. 

26.  Hara K, Minami K, Sata T. The effects of tramadol and its metabolite on glycine, γ-

aminobutyric acidA, and N-methyl-D-aspartate receptors expressed in Xenopus 

oocytes. Anesth Analg 2005; 100: 1400–1405. 

27.  Scott LJ, Perry CM. Tramadol: a review of its use in perioperative pain. Drugs 2000; 

60: 139–176. 

28.  Teppema LJ, Nieuwenhuijs D, Olievier CN, et al. Respiratory depression by tramadol 

in the cat: involvement of opioid receptors. Anesthesiology 2003; 98: 420–427. 

29.  Evangelista MC, Silva RA, Cardozo LB, et al. Comparison of preoperative tramadol 

and pethidine on postoperative pain in cats undergoing ovariohysterectomy. BMC Vet 

Res 2014; 252–260. 



 11 

30.  Itami T, Kawase K, Tamaru N, et al. Effects of a Single Bolus Intravenous Dose of 

Tramadol on Minimum Alveolar Concentration (MAC) of Sevoflurane in Dogs. J Vet 

Med Sci; 75: 613–618, http://jlc.jst.go.jp/DN/JST.JSTAGE/jvms/12-

0208?lang=en&from=CrossRef&type=abstract (2013). 

31.  Sakakiyama M, Maeda S, Isami K, et al. Preventive and Alleviative Effect of Tramadol 

on Neuropathic Pain in Rats: Roles of α2-Adrenoceptors and Spinal Astrocytes. J 

Pharmacol Sci; 124: 244–257, 

http://jlc.jst.go.jp/DN/JST.JSTAGE/jphs/13223FP?lang=en&from=CrossRef&type=ab

stract (2014). 

32.  Valadão CAA, Duque JC, Farias A. Administração Epidural De Opióides Em Cães. 

Ciência Rural 2002; 32: 347–355. 

33.  Stein C. Opioids, sensory systems and chronic pain. Eur J Pharmacol; 716: 179–187, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.01.076 (2013). 

34.  Murthy B V, Pandya KS, Booker PD, et al. Pharmacokinetics of tramadol in children 

after i.v. or caudal epidural administration. 2000. 

35.  Carlsson KH, Jurna I. Effects of tramadol on motor and sensory responses of the spinal 

nociceptive system in the rat. Eur J Pharmacol 1987; 139: 1–10. 

36.  Turkey G, Goren S, Bayram S, et al. Comparison of Lumbar Epidural Tramadol and 

Lumbar Epidural Morphine for Pain Relief After Thoracotomy: A Repeated-Dose 

Study. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005; 19: 468–474. 

37.  Neves CS, Balan JAO, Pereira DR, et al. A comparison of extradural tramadol and 

extradural morphine for postoperative analgesia in female dogs undergoing 

ovariohysterectomy. Acta Cirúrgica Bras 2012; 27: 312–317. 

38.  Duarte O, Neta DO, Caires LP, et al. Efeitos cardiorrespiratórios e analgésicos da 

morfina , fentanil ou tramadol pela via epidural em cadelas submetidas à 

ovariosalpingohisterectomia. Rev Bras Med Veterinária 2014; 36: 281–288. 

39.  Vettorato E, Zonca A, Isola M, et al. Pharmacokinetics and efficacy of intravenous and 

extradural tramadol in dogs. Vet J 2010; 183: 310–315. 

40.  Alhashemi JA, Kaki AM. Effect of intrathecal tramadol administration on 

postoperative pain after transurethral resection of prostate. Br J Anaesth 2003; 91: 536–

540. 

41.  Chakraborty S, Chakrabarti J, Bhattacharya D. Intrathecal tramadol added to 

bupivacaine as spinal anesthetic increases analgesic effect of the spinal blockade after 

major gynecological surgeries. Indian J Pharmacol 2008; 40: 180–182. 

42.  Matthiesen T, Wöhrmann T, Coogan TP, et al. The experimental toxicology of 

tramadol: an overview. Toxicol Lett 1998; 95: 63–71. 

43.  Eisch AJ, Barrot M, Schad CA, et al. Opiates inhibit neurogenesis in the adult rat 

hippocampus. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97: 7579–7584. 



 12 

44.  Atici S, Cinel L, Cinel I, et al. Opioid neurotoxicity: comparison of morphine and 

tramadol in an experimental rat model. Int J Neurosci 2004; 114: 1001–1011. 

45.  Kofke WA, Garman RH, Garman R, et al. Opioid neurotoxicity: Fentanyl-induced 

exacerbation of cerebral ischemia in rats. Brain Res 1999; 818: 326–334. 

46.  Rawal N, Nuutinen L, Raj PP, et al. Behavioral and histopathologic effects following 

intrathecal administration of butorphanol, sufentanil, and nalbuphine in sheep. 

Anesthesiology 1991; 75: 1025–1034. 

47.  Vetter J. Poison hemlock (Conium maculatum L.). Food Chem Toxicol 2004; 42: 

1373–1382. 

48.  Mulligan GA. The genus Cicuta in North America. Can J Bot 1980; 58: 1755–1767. 

49.  Panter KE, Keller RF, Baker DC. Toxicoses in Livestock from the Hemlocks (Conium 

and Cicuta Spp.). J Anim Sci 1988; 2407–2413. 

50.  Araujo R, Souza I a, Sena KXFR. Avaliação biológica de Foeniculum vulgare (Mill.) 

Umbelliferae:Apiaceae. Rev Bras Pl Med 2013; 15: 257–263. 

51.  Freires IDA, Murata RM, Furletti VF, et al. Coriandrum sativum L. (Coriander) 

essential oil: antifungal activity and mode of action on Candida spp., and molecular 

targets affected in human whole-genome expression. PLoS One; 9: e99086, 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4047076&tool=pmcentrez

&rendertype=abstract (2014). 

52.  CDC. Water Hemlock Poisoning -- Maine, 1992. JAMA 1AD; 43: 235, 241–242. 

53.  Heath KB. A fatal case of apparent water hemlock poisoning. Vet Hum Toxicol 2001; 

43: 35–36. 

54.  Landers D, Sappi K, Blauer W. Seizures and death on a White River Float Trip. West J 

Med 1985; 142: 637–640. 

55.  Panter KE, Baker DC, Kechele PO. Water hemlock (Cicuta douglasii) toxicoses in 

sheep: pathologic description and prevention of lesions and death. J Vet Diagn Invest 

1996; 8: 474–480. 

56.  Green BT, Goulart CFPO, Welch KD, et al. The non-competitive blockade of GABAA 

receptors by an aqueous extract of water hemlock (Cicuta douglasii) tubers. Toxicon 

2015; 108: 11–14. 

57.  Uwai K, Ohashi K, Takaya Y, et al. Virol A, a toxic trans-polyacetylenic alcohol of 

Cicuta virosa, selectively inhibits the GABA-induced Cl- current in acutely dissociated 

rat hippocampal CA1 neurons. Brain Res 2001; 889: 174–180. 

58.  Appendino G, Pollastro F, Verotta L, et al. Polyacetylenes from Sardinian Oenanthe 

fistulosa: A molecular clue to risus sardonicus. J Nat Prod 2009; 72: 962–965. 

59.  Grundy HF, Howarth F. Pharmacological studies on hemlock water dropwort. Br J 

Pharmacol Chemother 1956; 11: 225–230. 



 13 

60.  Auta J, Kadriu B, Giusti P, et al. Anticonvulsant, anxiolytic, and non-sedating actions 

of imidazenil and other imidazo-benzodiazepine carboxamide derivatives. Pharmacol 

Biochem Behav; 95: 383–389, http://dx.doi.org/10.1016/j.pbb.2010.02.016 (2010). 

61.  Strauss U, Wittstock U, Schubert R, et al. Cicutoxin from Cicuta virosa--a new and 

potent potassium channel blocker in T lymphocytes. Biochem Biophys Res Commun 

1996; 219: 332–336. 

 

 

  



 14 

CAPÍTULO 2 - EFEITOS DO CLORIDRATO DE TRAMADOL PELAS VIAS 

EPIDURAL E INTRATECAL EM COELHOS 

 

RESUMO 

O tramadol é considerado um fármaco seguro se comparado a outros opioides. No entanto, foi 

sugerido que se administrado por via espinhal pode desencadear sinais de neurotoxicidade. 

Baseando-se nesta afirmativa propõe-se com este estudo avaliar os efeitos neurotóxicos do 

tramadol aplicado por via espinhal em coelhos. Foram utilizados para o estudo 32 coelhos 

aleatoriamente divididos em dois grupos de 16 animais, grupo controle (GC) e grupo tramadol 

(GT). Cada grupo foi subdividido em quatro subgrupos de acordo com o local de aplicação 

(epidural e intratecal) e o tempo de avaliação (sete e 30 dias). Para a administração do 

tramadol ou da solução salina nos espaços epidural ou intratecal foi realizada a implantação 

de um cateter de polietileno entre o sexto e o sétimo processo espinhoso lombar, onde 

permaneceu durante sete dias consecutivos em todos os animais. Para avaliação histológica, 

foram consideradas as variáveis vacuolização, gliose, infiltrado inflamatório, infarto, 

hemorragia, cromatólise, edema celular, degeneração walleriana e malácia. Foram 

encontradas diferenças entre os grupos para a variável degeneração walleriana. A degeneração 

walleriana foi mais frequente no GT que no GC. Conclui-se que o tramadol pode agravar as 

lesões locais representadas por degeneração walleriana, provocadas pela cateterização crônica 

do espaço epidural e intratecal em coelhos. 

 

Palavras-chave: degeneração walleriana, medula espinhal, neurotoxicidade, opioide. 

 

ABSTRACT 

Tramadol is considered a safe drug as compared to other opioids. However, it has been 

suggested that spinal administration may trigger neurotoxicity. The objective of this study 

was to evaluate the neurotoxic effects of tramadol administered by spinal injection in rabbits. 

Thirty-two rabbits were randomly divided into two groups of 16 animals, with a control group 

(CG) and a tramadol group (TG). Each group was divided into four subgroups according to 

the application site (epidural and intrathecal) and evaluation time (seven and 30 days). For 

administration of tramadol or saline into the epidural or intrathecal space, a polyethylene 

catheter was implanted between the sixth and seventh lumbar spinous process where it 

remained for seven consecutive days in all animals. Various clinical and histology evaluations 

were conducted including determining the treatment effects on the frequency and severity of 

vacuolization, gliosis, inflammatory infiltrate, heart attacks, bleeding, chromatolysis, cellular 

edema, Wallerian degeneration, and malacia. Significant differences were found between 

groups for the frequency of Wallerian degeneration. Wallerian degeneration was more 

frequent in TG than in the CG. We conclude that tramadol can worsen nerve fiber lesions, as 

shown by Wallerian degeneration caused by catheterization of the epidural and intrathecal 

space in rabbits. 

 

Keywords: neurotoxicity, opioid, spinal cord, wallerian degeneration 

Introdução 

O cloridrato de tramadol é um amino ciclohexanol derivado do 4-fenil-piperidina, 

análogo da codeína, com característica de efeito analgésico. Possui ação tanto em receptores 
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opioides como não opioides e sua afinidade pelos receptores opioides é 6000 vezes menor que 

a da morfina
1
. Após administração em animais e humanos, o cloridrato de tramadol é 

metabolizado no fígado na molécula desmetilada (o-desmetil-tramadol) (M1) que é 

farmacologicamente ativa e cuja afinidade por receptores μ é 200 vezes superior à molécula 

original
2
. 

Na mistura racêmica cloridrato de tramadol há dois enantiômeros [(+) e (-) 

tramadol] que apresentam efeitos analgésicos distintos sendo o positivo mais potente que o 

negativo e ambos possuem moderada afinidade para os receptores μ. O (+)tramadol possui 

como mecanismo de ação a inibição da recaptação de serotonina, já o (-)tramadol inibe a 

recaptação de norepinefrina
2,3

. 

A analgesia provocada pelo cloridrato de tramadol também pode estar associada 

ao antagonismo do fármaco nos receptores N-Metil-D-Aspartato (NMDA)
4
. Os receptores 

NMDA estão localizados por todo o sistema nervoso e nas vísceras. Os antagonistas do 

NMDA reduzem a hiperexcitabilidade dos neurônios nociceptivos do corno dorsal da medula 

espinhal, diminuindo a dor
5
. Apesar de pensar-se que a analgesia produzida pelo cloridrato de 

tramadol seria a soma de todos esses efeitos, os mecanismos detalhados dessa ação ainda não 

estão totalmente esclarecidos
6
. 

O cloridrato de tramadol é considerado um fármaco seguro quando comparado a 

outros opioides. Em humanos, diferente de outros opioides, o cloridrato de tramadol não 

causa depressão respiratória e não possui efeitos relevantes sobre a pressão arterial ou a 

frequência cardíaca
3
, provocando mínima dependência física quando comparado aos mais 

potentes analgésicos opioides como morfina e codeína
7
. Em cães, o cloridrato de tramadol, 

utilizado por via intravenosa, também foi considerado seguro e não causou efeitos 

cardiorrespiratórios em diferentes doses
8
. No entanto, em gatos, quadros de euforia e 

depressão respiratória já foram descritos após o uso intravenoso de cloridrato de tramadol
9
. 

Ao se comparar o poder analgésico do cloridrato de tramadol com outros potentes 

analgésicos observam-se vantagens na utilização do tramadol. Em cães submetidos à 

ovariohisterectomia, o cloridrato de tramadol promoveu efeito analgésico similar à morfina 

quando administrados via epidural, sem induzir efeitos adversos, se tornando opção segura 

para analgesia em cadelas
10

. O cloridrato de tramadol, ao ser administrado como analgésico 

preemptivo em gatas submetidas também a ovariohisterectomia, promoveu adequada 

analgesia e foi mais eficiente quando comparado a petidina
11

. Em humanos, utilizou-se 

levobupivacaína combinado ao tramadol e combinado ao fentanil no espaço epidural de 

mulheres em trabalho de parto. Observou-se neste estudo uma prolongada analgesia com 



 16 

mínimos efeitos adversos no protocolo envolvendo o tramadol se comparado aos efeitos 

adversos do fentanil que incluiu tremores, bradicardia fetal, prurido, hipotensão, náusea e 

vômito
12

. 

Diante das vantagens e da ampla utilização do cloridrato de tramadol como agente 

analgésico tanto na medicina como na medicina veterinária sua utilização sub-crônica ou 

crônica em diferentes vias, principalmente nas espinhais, tem sido mais explorada. Entretanto, 

são poucos os estudos relacionados à eficácia e segurança do fármaco para as espécies 

domésticas pelas vias espinhais. Pela via intraperitoneal já foram descritos sinais de 

toxicidade do cloridrato de tramadol, em que se observou a presença de necrose em neurônios 

com provável disfunção cerebral em ratos
13

. Há relatos da administração crônica de cloridrato 

de tramadol intramuscular em peixes Zebrafish no qual foi evidenciado o envolvimento do 

cloridrato de tramadol na neurotoxicidade, no metabolismo energético e danos no 

citoesqueleto
6
. 

Pelas vias espinhais, sabe-se que após a aplicação epidural, o cloridrato de 

tramadol é absorvido pelo plexo venoso e distribuído para a circulação sistêmica. Entretanto, 

a concentração sérica efetiva mínima para promover analgesia pós-operatória ainda não é 

conhecida
14

.  

Apesar dos estudos da aplicação de cloridrato de tramadol na medula espinhal, a 

maioria relata sua ação analgésica sem investigar eventuais efeitos neurotóxicos. O cloridrato 

de tramadol pode desencadear sinais de neurotoxicidade quando administrado por via 

espinhal, no entanto, ressalta-se a necessidade de mais estudos para garantir o emprego com 

segurança no espaço espinhal. Alici et al.
15

 avaliaram o perfil e a concentração de ácidos 

graxos no tecido medular e cerebral após a aplicação do fármaco por via intratecal em coelhos 

e afirmaram que a administração intratecal de 200μg de cloridrato de tramadol promove 

alterações sugestivas de rompimento e alteração de permeabilidade da barreira 

hematoencefálica, as quais podem estar associadas a neurotoxicidade. Kose et al.
16

 não 

encontraram evidências de neurotoxicidade na administração única de cloridrato de tramadol 

intracisternal em ratos, no entanto, afirmaram a necessidade da aplicação crônica de tramadol 

para melhor avaliação dos resultados.  

Desta forma, apesar dos estudos já publicados, a segurança do uso espinhal do 

cloridrato de tramadol requer ampla avaliação toxicológica. Com base na importância do 

assunto, propõe-se com este estudo verificar, por avaliação clínica e histomorfológica os 

efeitos do cloridrato de tramadol sobre o SNC de coelhos tratados com o fármaco pelas vias 

epidural e intratecal. 
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Material e métodos 

Este estudo foi conduzido obedecendo aos preceitos éticos recomendados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás, protocolo nº 041/12 

(Anexo A). O trabalho foi realizado de maneira que a ordem dos grupos e a dos animais 

fossem aleatórias. Para tal propósito, foi empregado o software Integer Generator (disponível 

em: www.random.org). 

 

Animais 

Foram utilizados para o estudo 32 coelhos machos, albinos, da raça Nova 

Zelândia, pesando entre 2,5 e 3,0 kg. Os coelhos foram mantidos em gaiolas individuais, com 

quantidade diária de ração conforme recomendações do fabricante, livre acesso a água e ciclo 

de 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Os animais foram aleatoriamente distribuídos em 

dois grupos de 16 animais, grupo controle (GC) e grupo tramadol (GT). Cada grupo foi 

subdividido em quatro subgrupos de quatro animais cada: subgrupo controle epidural sete dias 

(GCE7), subgrupo controle epidural 30 dias (GCE30), subgrupo controle intratecal sete dias 

(GCI7), subgrupo controle intratecal 30 dias (GCI30), subgrupo tramadol epidural sete dias 

(GTE7), subgrupo tramadol epidural 30 dias (GTE30), subgrupo tramadol intratecal sete dias 

(GTI7) e subgrupo tramadol intratecal 30 dias (GTI30). 

 

Implantação dos cateteres 

Para a administração do tramadol (GT) ou da solução salina (GC) nos espaços 

epidural ou intratecal dos coelhos foi realizada a implantação de um cateter de polietileno 

PE10 [Intramedic™ PolyethyleneTubing (Non-Sterile)], esterilizado por meio de óxido de 

etileno. O cateter foi implantado entre o sexto e o sétimo processo espinhoso lombar. Para a 

implantação, os animais foram anestesiados com isofluorano (Forane
®

, Abbott Laboratories 

SA, Buenos Aires, Argentina), inicialmente em caixa de indução anestésica. Após decúbito 

lateral, foi utilizada máscara facial de indução anestésica até que fosse possível a intubação 

orotraqueal. Utilizou-se sonda orotraqueal nº 2 e a anestesia foi mantida com isofluorano a 

1,5v% e oxigênio a 100%. Após intubação orotraqueal, a veia marginal da orelha foi acessada 

com o auxílio de um cateter intravenoso 24G. O acesso venoso permitiu a administração de 

solução salina em uma taxa de 10 mL/kg/h. Na região lombar do coelho foram realizadas 

tricotomia e antissepsia com clorexidine a 2% e álcool 70%. Anestesia local na linha de 

incisão e na musculatura lombar entre o quinto espaço lombar e o primeiro sacral foi realizada 

http://www.random.org/
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utilizando 0,5 ml de lidocaína a 1% e 0,5 ml de bupivacaina a 0,25% (Neocaina 0,5%
®
, 

Cristália Produtos Farmacêuticos LTDA, São Paulo, Brasil). 

Para a implantação do cateter foi realizada uma incisão na linha média entre o 

sexto e o sétimo processo espinhoso lombar com o animal em posição pronada. A 

musculatura lombar foi isolada para liberar o acesso ao ligamento flavo. Foi realizada a 

incisão do ligamento flavo e da gordura espinhal, expondo-se a dura-máter, conforme 

descrição de Wakamatsu et al.
17

 e Yamashita et al.
18

. Para os animais em que o cateter foi 

introduzido no espaço epidural (GCE7, GCE30, GTE7 e GTE30) após a exposição da dura 

máter, o cateter foi introduzido 10 cm cranialmente. Para os animais em que o cateter foi 

introduzido no espaço intratecal (GCI7, GCI30, GTI7 e GTI30), foi realizada uma durotomia 

na região entre L5 e L6 com auxílio de uma agulha hipodérmica. O cateter foi introduzido 

pela abertura 10 cm cranialmente. Além da visualização do espaço intratecal, a saída de 

líquido cefalorraquidiano pelo cateter confirmou o local da implantação. A parte restante do 

cateter foi tunelizada no espaço epidural e fixada com fio de nylon 5.0 para que a 

movimentação do coelho não a retirasse do espaço espinhal. Uma pequena parte livre do 

cateter foi ligado a um conector que permitia a aplicação da solução. Foi realizada 

dermorrafia e o conector foi fixado a pele utilizando-se fio de nylon nº 5.0. Ao fim do 

procedimento cirúrgico foi colocada uma atadura de gaze estéril fixada com esparadrapo. Este 

curativo foi trocado uma vez ao dia até a retirada do cateter. Colar elisabetano foi colocado 

nos coelhos para evitar a remoção do cateter.  

 

Delineamento experimental 

Nos animais submetidos à aplicação epidural, o GC recebeu 0,3mL de solução 

salina e o GT recebeu 3mg/kg de tramadol, com ajuste para o mesmo volume do GC com o 

acréscimo de solução salina. No grupo intratecal, no GC foi administrado 0,15mL de salina e 

no GT foi aplicado 1,5mg/kg de tramadol sendo o volume também ajustado com o acréscimo 

de solução salina até 0,15mL. As soluções foram administradas por sete dias consecutivos em 

todos os animais. Diante da ausência de estudos toxicológicos estabelecendo doses 

terapêuticas de tramadol a ser administrado por via epidural e intratecal, tanto em humanos 

como em animais, optou-se por utilizar neste experimento aproximadamente o dobro da dose 

mais comumente descrita na literatura para aplicação epidural descrita para humanos (entre 

1,0mg e 1,4mg/kg). Como forma de padronização metodológica, metade dessa dose foi 

utilizada para a injeção intratecal. 
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Avaliação clínica 

Os animais que demonstraram qualquer sinal de comprometimento neurológico a 

partir da recuperação anestésica até três dias após a implantação do cateter foram excluídos do 

estudo. Durante os sete dias de avaliação clínica, foram utilizados os critérios descritos por 

Tarlov
19

, segundo os quais, 0= paraplegia espástica; 1= paraplegia espástica com movimentos 

leves na base do membro; 2= bom movimento na base do membro, mas incapacidade para 

manter a postura; 3= mantêm a postura, mas é incapaz de deambular normalmente; 4= postura 

e marchas normais. As avaliações diárias foram coletadas e anotadas em fichas individuais. 

Durante os sete dias de avaliação clínica, antes de injetar o líquido o cateter era aspirado para 

verificar presença de líquido cefalorraquidiano, secreção purulenta ou fibrinosa e sangue.  

 

Avaliação histológica 

Ao final do período de permanência do cateter, os animais dos grupos GCE7, 

GTE7,GCI7 e GTI7 foram submetidos à eutanásia com sobredose de tiopental sódico. 

Imediatamente após foi realizada a exsanguinação dos animais perfundindo 500 ml de solução 

salina a 0,9% seguidos de 500 ml de formalina tamponada 10%, por meio da canulação da 

aorta e incisão na cava cranial. Os animais dos demais grupos, após a retirada do cateter, 

permaneceram sob observação por um período de 23 dias. Decorrido esse período, foram 

submetidos à eutanásia de acordo com o procedimento descrito anteriormente. 

Em todos os animais, após a coleta do encéfalo e da medula espinhal em sua 

totalidade, por meio de craniectomia e laminectomia total, a medula e o encefálo foram 

divididos em fragmentos. O encéfalo foi dividido em lâminas transversais de 0,5 cm sendo 

separado um segmento da região rostral, um medial e um caudal. A medula espinhal foi 

dividida em três fragmentos (cervical, torácica e lombar). Todas as porções foram submersas 

em solução de formalina tamponada a 10% durante 48h. Após esse período de fixação, as 

amostras foram conservadas em solução de etanol a 70%, sendo então posteriormente 

processadas rotineiramente para avaliação histológica. Foram confeccionadas 10 lâminas por 

animal, sendo três da porção encefálica, uma da medula espinhal cervical, três da torácica e 

três da lombar. As lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina (HE) de acordo com 

Luna
20

 e com Luxol Fast Blue conforme realizado por Matthiessen et al.
21

.  

Foram analisadas a presença de vacuolização, gliose, infiltrado inflamatório, 

infarto, hemorragia, cromatólise, edema celular e degeneração walleriana. As alterações 

encontradas à avaliação histomorfológica foram graduadas em escores, sendo adotados os 

escores 0 (ausente); 1(1-10%); 2 (11-20%); 3 (21-50%); e 4 (51-100%) quando considerada a 
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distribuição, e os escores 0 (ausente); 1 (discreto); 2 (moderado); 3 (acentuado) quando 

considerado a intensidade. Para a variável infiltrado inflamatório foram considerados os 

escores 0 = ausente; 1 = manguitos perivasculares com 1 a 2 camadas de leucócitos; 2 = 

manguitos com 3-4 camadas de leucócitos; 3= manguitos com 5-6 camadas de leucócitos e 4 

= manguitos com 7 ou mais camadas de leucócitos. 

Para avaliar o efeito do tempo nas lesões foram realizadas as comparações dos 

grupos pertencentes aos sete dias com os pertencentes aos 30 dias (GCI7 x GCI30; GCE7 x 

GCE30; GTI7 x GTI30; GTE7 x GTE30). Para avaliar em qual via (epidural ou intratecal) a 

presença do cateter poderia causar lesões mais acentuadas na medula espinhal comparou-se o 

GCI7 com o GCE7. Para avaliar o efeito do tratamento nas lesões comparou-se os grupos 

salina com os grupos tramadol (GCI7 X GTI7; GCE7 X GTE7; GCI30 X GTI30; GCE30 X 

GTE30). 

 

Análise estatística 

Utilizou-se para este estudo o teste não paramétrico Mann-Whitney para mensurar 

diferença entre os grupos quanto às variáveis histológicas. Foi considerado estatisticamente 

diferente quando p<0,05. 

 

Resultados 

 

Avaliação clínica 

Todos os 32 animais incluídos no estudo não apresentaram déficit motor e, 

portanto, obtiveram o score quatro dos critérios de Tarlov. Portanto, nem a presença do 

cateter no espaço epidural ou intratecal nem a aplicação de tramadol nestes espaços causaram 

efeitos clinicamente importantes nos animais. Ao aspirar o cateter dos 16 animais incluídos 

nos grupos que receberam alguma solução por via intratecal, havia líquido cefalorraquidiano 

(LCR) no cateter de todos os animais em pelo menos dois dos sete dias. Discreta quantidade 

de sangue junto ao LCR foi encontrada em 12 animais (75%), desses, em 9/16 animais 

(56,25%) o sangue com LCR foi aspirado apenas no primeiro dia após a cirurgia, enquanto os 

outros três (18,75%) observou-se sangue a partir do segundo dia mas, no terceiro dia não foi 

mais observado. Nos animais que tinham o cateter no espaço epidural não havia LCR no 

cateter ao aspirar. Sangue foi encontrado no cateter em apenas três dos 16 animais (18,75%) e 

sempre no primeiro dia após a cirurgia. Não houve exsudato purulento ou fibrinoso no cateter 

em nenhum dos animais.  
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Avaliação histológica 

Na avaliação microscópica do SNC dos coelhos deste estudo observaram-se 

degeneração walleriana, hemorragia, gliose, infiltrado inflamatório e cromatólise. Dentre 

estas variáveis, a degeneração walleriana, foi a única a apresentar diferença significativa 

(Figura 2.1A e B). Observou-se que o cateter na região intratecal lombar provocou lesões 

significativamente mais graves comparado com o cateter na região epidural lombar (p=0,047) 

(Tabela 2.1). Ao se comparar o efeito do tratamento nas lesões encontradas observou-se que 

no GTE30 as lesões de degeneração walleriana eram mais significativas que no GCE30 

também somente na região lombar da medula espinhal (p=0,047). A coloração de Luxol Fast 

Blue foi utilizada para verificar integridade da bainha de mielina e foram observados os 

mesmos resultados referentes a degeneração Walleriana encontrada nas lâminas coradas com 

HE. A degeneração walleriana foram identificadas principalmente nos funículos dorsais, 

ventrais e substância branca da medula.  

A hemorragia encontrada no estudo foi considerada discreta, sem diferença 

significativa, evidenciada em apenas um animal pertencente ao GCI7 na região lombar. Este 

coelho foi um dos 12 animais em que foi encontrado sangue no cateter ao ser aspirado. Neste 

mesmo animal, gliose focal discreta no encéfalo e medula espinhal torácica e lombar foram 

evidenciados. Infiltrado inflamatório linfoplasmocitário discreto (Figura 2.1D) foi encontrado 

na leptomeninge (aracnóide e pia-máter) do encéfalo, medula espinhal cervical e torácica dos 

animais do GCI7. Já na região lombar, infiltrado inflamatório foi considerado moderado na 

leptomeninge de dois animais do GCI7 e discreto em um animal do GTI7.  

Cromatólise discreta foi evidenciada em um animal do GTI7 na região lombar da 

medula espinhal. Um ponto de malácia focal foi evidenciado em um animal do GCI7 no 

encéfalo e na região lombar da medula espinhal. No GTI7 também foi encontrado um foco de 

malácia e fibrose na leptomeninge e paquimeninge (dura-máter) (Figura 2.1C), mas somente 

na região lombar da medula.  
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FIGURA 2.1 - Fotomicrografia do sistema nervoso central de coelhos após cateterização da medula 

espinhal. A - Degeneração walleriana na substância branca da medula espinhal da região 

lombar, corte parassagital. Cadeia longitudinal de câmaras de digestão, contendo debris 

axônicos e mielínicos (seta). GTI7 (H&E; Obj. 40x); B - Degeneração walleriana na 

substância branca da medula espinhal da região lombar. GTI7 (Luxol Fast Blue; Obj. 

40x). C - Corte longitudinal da região lombar da medula espinhal evidenciando fibrose 

na leptomeninge em um animal do GTI7 (H&E; Obj. 25x). D - Corte parassagital da 

região lombar da medula espinhal de um animal do GTI7 evidenciando infiltrado linfo-

histiocitário (H&E; Obj. 40x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Tabela 2.1 - Média dos escores das lesões encontradas no encéfalo e medula espinhal 

de coelhos identificados após administração de solução salina (GC) e tramadol (GT) 

por meio de um cateter implantado via intratecal (I) e espinhal (E) aos sete (7) e 

trinta (30) dias (n= 4 em cada grupo). 

Região 

Grupos 

GCI7 GCE7 GCI30 GCE30 GTI7 GTE7 GTI30 GTE30 

Escores 

Encéfalo 1A
 0B

 0 A,B
 0 A,B

 0 A,B
 0 A,B

 0 A,B
 0 A,B

 

Cervical 0 A
 0 A

 0 A
 0 A

 0 A
 0 A

 0 A
 0 A

 

Torácica 0 A
 0 A

 0 A
 0 A

 0 A
 0 A

 0 A
 0 A

 

Lombar 2 A,B
 0 A,B

 1 A,B
 0 A

 2 A,B
 1 A,B

 3 A,B
 2 B

 

GCI7 (grupo controle intratecal 7); GCE7 (grupo controle epidural 7); GCI30 (grupo controle epidural 30); GCE30 

(grupo controle epidural 30); GTI7 (grupo tramadol intratecal 7); GTE7 (grupo tramadol epidural 7); GTI30 (grupo 

tramadol intratecal 30); GTE30 (grupo tramadol epidural 30). Letras maísculas diferentes na mesma linha 

diferenciam os grupos.  

 

Discussão 

Estudos referentes aos efeitos neurotóxicos do tramadol tanto em humanos quanto 

em modelos experimentais ainda são poucos. A maioria das informações disponíveis é 

relativa a dados observacionais e descrições de estudos clínicos. Existem relatos de que o 

cloridrato de tramadol pode desencadear sinais de neurotoxicidade tanto quando administrado 

por via espinhal
15

 como por outras vias, como a intraperitoneal
13

. No entanto, os resultados 

permanecem conflitantes. Desse modo, os resultados apresentados neste estudo poderão 

auxiliar na elucidação das indagações referentes a utilização deste fármaco pela via espinhal 

de forma subcrônica. 

A degeneração walleriana encontrada no estudo ocorreu após lesão neuronal 

devido a presença do cateter. Degeneração walleriana é caracterizada por ocorrer após lesão 

axonal e devido a interrupção do contato com o corpo celular ocorre a fragmentação da 

bainha de mielina e dos axônios, recrutamento de macrófagos e degeneração dos axônios
22

. 

Yamashita et al.
18

 e Kim et al.
23

 afirmaram que lesões em axônios resultam em degeneração 

walleriana na qual se observam as lesões tanto nos funículos dorsais como ventrais.  

A comparação do GCI7 com o GCE7 possibilitou avaliar se apenas a presença do 

cateter no espaço intratecal ou epidural influenciou no aparecimento de lesões. A maior 

quantidade de degeneração walleriana na região lombar da medula no GCI7 comparado com 

o GCE7 permitiu inferir que o cateter, por estar em íntimo contato com a medula espinhal, 

gerou lesões neuronais. Além disso, o fato destas lesões serem encontradas em maior 
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quantidade na região lombar pode ser explicado pelo fato de ser o local da implantação do 

cateter e a permanência deste ter ocorrido na região lombar. 

A maior gravidade das lesões do GTE30 comparado com o GCE30 permitiu 

sugerir que a presença das lesões provocadas pelo cateter associado com a presença do 

tramadol agravou as lesões de forma focal. São poucos os estudos utilizando o cloridrato de 

tramadol por via espinhal com o objetivo de avaliar sua neurotoxicidade
15,16

 e não somente 

seu efeito analgésico
10,24–26

. Tanto Alici et al.
15

 e Kose et al.
16

 utilizaram o tramadol via 

espinhal para avaliar sua neurotoxicidade mas em dose única. Kose et al.
16

 afirmaram que 

uma das falhas em seu estudo foi não ter colocado um cateter no espaço espinhal e avaliar o 

efeito do tramadol em repetidas doses. Portanto, este estudo torna-se de suma importância na 

avaliação da neurotoxicidade do tramadol após repetidas doses no espaço espinhal. 

Não se pode afirmar que o cloridrato de tramadol foi o responsável pelas lesões 

histopatológicas encontradas neste estudo. O fato de terem sido encontrados danos ao tecido 

nervoso apenas na região lombar da medula espinhal descarta a possibilidade destas lesões 

terem sido provocadas pelo fármaco. Após administração intratecal de tramadol, o fármaco 

age localmente em receptores opioides espinhais, mas se difunde para dentro do fluido 

espinhal cerebral e rostralmente para o cérebro
26

. Portanto, era de se esperar que se o fármaco 

fosse capaz de provocar lesões no tecido nervoso, essas lesões deveriam ter sido encontradas 

em todo o SNC e não focalmente na região lombar.  

Agressões na medula espinhal e raízes nervosas, provocadas pela administração 

de fármacos no espaço epidural e intratecal, manifestam-se com mudanças histológicas, 

fisiológicas ou de comportamento clínico. As mudanças histopatológicas observadas são 

lesões de neurônios, gliose ou lesões da bainha de mielina e as mudanças comportamentais 

observadas são dor, déficit motor e perda sensorial
27

. Apesar de ter sido identificado lesões 

histopatológicas neste estudo, tais lesões não foram suficientes para provocar alterações 

clínicas significativas. Durante todo o experimento os animais foram avaliados em relação a 

alterações de locomoção e nenhum animal apresentou déficit motor. Esses resultados 

permitem afirmar que o método utilizado neste estudo, juntamente com a aplicação de 

tramadol via epidural e intratecal, pode ser uma alternativa na prática da medicina veterinária 

no controle da dor. Apesar de não ter sido avaliado a perda sensorial dos animais a 

característica analgésica do tramadol via epidural e intratecal já foi estebelecida em outras 

pesquisas
26,28

.  

Apesar de não ter ocorrido diferença significativa entre os grupos nas variáveis 

infiltrado inflamatório, hemorragia, gliose, cromatólise e malácia, lesões dessa natureza 
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encontradas com uma maior frequência na região lombar e no grupo que recebeu o cateter no 

espaço intratecal demonstrou que a presença do cateter e o procedimento de implantação 

deste na região intratecal podem causar lesões na medula espinhal. Malinovsky et al.
29

 

implantaram um cateter intratecal em coelhos utilizando a mesma técnica utilizada neste 

estudo e observaram lesões histológicas relacionadas com o cateter. Essas alterações 

consistiram em infiltrado inflamatório e hematomas assim como os achados deste estudo. A 

fibrose encontrada nas meninges da região lombar da medula espinhal pode ser o resultado da 

implantação do cateter. Fibrose na medula espinhal está diretamente relacionada com 

implantação crônica de cateter nos espaços intratecal e epidural em animais
30,31

. 

A comparação entre o mesmo tratamento em dias diferentes (ex. GCI7 e GCI30) 

mostrou diferença significativa. O objetivo da avaliação em dias diferentes foi verificar se as 

lesões observadas nos animais pertencentes ao grupo de sete dias evoluíram com o passar do 

tempo mesmo sem a presença do cateter. Observou-se, portanto, com estes resultados que as 

lesões se mantêm com o passar do tempo sem evolução ou regeneração, pelo menos até os 30 

dias após o tratamento e implantação do cateter.  

Apesar desses achados, o procedimento de implantação do cateter foi considerado 

eficaz, de dificuldade média e proporcionou segurança na confirmação da posição correta do 

cateter. Esta técnica não requer grandes manipulações cirúrgicas como laminectomia e 

proporciona uma direta visualização dos espaços epidural e intratecal. Os coelhos que 

pertenciam aos grupos de sete dias de avaliação foram submetidos a eutanásia ainda com o 

cateter implantado e, após laminectomia, pôde-se confirmar a correta posição do cateter em 

100% dos animais. Erkin et al.
32

 utilizaram uma técnica muito semelhante a deste estudo e 

após 10 dias da presença do cateter no espaço epidural não foram observados sinais 

neurológicos oriundos do procedimento cirúrgico, não foi observado sinais de infecção e a 

laminectomia após 10 dias revelou que os cateteres permaneceram no espaço epidural em 

todos os animais. 

Além disso, estudos futuros utilizando imunoistoquímica como método de 

avaliação de neurotoxicidade poderão detectar presença de células apoptóticas na medula 

espinhal. Estudos avaliando os mecanismos de apoptose neuronal associada com a utilização 

de opioides descreveram o aumento da regulação de proteínas pró-apoptóticas como caspase-

3, Bax, Fas e Bad
33,34

. 

 

Conclusão 
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O cloridrato de tramadol utilizado neste estudo não induz lesões no tecido 

neuronal de coelhos quando administrados pelas vias epidural e intratecal em doses repetidas. 

Contudo, é possível que lesões locais neuronais, assintomáticas, decorrentes da presença do 

cateter nestas vias, se agravem na presença do fármaco. 
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CAPÍTULO 3 - AVALIAÇÃO NEUROCOMPORTAMENTAL DE CAMUNDONGOS 

INTOXICADOS POR SEMENTES VERDES E TUBÉRCULO DE Cicuta douglasii. 

 

RESUMO 

As water hemlocks são plantas do gênero Cicuta e consideradas tóxicas para animais e 

humanos. Sua principal toxina conhecida, a cicutoxina, está presente em grandes 

concentrações no tubérculo da planta, contudo, estudos mais recentes têm sugerido que outras 

partes da planta também são tóxicas. Face ao exposto, este estudo teve como finalidade 

determinar a toxicidade de diferentes partes da Cicuta douglasii, e caracterizar seus efeitos 

comportamentais em camundongos. Foi utilizado um extrato aquoso de sementes verdes, 

sementes secas, tubérculos, flores e caules de Cicuta douglasii e administrado por via oral em 

camundongos para determinação da DL50 (teste de up and down). Os resultados indicaram que 

o tubérculo e as sementes verdes são tóxicos para os animais induzindo convulsões tônico-

clônicas e morte e as respectivas DL50 foram 17mg/kg e 1320 mg/kg. Para os testes de função 

motora e de comportamento foram utilizados o GripStrenght, Rota Rod, Tremor Monitor e 

Campo Aberto. A dose utilizada para os testes foi 40% (10 ml/kg) e 85% (20 ml/kg) da DL50. 

Para cada teste foram utilizados 12 animais por grupo. O grupo controle (GC) recebeu 

solução salina por via oral, um grupo recebeu 40% da DL50 por via oral (G40) e outro grupo 

recebeu 85% da DL50 (G85). Os animais foram avaliados antes da gavagem e 30 min, 90 min, 

120 min, 150 min, 180 min, 240 min e 300 min após a gavagem. De modo geral, pode-se 

concluir que a Cicuta douglasii afetou a função muscular de camundongos, a habilidade de 

preensão dos animais a objetos, a coordenação motora, a atividade motora e o 

comportamento. Crises convulsivas intercaladas com depressão do SNC foram observadas 

nos animais intoxicados pela Cicuta douglasii. 

Palavras-chave: Convulsões, neurotoxicidade, plantas tóxicas, sistema nervoso. 

 

ABSTRACT 

Water hemlock are plants of the genus Cicuta and are toxic to animals and humans. The 

primary toxin is, cicutoxin, which is present in large concentrations in the tubers; other parts 

of the plant are toxic, but may contain lower concentrations of cicutoxin. Further, other forms 

of cicutoxin such as cicutols may contribute to toxicity in various plant parts. The objective of 

this study was to determine the toxicity of different parts of Cicuta douglasii and characterize 

their behavioral effects in mice. An aqueous extract was made of green seeds, dry seeds, 

tubers, flowers and stems of Cicuta douglasii and dosed orally to mice to determine the LD50 

(the up and down test). The results indicated that only the green seeds and tubers were toxic to 

animals by inducing clonic-tonic seizures and death.  The LD50 was 17mg/kg and 1320mg/kg 

for tubers and green seed, respectively. Several tests were used to evaluate motor function and 

behavior in treated vs. control mice including Grip Strength, Rotarod, Tremor Monitor and 

Open Field. For each test 12 animals were used per group. The control group (CG) received 

saline orally, one group received 40% of the LD50 orally (G40) and another group received 

85% of the LD50 (G85). The animals were evaluated before gavage and 30 min, 90 min, 120 

min, 150 min, 180 min, 240 min and 300 min after gavage. In summary, Cicuta douglasii 

affected muscle function of mice, including their ability to grasp and hold onto objects, their 

balance and motility on a Rotarod, motor activity, and exploratory and anxiety-related (i.e., 

thigmotaxis) behaviors. Seizures interspersed with CNS depression were observed in animals 

poisoned by Cicuta douglasii.   

Keywords: nervous system, neurotoxicity, poisonous plants, seizures 
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Introdução 

A Cicuta douglasii juntamente com C. maculata, C. virosa e C. bulbifera são 

plantas perenes pertencentes ao gênero Cicuta e à família Umbellifera e conhecidas 

genericamente nos Estados Unidos e Europa como water hemlocks
1
. Estas plantas se 

diferenciam por possuir um tubérculo grosso na base do caule com inúmeras raízes fixas. Ao 

se cortar um tubérculo observa-se estrias compostas por uma substância oleosa que contém 

quantidades concentradas de toxinas
2
. As Cicuta spp. frequentemente são encontradas 

crescendo diretamente na água ou em regiões próximas a locais úmidos como perto de 

riachos, diques e lagoas
3,4

. 

As Cicutas spp. são plantas altamente tóxicas para todas as espécies de animais de 

produção e para humanos. É uma planta considerada economicamente importante para a 

pecuária, pois é encontrada frequentemente nas pastagens da América do Norte e Europa e a 

intoxicação de bovinos leva na maioria das vezes à morte
1,3,5

.  

Sua principal toxina conhecida, a cicutoxina, é um poliacetileno cuja fórmula 

química é C17H22O2 (238.35g/mol), sendo responsável pelos efeitos tóxicos da planta no 

sistema nervoso central (SNC). O mecanismo de ação da cicutoxina no SNC não é bem 

compreendido, contudo, um recente estudo afirmou que as toxinas presentes na Cicuta 

douglasii são antagonistas competitivos aos receptores GABAA resultando em bloqueio dos 

canais de cloreto, o que resulta em despolarização neuronal, hiperestimulação e 

convulsões
4,67

. 

A maioria dos episódios de intoxicação por Cicuta spp. envolve os tubérculos 

constituintes da planta
5
. No entanto, estudos mais recentes sugerem que as sementes verdes 

também podem ser tóxicas
4,8

. Apesar de haver evidências experimentais a respeito da 

toxicidade das sementes verdes, a toxicidade de outras partes da planta e a maturidade, com 

que poderiam causar intoxicações, ainda não está bem estabelecida. Além disso, não existem 

informações sobre como a toxina interfere na atividade locomotora e no comportamento dos 

animais intoxicados. Diante disso, procurou-se com este estudo a determinação da toxicidade 

de diferentes partes da Cicuta douglasii e a caracterização dos distúrbios comportamentais e 

da incoordenação motora empregando o camundongo como modelo experimental. 
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Material e Métodos 

 

Extração 

Foram utilizadas sementes verdes, sementes secas, tubérculos, flores e caules de 

Cicuta douglasii (41º 58’ 17.85” N; 113º
 
25’ 33.26” W; elevação de 1848 m). Coleta de 

tubérculos, flores, e caules ocorreu em 18/08/2010 e das sementes em 28/07/2014. Desde 

então foi estocada em freezer a -80C). As partes da planta foram trituradas, separadamente, 

em um liquidificador doméstico juntamente com duas partes de água destilada (1:2; ex. 30g 

de planta para 60 ml de água). A mistura foi filtrada por várias camadas de filtro de tecido 

100% algodão (Cheesecloth 100% natural cotton) e o extrato obtido foi estocado em diversas 

alíquotas de 12 ml em freezer a -80ºC. Para todo o período experimental foi utilizado o 

mesmo extrato, sendo que uma alíquota era descongelada por dia de experimento, 

imediatamente antes do uso. As amostras foram descongeladas em alíquotas pois no 

experimento piloto verificou-se que o extrato perdia sua toxicidade quando mantido apenas 

sob refrigeração. Outras formas de extração foram realizadas utilizando outros tipos de filtros. 

Um sistema de filtragem a vácuo foi realizado, no entanto, não foi possível obter filtrado, pois 

o poro do filtro era muito pequeno e não permitiu a difusão do extrato. Por isso, optou-se pelo 

filtro de tecido e para a obtenção de um extrato homogêneo apenas uma filtragem foi 

realizada. O extrato obtido foi utilizado em todo o período experimental. 

 

Animais 

Foram utilizados camundongos machos, pesando em media 23g, da linhagem 

Swiss Webster (Simonsen Laboratories, Gilroy, CA, USA). Os camundongos foram alojados 

em gaiolas e mantidos à temperatura de 21ºC e umidade controladas, ciclo de 12 horas de 

claro e 12 horas de escuro, livre acesso a água e ração para roedores (2014 Teklad Global 

14% Protein Rodent Maintenance Diet, Harlan Laboratories Inc., Indianapolis, IN, USA). 

Todos os procedimentos foram conduzidos sob a supervisão de um médico veterinário e sob 

aprovação do Utah State University Animal Care and Use Committee (protocolo nº 2278) 

(Anexo B).  

 

Teste up and down  

Os extratos de cada parte da planta foram administrados aos camundongos por 

meio de gavagem na dose de 5ml/kg, 10ml/kg, 20ml/kg, 30ml/kg, 40ml/kg e 50ml/kg. Foram 

utilizados cinco camundongos por dose, totalizando 30 animais para cada parte da planta. Os 



 32 

camundongos foram observados em relação aos sinais clínicos e mortalidade durante duas 

horas. A DL50 do extrato foi determinada pelo método modificado up and down. Este método 

como o nome sugere objetiva estimar o valor da DL50 testando sequencialmente animais 

individuais, com a dose para cada animal sendo ajustada para cima ou para baixo dependendo 

do resultado prévio do animal anterior
9
. 

 

Testes de função motora e de comportamento 

A função motora e o comportamento foram avaliados empregando-se os seguintes 

testes ou métodos: Grip Strenght, Rota Rod, Tremor Monitor e Campo Aberto. Para todos os 

testes os camundongos foram tratados por via oral imediatamente após a avaliação basal 

(tempo zero). A dose utilizada para o experimento foi 40% (10 ml/kg) e 85% (20 ml/kg) da 

DL50. Para cada teste foram utilizados 12 animais por grupo. O grupo controle (GC) recebeu 

solução salina por via oral, um grupo recebeu 40% da DL50 por via oral (G40) e outro grupo 

recebeu 85% da DL50 (G85). Os animais foram avaliados antes da gavagem e 30min, 90min, 

120min, 150min, 180min, 240min e 300 min após a gavagem. 

 

GripStrenght 

Para este teste foi utilizado um medidor de força muscular denominado 

GripStrenght (San Diego Instruments, San Diego, CA, USA) com dupla malha de grade uma 

para membros torácicos e uma para os membros pélvicos
10,11

. No dia do teste, os 

camundongos não treinados foram escolhidos aleatoriamente e pesados para que fossem 

realizados os primeiros testes considerados o valor basal, ou seja, antes de receberem o 

extrato da planta. Após o primeiro teste foi realizada a gavagem dos animais com as doses 

estabelecidas e após 30 minutos da gavagem iniciaram-se as outras avaliações conforme os 

tempos estabelecidos. Para cada avaliação, o camundongo era suspenso pela cauda e colocado 

sobre o grid com os membros anteriores e posteriores em seus respectivos lugares em um 

angulo de 0º. Os camundongos eram cuidadosamente tracionados horizontalmente pela cauda 

de forma lenta mas constante até que se soltassem do grid
12

. A força (em gramas) exercida 

pelo camundongo em ambos os membros era mensurada simultaneamente. Os animais foram 

avaliados em cinco medições consecutivas das quais se realizou uma média para o cálculo da 

força absoluta. Todos os testes de Grip Strenght foram conduzidos por um único avaliador 

durante o experimento. 
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Rota Rod 

O teste pelo Rota Rod avalia a coordenação, o balanço motor e a resistência a 

fadiga dos animais em um sistema de rotor cilíndrico acelerado. Foi utilizado um aparelho de 

aceleração Rota Rod (IITC Life Science Inc.,Woodland Hills, CA, USA) com 9,5 cm de 

diâmetro em cada roda. Um regime de treinamento pré-tratamento foi realizado nos animais a 

fim de produzir camundongos que apresentassem bom desempenho e, assim, fosse possível 

detectar a diminuição do desempenho ao longo do tempo
13

. Portanto, um dia antes do 

experimento os animais eram treinados em uma aceleração de 1 a 10 rotações por minuto 

(RPM) durante 120 segundos. Os animais foram selecionados aleatoriamente para participar 

dos testes. Os testes iniciaram em uma rotação de 1 RPM acelerando lentamente por cinco 

minutos até atingir 20 RPM. O aparelho detectava automaticamente a quantidade de rotações 

por minuto entre o início do teste até o momento da queda. 

 

Tremor Monitor 

Este teste permite diferenciar a locomoção normal de movimentos estereotipados 

(tremores) utilizando um equipamento denominado Tremor Monitor (San Diego Instruments, 

San Diego, CA, USA) dotado de um sensor de movimento ultra sensível capaz de detectar 

ondas de movimentos a 128 Hz. Os camundongos foram colocados dentro do equipamento 

durante 512 segundos. A existência de uma câmera dentro do monitor permitiu observar os 

animais sem interferir no seu comportamento. Este aparelho possui duas variáveis, magnitude 

(energia do movimento em mV em cada frequência) expresso como Fast Fourier Transform 

(FFT) e porcentagem da magnitude (% magn.). Foi utilizada a porcentagem da magnitude 

como avaliação da movimentação dos animais e a média das frequências foi selecionada para 

demonstrar tremores distintos ou a falta dos tremores associada com respostas pela 

intoxicação por Cicuta douglasii. 

 

 

Campo aberto 

O teste de campo aberto foi utilizado para avaliar a atividade locomotora e o 

comportamento geral dos animais. Os camundongos foram colocados no centro de um campo 

aberto e foram monitorados simultaneamente em quatro campos abertos (50cm x 50cm e 

38cm de altura de parede) por sessões de 10 minutos. O software ANY-MAZE (San Diego 

Instruments, San Diego, CA, USA) foi utilizado para mensurar a atividade digitalizando cada 

campo aberto em diferentes zonas. A zona inicial era de 8cm x 8cm do centro do campo, a 
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segunda zona ficava 28cm x 28cm da borda externa e o terceiro nível ficava no exterior da 

segunda zona. Um gerador de ruídos de 50 dB foi utilizado para mascarar ruídos durante os 

testes.  

 

Análise estatística 

Os dados do teste do Grip Strenght, variáveis do Rota Rod, frequência dos 

tremores e mensurações de campo aberto foram analisados utilizando análise de mensuração 

repetida (basal, 30min, 90min, 120min, 150min, 180min, 240min e 300min após tratamento) 

em um modelo misto linear (ProcMixed in SAS, Cary, NC, USA) sendo os animais um fator 

aleatório agrupado dentro dos grupos de tratamento. As médias das comparações foram 

realizadas pela média dos quadrados mínimos utilizando a opção PDIFF (probabilidade da 

diferença) no SAS. Os dados da frequência de tremores (% magn.) foram analisados em cada 

tempo utilizando um selecionador de frequências. O valor da dose letal foi calculado 

utilizando o SAS ProcProbit em uma regressão logística (SAS V. 9, SAS Inst. Inc., Cary, 

NC). Os resultados foram considerados significativos quando p<0,05.  

 

Resultados 

 

Teste de up and down 

Não foi observado efeito letal após administração oral do extrato de sementes 

secas, flores e caules de water hemlocks na dose de 10ml/kg, 20ml/kg, 30ml/kg, 40ml/kg e 

50ml/kg. Foi realizada a mensuração da matéria seca apenas dos extratos que demonstraram 

toxicidade. Portanto, ao mensurar a matéria seca destes extratos, verificou-se que para o teste 

de up and down, a dose do extrato de tubérculo foi de 3mg/kg, 6mg/kg, 12mg/kg, 18mg/kg, 

24mg/kg e 30mg/kg sendo a dose letal calculada de 17mg/kg. Para as sementes verdes a dose 

para o teste de up and down foi de 165mg/kg, 330mg/kg, 660mg/kg, 990mg/kg, 1320mg/kg e 

1650mg/kg sendo a dose letal calculada de 1320mg/kg. Assim, para os testes de função 

motora foram utilizados apenas animais tratados com sementes verdes e tubérculos. Os sinais 

clínicos observados durante a intoxicação foram relutância ao se movimentar, pelos eriçados e 

depressão seguida de convulsões tônico-clônicas em 100% dos animais, no entanto, em 

alguns casos essas convulsões resultavam na morte do animal. Dos 144 animais utilizados em 

todo o experimento com tubérculo, 14 (9,72%) animais morreram durante o período 

experimental sendo todos do G85. Já no experimento com sementes verdes apenas seis 

(4,16%) animais morreram, sendo dois pertencentes ao G40 e quatro ao G85. 
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Testes de função motora 

 

GripStrenght 

Os resultados do teste de GripStrenght, que avalia a força (em gramas) exercida 

pelo camundongo em ambos os membros, estão demonstrados nas Tabelas 3.1 e 3.2. De modo 

geral, a variabilidade foi alta entre os tempos e os tratamentos. 

 

TABELA 3.1 - Média e desvio padrão (dp) de todos os períodos da força de preensão (Grip Strenght) 

dos membros pélvicos e torácicos de camundongos tratados com extrato de sementes verdes de 

Cicuta douglasii. 

Grupo 
Membros pélvicos Membros torácicos 

Média (g) dp Média (g) dp 

GC 73,72
a
 3,13 90,25 4,14 

G40 75,42
a
 3,13 92,82 4,14 

G85 64,74
b
 3,13 84,81 4,14 

Extrato aquoso das sementes verdes de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística pela 

média dos quadrados mínimos utilizando a opção PDIFF (probabilidade da diferença) no SAS. 

Letras diferentes na mesma coluna indica diferença significativa (p<0,05).   
 

TABELA 3.2 - Média e desvio padrão (dp) de todos os períodos da força de preensão 

(Grip Strenght) dos membros pélvicos e torácicos de camundongos 

tratados com extrato de tubérculos de Cicuta douglasii. 

Grupo 
Membros posteriores Membros anteriores 

Média (g) dp Média (g) dp 

GC 90,52
a
 5,23 94,22 5,25 

G40 92,25
a
 5,23 90,99 5,25 

G85 72,20
b
 5,23 78,47 5,25 

Extrato aquoso de tubérculos de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística pela média 

dos quadrados mínimos utilizando a opção PDIFF (probabilidade da diferença) no SAS. Letras 

diferentes na mesma coluna indica diferença significativa (p<0,05).   

 

Para o tratamento com sementes verdes também não houve uma diferença 

significativa entre os tempos dentro do grupo e entre os grupos. No entanto, ao comparar o 

efeito do tratamento, independente do tempo, houve diminuição de 13% na força de preensão 

do grupo controle em relação aos outros grupos para os membros pélvicos. O G85 foi diferente 

do G40 (p=0,02) e GC (p=0,05), mas o GC não foi diferente do G40 (p=0,07). 

Para o tratamento com tubérculos não foi observada diferença entre os tempos 

dentro do grupo e entre os grupos tanto para os membros torácicos quanto para os membros 

pélvicos (p>0,05). Assim como no tratamento com sementes verdes a força de preensão dos 
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membros posteriores diminuiu 20% do Gc comparando com os demais grupos. O G85 foi 

diferente do GC(p = 0,018) e do G40 (p = 0,010), mas o G40 não foi diferente do GC (p=0,816) 

 

Rota Rod 

Os resultados do teste Rota Rod que avalia a coordenação, o balanço motor e a 

resistência a fadiga mostrou que nos animais tratados com o tubérculo, ao se comparar os 

valores de rotações por minuto (RPM) dentro dos grupos em diferentes momentos, no G40 e 

no G85 houve uma diminuição significativa entre o valor basal e todos os outros momentos. 

No GC as RPM aumentaram significativamente ao longo do tempo. Ao se comparar os grupos 

nos mesmos momentos observou-se diferença significativa entre o GC e os outros grupos em 

todos os outros momentos (Figura 3.2). O G40 só foi diferente do G85 aos 90min.  

Nos animais tratados com sementes verdes, ao se comparar os valores dentro dos 

grupos em diferentes momentos observou-se no G40 diminuição significativa entre o valor 

basal e os valores aos 30min, 60min, 90min, 120min e 150min. Neste grupo também houve 

uma tendência dos animais em se recuperarem visto que os valores foram aumentando ao 

longo do tempo. No G85 foi verificada uma diminuição significativa entre o valor basal e os 

outros momentos exceto aos 240min e que após 90 min os animais foram recuperando a 

locomoção (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.1 - Número de rotações por minuto (RPM) no teste de Rota Rod de camundongos tratados, por via 

oral, com extrato aquoso de tubérculo (à esquerda) e sementes verdes (à direita) de Cicuta 

douglasii. 
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Ao se comparar os diferentes grupos dentro dos mesmos momentos verificou-se 

uma diminuição significativa entre o GC e o G40 somente em 90min e entre o GC e o G85 em 

90min, 120min, 150min e 180min. Observou-se também uma diminuição significativa entre 

G40 e G85 aos 150min e 180min. 

 

Tremor Monitor 

Os resultados da porcentagem da magnitude (% magn.), que permite diferenciar a 

locomoção normal de movimentos estereotipados (tremores), dos animais tratados com 

tubérculo e sementes verdes estão disponíveis nas Tabelas 3.3 e 3.4. Ao comparar-se os 

resultados dos animais que receberam extrato de tubérculo entre os momentos dentro dos 

grupos verifica-se no GC diminuição significativa na movimentação dos com o passar do 

tempo, no qual foi mais evidenciado no momento 180min. No G40 observou-se uma 

diminuição na movimentação entre o valor basal e todos os outros momentos com uma 

tendência de recuperação da movimentação a partir de 90min. No G85 foi observado uma 

diminuição significativa em todos os momentos ao comparar com o valor basal. Nos 

momentos 30min e 60min do G85 houve episódios em que os animais tiveram convulsões 

durante a realização dos testes. Esses episódios estão representados na Figura 3.3. Ao se 

comparar os grupos nos mesmos momentos verificou-se valores significativamente maiores 

no GC comparado ao G40e o G85. Já entre G40 e o G85 não foi observada diferença significativa. 

 

 

 

 
FIGURA 3.2 - Representação das ondas de frequências da movimentação de um camundongo do 

grupo controle (A) e durante um episódio de convulsão em um camundongo 

tratado com extrato aquoso de tubérculo de Cicuta douglasii (B) analisadas no 

aparelho Tremor Monitor. 
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A porcentagem da magnitude dos movimentos dos camundongos que receberam 

extrato de sementes verdes e que pertenciam ao grupo controle demonstrou variações dentro 

do grupo em diferentes momentos, como observado na Tabela 3.4. No G40 observou-se 

diminuição significativa da movimentação dos animais a partir do momento 60min. No G85 as 

movimentações dos animais diminuíram significativamente a partir do momento 60min sendo 

parcialmente restabelecido aos 240min. As outras diferenças dentro do G40 e do G85 

evidenciadas na Tabela 3.4 confirmaram a tendência de recuperação dos animais com o passar 

do tempo. Entre os grupos só foi evidenciada diminuição da movimentação entre o GC e o G40 

nos momentos 60min e 90min e entre o GC e G85 nos momentos 30min, 60min, 90min e 

120min. Não houve diferença significativa entre o G40 e G85. 

 

TABELA 3.3 - Valores de porcentagem da magnitude (%magn.) dos movimentos de camundongos 

avaliados por meio de monitor de movimentos (Tremor Monitor) após administração via 

oral de extrato de tubérculo da planta Cicuta douglasii. 

Tempo 

(min) 

GC (%magn) G40(%magn) G85(%magn) 

Média dp Média dp Média dp 

Basal 38,30
A,a,b

 0,76 35,65
A,a

 1,25 35,92
A,a

 0,92 

30 39,24
A,a

 0,75 27,22
B,b,c

 1,95 27,33
B,b,c

 1,57 

60 36,45
A,a,b

 0,88 28,54
B,b,c

 2,05 27,75
B,b,c

 2,65 

90 35,25
A,a,b,c

 1,44 25,16
B,c

 2,26 25,31
B,b,c

 2,22 

120 35,18
A,a,b,c

 1,81 26,15
B,b,c

 2,23 26,49
B,b,c

 2,10 

150 36,27
A,a,b,c

 0,96 29,43
B,b

 1,98 24,05
B,c

 2,68 

180 32,29
A,c

 2,16 29,68
A,b

 1,51 26,82
B,b,c

 2,23 

240 34,79
A,b,c

 1,01 29,72
B,b

 1,36 29,00
B,b,c

 2,10 

300 35,18
A,a,b,c

 1,00 27,84
B,b,c

 1,58 29,16
B,b

 1,71 

Extrato aquoso de tubérculos de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi analisada em cada tempo 

utilizando um selecionador de frequências. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferenciam os grupos. Letras 

minúsculas diferentes na mesma coluna diferenciam os momentos dentro dos grupos.  

 

TABELA 3.4 - Valores de porcentagem da magnitude (%magn.) dos movimentos de camundongos 

avaliados por meio de monitor de movimentos (Tremor Monitor) pós administração via 

oral de extrato de sementes verdes da planta Cicuta douglasii. 

Tempo 

(min) 

GC (%magn) G40(%magn) G85(%magn) 

Média dp Média dp Média dp 

Basal 37,30
a,b 

0,53 36,92
A,a

 0,66 36,92
A,a

 0,61 

30 38,28
A,a

 0,72 34,81
A,a,b

 1,30 33,93
B,a,b

 1,36 

60 35,49
A,a,b,c

 1,43 31,06
B,c,d

 1,58 29,22
B,c,d

 2,22 

90 34,65
A,b,c,d

 1,12 28,65
B,d

 1,64 27,39
B,c,d

 1,28 

120 31,78
A,d,e,f

 1,48 30,76
A,c,d

 1,67 26,74
B,d

 1,32 

150 29,67
A,f

 1,71 30,89
A,c,d

 2,17 27,82
A,c,d

 1,95 

180 30,92
A,e,f

 1,62 32,16
A,b,c,d

 1,53 30,76
A,b,c

 1,98 

240 34,43
A,b,c,d,e

 0,87 33,05
A,b,c

 1,39 34,43
A,a,b

 0,94 

300 33,52
A,c,d,e

 1,05 32,09
A,b,c,d

 1,36 33,69
A,a,b

 2,25 

Extrato aquoso de sementes verdes de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi analisada em cada tempo 

utilizando um selecionador de frequências. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferenciam os grupos. Letras 

minúsculas diferentes na mesma coluna diferenciam os momentos dentro dos grupos.  
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Campo aberto 

O teste de campo aberto foi utilizado para mensurar a atividade motora e o 

comportamento dos animais intoxicados por Cicuta douglasii. Foram avaliados parâmetros 

como distância percorrida, velocidade média, tempo total de movimentação dos animais e 

tempo de permanência na região central. 

Para o tratamento com tubérculo houve um efeito do tempo na velocidade média 

dos animais, pois a velocidade média diminuiu significativamente com o passar do tempo nos 

três grupos (Figura 3.4). O tratamento também influenciou significativamente na velocidade 

média, pois G40 e G85 apresentaram uma velocidade média significativamente menor que o 

GC. No entanto, ao comparar o G40 com o G85 só foi observada diferença na velocidade média 

no momento 240min.  

A distância percorrida pelos animais diminuiu com o passar do tempo 

independente do grupo. Dessa forma, houve diferença significativa entre o valor basal e todos 

os outros tempos nos três grupos (Figura 3.4). Dentro do G40 no momento 240min houve um 

aumento da distância percorrida que, acabou diminuindo novamente aos 300min. Ao 

comparar os grupos nos mesmos momentos, o G40 somente foi diferente do G85 no basal e aos 

240min (p<0,05), mas ao compararmos o G40 e G85 com o GC observou-se diferença 

significativa (p<0,001) em praticamente todos os momentos demonstrando que intoxicação 

por tubérculos de Cicuta douglasii provoca acentuada diminuição da atividade locomotora em 

camundongos. 

 

 
FIGURA 3.3 - Velocidade média (à esquerda) e a distância percorrida (à direita) de camundongos 

tratados, por via oral, com extrato aquoso de tubérculo de Cicuta douglasii submetidos ao teste de 

campo aberto. 

 

Na variável em que se avaliou o tempo em que os animais se mantinham em 

movimento, observou-se também um efeito do tempo, pois nos três grupos houve uma 

diminuição da movimentação ao longo dos momentos (Figura 3.5). Na comparação entre os 
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grupos houve diferença entre o GC e os G40 e G85 em quase todos os momentos, mas não foi 

evidenciado diferença entre os G40 e G85.  

 
FIGURA 3.4 - Permanência dos animais em movimento (à esquerda) e a permanência dos animais na 

região central (à direita) de camundongos tratados, por via oral, com extrato aquoso de 

tubérculo de Cicuta douglasii submetidos ao teste de campo aberto. 

 

 

Ao avaliar o tempo de permanência dos animais na região central do campo 

aberto, os dados demonstraram uma variação entre os tempos e entre os grupos. No GC não 

foi verificado nenhuma diferença significativa entre os momentos (Figura 3.5). O resultado 

mais expressivo para este teste foi os momentos 30min e 60min do G85. Nestes momentos, os 

animais se mantiveram na zona central por mais tempo que em todos os outros momentos. Ao 

comparar os grupos nos mesmos momentos o grupo controle diferiu do G85 aos também no 

tempo de 30min e 60min e o G40 também foi diferente do G85 nestes mesmos momentos.  

Para os animais tratados com sementes verdes de Cicuta douglasii não foi 

evidenciado efeito do tratamento para nenhuma variável mensurada no campo aberto. No 

entanto, o tempo influenciou significativamente (p<0,05) a movimentação dos animais nas 

variáveis avaliadas provavelmente porque os animais começaram a se habituar ao campo 

aberto durante o teste. 

 

Discussão 

Os resultados deste estudo indicaram que apenas sementes verdes e o tubérculo 

causaram intoxicação com indução de convulsões tônico-clônicas, o que podem levar os 

animais à morte. As demais partes da planta demonstraram serem atóxicas para os animais. A 

metodologia utilizada para confecção do extrato foi considerada simples por apenas ser 

utilizada água para elaboração do extrato.  

A mensuração da DL50 pôde demonstrar a maior toxicidade dos tubérculos em 

relação às sementes verdes, visto que a quantidade de matéria seca presente na dose letal do 

extrato de tubérculos era consideravelmente menor que a matéria seca presente na dose letal 

das sementes verdes. O maior número de mortes da intoxicação pelo tubérculo em 
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comparação com sementes verdes confirma os achados da DL50. Essa maior toxicidade dos 

tubérculos já havia sido descrita por Panter et al.
4,5

. No estudo de Panter et al.
4
 foi relatado a 

intoxicação de vacas ao ingerir sementes imaturas de Cicuta maculata evidenciando que 

outras partes da Water hemlocks poderiam ser tóxicas. Ao fim deste estudo pôde-se confirmar 

que apenas tubérculos e as sementes verdes de Cicuta douglasii foram tóxicos ao serem 

ingeridas por camundongos. 

A variabilidade dos resultados dos testes de Grip Strength foi alta e pode ter sido 

o motivo de não haver diferença ao longo dos tempos. Apesar do Grip Strenght ser um 

aparelho que verifica a fraqueza muscular por meio da força de preensão dos animais, não 

demonstrou ser o melhor método para avaliar os animais intoxicados com Cicuta douglasii. 

Durante a realização do teste, o tracionamento da cauda do camundongo mostrou ser um fator 

estimulante para desencadear crises convulsivas, tanto complexas como parciais. Nas crises 

parciais observou-se que os animais seguravam mais firmemente a grade devido à tonicidade 

da musculatura durante a crise. No entanto, as crises não aconteciam em todos os momentos e 

isso refletiu a variação dos resultados em diferentes tempos. As características dos animais 

intoxicados de apresentarem períodos de convulsões e períodos de depressão demonstraram 

que este teste não foi o ideal para avaliar animais intoxicados com Cicuta douglasii. Apesar 

de ter ocorrido momentos de convulsões parciais, a fraqueza muscular encontrada nos animais 

intoxicados por Cicuta douglasii mostrou-se mais evidente que a tonicidade das convulsões 

sugerindo que a Cicuta douglasii poderia afetar a função muscular de camundongos no que se 

refere à força muscular. Os animais do grupo controle, após o momento 180 min, já não tinha 

mais interesse em segurar a grade do aparelho de teste, o que auxiliou a representar a 

variabilidade dos resultados para este tipo de estudo.  

O extrato de tubérculo e de sementes verdes alterou significativamente a atividade 

motora e coordenação dos camundongos ao analisarmos a quantidade de rotações por minuto 

que os animais conseguiram atingir no aparelho de Rota Rod. Em ambos os tratamentos pode-

se observar significativas reduções na capacidade dos animais em se manter no aparelho sob 

rotação com tendência a recuperação com o passar do tempo. A redução da atividade motora e 

coordenação dos animais podem ser explicadas pelos episódios de convulsões e ataxia 

observados nos animais intoxicados. Estes achados são característicos nas intoxicações por 

Cicuta douglasii. A cicutoxina, um dos princípios tóxicos conhecido da Cicuta douglasii, age 

diretamente no SNC causando convulsões tônico-clônico e paralisia respiratória
2,14

. No 

entanto, sinais como fraqueza muscular e ataxia já foram descritos em estudos envolvendo 

animais intoxicados pela planta
3,5,15

. Essa incoordenação provocada pela intoxicação justifica 
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os resultados do teste de Rota Rod. Segundo Dunhame Mya
16

 e Brooks e Dunnet
17

 este teste 

foi especificamente desenvolvido para mensurar déficits neurológicos em roedores e é um dos 

testes mais comumente utilizados para avaliar função motora em camundongos. Crabbe et 

al.
18

 utilizaram o teste de rota rod e observaram com os resultados sinais de ataxia induzidos 

pelo etanol em camundongos.  

A porcentagem de magnitude de movimentação evidenciou a deambulação dos 

animais no aparelho Tremor Monitor. Os sinais clínicos evidenciados neste estudo como 

relutância em se movimentar e depressão podem justificar a diminuição significativa na 

movimentação dos animais intoxicados pelo tubérculo pertencentes ao G40 e G85 se 

compararmos com o valor basal. Se forem observadas as comparações entre os grupos nos 

mesmos momentos a observação dos sinais clínicos se confirma, visto que o grupo controle 

foi significativamente diferente em praticamente todos os momentos ao compararmos com o 

G40 e G85. Welch et al.
11

 utilizaram uma toxina denominada methyllycaconitine em 

camundongos cujo sinais clínicos são semelhantes aos verificados pela intoxicação pela 

Cicuta douglasii como, por exemplo, relutância em se movimentar seguido de tremors 

musculares e convulsões. Os pesquisadores utilizaram o aparelho de Tremor Monitor e 

observaram uma significativa diminuição da porcentagem de magnitude de movimentação 

nos animais tratados com a toxina ao comparar com o grupo controle, assim como descrito 

neste estudo.  

Nos grupos tratados com sementes verdes os resultados foram semelhantes aos 

resultados do tubérculo, mas com algumas particularidades. Novamente foi observado 

diferença nos valores somente a partir de 60min assim como observado no Rota Rod. No G40, 

aos 300min não houve diferença com o valor basal e no G85 isso ocorreu a partir de 240min. 

Esses resultados evidenciam que os animais que receberam extrato de tubérculo 

demonstraram sinais de intoxicação mais precocemente que os animais intoxicados pelas 

sementes verdes.  

A diferença entre a intoxicação do tubérculo e as sementes verdes pode ser 

explicada por haver diferentes toxinas envolvidas na intoxicação por Cicuta douglasii além da 

cicutoxina. Uwai et al.
19

 e Panter et al.
4
 relataram evidências de outros compostos igualmente 

ou mais tóxicos que a cicutoxina nas sementes verdes. As sementes verdes possuem apenas 

1% do total de cicutoxina presentes nos tubérculos
4
, portanto, na intoxicação dos animais por 

sementes verdes evidenciadas, neste estudo, a cicutoxina pode ter tido pouca participação no 

aparecimento dos sinais clínicos, sendo que, outros poliacetilenos altamente tóxicos que ainda 

permanecem desconhecidos podem ser os responsáveis pela intoxicação.  
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O teste de campo aberto mostrou que os tubérculos podem causar uma maior 

alteração de locomoção e comportamento quando em comparação com a intoxicação por 

sementes verdes de Cicuta douglasii. Ao se comparar a velocidade média e a distância 

percorrida antes e após a intoxicação por tubérculos e por sementes verdes nota-se uma 

diminuição significativa destas variáveis para os animais tratados com extrato de tubérculo e 

nenhuma diferença para os animais tratados com sementes verdes comprovando a maior 

toxicidade dos tubérculos. Durante todo o experimento foi observado que os animais eram 

mais ativos nos primeiros momentos do teste e costumavam explorar o campo aberto, mas 

com o passar do tempo acabavam se habituando ao campo diminuindo a exploração. Este fato 

pode explicar o efeito do tempo nos animais de todos os grupos independente do tratamento.  

A tendência que os animais tratados com tubérculo tiveram em permanecer na 

região central, na primeira hora após a intoxicação, demonstra uma alteração de 

comportamento provavelmente causado pela relutância em se movimentar ou por um efeito 

ansiolítico da Cicuta douglasii. O teste do campo aberto é um teste simples de atividade 

locomotora e envolve a observação da movimentação dos animais em uma área aberta. 

Quando colocados no centro do campo os animais tipicamente correm para a região externa 

próxima a parede lateral e explora esta região permanecendo sempre próximos à parede. 

Alterações de comportamento podem levar esses animais a deixarem de explorar a periferia e 

permanecer mais na região central do campo
17,20

 assim como observado neste estudo. 

 

Conclusão 

Dentre as partes da Cicuta douglasii estudadas, apenas as sementes verdes e o 

tubérculo foram potencialmente tóxicos por via oral em camundongos, sendo que o tubérculo 

apresentou menor DL50. Ademais, verificou-se que ambas as partes tóxicas da planta 

causaram diminuição da atividade motora, desencadearam crises convulsivas e alteração de 

comportamento caracterizada por depressão. Contudo, não foram observadas alterações na 

força muscular. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado permitiu investigar os efeitos neurotóxicos um analgésico 

sintético e uma planta tóxica. Apesar de ter se utilizado diferentes metodologias para a 

avaliação da neurotoxicidade, o resultado esperado de um agente considerado neurotóxico é o 

mesmo, ou seja, uma mudança da estrutura ou da função do sistema nervoso. Dentre os 

efeitos neurológicos esperados após exposição tóxica de substâncias incluem-se efeitos 

motores, sensoriais, cognitivos e efeitos gerais como lesão neuronal. Após a finalização do 

estudo pôde-se observar que o tramadol pode causar lesões neuronais evidenciadas 

principalmente por degeneração walleriana e que a Cicuta douglasii causa efeitos motores 

como convulsões e incoordenação motora. 

Para o Capítulo 2 deste estudo optou-se por utilizar o tramadol por se tratar de um 

fármaco amplamente utilizado na medicina e na medicina veterinária, mas por via oral ou 

intravenosa. Por via espinhal, o tramadol não é comumente utilizado e nem é aprovado para 

tal uso em diversos países. Por isso, estudos que utilizam o tramadol por via espinhal são 

escassos e, na maioria deles, o objetivo do estudo é a avaliação analgésica do fármaco. Por se 

tratar de um fármaco com poucos efeitos indesejáveis ao se utilizar por via oral ou 

intravenosa esperava-se que seria uma boa opção por via espinhal. 

Apesar de termos encontrado lesões semelhantes no grupo controle, no grupo 

tramadol as lesões foram mais graves e mais frequentes. No entanto, estas lesões estavam 

limitadas a região do cateter. Portanto ainda são necessários mais estudos para que se possa 

afirmar que as lesões foram agravadas pelo uso do tramadol via espinhal. Estudos futuros 

utilizando mais animais por grupo e a realização de um terceiro grupo que possua animais 

com cateter, mas sem aplicação de qualquer tipo de solução via espinhal poderão esclarecer 

algumas dúvidas em relação às lesões provocadas pela presença do cateter ou pela aplicação 

de substâncias.  

O Capítulo 3 deste estudo foi o resultado de uma oportunidade de realização de 

um doutorado sandwich no exterior. Mesmo que o estudo tenha tido objetivos e metodologias 

distintas comparando com o estudo do tramadol, ambos tinham como tema em comum a 

neurotoxicidade.  

A purificação das plantas do gênero Cicuta devem ser realizadas com o intuito de 

se identificar outras toxinas existentes na planta. Durante todo o experimento piloto e o 

experimento propriamente dito era nítido que os tubérculos eram mais tóxicos e de efeito mais 

precoce em comparação às sementes verdes. Além disso, a instabilidade das toxinas presentes 
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em ambas as partes das plantas foi experimentalmente observada. Durante os testes piloto 

pôde-se observar que em questão de horas após a fabricação do extrato aquoso de tubérculo a 

toxina já não era mais ativa se conservada apenas em refrigerador. Já o extrato de sementes 

verdes permanecia tóxicas por dias. A solução foi congelar amostras que estas eram 

descongeladas imediatamente antes do uso. Isso sugere que existem outras toxinas 

desconhecidas nas sementes verdes comparado ao tubérculo.  

Uma estratégia para se descobrir o mecanismo de ação destas toxinas seria um 

estudo in vitro comparando a ação da planta com outras toxinas já conhecidas e que 

desencadeiam convulsões. Durante o período de estudo no doutorado sandwich houve a 

oportunidade de iniciar este tipo de estudo com cultura de células. Alguns resultados já estão 

sendo relatados, mas ainda há necessidade de outros estudos para que se possa chegar a 

resultados conclusivos.  

Este estágio doutoral foi uma grande oportunidade de aprendizado na área de 

avaliação de neurotoxicidade. Os conhecimentos adquiridos na realização dos diversos testes 

de comportamento e atividade motora realizados durante o período poderão ser aplicados para 

futuras pesquisas com plantas tóxicas de interesse no Brasil. Além de plantas tóxicas, estudos 

avaliando neurotoxicidade de outros fármacos poderão ser realizados utilizando todas as 

técnicas desenvolvidas no estágio, inclusive cultura de células.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Média dos escores das lesões encontradas no encéfalo de coelhos 

identificados após administração de solução salina (GC) e tramadol (GT) 

por meio de um cateter implantado via intratecal (I) e espinhal (E) aos sete 

(7) e trinta (30) dias (n= 4 em cada grupo). 

Tipos de lesão no 

encéfalo 

Grupos  

GCI7 GCE7 GCI30 GCE30 GTI7 GTE7 GTI30 GTE30 

Escores  

Vacuolização 1 2 2 2 2 1 0 0 

Degeneração walleriana 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gliose 1 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 1 0 0 0 0 0 0 0 

Infarto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemorragia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cromatólise 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 0 0 0 0 0 0 0 0 
GCI7 (grupo controle intratecal 7); GCE7 (grupo controle epidural 7); GCI30 (grupo controle epidural 30); GCE30 

(grupo controle epidural 30); GTI7 (grupo tramadol intratecal 7); GTE7 (grupo tramadol epidural 7); GTI30 (grupo 

tramadol intratecal 30); GTE30 (grupo tramadol epidural 30).  
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APÊNDICE B - Média dos escores das lesões encontradas na medula espinhal região cervical 

de coelhos identificados após administração de solução salina (GC) e 

tramadol (GT) por meio de um cateter implantado via intratecal (I) e espinhal 

(E) aos sete (7) e trinta (30) dias (n= 4 em cada grupo). 

Tipos de lesão na 

medula cervical 

Grupos 

GCI7 GCE7 GCI30 GCE30 GTI7 GTE7 GTI30 GTE30 

Escores 

Vacuolização 0 2 3 2 2 1 0 0 

Degeneração walleriana 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gliose 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 1 0 0 0 0 0 0 0 

Infarto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemorragia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cromatólise 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 0 0 0 0 0 0 0 0 
GCI7 (grupo controle intratecal 7); GCE7 (grupo controle epidural 7); GCI30 (grupo controle epidural 30); GCE30 

(grupo controle epidural 30); GTI7 (grupo tramadol intratecal 7); GTE7 (grupo tramadol epidural 7); GTI30 (grupo 

tramadol intratecal 30); GTE30 (grupo tramadol epidural 30).   
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APÊNDICE C - Média dos escores das lesões encontradas na medula espinhal região torácica 

de coelhos identificados após administração de solução salina (GC) e 

tramadol (GT) por meio de um cateter implantado via intratecal (I) e espinhal 

(E) aos sete (7) e trinta (30) dias (n= 4 em cada grupo). 

Tipos de lesão na 

medula torácica 

Grupos 

GCI7 GCE7 GCI30 GCE30 GTI7 GTE7 GTI30 GTE30 

Escores 

Vacuolização 0 2 3 2 2 1 0 0 

Degeneração walleriana 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gliose 1 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 1 0 0 0 0 0 0 0 

Infarto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemorragia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cromatólise 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edema 0 0 0 0 0 0 0 0 
GCI7 (grupo controle intratecal 7); GCE7 (grupo controle epidural 7); GCI30 (grupo controle epidural 30); GCE30 

(grupo controle epidural 30); GTI7 (grupo tramadol intratecal 7); GTE7 (grupo tramadol epidural 7); GTI30 (grupo 

tramadol intratecal 30); GTE30 (grupo tramadol epidural 30).  
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APÊNDICE D - Média dos escores das lesões encontradas na medula espinhal região lombar 

de coelhos identificados após administração de solução salina (GC) e 

tramadol (GT) por meio de um cateter implantado via intratecal (I) e espinhal 

(E) aos sete (7) e trinta (30) dias (n= 4 em cada grupo). 

Tipos de lesão na 

medula lombar 

Grupos 

GCI7 GCE7 GCI30 GCE30 GTI7 GTE7 GTI30 GTE30 

Escores 

Vacuolização 1 2 2 2 2 1 0 0 

Degeneração walleriana 2 0 1 0 2 1 3 2 

Gliose 1 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltrado 1 0 0 0 1 0 0 0 

Infarto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemorragia 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cromatólise 0 0 0 0 1 0 0 0 

Edema 0 0 0 0 0 0 0 0 
GCI7 (grupo controle intratecal 7); GCE7 (grupo controle epidural 7); GCI30 (grupo controle epidural 30); GCE30 

(grupo controle epidural 30); GTI7 (grupo tramadol intratecal 7); GTE7 (grupo tramadol epidural 7); GTI30 (grupo 

tramadol intratecal 30); GTE30 (grupo tramadol epidural 30).  
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APÊNDICE E - Valores de média e desvio padrão das rotações por minuto de 

camundongos testados no aparelho Rota Rod após tratamento 

com extrato de tubérculo de Cicuta douglasii. 

Tempo 

(min.) 

GC G40 G85 

Média (RPM) dp Média (RPM) dp Média (RPM) dp 

Basal 12.423
A,c,d

 1.1 12.688
A,a

 1.11 10.809
A,a

 1.13 

30 11.738
A,d

 1.37 4.541
B,e

 0.35 2.423
B,d

 0.4 

60 14.741
A,a,b

 1.36 5.236
B,a,b

 0.41 3.335
B,c,d

 0.85 

90 16.310
A,a,d

 1.02 5.956
B,c,d

 0.75 2.471
A,d

 0.43 

120 14.928
A,a,b

 1.44 7.045
B,b,c

 0.87 4.751
B,b,c,d

 0.94 

150 14.457
A,a,b,c

 1.62 7.452
B,b,c

 0.78 5.255
B,b,c

 0.9 

180 15.809
A,a,b

 1.42 8.830
B,b

 0.79 5.755
B,b,c

 1.06 

240 13.905
A,b,c,d

 1.36 8.844
B,b

 1.11 6.385
B,b

 1.04 

300 14.042
A,b,c

 1.20 8.451
B,b

 0.65 6.893
B,b

 1.08 

Extrato aquoso de tubérculos de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi realizada 

pela análise de mensuração repetida em um modelo misto linear. Letras maiúsculas diferentes na 

mesma linha diferenciam os grupos. Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferenciam os 

momentos dentro dos grupos.  
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APÊNDICE F - Valores de média e desvio padrão das rotações por minuto de 

camundongos testados no aparelho Rota Rod após tratamento 

com extrato de sementes verdes de Cicuta douglasii. 
Tempo 

(min.) 

GC G40 G85 

Média (RPM) dp Média (RPM) dp Média (RPM) dp 

Basal 13,498
Aa

 1,56 14,459
A,a

 1.12 14,540
A,a

 1,21 

30 12,544
 Aa

 1,34 9,049
A,c,d

 1,40 9,175
A,b,c

 1,28 

60 11,450
 Aa

 1,64 8,004
A,d

 1,60 7,878
A.b.c,d

 1,44 

90 12,234
 Aa

 1,51 8,609
B,d

 1,16 5,625
B,d

 0,56 

120 12,283
 Aa

 1,38 10,280
A,b,c,d

 1,56 7,713
B,c,d

 1,36 

150 11,585
 Aa

 1,17 11,276
A,b,c

 1,32 6,940
B,c,d

 0,85 

180 12,301
 Aa

 0,91 12,393
A,a,b

 1,35 9,015
B,b,c

 0,85 

240 11,321
 Aa

 1,43 13,056
A,a,b

 1.18 11,344
A,a

 1,79 

300 12,040
 Aa

 1,47 11,255
A,b,c,d

 0,90 10,985
A,b

 1,55 

Extrato aquoso de sementes verdes de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi 

realizada pela análise de mensuração repetida em um modelo misto linear. Letras maiúsculas 

diferentes na mesma linha diferenciam os grupos. Letras minúsculas diferentes na mesma coluna 

diferenciam os momentos dentro dos grupos.  
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APÊNDICE G - Velocidade média (m/s), em camundongos tratados com 

extrato aquoso de tubérculo de Cicuta douglasii e 

avaliados pelo teste de atividade locomotora em campo 

aberto. 

Tempo 

(min.) 

GC (m/s) G40(m/s) G85 (m/s) 

Média dp Média dp Média dp 

Basal 0,06
A,a

 0,006 0,06
A,B,a

 0,05 0,08
B,a

 0,005 

30 0,05
A,b

 0,004 0,006
B,c

 0,001 0,006
B,b

 0,001 

60 0,04
A,c

 0,005 0,004
B,c

 0,001 0,006
B,b

 0,02 

90 0,03
A,d

 0,003 0,005
B,c

 0,001 0,004
B,b

 0,01 

120 0,02
A,e,f

 0,003 0,007
B,c

 0,001 0,006
B,b

 0,001 

150 0,03
A,d,e

 0,005 0,01
Bb,c

 0,003 0,007
B,b

 0,002 

180 0,02
A,f

 0,003 0,007
B,c

 0,001 0,003
B,b

 0,0009 

240 0,02
A,d,e,f

 0,004 0,01
B,b

 0,004 0,004
C,b

 0,001 

300 0,02
A,d,e,f

 0,005 0,01
B,b,c

 0,002 0,008
B,b

 0,003 

Extrato aquoso de tubérculo de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi 

realizada pela análise de mensuração repetida em um modelo misto linear. Letras maiúsculas 

diferentes na mesma linha diferenciam os grupos. Letras minúsculas diferentes na mesma 

coluna diferenciam os momentos dentro dos grupos.  
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APÊNDICE H - Distância (m) percorrida por camundongos tratados com extrato 

aquoso de tubérculo de Cicuta douglasii e avaliados pelo teste de 

atividade locomotora em campo aberto 
Tempo 

(min.) 

GC (m) G40(m) G85 (m) 

Média dp Média dp Média dp 

Basal 41,43
A,a

 4,17 40,39
A,a

 3,09 48,26
B,a

 3,24 

30 30,49
A,b

 2,90 4,08
B,c

 0,68 3,63
B,b

 0,82 

60 26,19
A,c

 3,05 2,59
B,c

 0,63 3,85
B,b

 1,62 

90 19,98
A,d

 2,02 3,28
B,c

 1,04 2,86
B,b

 0,94 

120 15,37
A,e,

 2,10 4,22
B,c

 1,20 3,72
B,b

 1,17 

150 18,07
A,d,e

 3,46 6,96
B,b,c

 2,10 4,31
B,b

 1,55 

180 13,85
A,e

 2,12 4,45
B,c

 0,96 2,31
B,b

 0,58 

240 16,68
A,d,e,

 2,65 9,83
B,b

 2,38 2,75
C,b

 1,18 

300 14,27
A,e

 3,07 8,16
A,B,b,c

 1,55 5,01
B,b

 2,25 

Extrato aquoso de tubérculo de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi 

realizada pela análise de mensuração repetida em um modelo misto linear. Letras maiúsculas 

diferentes na mesma linha diferenciam os grupos. Letras minúsculas diferentes na mesma 

coluna diferenciam os momentos dentro dos grupos.  
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APÊNDICE I - Tempo móvel (s) de camundongos tratados com extrato aquoso de 

tubérculo de Cicuta douglasii e avaliados pelo teste de atividade 

locomotora em campo aberto 
Tempo 

(min.) 

GC (s) G40(s) G85 (s) 

Média dp Média dp Média dp 

Basal 486,55
A,a

 32,89 501,66
A,a

 22,55 543,03
A,a

 6,98 

30 424,65
A,a,b

 230,90 62,61b 0,68 135,62
B,b

 38,53 

60 370,93
A,a,b,c

 33,16 73,45
B,c

 15,81 137,55
B,b

 42,11 

90 317,99
A,b,c,d

 24,25 162,52
B,b,c

 56,57 189,15
B,b

 54,03 

120 253,75
A,d

 15,26 158,07
B,b,c

 45,41 194,74
A,b

 66,18 

150 329,74
A,b,c,d

 41,06 170,25
B,b,c

 46,62 246,70
A,b

 66,70 

180 279,50
A,c,d

 34,00 135,16
B,b,c

 38,04 155,67
B,b

 59,75 

240 289,83
A,c,d

 32,71 218,42
A,b

 36,27 159,94
B,b

 52,87 

300 329,45
A,b,c,d

 46,75 192,78
B,b,c

 33,75 215,88
A,b

 62,03 

Extrato aquoso de tubérculo de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi 

realizada pela análise de mensuração repetida em um modelo misto linear. Letras maiúsculas 

diferentes na mesma linha diferenciam os grupos. Letras minúsculas diferentes na mesma 

coluna diferenciam os momentos dentro dos grupos.  
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APÊNDICE J - Tempo de permanência na zona central (s) de camundongos 

tratados com extrato aquoso de tubérculo de Cicuta douglasii e 

avaliados pelo teste de atividade locomotora em campo aberto 
Tempo 

(min.) 

GC (s) G40(s) G85 (s) 

Média dp Média dp Média dp 

Basal 91,39
A,a

 13,98 99,70
A,a

 9,80 87,73
A,b

 8,65 

30 59,39
A,a

 6,67 14,73
A,b

 7,55 232,84
B,a

 69,03 

60 53,96
A,a

 9,46 15,05
A,b

 10,93 200,2
B,a

 71,53 

90 48,75
A,a

 10,21 29,59
A,a,b

 12,00 53,95
A,b,c

 49,70 

120 39,60
A,a

 13,48 6,19
A,b

 3,63 50,66
A,b,c

 49,94 

150 35,39
A,a

 11,10 18,81
A,b

 8,87 76,39
A,b

 53,15 

180 21,85
A,a

 7,34 7,5
A,b

 3,77 1,09
A,c

 1,00 

240 31,49
A,a

 10,32 43,04
A,a,b

 18,44 36,85
A,b,c

 33,34 

300 22,55
A,a

 8,52 32,23
A,a,b

 12,90 28,35
A,b,c

 15,80 
Extrato aquoso de tubérculo de Cicuta spp. administrados via oral. Análise estatística foi 

realizada pela análise de mensuração repetida em um modelo misto linear. Letras maiúsculas 

diferentes na mesma linha diferenciam os grupos. Letras minúsculas diferentes na mesma 

coluna diferenciam os momentos dentro dos grupos.  
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ANEXOS 

 

Anexo A - Parecer de aprovação do projeto de pesquisa referente ao Capítulo 2 pela 

CEUA/UFG 
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Anexo B - Aprovação do experimento referente ao Capítulo 3 pelo Utah State University 

Animal Care and Use Committee (protocolo nº 2278). 
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To: Kevin Welch  

FROM:  Aaron Olsen, IACUC Administrator 
   

DATE:  October 17, 2013 
   

SUBJECT:  Approval of Research IACUC Application 

IACUC Approval Number: 2278 

Total Number of Animals and Species: Mouse: 315 

Approval Period: Oct. 17, 2013 through Oct. 16, 2016 
   

 

   

Your application, "Evaluation of the toxicity of different plants parts of Water 

Hemlock in mice" has been approved. 

All personnel listed in your protocol must be trained for all procedures listed and an 

Occupational Safety and Health (OSH) Form completed. Completed Training Forms 

and OSH Forms must be current and on file in the LARC Office prior to ordering 

animals. 

On the first and second year anniversary of this protocol you will be sent a brief 

review form which we ask that you complete and promptly return to the IACUC 

office. The purpose for the annual review is to remind you to make amendments if 

necessary and to keep your protocol file up to date. 

Approximately ninety days prior to the expiration of this approval you will be 

notified that a renewal is necessary. Renewals are due thirty days prior to the 

expiration date. A copy of your approved application is attached. 

I would remind you that if any significant aspect of animal use is changed it will be 

necessary for you to amend your application. This would include such things as: 

 Changes in the number or species of animals to be used 
 Changes in the procedures to be performed on the animals 
 Changes in personnel performing the animal procedures (when Grad Students are 

added, an Amendment will be required 

Approval by this committee does not imply that facilities or equipment is available. 

Contact animal facility managers to make specific arrangements and discuss costs. 

   

 


