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A Artrite Encefalite Caprina (CAE) tem como principal via de 
transmissão a ingestão de colostro e leite de cabras infectadas. Deste 
modo, o controle por esta via é importante, pois esta enfermidade 
compromete seriamente a viabilidade econômica da produção leiteira. 

com propriedades de lise celular, vem gerando resultado satisfatório 
na inativação do vírus HIV no leite humano. O trabalho teve como 
objetivo avaliar a citotoxicidade do SDS em células presentes no 
colostro e leite de cabras infectadas. Cada pool de colostro ou de 
leite de cabras soropositivas mantidos congelados, foi dividido 
em 12 alíquotas de 10 mL, cada amostra. Posteriormente, aplicou-

triplicata. Em seguida, centrifugou-se à 3.000 g durante 15 min, 
a 4ºC. Na sequência, retirou-se a camada lipídica, descartando o 
sobrenadante e transferindo o pellet para microtubos, contendo 1.000 
µL de tampão fosfato. As amostras foram centrifugadas nas mesmas 
condições anteriores, e o procedimento de lavagem foi repetido 
cinco vezes. Após a lavagem, descartou-se 900 µL do sobrenadante 
e homogeneizou-se o pellet. As triplicatas foram distribuídas, 30 µL 
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por poço em placas de 24 wells

destruição celular, mantendo a grande maioria das células com suas 
membranas plasmáticas íntegras. Entretanto, nas concentrações de 

comparado ao controle negativo. No colostro, com concentrações de 

quantidade de gordura presente no material. No colostro, ainda com 
a possível presença de DNA proviral e RNA viral em macrófagos 
que não foram lisados, pressupõem-se que não tenha ocorrido a 
inativação do vírus da CAE. Contudo, no leite, possivelmente esta 
ocorreu, em virtude da grande destruição celular. Em comparações 
com culturas de macrófagos isolados do sangue, em que o processo 

devido aos componentes lipídicos estarem limitados às membranas 
celulares e em pequenas quantidades no meio de cultura. Concluiu-
se que o SDS mostrou citotoxicidade quando presente no leite e no 
colostro, todavia necessita de concentrações maiores no colostro.
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