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Resumo 
 

O murganho transgénico K14HPV16 é um modelo animal de carcinoma escamoso da pele que 

pode ser utilizado para testar as propriedades biológicas de compostos naturais e sintéticos. A 

região early do vírus do papiloma humano tipo 16 (HPV16) foi inserida no genoma de 

murganhos FVB/n sob a regulação do promotor do gene da citoqueratina 14 (K14). Este modelo 

desenvolve espontaneamente lesões cutâneas, idênticas às causadas pelo HPV, que induz 

cancros na zona anogenital e da orofaringe. Porphyra umbilicalis pertence ao grupo das algas 

vermelhas marinhas e exibe propriedades antitumorais, anti-inflamatórias e antimutagénicas já 

comprovadas em Drosophila melanogaster (dados ainda não publicados). No entanto, ainda há 

pouca informação sobre o seu potencial em modelos animais mamíferos. Este ensaio 

experimental teve como objetivo avaliar o efeito desta alga incorporada na dieta de murganhos 

K14HPV16. Para tal, utilizaram-se 44 murganhos fêmeas, das quais 22 eram K14HPV16 e as 

outras 22 wildtype, com 20 semanas de idade. Os animais foram divididos em quatro grupos. O 

grupo I (HPV16-/-, n=11) e o grupo II (HPV16+/., n=11), suplementados com Porphyra 

umbilicalis e, como controlo, o grupo III (HPV16-/-, n=11) e o grupo IV (HPV16+/-, n=11), 

alimentados com dieta base. Porphyra umbilicalis foi incorporada na dieta a 10% (m/m) e os 

animais ingeriram-na ad libitum, durante vinte e dois dias consecutivos. Durante o ensaio foi 

avaliado o bem-estar animal através de parâmetros como a massa corporal, postura e resposta 

a estímulos externos. No final da experiência todos os animais sobreviveram e nenhum 

apresentava sintomas de um mal-estar. Os animais foram sacrificados por overdose de xilazina-

ketamina e procedeu-se à sua necropsia completa para recolha de órgãos. O sangue foi recolhido 

por punção intracardíaca, registaram-se as massas absolutas de cada órgão e foram realizados 

dois ensaios de genotoxicidade em células sanguíneas: o ensaio do cometa e o teste dos 

micronúcleos (MN). Ambos os ensaios indicam que a Porphyra umbilicalis reduziu o dano 

genético associado ao HPV16. Os parâmetros bioquímicos e histológicos não revelaram 

possível toxicidade da alga na concentração utilizada. A análise histológica da pele indica que 

a Porphyra umbilicalis tem capacidade para reduzir a incidência de lesões pré-malignas 

induzidas pelo HPV16 neste modelo. Assim, os nossos resultados indicam que a suplementação 

da dieta dos murganhos com Porphyra umbilicalis não está associada à ocorrência de alterações 

na fisiologia normal dos animais, tendo a vantagem de reduzir os danos no DNA e a incidência 

de lesões pré-malignas. 
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Abstract 

 

K14HPV16 transgenic mice are an animal model for studying cutaneous squamous cell 

carcinoma, that can be used to test the biological properties of several natural and synthetics 

compounds. The human papillomavirus type 16 (HPV16) early region was insert into the 

genome of FVB/n mice under the regulation of the human cytokeratin 14 (K14) gene promoter. 

This model develop spontaneous lesions identical to those caused by HPV. A persistent 

infection by this agent is associated with anogenital and oropharyngeal cancers. Porphyra 

umbilicalis belongs to the group of red seaweed and shows antitumor, anti-inflammatory and 

antimutagenic properties proved in Drosophila melanogaster (data not published). However, 

the information about its potential in mammalian models of cancer remains limited. The aim of 

this experimental assay is to evaluate the effects of this seaweed when incorporated in the diet 

of K14HPV16 transgenic mice. Forty-four female mices with twenty weeks of age were divided 

into four groups. Group I (HPV16-/-, n=11) and group II (HPV16+/-, n=11) were both 

supplemented with Porphyra umbilicalis, while group III (HPV16-/-, n=11) and group IV 

(HPV16+/-, n=11) received the base diet. Porphyra umbilicalis was incorporated in the diet at 

10% (w/w) and animals had ad libitum access to this diet during twenty-two consecutive days. 

During the experiment, animal well-being was assessed using parameters like body weight, 

posture and answer to external stimuli. At the end of the experiment all animals survived and 

none had symptoms of compromised well-being. All animals were sacrificed by xilazyne-

ketamine overdose and underwent a complete necropsy. The blood was collected by 

intracardiac puncture, the weight of each organ was registered and two genotoxicity assays were 

performed on blood cells, the comet assay and the micronucleus test (MN). According to results 

from both studies, Porphyra umbilicalis contributed to reduce the DNA damage associated with 

HPV16. Biochemical and histology parameters did not show any possible toxicity of the 

seaweed at the concentration used. Histological analyses of skin lesions showed that Porphyra 

umbilicalis reduced the incidence of pre-malignant lesions induced by HPV16 in this model. 

Thus, our results indicate that supplementation with the seaweed Porphyra umbilicalis is not 

associated with physiology changes, having the advantage of reducing DNA damage and HPV-

induced pre-malignant skin lesions. 

Keywords: Porphyra umbilicalis; genotoxicity assay; papillomavirus; animal model; murine
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LMP  Baixo ponto de fusão (Low melting point) 

MN  Micronúcleo 

n  Tamanho da amostra 

NMP  Ponto de fusão normal (Normal melting point) 

NSS  Locais sensíveis à enzima (net enzyme-sensitives sites) 

PBS  Tampão fosfato salino (Phosphate buffered saline) 

RNA  Ácido ribonucleico (Ribonucleic acid) 

ROS  Radicais livres de oxigénio (Reative oxigen species) 

UA  Unidades arbitrárias 

UV  Ultra-violeta 

WT  Wild-type
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1.  Cancro  

Segundo o National Cancer Institute (NCI) dos Estados Unidos da América (EUA), cancro, ou 

neoplasia maligna, é o termo atribuído a um conjunto de doenças que estão relacionadas entre 

si, onde as células do corpo dividem-se de forma continua e desregulada, acumulando mutações 

(National Cancer Institute, 2018). Estas neoplasias mudam ao longo do tempo através de um 

processo de evolução ao nível celular, impulsionado por alterações genéticas e epigenéticas 

(Maley et al., 2017).  

Atualmente, o cancro é a segunda causa de morte em todo o mundo e foi responsável por, 

aproximadamente, nove milhões de mortes em 2015. A quarta posição do cancro mais comum 

entre o género feminino é ocupada pelo cancro do colo do útero (World Health Organization, 

2018). Os Vírus do Papiloma Humano (HPVs) englobam uma grande família de vírus que 

variam de benignos a altamente carcinogénicos e são considerados os principais agentes 

indutores do cancro do colo do útero invasivo, uma vez que são identificados em 80 a 90% dos 

casos (Arbeit et al., 1996). Dos 640 mil casos de cancro causados, em cada ano, pelo HPV 89% 

afetam mulheres e o cancro do colo do útero representa 82% deste total (Aranda et al., 2017).  

Estão identificados mais de 200 tipos de HPV. O seu genoma apresenta aproximadamente 8000 

nucleótidos (Viarisio et al., 2017) e abrange três regiões principais: a região reguladora não 

codificante superior, a região early e a região late (Santos et al., 2017). A partícula viral dos 

HPVs é icosaédrica, não envelopada, cujo diâmetro tem cerca de 50-60 nm. O seu genoma 

compreende DNA de cadeia dupla e contém oito/nove ORFs (sequência de DNA de um gene), 

infetando diferentes espécies animais, incluindo seres humanos. Os HPVs são divididos em 

cinco géneros, tendo em conta as diferenças na sequência de DNA e assim definidos através de 

análises genómicas. Enquanto os tipos de HPVs beta e gama normalmente causam infeções 

crónicas não aparentes, os do tipo alfa desenvolvem estratégias de evolução, onde os papilomas 

são visíveis (Doorbar et al., 2015). Desta forma, o potencial carcinogénico destes vírus não é 

uniforme (Oliveira e Levi, 2016). Os de alto risco, em particular os HPV16 e 18, são os 

principais agentes etiológicos de cancro do colo do útero, cancros da zona anogenital (anal, 

vaginal, vulvar e peniano) e de alguns cancros da cabeça e do pescoço (cavidade oral, faringe 

e laringe) (Paiva et al., 2015). A transmissão ocorre predominantemente por via sexual, apesar 
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de as transmissões vertical (infeções perinatais) também poderem ocorrer (Trottier e Burchell, 

2009). O genoma contém oito genes, onde dois deles, E6 e E7 são caraterizados por 

apresentarem a principal transformação maligna nas células que são infetadas. Assim, 

associam-se com as proteínas supressoras de tumor p53 (E6) e retinoblastoma (E7) e causam 

alterações morfológicas e funcionais associadas à carcinogénese, induzindo instabilidade 

genómica (Hu e Ceresa, 2009). 

Apenas numa minoria dos casos, onde o sistema imunológico não consegue erradicar o vírus, 

a infeção progride para cancro (Santos et al., 2016). No entanto, a prevalência destes cancros e 

a elevada taxa de mortalidade associada, especialmente em países em vias de desenvolvimento 

(Paiva et al., 2015), requer o conhecimento da ação deste vírus na carcinogénese de forma a 

serem desenvolvidos novos métodos de diagnóstico e tratamento (Hu e Ceresa, 2009). 

Estão disponíveis no mercado três vacinas aprovadas pela Food and Drug Administration 

(FDA) dos EUA, que previnem a infeção pelo HPV, reduzindo significativamente o risco do 

desenvolvimento de cancro do colo do útero, a Gardasil®, Gardasil 9® e Cervarix® (National 

Cancer Institute, 2018). Estas vacinas são geradas por tecnologia recombinante e constituídas 

por partículas semelhantes aos vírus-vírus like particles (VLP). Todas previnem a infeção pelo 

HPV16 e 18. Por sua vez, a Gardasil® também previne a infeção do HPV do tipo 6 e 11 e a 

Gardasil 9® previne a infeção destes últimos tipos e inclui mais cinco (31, 33, 45, 52 e 58) 

(Sociedade Portuguesa de Ginecologia, 2017). 

 

1.2.  Algas marinhas 

As algas marinhas são organismos autotróficos que apresentam mecanismos bem 

desenvolvidos de regulação para se adaptarem às condições ambientais a que estão sujeitas 

(temperatura, salinidade). Estão distribuídas globalmente, desde climas tropicais e de águas 

temperadas, até às águas frias das regiões polares. Até ao momento, mais de 10 000 espécies 

de algas foram descritas (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2018). 

Desde há muitos anos que as algas marinhas são amplamente utilizadas pela população como 

fonte alimentar, em aplicações tecnológicas e também em contexto medicinal. Recentemente, 

estes organismos têm sido o objetivo de estudo de muitas investigações científicas pelos seus 

inúmeros benefícios para a saúde (Brownlee et al., 2012). O potencial e as propriedades dos 
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seus nutrientes são assim explorados e têm demonstrado fornecer benefícios para a saúde para 

além da nutrição básica, apresentando-se desta forma como um alimento funcional (Paiva et 

al., 2017). A importância da inclusão de algas na dieta fundamenta-se na reduzida taxa 

incidência de doenças crónicas, como o cancro, doenças cardíacas e diabetes, em países do Este 

Asiático, onde o seu consumo é frequente (Brown et al., 2014). Por sua vez, o aumento 

acentuado de doenças crónicas está relacionado com um padrão alimentar inadequado 

(Figueiredo et al., 2016). Uma dieta rica em minerais associa-se a uma alta qualidade 

nutricional e, consequentemente, aumenta a prevenção de doenças crónicas relacionadas com a 

má nutrição, como é o caso das doenças degenerativas, cardiovasculares, doença de Alzheimer 

e envelhecimento precoce (Ashwini et al., 2016). Por outro lado, baixo conteúdo nutricional 

dos alimentos processados, associado a uma ausência de micronutrientes como vitaminas, 

magnésio, ferro, zinco e cálcio promovem o desenvolvimento destas doenças (Seligman et al., 

2009). Os efeitos protetores de compostos bioativos das algas marinhas foram estudados in vivo 

e in vitro e demonstram efetivamente efeitos anticarcinogénicos (Xue et al., 2012). Por outro 

lado, estudos realizados sobre o consumo de algas marinhas especificamente em doentes 

oncológicos ainda são escassos (Brown et al., 2014). 

 

1.2.1. Macroalgas marinhas 

As macroalgas são organismos vegetativos multicelulares que apresentam um conhecido 

potencial nutricional e várias atividades biológicas (Shalaby, 2011). Apresentam um vasto 

padrão de minerais essenciais como cálcio, iodo, ferro, potássio, fósforo e sódio, bem como 

fibras alimentares e vitaminas. Apresentam baixa quantidade de lípidos e são fonte de ácidos 

gordos polinsaturados, tendo um alto nível de ácidos gordos ómega-3 e uma relação 

nutricionalmente ideal de ácidos gordos livres ómega-6/ómega-3 (Ashwini et al., 2016). Com 

base nos pigmentos dominantes, as macroalgas são divididas em três grupos. As algas de cor 

verde (filo Chlorophyta), algas de cor castanha (filo Ochrophyta, classe Phaeophyceae) e algas 

de cor vermelha (filo Rhodophyta). As de cor castanha são responsáveis por aproximadamente 

59% do total de macroalgas cultivadas no mundo, seguem-se as algas de cor vermelha com 

40% e, por último, as de cor verde com menos de 1% do total. As algas verdes podem absorver 

uma grande quantidade de energia luminosa, enquanto as algas vermelhas e castanhas, como se 

encontram em águas mais profundas, onde há pouca luz solar, não a conseguem absorver (Wang 

et al., 2015). 
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Com o auxílio de técnicas moleculares, foi demonstrado que cada grupo de macroalgas tem 

origem em diferentes processos evolutivos. Assim, as algas verdes e as vermelhas estão 

classificadas no reino Plantae (endossimbiose primária) e as algas castanhas no reino 

Chromista (endossimbiose secundária) (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2018). 

 

1.2.2. Algas marinhas vermelhas 

Entre as algas marinhas, as algas vermelhas são a fonte mais importante de diversos compostos 

estruturais. As suas várias atividades biológicas têm propriedade antifúngicas, antioxidantes, 

antimicrobianas, antitumorais e anti-inflamatórias já demonstradas in vivo (Aragão et al., 2016). 

As algas vermelhas contêm uma variedade de pigmentos que inclui a clorofila-a e clorofila-d, 

β-caroteno, zeaxantina e luteína. A cor vermelha típica destas algas é proveniente da ficoeritrina 

(Schubert et al., 2006). Destaca-se o polissacarídeo sulfatado porphyran, caracterizado por 

possuir atividade antitumoral e antialérgica (Mikami et al., 2011). Muitos polissacarídeos 

solúveis em água, como pectinas e goma de guar, têm propriedades hipoglicémicas e 

hipocolesterolémicas. Por outro lado, os polissacarídeos insolúveis em água, como a celulose, 

tem um efeito laxante. A concentração de proteína descrita nas algas vermelhas é de 10 a 30%. 

As algas marinhas vermelhas são ricas em vitaminas, nomeadamente vitamina A, B1, B2 e B12 

(Hasan, 2017). Para além disso, estas algas são a fonte mais importante de carragenina, um 

polissacarídeo utilizado na indústria alimentar e em várias áreas da biotecnologia (Venkatesan 

et al., 2017). 

 

1.2.2.1. Porphyra umbilicalis 

Porphyra umbilicalis pertence ao reino Plantae, filo Rhodophyta e classe Bangiophyceae, e tem 

sido alvo de muita pesquisa por ter uma composição ideal a nível nutricional (Radulovich, 

2016). Deste ponto de vista, esta alga de cor vermelha, carateriza-se por ter níveis ligeiramente 

elevados de fibras dietéticas. Em 100 g de alga fresca, Porphyra umbilicalis apresenta 3,8 g de 

fibra total, enquanto, na mesma proporção, as maçãs apresentam 2,0 g e as bananas 3,1 g de 

fibra total. Relativamente à composição mineral, a alga apresenta, em 100 g de massa fresca, 

34,2 mg de cálcio, 108,3 mg de magnésio, enquanto as bananas na mesma proporção 

apresentam 6,0 mg e 34,0 mg, respetivamente. Apresenta alto teor de ferro, entre 0,2 g a 0,7 
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g/100 g. Relativamente à presença de vitamina C, 8 g de Porphyra umbilicalis contém 9 mg da 

mesma (MacArtain et al., 2007). Para além dos benefícios nutricionais, Porphyra umbilicalis 

contém grandes quantidades de aminoácidos que podem absorver a luz ultra-violeta (UV) e, 

assim, agir como protetor solar (Wang et al., 2015).  

 

1.2.3. Algas marinhas na prevenção do cancro  

As terapias utilizadas no tratamento do cancro incluem a quimioterapia, a radioterapia, a 

imunoterapia e a cirurgia (Arruebo et al., 2011).  Em todos os tratamentos, o objetivo é destruir 

o maior número possível de células cancerígenas, sem danificar as células normais. No entanto, 

a distinção entre as células normais e as tumorais é difícil, pelo que ambas são afetadas pelos 

tratamentos, ocorrendo efeitos adversos nomeadamente a alopécia, diarreias, vómitos e 

estomatites. Neste sentido, existe a necessidade de implementar terapias dirigidas a células 

específicas e também diminuir os efeitos secundários das terapias químicas, melhorando a 

qualidade de vida dos doentes (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2018). Em alternativa aos fármacos 

utilizados para o tratamento do cancro, a implementação na dieta de um composto natural surge 

como forma de prevenção das doenças (Paiva et al., 2017). É certo que a prevenção de 

determinadas doenças, obedece a um estilo de vida saudável. Apesar do desenvolvimento das 

neoplasias malignas estar subjacente a diversas etiologias, reconhece-se que uma má 

alimentação está estreitamente ligada a estas (Patel et al., 2018). Perante esta indicação, o 

conceito de alimento funcional associa-se à prevenção de doenças e ao bem-estar no geral. A 

baixa prevalência de doenças oncológicas sugere que vários compostos extraídos de algas 

marinhas tenham um efeito protetor contra o cancro na população japonesa (Jiang e Shi, 2018). 

 

1.2.3.1. Papel das algas no cancro do colo do útero 

As algas marinhas são importantes fontes de polissacarídeos e estas biomoléculas são 

amplamente estudadas para aplicações terapêuticas sob a forma antioxidante, anti-inflamatória 

e antiproliferativa, atuando na indução da apoptose em células cancerígenas relacionadas com 

o HPV (Ashwini e Shantaram, 2016). O polissacarídeo carragenina pode inibir as infeções pelo 

HPV e interferir principalmente na adsorção ou internalização do vírus nas células hospedeiras. 

É comprovado que este componente inibe a transmissão genital do HPV em murganhos fêmeas 
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e, para além de serem naturais, apresentam baixa citotoxicidade, o que sugere mais investigação 

em terapias e métodos de prevenção para o cancro do colo do útero, associado à infeção pelo 

HPV (Wang et al., 2014). 

 

1.3.  Modelo animal 

O termo modelo animal tem como fundamento estudar de forma indireta a condição humana. 

Em virtude das inúmeras semelhanças fisiológicas e comportamentais que os animais 

apresentam relativamente ao Homem, o seu uso torna-se particularmente relevante para estudar 

e compreender processos fisiológicos, a evolução das doenças e a avaliação de novos 

tratamentos (Sjoberg, 2017). Aliados à necessidade de resposta de inúmeras questões da 

investigação científica, os modelos animais são fundamentais para a compreensão dos 

mecanismos complexos subjacentes a diversas doenças como é o caso das, tão preocupantes, 

oncológicas (Vandamme, 2014).  

Atualmente, os cuidados a ter aquando da utilização de animais para uma investigação são 

bastante consistentes. É muito importante cumprir e proporcionar o bem-estar animal 

considerando o princípio dos 3R’s - Redução, Reposição e Refinamento, propostos por Russell 

e Burch, em 1959. A sua devida implementação é imprescindível para uma correta utilização 

dos animais para fins experimentais (Osborne et al., 2009). Só neste sentido é que o uso de 

modelos animais contribuirá para aumentar a compreensão acerca do cancro, de forma a 

melhorar a capacidade de o diagnosticar, tratar e prevenir (Workman et al., 2010). Previamente 

à utilização dos modelos animais, deve haver um conhecimento amplo e uma vasta pesquisa na 

literatura, seguida de uma devida escolha, já que cada animal apresenta o seu próprio potencial 

e limitação (Santos et al., 2017). 

 

1.3.1. Murganho como modelo animal  

Desde 1930 que os murganhos são considerados uma boa escolha para a investigação científica 

(Chorilli et al., 2007). O conhecimento da sua fisiologia e anatomia foi crescendo gradualmente 

e, desde então, que este animal tem atraído a atenção de cientistas para a sua implementação 

em sistemas experimentais (Rosenthal et al., 2007). Em 2002, tornou-se o segundo mamífero, 
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depois do Homem, a ter seu genoma completamente sequenciado. Com este avanço 

aumentaram as possibilidades de se compreender a função e influência dos genes em várias 

doenças, quer genéticas, quer não genéticas (Franco, 2013). Atualmente o murganho é 

considerado o animal modelo selecionado para estudar as doenças do Homem, uma vez que  

partilha com ele 99% dos genes (Justice et al., 2016). Os murganhos são animais de pequeno 

porte, apresentam maturidade sexual 35 a 50 dias após o seu nascimento e alta capacidade 

reprodutiva com ninhadas de 8 a 10 animais (Demetrius, 2005), curto período de gestação, a 

sua idade adulta é atingida, aproximadamente, aos 3 meses e são animais relativamente fáceis 

de manusear, alojar e transportar. Além disso, têm uma esperança média de vida de 2 anos, o 

que nos permite, durante este tempo, estudar todo o seu ciclo de vida. Comparativamente ao 

rato ocupam menos espaço e consomem menos comida. Assim, os estudos experimentais com 

estes animais tornam-se mais económicos e eficientes (Meer e Raber, 2005). Os murganhos 

transgénicos, knockout e knockin, impulsionaram a pesquisa científica. A manipulação dos 

genes permite mimetizar virtualmente qualquer doença ou condição humana, estudá-la e 

acompanhar a sua evolução (Perlman, 2016). 

 

1.3.1.1. Murganhos K14HPV16 

Murganhos transgénicos para o HPV16 são particularmente utilizados para estudar o 

desenvolvimento de carcinomas das células escamosas associados ao HPV (Paiva et al., 2015). 

O promotor do gene da citoqueratina 14 (K14) humano é usado para direcionar, especificamente 

para as células epiteliais basais, a expressão dos genes da região early do HPV16. Utiliza-se 

este promotor pois estas células expressam especificamente K14 e apresentam constante 

atividade mitótica. Desta forma as células-alvo recebem contínuos estímulos proliferativos e 

acumulam mutações genéticas, responsáveis pelo processo de carcinogénese (Arbeit, 1994; 

Paiva et al., 2015).  

A expressão dos oncogenes do HPV (E6 e E7) induz carcinogénese epitelial através de 

múltiplos estádios pré-malignos, desenvolvendo hiperplasia que promove displasia e, 

posteriormente, carcinoma in situ (CIS), podendo ainda tornar-se invasivo localmente e até 

metastizar. Todo este processo de carcinogénese nos murganhos apresenta semelhança com as 

neoplasias induzidas pelo HPV, o que torna este modelo animal útil para o estudo dos fatores 
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genéticos e epigenéticos que estão subjacentes a toda esta progressão neoplásica (Paiva et al., 

2015). 

 

1.3.2. Bem-estar animal durante os ensaios experimentais 

O endpoint humano baseado no bem-estar animal é definido como o ponto em que a dor ou 

angústia de cada animal é evitada, terminada e aliviada (Council, 1996). A introdução de 

parâmetros que avaliam o estado fisiológico e psicológico fornece informações à experiência 

que de outra forma não seriam registadas. A escolha destes parâmetros deve ser definida 

adequadamente e de forma a garantir que efeitos adversos sejam minimizados pois, para além 

da dor, podem também estar sujeitos a desconforto. Os animais são pontuados através da sua 

observação conforme os parâmetros previamente estabelecidos para cada procedimento 

científico. Os parâmetros estabelecidos incluem a observação de fatores como, por exemplo, a 

massa corporal, aparência física, resposta a estímulos externos, postura, aspeto do pelo e das 

fezes, grooming, mucosas, olhos, orelhas, bigodes, estado mental, comportamento, hidratação, 

frequência cardíaca e respiratória e convulsões. É de referenciar que animais transgénicos 

requerem especial atenção pois já são portadores de doenças, o que pode alterar o seu bem-estar 

(Burkholder et al., 2013). Assim, dependendo de cada experiência, o comportamento dos 

animais deve ser monitorizado diariamente e, com base nestas observações, procede-se à 

remoção dos animais do estudo quando a pontuação final proposta for atingida. Os endpoints 

utilizados são baseados em modelos animais, no entanto, cada estudo deve ser considerado 

único, onde deve ser estabelecido o próprio critério de forma a aumentar a precisão dos 

resultados (Workman et al., 2010). 

 

1.3.3. Alojamento dos murganhos durante os ensaios experimentais 

As condições de alojamento dos animais têm influência no ensaio e nos resultados obtidos. A 

ideia de um regime artificial de 12 horas de luz e 12 horas escuridão aplicada durante os ensaios 

experimentais é reconhecida a nível mundial. Esta provém da simples observação de que a 

maior parte dos organismos têm um ritmo circadiano, executando um ciclo de 24 horas (Nitezki 

et al., 2018). É importante garantir condições de alojamento adequadas aos animais para 

favorecer o seu bem-estar. A humidade, a temperatura, a luminosidade e o ruído são fatores a 
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serem considerados no alojamento dos animais pois têm impacto de forma direta e indireta nos 

animais. Os rádios, alarmes e outras fontes de ruído não devem ser usados em salas com animais 

de experimentação, a menos que sejam fundamentais para a experiência em causa (Turner et 

al., 2005). O murganho é um animal com necessidade de construir ninho, pelo que deve ser 

alojado com o enriquecimento ambiental adequado para construir um ninho (Bayne e Wurbel, 

2014). A limpeza e desinfeção devem ser realizadas com frequência e conforme as 

circunstâncias de utilização. Incluem as próprias salas de alojamento dos animais, bem como 

espaços de armazenamento, áreas de lavagem de gaiolas, os corredores e as salas de 

procedimentos. A limpeza e a desinfeção das instalações dependem de vários fatores 

nomeadamente do número de animais, do seu tamanho e do seu estado reprodutivo, bem como 

a área do alojamento e o tipo de material utilizado para a cama. Importa referir que, na mudança 

de cama, uma parte do material anterior deve ser preservado para manter o cheiro. Os agentes 

que encobrem maus odores, não devem ser utilizados nestas instalações pois vão expor os 

animais a compostos estranhos, alterando os seus processos fisiológicos e metabólicos 

(Council, 1996). 

 

1.4.  Ensaios de genotoxicidade 

Em 1927, o geneticista Hermann J. Muller sugeriu que mutações genéticas e alterações 

cromossómicas podem causar cancro, pois verificou que os raios-X estavam associados a um 

aumento da taxa destas mutações. A toxicologia genética surgiu assim como um ramo 

independente do estudo da ciência,  revelando que muitas doenças, incluindo o cancro, estão 

associadas a mutações genéticas (Gupta, 2016). Assim sendo, esta área estuda os efeitos de 

vários agentes biológicos, químicos e físicos que atuam sobre o conteúdo genético, avaliando a 

ação de substâncias que podem potencialmente danificar o DNA e, eventualmente, ter efeitos 

indesejados sobre o mesmo. Este processo é decisivo e obrigatório devido ao seu potencial de 

indução de carcinogénese para a saúde humana. Os ensaios de genotoxicidade, como é o caso 

do ensaio do cometa e do teste do micronúcleo (MN), avaliam esta indevida atividade 

genotóxica (Kang et al., 2013). 

A sensibilidade do ensaio do cometa pode ser comparada com a do teste do micronúcleo, uma 

vez que ambos detetam quebras na cadeia de DNA. No entanto, enquanto o ensaio do cometa 

mede as quebras antes de haver reparação de DNA, o teste do micronúcleo mede as quebras 
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que não são reparadas na mesma cadeia. Para além disso, no ensaio do cometa não há 

necessidade de divisão celular, ao passo que o teste do micronúcleo exige que haja mitose para 

a sua deteção (Cotelle et al., 1999). A integração de ambos os ensaios possibilita uma 

interpretação complementar dos resultados, melhorando conclusões em vários estudos, 

nomeadamente de toxicidade (Llana-Ruiz-Cabello et al., 2018). 

 

1.4.1. Ensaio do cometa 

A eletroforese em gel de células isoladas (single cell gel eletroforese), ou ensaio do cometa 

(comet assay), é um método simples, sensível, versátil e rápido que é utilizado como padrão 

para medir danos ao nível do DNA em células eucarióticas. Recorre-se a este ensaio em diversas 

áreas da investigação, essencialmente para a biomonitorização humana, avaliação de 

genotoxicidade e para estudos de reparação do DNA (Collins, 2004). Este ensaio foi realizado 

pela primeira vez em 1984 por Ӧstling e Johanson. Inicialmente, o protocolo apenas permitia a 

deteção de quebras de cadeia dupla. Uma vez que muitos agentes induzem de 5 a 2000 vezes 

mais danos na cadeia simples, havia a impossibilidade de, nestas condições, não serem 

detetados estes danos. Posteriormente, em 1988, o protocolo foi adaptado por Singh et al. de 

forma a elevar a sensibilidade que estava ausente no anterior. Com a realização deste ensaio em 

condições alcalinas (pH>13) é possível detetar uma ampla gama de danos no DNA em células 

isoladas. Deste modo, há revelação tanto das quebras de cadeia dupla, como também da simples, 

identificação das lesões de locais alcali-lábeis e ainda ligações cruzadas de DNA-DNA e DNA-

proteína. Desde a metodologia inicial, o ensaio tem sido modificado e ajustado nas suas várias 

etapas de procedimento de modo a torná-lo adequado para avaliar especificamente cada tipo de 

dano no DNA e conforme o tipo de célula (hepática, espermática). Apesar de se usarem diversos 

tipos celulares, como células bocais, nasais, epiteliais, células da placenta e espermatozoides, 

os linfócitos são os mais frequentemente testados. Estas células diploides são facilmente 

obtidas, existem em grande número e estão quase todas na mesma fase do ciclo celular. Ainda 

assim, em todos estes casos, existe a combinação da eletroforese em microgel e a análise do 

núcleo da célula ao microscópio de fluorescência, de forma visual e manual ou através de um 

programa informático (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2018).  

O DNA pode ser afetado por várias causas em diferentes tipos de dano e, por sua vez, os 

processos de reparação envolvidos são também diferentes. Agentes como radicais livres de 
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oxigénio (ROS), raios-X e radiação ionizante provocam modificações da base, quebras ao nível 

da cadeia simples e locais com ausência de base e o seu processo de reparação é por excisão de 

base (BER). Quando o dano no DNA é por luz UV, também raios-X e agentes anti-tumorais, 

ocorrem dímeros de pirimidina e ligações cruzadas intracadeia e o processo de reparação 

consiste na excisão de nucleótidos (NER). Quando ocorrem erros durante a replicação, 

verificam-se inserções/deleções e incompatibilidade de bases e o processo de reparação é 

através de mecanismos de reparação de incompatibilidade. A luz UV, radiação ionizante e 

agentes anti-tumorais atingem o DNA, provocando ligações cruzadas intercadeia e quebras nas 

cadeias duplas e o processo de reparação é através de mecanismos recombinantes (união da 

extremidade não-homóloga e recombinação homóloga) (Gupta, 2016). 

O termo “cometa” estreou-se em 1990 por Olive et al. que descreve a estrutura do DNA no gel 

de agarose. Os autores também introduziram que o comprimento da cauda, resultante da 

migração do DNA, requeria um software para medir a intensidade da fluorescência e 

ambicionaram que se desenvolvessem métodos que quantificassem de melhor forma os danos 

presentes. A intensidade da fluorescência da cauda que é medida em relação ao núcleo, reflete 

a frequência de dano no DNA. Neste sentido, a estrutura que se forma aparenta a conformação 

de um cometa (Shaposhnikov et al., 2010). A distinção da visualização difere detalhadamente 

ao nível visual das caudas dos respetivos ensaios realizados sob as duas condições de pH 

referidas anteriormente. O DNA na cauda de cometas realizados sob condições de pH neutro, 

parece granular como se estivéssemos a visualizar os fragmentos de DNA. Contudo, 

independentemente do pH e uma vez que o DNA é uma macromolécula “superenrolada” e 

carregado negativamente, o fator essencial para determinar os segmentos de DNA na cauda é o 

relaxamento desse “superenrolamento” (Collins et al., 2008). 

 

1.4.1.1. Potenciais aplicações e vantagens 

A diversidade de protocolos já descritos nestes 30 anos tem permitido a aplicação do ensaio do 

cometa em várias áreas de estudo por ser altamente versátil. Esta é uma técnica bem 

estabelecida em áreas da biologia, medicina e da toxicologia, no que faz referência a 

experiencias in vivo e in vitro (Fairbairn et al., 1995).  

O particular interesse nesta área inclui a sensibilidade para detetar minuciosos danos no DNA, 

ser confiável em células que rapidamente proliferam e apenas ser necessária uma quantidade 
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mínima de qualquer célula eucariótica por amostra. A flexibilidade e a facilidade de aplicação 

deste ensaio, o seu curto tempo (alguns dias) de conclusão da experiência e ainda a sua aplicação 

em estudos referidos anteriormente tornam-no fácil de utilizar. É um teste que em termos de 

equipamento é menos dispendioso relativamente a outros testes de genotoxicidade, a célula 

mostra os seus danos individualmente, o que permite o estudo da distribuição de danos no DNA 

em populações celulares (Tice et al., 2000). A utilização de enzimas específicas permite 

aumentar a sensibilidade do ensaio e é possível que seja estudada a capacidade de reparação do 

DNA (Gupta, 2016). 

 

1.4.1.2. Limitações e desvantagens 

Existem vários fatores que podem influenciar o resultado, tanto in vitro como in vivo, deste 

teste. A concentração de agarose, a duração do tratamento alcalino e da incubação com a 

enzima, as condições de eletroforese, bem como o volume utilizado e a coloração do DNA são 

pontos que se devem estabelecer de forma rigorosa para os resultados serem fiáveis (Enciso et 

al., 2018). A intensidade da corrente elétrica durante a eletroforese tem sido especificada como 

300 mA. No entanto, este torna-se um aspeto irrelevante, uma vez que o volume da solução 

pode triplicar para que a corrente aumente para aproximadamente 900 mA. Assim, não é 

alterada a magnitude da cauda do cometa, desde que a voltagem por centímetro se mantenha 

constante. Desta forma, a importância da tensão é destacada, mas ainda não há uma referência 

para a utilização de uma corrente elétrica especifica de 300 mA (Koppen et al., 2017). 

A principal desvantagem consiste no facto de não existir um método padrão, sendo necessário 

ajustar sempre às respetivas condições o ensaio. Os métodos de pontuação devem ser 

frequentemente calibrados para cada tipo de célula observada. O método de pontuação manual 

é dependente do investigador, o que não permite uma pontuação assertiva (Gupta, 2016). Este 

ensaio não consegue detetar fragmentos muito pequenos de DNA (menores do que com 50 

quilo pares de bases), uma vez que se perdem durante a lise e a eletroforese, como é o caso dos 

danos associados ao DNA mitocondrial. No caso da utilização de tecidos (por exemplo do 

tecido hepático), este como requer a suspensão de células individualizadas, pode tornar-se 

muitas vezes difícil a obtenção de uma suspensão com alta qualidade. Em células vegetais, 

apenas algumas são células isoladas. No entanto, estas células estão envolvidas por uma parede 

celular, o que exige que haja um processamento anterior para que esta parede seja removida. 
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As condições da amostra também são um aspeto a considerar, bem como as temperaturas das 

soluções e do laboratório que envolve todo o procedimento (Shukla, 2018). 

 

1.4.1.3. Procedimento experimental 

O termo "ensaio do cometa" foi introduzido oficialmente em 2000 (Møller, 2018). O 

procedimento deste ensaio envolve a incorporação de células em agarose de modo a que o seu 

DNA seja imobilizado para posterior eletroforese. As células são expostas a uma solução, cujo 

detergente não-iónico contém NaCl com elevada molaridade, previamente tratada com Triton 

X-100. Nesta etapa ocorre a lise celular, onde são removidas as membranas celulares e 

nucleares, o citoplasma e nucleoplasma e as histonas são solubilizadas pelo alto teor de sal. No 

final desta etapa, o DNA nuclear que está privado de membranas e histonas, forma um 

nucleoide (Collins, 2004). Posteriormente à lise das células em agarose, é possível adicionar 

uma etapa, para que seja elevada a especificidade e sensibilidade do ensaio. Esta etapa permite 

que sejam detetados danos oxidativos resultantes da ação endógena a radicais livres. Durante a 

inflamação crónica, há indução da formação de ROS que induzem danos no DNA, levando à 

mutagénese (Fairbairn et al., 1995). Gedik et al. em 1992, utilizaram pela primeira vez enzimas 

de reparação específicas para detetar as lesões "silenciosas”. O refinamento através da 

introdução destas enzimas, envolve a digestão do DNA num nucleoide que seguidamente é 

submetido a um período de incubação. Durante este passo, ocorre o reconhecimento dos tipos 

de danos no DNA e há conversão das lesões em quebras, aumentando a quantidade de 

fragmentos na cauda do cometa. A endonuclease III (endo III) é utilizada especificamente para 

detetar pirimidinas oxidadas, revelando ruturas adicionais nos locais de oxidação da base. A 

formamido-pirimidina-DNA-glicosilase (FPG) reconhece o principal produto de oxidação de 

purinas, nomeadamente 8-oxo-7,8-di-hidroguanina (8-oxo-G), purinas de anel aberto e 

produtos de N-Alquilação. A T4 endonuclease V reconhece dímeros de pirimidina induzidos 

por radiação UV (Collins, 2004). Desde então, as enzimas foram diretamente aplicadas aos 

nucleoides embebidos no gel de agarose, após a lise das células (Møller, 2018). 

Anteriormente à etapa de eletroforese, o DNA passa por um processo de tratamento alcalino, 

em NaOH e ácido-etileno-diamino-tetra-acético (EDTA), onde os géis são imersos numa 

solução de eletroforese a pH elevado, durante um período específico de incubação. Esta 

exposição é geralmente utilizada para facilitar a desnaturação, permitir que o DNA seja 



Susana Santos Capítulo 1 - Introdução 

14 Vila Real, 2019 

desenrolado e possibilitar que sejam expressas as quebras de DNA, promovendo a sua migração 

para o ânodo (Collins et al., 2008).  

A eletroforese é um processo físico-químico no qual os fragmentos de DNA desnaturado são 

retirados do nucleoide devido à submissão a um campo elétrico. A migração dos fragmentos do 

DNA do núcleo para a região do ânodo só é observada se existirem ruturas nas suas cadeias. 

Nesta situação, os filamentos de DNA são separados relativamente ao local de quebra, onde a 

extensão da separação dependerá das ruturas presentes e é então formada uma estrutura 

aparentemente semelhante a um cometa. A cauda representa os fragmentos de DNA resultantes 

de uma migração mais rápida relativamente ao núcleo de DNA representado pelo nucleoide 

(Angelis, et al., 1999; Shaposhnikov et al., 2010). 

Depois da eletroforese, as células são imediatamente neutralizadas. Nesta etapa, o excesso 

alcalino dos géis, proveniente do passo anterior, é eliminado com a passagem das lâminas num 

tampão adequado (Hartmann et al., 2003). Após esta neutralização, as células podem ser 

desidratadas por imersão em etanol absoluto, ou metanol, durante um curto tempo de, por 

exemplo, 2 min, ou podem ser deixadas a secar à temperatura ambiente (Shukla, 2018). 

Para a coloração é necessário um agente de ligação ao DNA. Os corantes fluorescentes de DNA-

específico geralmente utilizados são o brometo de etídio (EtBr), o iodeto de propídio e o 4,6-

diamino-2-fenilindol (DAPI) (Tice et al., 2000). O EtBr é o corante fluorocromático mais 

utilizado pela sua forma eficiente de corar o DNA de cadeia dupla. Segue-se o DAPI que, por 

sua vez, liga-se ao sulco menor, mas é no sulco maior que existe mais afinidade para este 

corante. A fluorescência total observada pode estar relacionada com a fase do ciclo celular em 

que se encontra a célula, devido ao conteúdo genético subjacente. Assim, a quantidade de DNA 

de uma célula em fase G2, dará origem a um cometa com maior fluorescência, 

comparativamente a uma célula em G1. Desta forma, os níveis de dano nos cometas de uma 

população celular refletem a fase do ciclo celular (Collins, 2004). 

Para a visualização de células processadas através deste ensaio, recorre-se ao microscópio de 

fluorescência. Atualmente, os cometas podem ser analisados de forma visual e manual ou 

automaticamente com o recurso a programas informáticos. Comparativamente à atribuição da 

pontuação clássica, que exige uma elevada concentração do operador, esta pode apresentar 

imparcialidade e é considerada mais lenta relativamente à análise computacional. No entanto, 

apresenta-se como método confiável e aceitável entre laboratórios. Ainda assim, o olho humano 
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é facilmente treinado para analisar as diferentes classes de dano do cometa, conforme a sua 

estrutura. Estas avaliações são baseadas na análise individual das células. Em protocolos do 

ensaio do cometa in vivo é recomendado que se contabilizem 200 células por animal, ou seja, 

duas lâminas por amostra biológica utilizada (Koppen et al., 2017). A Figura 1 resume o 

princípio deste ensaio. As situações a e b representam o ensaio do cometa padrão para a detetar 

danos no DNA ao nível de quebras nas cadeias simples, nas cadeias duplas e em locais alcali-

lábeis que são expressos como quebras de cadeia simples. Estes incluem locais 

apurínicos/apirimidínicos, locais onde o açúcar apresenta ausência de base pela sua perda 

espontânea ou durante o processo de reparação por excisão de bases (Gupta, 2016). Na situação 

c é implementada a enzima específica (por exemplo: endo III, FPG, T4 endonuclease V). Aqui, 

para além do dano basal, há a indicação da presença de lesões específicas, ou seja, vão ser 

observados fragmentos extra na cauda do cometa. Estes prolongamentos representam todos 

fragmentos provenientes dos danos no DNA (Collins et al., 1996). 

Figura 1 | Resumo do princípio do ensaio do cometa. As situações a) e b) representam o ensaio para detetar dano 

no DNA ao nível das quebras das cadeias e em locais alcali-lábeis. A situação c) revela lesões específicas 

provenientes da utilização da enzima de lesão específica  (Adaptado de Metral et al., 2018 e Gagné, 2014). 
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Para a classificação dos cometas são descritas cinco categorias (Figura 2). A classe 0 representa 

as células não danificadas, ou seja, cometas sem cauda ou quase indetetável. As classes de 1 a 

4 representam, de forma crescente, as intensidades relativas de dano celular na cauda. Desta 

forma, de acordo com a sua classe, a cada célula é atribuída uma pontuação de 0 a 4. As 

classificações de 100 cometas são somadas e obtém-se uma pontuação num intervalo de 

referência entre 0 e 400 unidades arbitrárias (UA) (Shaposhnikov et al., 2010). Os cometas que 

não apresentam DNA danificado, mostram um núcleo fluorescente brilhante bem delineado, 

uma vez que não estão presentes fragmentos de DNA. Por outro lado, se existir dano celular, a 

fluorescência representativa de cada célula, aparecerá formando uma cauda. A seleção 

apropriada da ampliação dependerá do tipo de célula a ser avaliada e das restrições do 

microscópio. Tendo em consideração que o ensaio do cometa reflete essencialmente o 

deslocamento de fragmentos de DNA, o resultado da visualização será um parâmetro 

quantitativo (Collins, 1999).  

 

 

Figura 2 | Classificação de cometas (de linfócitos) nas respetivas classes, desde sem dano até célula com muito 

dano (classe 0 – sem dano; 4- máximo de dano), relativamente ao nível de dano detetado em cada célula. (Adaptado 

de Collins, 2004). 

 

 

 

 



Susana Santos  Capítulo 1 - Introdução 

 Vila Real, 2019  17 

1.4.2. Ensaio do micronúcleo  

As aneuploidias cromossómicas caracterizam-se pelo número anormal de cromossomas devido 

a ganhos ou perdas e, normalmente, são acompanhadas pela sua instabilidade genómica. Esta 

pode estar na origem do desenvolvimento de cancro pela acumulação de mutações que se 

tornam instáveis. Os mecanismos moleculares associados a esta instabilidade incluem a 

alteração no número de cópias centroméricas, uma anormal ligação ao fuso acromático e 

anomalias no sistema de controlo da regulação do ciclo celular (Lee et al., 2013). 

Os MN foram identificados pela primeira vez no final do século XIX, pelos hematologistas 

William Howell e Justin Jolly. Nessa altura foram descritos como um vestígio de núcleo nos 

eritrócitos circulantes. Assim, o teste do MN foi proposto como um método confiável para 

medir danos cromossómicos (Luzhna, 2013). As anomalias nucleares eritrocitárias sinalizam a 

genotoxicidade ao nível da clastogénese, ou seja, quando ocorre quebra do cromossoma in vivo 

e este carece de cinetocoro, e a nível da aneugénese, quando ocorre perda cromossómica e ainda 

mau funcionamento do fuso mitótico, após a ação de agentes mutagénicos. Neste sentido, o 

ensaio do MN avalia as lesões no DNA que são persistentes e não reparáveis (Guilherme, 2010).  

Este teste pode ser aplicado em amostras de sangue e tecidos (como é o caso de tecido pulmonar 

e hepático). Os esfregaços são realizados em lâminas de vidro e, posteriormente, corados para 

possível visualização e análise ao microscópio (Kang et al., 2013). Contudo, dificilmente os 

micronúcleos são observados no sangue periférico de murganhos e humanos porque os 

eritrócitos, incluindo os próprios micronúcleos, são aprisionados e destruídos pelo baço de 

forma rápida e eficaz (Hayashi, 2016). 

 

1.4.2.1. Vantagens e limitações 

O ensaio do MN tem sido amplamente descrito como o ensaio in vivo mais fidedigno para 

avaliar lesões cromossómicas, nomeadamente a mutagenicidade (Hayashi, 2016). Este teste 

apresenta uma metodologia simples, baixo custo e elevada velocidade de avaliação, automação 

e capacidade de detetar com maior precisão aneugénese, sendo possível analisar um elevado 

número de células (Llana-Ruiz-Cabello et al., 2015). No entanto, para além destas vantagens, 

este teste, também apresenta as suas limitações. Através deste ensaio não é possível avaliar a 

genotoxicidade de agentes e compostos nos seus diferentes modos de atuação (Hayashi, 2016). 
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1.4.2.2. Mecanismo de formação do micronúcleo 

O sistema de formação do eritrócito apresenta três fases de divisão celular, seguidas de 

maturação. O seu desenvolvimento, em quase todos os mamíferos, está concluído ao fim de 

quatro dias. Seguidamente, o seu tempo de vida útil é 30 dias nos murganhos e próximo de 120 

dias em humanos, variando assim conforme a espécie (Ramaiah, 2013). A hierarquia de 

diferenciação hematopoiética é iniciada pelas células estaminais hematopoiéticas que dão 

origem a todas as linhas celulares. O passo inicial diferencia o sistema mieloide do linfoide 

(Stephenson, 2012).  

No final destas etapas de diferenciação ocorre a expulsão do núcleo, do retículo endoplasmático 

e das mitocôndrias, não ocorrendo assim mais estágios de proliferação. Ao longo destes 

procedimentos, as células são submetidas a alterações morfológicas. Comparativamente à 

célula de origem, o eritrócito, que suporta uma progressiva redução de tamanho, apresenta um 

diâmetro de 6-8 µm (Katsumura et al., 2014). Quando o eritrócito é completamente formado 

não passa por mais nenhum processo de divisão celular (Figura 3). Assim, na medula óssea, as 

células estaminais estão constantemente a produzir novos eritrócitos para substituir os que são 

destruídos. No caso das células estaminais serem danificadas por algum agente, é formado um 

micronúcleo como consequência desse dano e este vai permanecer no eritrócito (Mortelmans, 

2004). 

 

Figura 3 | Processo de maturação de uma célula estaminal hematopoiética de murganho. HSC, célula estaminal 

hematopoiética; CMP, progenitor mieloide comum; MEP progenitor eritroide-megacariócito; BFU-e, unidade 

formadora da rutura, eritroide; CFU-e, unidade formadora de colónias, eritroide. (Adaptado de Katsumura et al., 

2014). 
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O MN é um fragmento de cromatina citoplasmática que surge durante a anafase da divisão 

celular através de numerosos agentes genotóxicos. Os fragmentos cromatídicos/cromossómicos 

causados por má reparação nas quebras de DNA, ou até mesmo por estas quebras não terem 

sido reparadas, não ficam incluídos no núcleo principal. Por outras palavras, o eritrócito 

micronucleado é apenas uma fração de DNA que ficou bloqueado nas células, uma vez que o 

núcleo principal foi segregado durante a eritropoiese de 

mamíferos (Luzhna, Kathiria and Kovalchuk, 2013). 

Eventualmente, estão envolvidos por uma membrana 

nuclear e, com exceção do seu menor tamanho, são 

morfologicamente semelhantes aos núcleos após 

coloração convencional. Devido a esta característica é 

possível serem identificadas lesões cromossómicas de 

uma forma automática (análise de imagem ou citometria 

de fluxo) e por análise microscópia manual, sendo esta 

última bastante trabalhosa e demorada. No entanto, ambos 

são igualmente válidos e aplicáveis (Hayashi, 2016).  

A Figura 4 ilustra as fases do ciclo celular mitótico, onde 

um cromossoma não é incluído no fuso acromático 

durante a anafase e, como consequência, as cromátides 

não são puxadas para os pólos opostos da célula. Este 

cromossoma mal segregado é envolvido pela membrana 

nuclear e forma-se o micronúcleo. Posteriormente à 

telofase, os núcleos principais de ambas as células são 

formados e uma célula filha apresenta o micronúcleo fora 

do núcleo principal (Luzhna et al., 2013). 

 

 

 

Figura 4 | Não-disjunção cromossómica durante a anafase do ciclo celular mitótico e, consequentemente, a 

formação de um micronúcleo (Adaptado de Ly et al., 2017). 
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Na Figura 5 observa-se o mecanismo de formação do eritrócito a partir do normoblasto (célula 

precursora do eritrócito que reside na medula óssea). Seguidamente, a cromatina começa o 

processo de condensação e a transcrição é suprimida, o núcleo picnótico é expulso e forma-se 

o reticulócito. Este migra para a corrente sanguínea e, no máximo de dois dias, matura para um 

eritrócito normocromático. Na formação de um eritrócito normal, ocorre o observado em a). 

No entanto, através de diversos agentes genotóxicos, pode existir danificação no DNA e as 

células apresentam-se genomicamente instáveis, como está representado em b). Neste 

seguimento é formado um micronúcleo que é preservado até à formação do eritrócito 

normocromático. 

 

 

Figura 5 | Eliminação do núcleo da célula percursora de eritrócitos durante o seu mecanismo de formação e 

retenção do micronúcleo aquando da ação de agentes genotóxicos (Adaptado de Balmus et al., 2015). 

  

a) 

b) 
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1.4.2.3. Visualização e contagem de micronúcleos 

Durante o processo de eritropoiese, quando o eritroblasto matura para eritrócito policromático, 

este ainda contém RNA e é basofílico. Desta forma, os fragmentos presentes são visualizados 

de azul-claro/cinza-azulado perante a coloração de Giemsa. Seguidamente, estás células 

perdem RNA e contêm principalmente hemoglobina, tornando-se eritrócitos normocromáticos. 

Por sua vez, acidófilos e corando de laranja-claro/laranja-rosado com a mesma coloração 

(Gopala Krishna e Makoto Hayashi, 2000). 

O corante laranja-de-acridina permite identificar especificamente micronúcleos que se 

apresentam num tom verde-amarelado e, simultaneamente, identificar eritrócitos imaturos por 

fluorescência vermelha (Hayashi, 2016). Este corante fluorescente embora permita uma melhor 

visualização dos micronúcleos, por ter maior resolução e diminuir a possibilidade de artefactos, 

apresenta a necessidade de utilizar um microscópio de fluorescência específico (Kang et al., 

2013). Relativamente à contagem de micronúcleos, as regras devem ser previamente 

estipuladas. Os critérios de contagem obedecem a determinadas regras que devem ser mantidas 

durante a análise para que os resultados sejam coerentes. Desta forma, o micronúcleo deve ter 

a mesma estrutura e apresentar menor tamanho que o núcleo principal e devem ser 

contabilizados apenas nas células com o citoplasma bem preservado (Almassy et al., 1987).  

 

1.5.  Parâmetros bioquímicos 

Para a avaliação do estado de saúde é útil recorrer a testes bioquímicos para avaliar e 

compreender as alterações que poderão ser o reflexo do mau funcionamento dos tecidos e 

órgãos. As lesões hepáticas são detetadas através da mensuração de enzimas séricas como a 

alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST). A AST é uma enzima com 

localização mitocondrial e citoplasmática e encontra-se distribuída por vários tecidos, como é 

o caso do fígado, coração, tecidos músculo-esqueléticos, rins, pâncreas e pulmões. Por estar 

distribuída por vários tecidos, torna-se menos específica relativamente à ALT (Al-Busafi, 

2013). A ALT é maioritariamente encontrada no citoplasma dos hepatócitos, no entanto 

também pode ser encontrada em pequenas concentrações no soro e tem um papel fundamental 

no metabolismo dos aminoácidos e na gliconeogénese. Em situações onde os hepatócitos 

apresentam dano, há libertação de ALT e AST para o espaço extracelular (Kim et al., 2008; 
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Ozer et al., 2008). Assim, a utilização conjunta destes dois marcadores permite compreender o 

grau de lesão hepática. 

A função hepática também é avaliada pela concentração sérica das proteínas séricas totais que 

incluem a albumina e a globulina. Estes parâmetros, para além de informar sobre o estado 

nutricional, de hidratação e refletir respostas inflamatórias (Smith et al., 2013), associam-se a 

doenças renais e/ou hepáticas (Washington e Van Hoosier, 2012). A albumina é a proteína mais 

abundante no plasma, é responsável pela manutenção da pressão osmótica e é sintetizada 

primeiramente pelos hepatócitos. Desta forma, quando os níveis de albumina sérica estão 

baixos, pode-se concluir que a função hepática está comprometida. Porém em casos de má 

nutrição a albumina também pode estar em concentrações reduzidas (Farrugia, 2010).  

A gama glutamiltransferase (GGT) é uma enzima utilizada para avaliar a presença de danos 

hepáticos, especialmente colestase e danos nos dutos biliares. Está presente na membrana 

celular do tecido renal, hepático e pancreático (Ozer et al., 2008) e o aumento no soro da sua 

concentração é geralmente indicador de toxicidade hepatobiliar (Smith, 2013). Por sua vez, a 

concentração de glucose sérica é afetada por vários fatores (hormonas, jejum e anestesia) que 

refletem alterações no metabolismo (Washington e Van Hoosier, 2012). Esta concentração é 

dependente da absorção intestinal, produção hepática e absorção dos tecidos (Smith, Walter and 

Walker, 2013). Concluindo, os parâmetros bioquímicos individuais de animais de laboratório 

utilizados em ensaios experimentais têm significância na monitorização de agentes para uma 

avaliação toxicológica (Adeyemi e Adewumi 2014).
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Capítulo 2 - Objetivo 

 

Diferentes dietas estão associadas com diferentes riscos de desenvolvimento de cancro. Muitos 

alimentos e nutrientes demonstram efeitos protetores contra certos tipos de cancros. A 

macroalga marinha vermelha Porphyra umbilicalis apresenta um perfil nutricional equilibrado 

e é frequentemente consumida. No entanto, o seu potencial para prevenção de desenvolvimento 

tumoral é pouco estudado.  

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo geral estudar a influência da 

suplementação alimentar com a alga marinha - Porphyra umbilicalis, quando incorporada na 

dieta base de murganhos fêmeas transgénicos para o HPV16, numa concentração de 10% 

(m/m). Assim, avaliou-se: 

• Os efeitos em variáveis fisiológicas, através do registo do consumo de água e alimento, 

massa corporal dos animal e massa relativa dos órgãos; 

 

• Os efeitos nos parâmetros bioquímicos, possíveis alterações atribuíveis nomeadamente 

à toxicidade da alga na concentração utilizada; 

 

• A capacidade de bloquear as lesões histológicas, de forma a prevenir o desenvolvimento 

de neoplasias e evitar a progressão a cancro. Uma vez que estes animais transgénicos 

K14HPV16 desenvolvem espontaneamente lesões pré-malignas e malignas; 

 

• Os efeitos antigenotóxicos da alga relativamente às alterações associados ao HPV, com 

o recurso a dois ensaios de genotoxicidade, o ensaio do cometa e o teste do micronúcleo. 
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Capítulo 3 - Material e Procedimento 

 

3.1.   Alimentação dos animais 

3.1.1.  Alga marinha Porphyra umbilicalis  

Porphyra umbilicalis, comummente denominada por Erva Patinha, foi fornecida por uma 

empresa que se dedica à produção de macroalgas e produtos derivados - ALGAPlus [Lote 

P3.4015. D, Massa 665 grama (g)]. Esta alga selvagem foi recolhida na praia de Mindelo, Vila 

do Conde, Porto.  

 

3.1.1.1. Preparação de Porphyra umbilicalis 

Numa trituradora (Moulinex) foi moída cerca de 400 g de alga desidratada (Figura 6) até à 

obtenção de farinha (Figura 7). A massa de alga necessária para todo o ensaio foi calculada pela 

seguinte fórmula matemática: 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐠𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬á𝐫𝐢𝐚

= massa de alga consumida por dia, por animal × número de animais

× duração do ensaio (em dias) 

Para a obtenção da massa de alga, numa concentração de 10%, necessária para todo ensaio 

experimental, recorremos à seguinte fórmula matemática: 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐠𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬á𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚

= 0,7 g, por animal × 22 animais × 22 dias 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐠𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬á𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚çã𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 = 338,8 g 



Susana Santos Capítulo 3 – Material e Procedimento 

28 Vila Real, 2019 

Figura 6 | Amostra de Porphyra umbilicalis desidratada. 

Figura 7 | Amostra de Porphyra umbilicalis desidratada e triturada. 

 

3.1.2. Preparação da dieta base 

A moagem da dieta base (ração Diet Standard 4RF2®, Ultragene, Itália) foi realizada no 

laboratório de Solos e Plantas, no edifício de Geociências da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, sob a supervisão do Professor Doutor João Coutinho.  

A massa de dieta base necessária foi calculada pela seguinte fórmula matemática: 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬á𝐫𝐢𝐚

= massa de dieta base consumida por dia, por animal

× número de animais × duração do ensaio (em dias) 
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𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬á𝐫𝐢𝐚 = 7 g, por animal × 44 animais × 22 dias 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬á𝐫𝐢𝐚 = 6776 g 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬á𝐫𝐢𝐚 = 6,776 kg 

Neste sentido, foi moída cerca de 7 kg de dieta base, num filtro com uma espessura de 1 mm. 

As duas preparações, assim que obtidas, foram devidamente armazenadas. 

 

3.1.3. Incorporação 

A granulação da alga com a dieta base decorreu no biotério dos Peixes, no edifício do Complexo 

Laboratorial, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com a supervisão do Professor 

Doutor Paulo Rema. 

Começámos por registar a massa de ambas as preparações, 1125 g de dieta normal e 125,0 g de 

alga, numa balança de laboratório (Sartorious), de seguida foram homogeneizadas numa 

batedeira (KENWOOD CHEF EXCEL), depois foi acrescentada água da torneira numa 

concentração de 6,67% para que a preparação estivesse na consistência desejada. A granulação 

procedeu-se num granulador experimental (CMP Europe), onde foram obtidos pellets com 2 

mm. Embora os animais controlo estivessem unicamente a ser alimentados com a dieta base, a 

mesma também passou pelo mesmo procedimento de moagem e granulação para que fossem 

minimizados fatores. De forma a eliminar a água anteriormente adicionada, os pellets foram 

desidratados numa estufa a 40°C, durante 48 h. Na Figura 8 segue-se o resultado final das duas 

preparações. 

Figura 8 | Imagem dos pellets (de 2 mm) referentes à dieta base (A) e à dieta com Porphyra umbilicalis 

implementada na concentração de 10% (B).  
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3.2.  Animais 

Para a realização deste estudo, foram utilizados 44 murganhos fêmeas. Estes animais pertencem 

à classe Mammalia, ordem Rodentia, família Muridae, género Mus, espécie Mus musculus e 

estirpe FVB/n. Foram cedidos pelos Doutores Jeffrey Arbeit e Douglas Hanahan, da 

Universidade da Califórnia, através do Repositório de Murganhos do Instituto Nacional de 

Cancro dos EUA. Esta estirpe foi implementada e reproduzida anteriormente ao início deste 

trabalho experimental, de modo a obter os animais necessários para este trabalho. No início do 

estudo os animais tinham, aproximadamente, vinte e duas semanas de idade (nascidos entre 19 

e 30 de maio de 2017). 

 

3.2.1. Considerações 

Este estudo foi conduzido de acordo com a legislação Portuguesa (Decreto-lei nº 113/2013), 

após aprovação do comité de ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (aprovação 

n.º 10/2013) e pela Direção Veterinária Portuguesa (aprovação n.º 0421/000/000/2014). Os 

animais foram genotipados como é descrito anteriormente por Paiva et al. (2015). 

 

3.2.2. Condições experimentais 

Este trabalho experimental decorreu no biotério da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Complexo Laboratorial. Os animais foram mantidos numa sala com condições 

controladas de temperatura (23 ± 2ºC), humidade relativa (50 ± 10%), sistema de renovação e 

a filtração de ar e odores foram de 15-20 ventilações por hora, e com sistema de fotoperíodo de 

12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Os animais foram alojados em gaiolas de policarbonato 

(Eurostandard Tipo IV 1354G, Tecniplast, Itália; Eurostandard Tipo IV S 1500U, Tecniplast, 

Itália) com cama de carolo de milho (Ultragene, Santa Comba Dão, Portugal) e enriquecimento 

ambiental com rolos de papel. As gaiolas foram lavadas semanalmente, de modo a garantir toda 

a higienização, em máquina de lavar a uma temperatura de 80°C de 5 minutos. O alimento e a 

água potável foram fornecidos ad libitum.  
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3.2.3. Grupos e procedimento experimental 

Os murganhos foram divididos em quatro grupos experimentais: grupo I (HPV16-/-, n=11) e 

grupo II (HPV16+/-, n=11) alimentados com Porphyra umbilicalis implementada na dieta base. 

Como controlo utilizámos os grupos III (HPV16-/-, n=11) e IV (HPV16+/-, n=11), alimentados 

com a dieta base. Os animais do grupo I e III eram wild-type (WT), enquanto os dos grupos II 

e IV eram transgénicos para o HPV16. Cada grupo estava alojado em uma gaiola devidamente 

identificada, onde cada animal foi previamente identificado com marcador permanente na sua 

cauda.  

Todos os animais foram pesados numa balança de precisão (KERN® PLJ 750-3N, KERN & 

SOHN, Balingen, Alemanha) e alimentados com dieta comercial base já preparada, durante 

duas semanas. Após este período, foram colocadas as dietas previamente preparadas: dieta a 

ser estudada nos grupos I e II e a dieta base nos grupos III e IV. Registou-se semanalmente a 

massa corporal, para avaliar a evolução da massa corporal de todos os animais. Também o 

consumo de comida e água foi registado uma vez por semana. As condições de bem-estar foram 

verificadas diariamente. A | Esquema dos grupos experimentais devidamente agrupados e do procedimento 

experimental.Figura 9 resume os grupos experimentais, bem como todo o procedimento. 

 

Figura 9 | Esquema dos grupos experimentais devidamente agrupados e do procedimento experimental.  
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3.2.4. Registo do bem-estar animal 

Durante o todo ensaio experimental foi avaliado o bem-estar dos animais. Desta forma, 

observou-se o comportamento de cada um e registaram-se as suas variáveis biológicas. Foi 

atribuido um valor numérico para cada parâmetro como a massa corporal, condição corporal, 

postura, aspeto do pelo e grooming, mucosas, olhos, orelhas, bigodes, estado mental, 

comportamento, resposta a estímulos externos, hidratação, frequência cardíaca e respiratória, 

aspeto das fezes e convulsões. Seguidamente, a soma dos valores foi usada para determinar a 

pontuação dos limites críticos. Qualquer animal que atingisse a pontuação igual ou superior a 

4 seria sacrificado (Oliveira et al., 2017). A folha de registo encontra-se na Tabela 4 (Anexo). 

 

3.2.5. Eutanásia dos animais  

Os animais foram sacrificados por overdose da associação anestésica de ketamina com xilazina 

administrada por via intraperitoneal. Durante a necropsia foi recolhido o sangue de cada animal 

por punção cardíaca direta e os seguintes órgãos: fígado, rim direito e esquerdo, baço, pulmão 

coração, bexiga e timo. Procedeu-se ao registo individual da massa de cada órgão numa balança 

(KERN® PLJ 750-3N, KERN & SOHN GmbH, 72336 Balingen, Alemanha). Após serem 

recolhidas a orelha e a pele do peito, previamente aparada com uma tosquiadora apropriada 

(AESCULAP® GT420 Isis, Aesculap Inc, Center Valley, PA, EUA, B|BRAUN), todos os 

órgãos foram imersos em formaldeído a 3,7 - 4,0% (tamponado pH a 7.0 ± 0.2 e estabilizado 

com metanol (m/v) entre 1 e 1,5 %, lote: 0001355745) para fixação.  

 

3.2.6. Colheita de sangue 

O sangue recolhido foi distribuído para tubos sem anticoagulantes para a realização dos 

parâmetros bioquímicos, 30 µL para microtubos para a realização do ensaio do cometa e feitos 

esfregaços em duas lâminas de vidro para cada animal. O soro foi obtido por centrifugação do 

sangue a 4200 × g durante 15 min, a 4°C (Heraeus Labofuge 400 R). Seguidamente foi 

armazenado numa arca congeladora a -80°C para posterior análise.  
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3.2.7. Análise bioquímica do soro 

A análise foi realizada em amostras séricas utilizando métodos espetrofotométricos, através de 

um analisador automático (Prestige 24i, Cormay PZ), sob a supervisão da Professora Doutora 

Maria João Neuparth na Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Foram avaliados os 

parâmetros da albumina, proteínas totais, glucose, AST, ALT e GGT. 

 

3.2.8. Análise histológica  

Após a fixação, os órgãos foram devidamente cortados em fragmentos numa câmara de fluxo 

laminar. As amostras seguiram para o Laboratório de Histopatologia da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, onde foram incluídas em parafina e coradas com coloração de rotina 

Hematoxilina e Eosina (H&E). As preparações histológicas foram analisadas em microscopia 

ótica para identificação e classificação de lesões associadas ao HPV16 e eventuais lesões 

tóxicas atribuíveis à alga administrada. As amostras cutâneas (pele do peito e orelha) foram 

classificadas como normais, exibindo hiperplasia ou displasia epidérmica. As amostras de baço 

foram classificadas como normais ou exibindo hiperplasia da polpa branca. As amostras de 

fígado foram classificadas como normais, exibindo hepatite de grau I que consiste numa 

hiperplasia das células de Kupffer, com possível presença de microabcessos, ou hepatite de grau 

II. As amostras renais foram classificadas como normais ou exibindo nefrite intersticial crónica, 

caracterizada por infiltrados leucocitários multifocais. 

 

3.2.9.  Avaliação do dano genético 

Neste estudo, foram realizados o ensaio do cometa e o teste do micronúcleo para que fossem 

investigadas as propriedades antigenotóxicas da alga marinha P. umbilicalis, na concentração 

de 10%. 

 

3.2.9.1. Ensaio do cometa 

O procedimento do ensaio do cometa foi realizado de acordo com a metodologia de Guilherme 

et al. (2014) e, com o objetivo de aumentar o rendimento do ensaio, adotou-se um modelo de 

oito mini-géis por lâmina criado por Shaposhnikov et al. (2010) com ligeiras modificações. 
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3.2.9.1.1. Preparação das lâminas de microscópio 

 As lâminas de vidro foram pré-revestidas por imersão em agarose com ponto de fusão normal 

(NMP) a 1% (m/v) com H2O esterilizada. O reverso da lâmina, bem como o excesso de agarose, 

foram limpos com papel absorvente e deixados secar à temperatura ambiente. 

 

3.2.9.1.2. Preparação das células e incorporação em agarose 

O sangue recolhido foi colocado em microtubos, previamente preparados com 200 µL de 

tampão fosfato salino (PBS). Desta suspensão de células foi retirado 20 µL e misturado com 70 

µL de agarose com ponto de fusão baixo (LMP) (UltraPure™, Invitrogen™) a 1% (m/v) com 

PBS estéril, que se encontrava em banho-maria (SUB Aqua 5 Plus, Grant), a 37°C. Oito gotas 

de 6 µL da mistura anterior foram colocadas na lâmina pré-revestida com agarose NMP. Para 

cada animal foram feitas 4 lâminas, 2 para o procedimento com a enzima (danos oxidativos) e 

as outras 2 para o procedimento sem a enzima (danos basais). Cada poço faz referência a um 

determinado animal, e cada um deles apresentava na fila inferior a respetiva réplica. Depois 

deste procedimento foram colocadas, sem lamelas, a 4°C, durante aproximadamente 6 min para 

que a agarose solidificasse. 

 

3.2.9.1.3. Lise das células 

A solução de lise, previamente preparada através da mistura de 2.5 M de NaCl, 0.1 M de EDTA, 

10 mM Tris e 1% Triton X-100, detergente adicionado imediatamente antes da utilização para 

solubilizar as células e membranas nucleares, a pH 10, foi colocada num frasco de coplin e as 

lâminas foram imersas nesta solução durante ± 90 min, a 4°C.  

 

3.2.9.1.4. Tratamento com formamido-pirimidina-DNA-

glicosilase (FPG) 

Neste ensaio do cometa recorreu-se a um tratamento enzimático específico de lesão de DNA. 

Este procedimento consiste numa etapa extra do ensaio, onde os nucleoides são incubados com 

enzimas de reparação específicas e ocorre a deteção das lesões de DNA relativamente às bases 

oxidadas. A FPG foi previamente preparada, colocando uma alíquota de 10 µL de FPG para 

200 µL de tampão de reação enzimática (buffer F - 0,1 M de KCl, 0,5 mM de EDTA, 40 mM 

de HEPES, 0,2 mg. mL-1 de albumina soro bovino, pH 8.0). Esta enzima foi gentilmente 

fornecida pelo Professor Doutor Andrew Collins da Universidade de Oslo, na Noruega. 
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Após o tempo de lise e de forma a normalizar o conteúdo das lâminas, as correspondentes aos 

danos oxidativos de cada animal foram lavadas, no mesmo coplin, três vezes em tampão de 

reação enzimática, durante 5 min. Num recipiente com gelo, colocou-se um objeto de vidro 

(onde há rápida condução do arrefecimento) e sobre este último foram posicionadas estas 

mesmas lâminas. Foi adicionado 32 µL de enzima sobre cada lâmina, colocadas as lamelas e, 

seguidamente, foram incubadas a 37ºC em câmara húmida, durante 30 min. O valor do índice 

de dano genético relativamente às lâminas tratadas com FPG, corresponde ao GDIFPG. Sendo 

este último o dano total que corresponde ao dano basal adicionado ao dano oxidativo. 

Os danos oxidativos correspondem aos locais sensíveis à enzima (net enzyme-sensitive sites, 

NSS). O valor deste dano (NSSFPG) foi calculado com base na diferença entre o índice de dano 

genético referente ao procedimento adicional com a FPG (GDIFPG) e o índice de dano genético 

basal (GDI).  

 

3.2.9.1.5. Tratamento alcalino 

Para o tratamento alcalino, as lâminas foram colocadas numa tina de eletroforese e, 

seguidamente foi colocada a respetiva solução. Esta foi organizada imediatamente antes do 

procedimento (NaOH 0,3 M e EDTA 1 mM, a 4°C). As lâminas ficaram assim expostas durante 

de 30 min, de forma a que ocorresse a desnaturação do DNA para originar as quebras de DNA 

e expressar os locais alcali-lábeis. 

 

3.2.9.1.6. Eletroforese 

A migração do DNA, na respetiva tina de eletroforese, decorreu com uma tensão constante de 

25 V e intensidade de 300 mA, durante 30 min a pH=12,3.  

 

3.2.9.1.7. Neutralização e desidratação 

De forma a que o corante de fluorescência tenha afinidade com o DNA, as lâminas foram 

lavadas 2 vezes por imersão em PBS e, seguidamente, em dH2O no tempo de 10 min cada, a 

4°C. No final, ainda foram desidratadas pela imersão das lâminas em etanol a 70% e, 

posteriormente, em etanol absoluto. 
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3.2.9.1.8. Coloração e observação do DNA cometa 

As lâminas foram coradas com DAPI (1 µL/mL), protegidas da luz e à temperatura ambiente. 

Adicionou-se 40 µL a cada lâmina, cobriu-se com lamelas com dimensões de 22×22 mm e, 

seguidamente, visualizaram-se no microscópio de fluorescência (OLYMPUS®, XC10, U-RFL-

T), do edifício de Geociências da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Observaram-

se e contabilizaram-se 50 nucleoides por mini-gel, com o total de 200 nucleoides analisados 

para cada dano (basal e oxidativo). A ampliação utilizada foi de 400× e, por pontuação visual, 

os nucleoides foram classificados em cinco categorias de cometas que representam diferentes 

níveis de dano no DNA. O dano 0, onde a célula não apresenta cauda (não há dano observável) 

e, progressivamente, até ao dano 4, onde a célula exibe quase todo o DNA na cauda (elevado 

nível de dano). Registou-se no software Visual Comet Assay e a pontuação total indica o nível 

de dano genético, variando entre 0 e 400 UA (Collins, 2004). Este programa informático calcula 

automaticamente o GDI, pela fórmula matemática: 

𝐆𝐃𝐈 = [(% de nucleoides de classe 0) × 0] 

+[(% de nucleoides de classe 1) × 1] 

+[(% de nucleóides de classe 2) × 2] 

+[(% de nucleóides de classe 3) × 3] 

+[(% de nucleóides de classe 4) × 4] 

 

3.2.9.2. Análise de micronúcleos 

A análise da frequência de micronúcleos foi realizada em eritrócitos de sangue periférico, em 

conformidade com o procedimento publicado por Sierra e Gaivão (2014). 

 

3.2.9.2.1. Preparação do sangue 

 
Do sangue recolhido de cada animal, distribuiu-se 6 µL por duas lâminas de microscópio, 

procedeu-se ao esfregaço sanguíneo e foram deixadas a secar à temperatura ambiente. Depois 

foram fixadas em metanol, durante 10 min, e novamente deixadas a secar à temperatura 

ambiente. Posteriormente, seguiu-se a coloração em solução de Giemsa a 5% (KARIOMAX® 
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Giemsa Stain, Improved R66 Solution “Gurr”, fabricado por LIFE TECNOLOGIES) em 

tampão Sörensen, pH=6,8, durante 30 min, à temperatura ambiente e resguardadas de luz. 

Seguiu-se a lavagem das lâminas em água desmineralizada e secaram à temperatura ambiente.  

 

3.2.9.2.2. Observação em microscopia ótica 

Na observação das lâminas ao microscópio ótico (Nikon Eclipse E100). Contabilizaram-se, 

com recurso a óleo de imersão, na objetiva de 100, 1000 eritrócitos por lâmina em duas lâminas 

por animal, e os respetivos micronúcleos presentes. Após o registo da análise, foi calculada a 

média e o respetivo desvio-padrão para cada grupo experimental. 

 

3.3.  Análise estatística e tratamento dos registos da experiência  

Para o registo de todos os resultados da experiência, recorreu-se ao software Microsoft® Excel®, 

2016. A análise foi efetuada com recurso ao software IBM® Statistical Pachage for the Social 

Sciences, SPSS® Statistics 25. Para comparar as diferenças entre nos grupos experimentais 

relativamente aos parâmetros histológicos e os danos oxidativos no DNA recorreu-se ao teste 

do Qui-quadrado (χ2).  Utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA) para comparar a média da 

massa corporal, a média da massa absoluta e relativa dos órgãos e para analisar os parâmetros 

bioquímicos entre os grupos. Quando se verificou significância estatística recorreu-se ao teste 

de Bonferroni, onde os resultados foram considerados estatisticamente significativos no nível 

de significância de p<0,05. Para calcular os consumos de água e comida foram utilizadas as 

fórmulas matemáticas seguidamente apresentadas, onde é calculado o consumo médio diário 

de alimento e água, por animal. Também se apresenta a fórmula do cálculo da massa relativa 

dos órgãos. Os dados numéricos foram expressos como média (final, por grupo) ± erro-padrão. 

Procedeu-se da mesma forma para o resultado do ensaio do cometa e micronúcleos, onde se 

efetuou primeiramente o Teste F de forma a ser distinguido o tipo de Teste T (para variâncias 

iguais ou desiguais).  

 

C𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦é𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐢á𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥

=
massa de comida inicial − massa de comida final

número de dias entre as pesagens × número de murganhos
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𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 á𝐠𝐮𝐚 𝐦é𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐢á𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥

=
massa de água inicial − massa de água final

número de dias entre as pesagens × número de murganhos
 

 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐨𝐬 ó𝐫𝐠ã𝐨𝐬 =
massa do órgão

massa corporal do animal
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Capítulo 4 – Resultados 

 

4.1.  Análise do bem-estar animal  

Durante o ensaio os animais não mostraram alterações corporais relevantes, pelo que não foi 

necessário recorrer à eutanásia de nenhum animal antes do ensaio experimental terminar. A 

pontuação atribuída às variáveis biológicas de cada um dos animais dos quatro grupos e o 

registo da soma dos valores demonstrou que nenhum animal teve o seu bem-estar 

comprometido.  

 

4.2.  Massa corporal dos animais 

Com o objetivo de verificar a influência da suplementação da alga ao nível da massa corporal 

de cada animal, foi registado semanalmente este parâmetro. No final do ensaio foi calculada a 

média da massa corporal dos animais, por grupo, em cada semana. Estes dados encontram-se 

ilustrados na Figura 10. Pela análise dos resultados, verifica-se que não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (p>0,05). 

Figura 10 | Variação da massa corporal média (g) dos animais de cada grupo no decorrer do ensaio. 

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

1 2 3 4 5

M
a
ss

a
 c

o
rp

o
ra

l 
 m

éd
ia

 (
g
)

Semanas de ensaio experimental

Grupo I (WT + P. umbilicalis)

Grupo II (HPV + P. umbilicalis)

Grupo III (WT)

Grupo IV (HPV)



Susana Santos Capítulo 4 – Resultados 

40 Vila Real, 2019 

4.3.  Consumo de água 

Recorrendo às fórmulas matemáticas anteriormente apresentadas, foi calculado o consumo 

médio diário de água (g), nas duas semanas anteriores à experiência e no decorrer da mesma, 

dos animais de todos os grupos. Os resultados estão apresentados na Figura 11. Verifica-se um 

consumo elevado de água nos grupos II e IV, comparativamente aos grupos I e III. No entanto, 

as diferenças não são estatisticamente significativas. 

Figura 11 | Variação do consumo médio diário de água (g) dos animais no decorrer do ensaio.   
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4.4.  Consumo de alimento 

Através das fórmulas matemáticas apresentadas anteriormente, foram calculados os consumos 

médios diários de alimento (g) por animal, durante as duas primeiras semanas antecedentes ao 

ensaio e a partir da primeira semana de ensaio. Os resultados ilustrados na Figura 12 fazem 

referência ao consumo médio por grupo experimental em cada semana.  

Figura 12 | Variação do consumo médio diário de alimento (g) dos animais no decorrer do ensaio. 
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Tabela 1 | Média da massa absoluta (g) e relativa dos órgãos e respetivos erros-padrões (±EP) nos grupos comparados. 

 
Média (±EP) das massas absolutas 

Média (±EP) das massas relativas 

 Fígado Rim direito Rim esquerdo Baço Pulmão Coração Bexiga Timo 

Grupo I 

 (WT + P. umbilicalis) 

1,4427±0,1344 

0,0541±0,0049 

0,1600±0,0074 

0,0060±0,0002 

0,1545±0,0081 

0,0058±0,0003 

0,1073±0,0067 

0,0040±0,0002 

0,1400±0,00761 

0,0052±0,00022 

0,1000±0,0052 

0,0037±0,0002 

0,0164±0,0015 

0,0006±0,0001 

0,0273±0,0030 

0,0010±0,0001 

Grupo II 

 (HPV + P. umbilicalis) 

1,7945±0,0543 

0,0670±0,0015 

0,1800±0,0054 

0,0067±0,0002 

0,1745±0,0049 

0,0065±0,0001 

0,1691±0,0178 

0,0063±0,0007 

0,1691±0,0068 

0,0063±0,0003 

0,1218±0,0048 

0,0046±0,0002 

0,0264±0,0036 

0,0010±0,0001 

0,0300±0,0033 

0,0011±0,0001 

Grupo III 

 (WT) 

1,5536±0,0504 

0,0574±0,0012 

0,1536±0,0056 

0,0057±0,0002 

0,1673±0,0052 

0,0062±0,0002 

0,1273±0,0079 

0,0047±0,0002 

0,1709±0,0068 

0,0063±0,0003 

0,1145±0,0062 

0,0042±0,0002 

0,0091±0,0044 

0,0003±0,0002 

0,0336±0,0054 

0,0012±0,0002 

Grupo IV  

(HPV) 

1,8918±0,0997 

0,0717±0,0019 

0,1827±0,0095 

0,0069±0,0002 

0,1782±0,0086 

0,0068±0,0002 

0,2164±0,0234 

0,0083±0,0010 

0,1873±0,0076 

0,0071±0,0002 

0,1345±0,0069 

0,0051±0,0002 

0,0218±0,0042 

0,0008±0,0001 

0,0355±0,0021 

0,0014±0,0001 

 

1Diferença estatisticamente significativa no grupo I em relação ao grupo III, p=0,026. 
2 Diferença estatisticamente significativa no grupo I em relação ao grupo III, p=0,016.
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4.6.  Análise dos parâmetros bioquímicos 

 Os parâmetros bioquímicos determinados no soro estão indicados na Tabela 2. Não se 

identificaram resultados estatisticamente significativos nos grupos alimentados com alga em 

relação aos grupos controlo, alimentados com dieta base. 

 

 Tabela 2 | Média de cada parâmetro bioquímico analisado e o respetivo erro – padrão (±EP). 

 

 

4.7.  Análise histológica 

Os resultados obtidos na análise histológica do rim direito, baço, fígado, pele do peito e orelha 

encontram-se na Tabela 3. As amostras do rim foram classificadas como normal e nefrite. 

Relativamente às alterações ao nível do baço, estas foram classificadas como normal e 

hiperplasia de polpa branca. Quanto ao diagnóstico das lesões cutâneas, as amostras foram 

classificadas como normal, hiperplasia epidérmica ou displasia epidérmica. 

 Grupo I 
(WT + P. umbilicalis) 

Grupo II 
(HPV + P. umbilicalis) 

Grupo III 
(WT) 

Grupo IV 
(HPV) 

Albumina  

(g/L) 
28,65±1,37 30,43±0,93 29,78±1,71 30,37±0,96 

Proteínas totais 

(g/L) 
45,95±1,72 50,32±2,24 51,34±4,07 49,62±1,12 

Glucose  

(mg/dL) 
222,29±11,16 197,65±15,97 195,70±15,99 198,07±13,36 

Alanina 

aminotransferase 

(AST) (U/L) 

35,63±4,03 40,89±5,65 37,28±4,70 38,85±3,54 

Aspartato 

aminotransferase 

(ALT) (U/L) 

59,34±5,17 65,66±7,16 44,74±3,76 51,82±3,70 

Gama 

glutamiltransferase 

(GGT) (U/L) 

31,75±3,17 40,07±7,67 48,61±6,11 60,78±8,35 
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Os animais dos grupos I e III, ou seja WT, apresentaram histologia normal da pele do peito e 

da orelha (Figura 13), enquanto os animais dos grupos II e IV, ou seja animais transgénicos 

para o HPV, foi verificada a presença de lesões cutâneas. 36,4% dos animais do grupo IV 

HPV16+/- alimentados somente com dieta base apresentaram lesões hiperplásicas da pele do 

peito (Figura 14), os restantes 63,6% apresentavam displasia epidérmica (Figura 15). Por sua 

vez, todos os animais HPV16+/- suplementados com Porphyra umbilicalis, apresentaram lesões 

hiperplásicas ao nível da pele. Esta diferença é estatisticamente significativa (p=0,004). Nas 

amostras de orelha recolhidas, verificou-se que 77,8% dos animais suplementados com alga 

apresentaram hiperplasia epidérmica e 22,2% apresentam displasia. Relativamente aos animais 

que foram alimentados unicamente com dieta base 36,4% dos animais apresentaram hiperplasia 

e 63,6% evidenciaram displasia epidérmica. Os resultados histológicos do rim direito revelaram 

que 85,7% dos animais do grupo I (HPV16-/-, suplementados com alga) não apresentaram 

alterações histológicas, assim como todos os animais do grupo II e IV (Figura 16). Enquanto 

no do grupo I (HPV16-/-, suplementados com alga), 14,3% apresentavam nefrite (Figura 17). 

Por sua vez, o fígado foi classificado como normal, hepatite de grau I ou como tendo uma 

hepatite de grau II. Para as amostras histológicas de fígado, 81,8% dos animais do grupo III 

apresentaram resultados hepáticos normais (Figura 18) e 18,2% apresentavam hepatite de grau 

I (Figura 19). Todos os animais do grupo I e do grupo II apresentavam hepatite de grau I. 90,9% 

dos animais do grupo IV apresentaram hepatite de grau I e houve um animal deste grupo que 

apresentou uma hepatite de grau II (Figura 20). Relativamente aos resultados histológicos do 

baço, todos os animais controlo, alimentados com dieta base, do grupo III e 90% dos animais 

do grupo IV, apresentaram histologia normal do baço (Figura 21). Por sua vez, foi identificada 

hiperplasia da polpa branca em 12,5% dos animais do grupo II (HPV16+/-) e em 40% nos 

animais do grupo I (HPV16-/-), ambos suplementados com alga (Figura 22). Os resultados da 

análise estatística das lesões histopatológicas identificadas no rim direito, fígado, baço e orelha, 

não demonstraram diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 13 | Histologia normal de amostras cutâneas dos murganhos nos grupos wild-type (grupos I e III) (H&E, 

200x). 

 

Figura 14 | Hiperplasia epidérmica dos murganhos K14HPV16 nos grupos transgénicos (grupos II e IV) (H&E, 

200x).  
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Figura 15 | Displasia epidérmica dos murganhos K14HPV16 nos grupos transgénicos (grupos II e IV) (H&E, 

200x). 

 

Figura 16 | Histologia normal do rim dos murganhos (H&E, 200x). 
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Figura 17 | Nefrite dos murganhos wild-type do grupo I suplementados com P. umbilicalis (H&E, 200x). 

 

Figura 18 | Histologia normal do fígado dos murganhos wild-type do grupo III (H&E, 200x). 



Susana Santos Capítulo 4 – Resultados 

48 Vila Real, 2019 

 

Figura 19 | Hepatite de grau I (H&E, 200x). 

 

Figura 20 | Hepatite de grau II dos murganhos K14HPV16 no grupo IV transgénico (H&E, 200x). 
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Figura 21 | Histologia normal do baço (H&E, 200x). 

 

Figura 22 | Hiperplasia da polpa branca (H&E, 200x).
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 Tabela 3 | Incidência das lesões histológicas observadas em cada animal nas respetivas amostras biológicas recolhidas. 

 

 

1Diferença estatisticamente significativa do grupo IV, em relação ao grupo II (p=0,004). 
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Grupo I 
(WT + P. umbilicalis) 

6/7 

(85,7%) 

1/7 

(14,3%) 

3/5 

(60,0%) 

2/5 

(40,0%) 

0/9 

(0%) 

9/9 

(100%) 

0/9 

(0%) 

11/11 

(100%) 

0/11 

(0%) 

0/11 

(0%) 

11/11 

(100%) 

0/11 

(0%) 

0/11 

(0%) 

Grupo II 
(HPV + P. umbilicalis) 

7/7 

(100%) 

0/7 

(0%) 

7/8 

(87,5%) 

1/8 

(12,5%) 

0/7 

(0%) 

7/7 

(100%) 

0/7 

(0%) 

0/11 

(0%) 

11/11 

(100%) 

0/11 

(0%) 

0/11 

(0%) 

7/9 

(77,8%) 

2/9 

(22,2%) 

Grupo III  
(WT) 

11/11 

(100%) 

0/11 

(0%) 

6/6 

(100%) 

0/6 

(0%) 

9/11 

(81,8%) 

2/11 

(18,2%) 

0/11 

(0%) 

11/11 

(100%) 

0/11 

(0%) 

0/11 

(0%) 

11/11 

(100%) 

0/11 

(0%) 

0/11 

(0%) 

Grupo IV  
(HPV) 

11/11 

(100%) 

0/11 

(0%) 

9/10 

(90,0%) 

1/10 

(10,0%) 

0/11 

(0%) 

10/11 

(90,9%) 

1/11 

(9,1%) 

0/11 

(0%) 

4/111 

(36,4%) 

7/11 

(63,6%) 

0/11 

(0%) 

4/11 

(36,4%) 

7/11 

(63,6%) 
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4.8.  Ensaio do cometa 

Depois da análise manual das lâminas por microscopia de fluorescência, foi calculada a média 

final de GDI e GDIFPG, em UA, para os animais de cada grupo experimental. A análise de danos 

basais, não apresentou diferenças significativas entre o grupo I (HPV16-/-, alimentados com 

Porphyra umbilicalis) e o grupo III (HPV16-/-, alimentado com a dieta base). Por outro lado, 

uma redução estatisticamente significativa (p=0,006) foi observada nos danos basais do grupo 

II (HPV16+/-, alimentado com a alga) em relação ao grupo IV (HPV16+/-, alimentado com a 

dieta base). 

Com a utilização da enzima de reparação (FPG), o GDIFPG não revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos tratados e o respetivo controlo. O gráfico obtido 

para o dano basal (GDI) e para o dano basal adicionado ao dano oxidativo (GDIFPG) está 

ilustrado na Figura 23. 

 

Figura 23 | Valores médios do índice de dano genético (GDI) e o índice de dano genético resultante do ensaio do 

cometa com a etapa adicional com formamido-pirimidina-DNA-glicosilase (FPG) expressos em unidades 

arbitrárias e medido em células de sangue periférico de murganhos fêmea FVB/n. O asterisco (*) representa uma 

redução estatisticamente significativa (p<0,05) dos danos basais (GDI) do grupo II, em relação ao grupo IV. As 

barras representam o desvio-padrão. 
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Na Figura 24 está representado o NSSFPG, calculado com base na diferença entre o valor 

correspondente ao GDIFPG e GDI para cada grupo experimental. Verificou-se uma diminuição 

estatisticamente significativa do valor de NSSFPG no grupo I, em comparação ao grupo III 

(p=0,001). Por sua vez, o grupo II revelou um maior valor de NSSFPG, em relação ao grupo IV, 

sendo este estatisticamente significativo para p<0,001.  

 

Figura 24 | Valores de net enzyme-sensitive sites (NSS) expresso em unidades arbitrárias, relativamente ao ensaio 

do cometa com a etapa adicional com formamido-pirimidina-DNA-glicosilase (FPG), de forma a detetar purinas 

oxidadas. O asterisco (*) representa uma redução estatisticamente significativa (p=0,001), do grupo I em relação 

ao grupo III; os dois asteriscos (**) representam um aumento estatisticamente significativa (p<0,001), do grupo II 

em relação ao grupo IV. 

 

Na Figura 25 observam-se imagens de cometas obtidos neste ensaio experimental com 

diferentes classes de dano basal. A primeira (A) representa uma célula de murganho com baixo 

nível de dano basal de DNA. A segunda (B) verifica-se algum nível de dano no DNA, resultante 

da exposição ao HPV. 

Figura 25 | Imagem de cometas de células de murganho, corados com DAPI, com baixo nível de dano basal no 

DNA (A) e com algum nível de dano (B). 
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4.9.  Análise de micronúcleos 

Os animais controlo alimentados unicamente com a dieta base, ou seja, grupo III (HPV16-/-) e 

grupo IV (HPV16+/-) demonstraram no teste do micronúcleo, uma média de 13,17 ± 11,15 MN 

e 17,29 ± 12,23 MN por 1000 células observadas, respetivamente. Relativamente aos animais 

suplementados com Porphyra umbilicalis, o grupo I (HPV16-/-) e o grupo II (HPV16+/-), 

apresentaram uma média de 12,37 ± 10,00 MN e 16,36 ± 7,57 MN, respetivamente, por 1000 

células observadas. Apesar dos grupos alimentados com alga apresentarem um valor médio de 

micronúcleos, em 1000 células contabilizadas, menor do que os grupos controlo, a diferença 

não foi estatisticamente significativa. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 26. 

Na Figura 27 é possível visualizar-se um micronúcleo detetado em microscopia ótica, sob uma 

ampliação de 1000×. 

 

Figura 26 | Frequência média de micronúcleos presentes em 1000 eritrócitos de murganhos fêmea FVB/n de 

cada grupo, durante o estudo experimental. As barras representam o desvio-padrão. 
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Figura 27 | Deteção de um micronúcleo em eritrócito pela coloração de Giemsa, observado por microscopia 

ótica, 1000×. 
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Capítulo 5 – Discussão 

 

O cancro continua a ser uma das principais causas de mortalidade. Um estilo de vida saudável 

apresenta-se cada vez mais associado à prevenção desta doença e é reconhecido o facto de 

diversos alimentos estarem associados ao desenvolvimento desta doença, mas também se sabe 

que outros reduzem o seu desenvolvimento (Carvalho et al., 2010). Alguns fármacos 

disponíveis para o tratamento das doenças de foro oncológico são extraídos de plantas como é 

o caso da vincristina e dos taxóides. O crescente uso de medicamentos com origem em 

substâncias naturais é notável e com frequência encontram-se à venda em ervanárias, sem 

muitas vezes terem sido sujeitos a estudos para conhecer as suas propriedades médicas e/ou 

toxicológicas (Abdel-Daim et al., 2016). 

 O interesse no estudo das algas marinhas surge associado a uma alimentação saudável, uma 

vez que estas são muito utilizadas como alimentos funcionais na prevenção das doenças 

(oncológicas, cardiovasculares, diabetes) (Déléris et al., 2016). As macroalgas têm 

propriedades antivirais, antifúngicas, antibacterianas, antioxidantes, anti-inflamatórias e ainda 

antineoplásicas (Shalaby, 2011). Neste seguimento, também as propriedades antineoplásicas 

detetadas nestes organismos têm retratado bastante relevância no desenvolvimento de eficientes 

e específicos compostos que impedem a atividade tumoral, prevenindo doenças através desta 

implementação na dieta alimentar (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2018).  

Atualmente, sabe-se que as infeções virais estão associadas ao desenvolvimento neoplásico 

(Pillai, 2012). Para o conhecimento de mecanismos subjacentes à infeção e testar novas 

estratégias terapêuticas contra o HPV são usados vários modelos animais (Hu et al., 2017). O 

melhor exemplo é o caso do modelo K14HPV16 (Paiva et al., 2015). 

Assim, com o objetivo de avaliar os efeitos da suplementação alimentar da alga marinha 

Porphyra umbilicalis e das suas propriedades antigenotóxicas, bem como estudar as suas 

interferências na fisiologia normal, utilizámos o modelo animal K14HPV16. Para se 

alcançarem os objetivos propostos preparou-se uma dieta na qual foi incluída a alga Porphyra 

umbilicalis na concentração de 10%. 

A avaliação do bem-estar animal possibilita não só ter a perceção da dor física de cada animal, 

como também o medo e desconforto associados à experiência (Morton, 2000). Neste trabalho 
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avaliamos a miúde o bem-estar dos animais através da interpretação da pontuação atribuída aos 

parâmetros avaliados. Verificámos que todos os animais não manifestaram alterações ao seu 

comportamento, estado mental, postura, a posição dos olhos, orelhas e bigodes, aspeto das 

fezes, pelo e grooming, resposta a estímulos externos, respiração e hidratação e estado clínico 

representativo da sua espécie. Podemos dizer que nenhum animal ficou gravemente 

comprometido, que justificasse a necessidade de recorrer à eutanásia antes do ensaio terminar. 

Estes resultados estão em conformidade com outros já observados pela equipa de investigação 

na qual nos inserimos para realizar este trabalho (Oliveira et al., 2017). Perante estes 

parâmetros, verifica-se que a alga não induziu toxicidade. 

Pelo resultado registado das massas corporais dos animais do grupo I e grupo II, ambos 

suplementados com a alga, verificámos não ocorrerem diferenças estatisticamente 

significativas em comparação com os animais alimentados com a dieta base, grupos III e IV. 

Estes resultados permitem-nos concluir que Porphyra umbilicalis nestas condições não alterou 

a taxa de ingestão de alimento por parte dos animais, ou alterou a sua palatibilidade, porque se 

ingerissem menos alimento teriam menor massa corporal. O estudo realizado por Arantes-

Rodrigues et al. (2011) com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes concentrações de extrato 

de folha de oliveira nas funções hepáticas de murganhos fêmeas ICR, durante de 14 semanas, 

demonstrou que a massa corporal diminuiu com o aumento da concentração utilizada do extrato 

da folha. Houve diferenças estatisticamente significativas na média da massa corporal entre o 

grupo que não estava a receber suplemento e o grupo suplementado com 75% de extrato de 

folha de oliveira (p=0,012). 

O maior consumo de água durante o ensaio foi observado entre os animais HPV16+/- quer no 

grupo suplementado, quer no grupo alimentado com a dieta comercial. A ingestão de água por 

parte dos animais transgénicos HPV16+/- aumentou de forma linear ao longo das semanas do 

ensaio, comparativamente com os animais HPV-/-, que permanece visivelmente estável durante 

as mesmas semanas. Os animais transgénicos HPV16+/- exibem maior consumo de água 

provavelmente devido às alterações epiteliais induzidas pelo HPV que aumentam, de modo 

progressivo, a permeabilidade da pele. Desta forma, a desidratação destes animais pode 

eventualmente estar envolvida o que pode explicar o maior consumo de água, durante o ensaio 

experimental, entre os grupos transgénicos (Gil da Costa et al., 2017).  

A comparação das massas absolutas dos órgãos entre os grupos experimentais é um parâmetro 

importante e um indicador sensível em experiências que envolvam toxicidade, uma vez que 
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podem existir alterações estatisticamente significativas da massa dos órgãos na ausência de 

alterações morfológicas. Aliada às massas absolutas, é importante considerar também as massas 

relativas, uma vez que são calculadas em função da massa corporal dos animais, traduzindo 

melhor o seu real valor (Nirogi et al., 2014). O fígado é o órgão que está associado à 

biotransformação de compostos estranhos ao organismo. Esta capacidade permite-lhe eliminar 

componentes tóxicos e, portanto, prejudiciais. Assim, torna-se o principal órgão de 

desintoxicação (Lima et al., 2004). A sua massa absoluta permite diagnosticar toxicidade, 

hipertrofia hepatocelular devido a indução de enzimas hepáticas e muitas vezes reflete as 

perturbações do metabolismo e alterações fisiológicas, correlacionando alterações 

histopatológicas. Relativamente aos rins, estes órgãos têm alta sensibilidade para prever 

toxicidade, perturbações e lesões agudas (Michael et al., 2007). No nosso trabalho não 

identificámos variações nas massas absolutas ou relativas do fígado e dos rins. A diferença 

estatisticamente significativa apresentada ao nível das massas absolutas e massas relativas dos 

órgãos foi encontrada no pulmão. O grupo I (HPV-/-, alimentado com alga) exibe menor massa 

absoluta, 0,1400±0,0076, e massa relativa, 0,0052±0,0002, deste órgão em relação ao controlo, 

grupo III (HPV-/-, alimentado com dieta base) que demonstra uma massa absoluta de 

0,1709±0,0068 e massa relativa de 0,0063±0,0003. Nos grupos HPV16+/- não foram observadas 

alterações ao nível dos órgãos. Esta diferença não traduz alterações toxicológicas, podendo estar 

associada à presença de mais ou menos sangue no pulmão, em função do volume de sangue 

retirado a cada animal no momento do seu sacrifício. 

Em termos histológicos, o grupo IV não suplementado com a alga, apresentou hiperplasia 

epidérmica na pele do peito em 36,4% dos murganhos e 63,6% apresentaram displasia. 

Por sua vez, todos os animais HPV16+/- suplementados com alga apresentaram lesões 

hiperplásicas ao nível da pele (p=0,004). Esta análise sugere que a suplementação com a alga 

marinha regride acentuadamente as lesões cutâneas associadas ao HPV.  

Relativamente às amostras de orelha foi observado que 77,8% dos murganhos suplementados 

apresentam hiperplasia epidérmica e 22,2% dos murganhos submetidos somente à dieta base 

apresentaram displasia epidérmica. Neste seguimento, também se verificou uma diminuição 

das lesões associadas ao HPV, proveniente da suplementação com alga. No entanto, não se 

registaram diferenças estatisticamente significativas. 

As lesões hepáticas foram classificadas como normal, hepatite de grau I e hepatite de grau II. 

A hepatite de grau I é caracterizada por uma hiperplasia das células de Kupffer que representam 
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a migração e posterior diferenciação dos monócitos da corrente sanguínea para o fígado 

(Suraweera et al., 2015). Todos os animais do grupo I apresentaram hepatite de grau I. Em 

contrapartida, os do grupo III apenas 18,2% dos animais apresentaram esta lesão e os restantes 

apresentaram fígado normal. Os murganhos do grupo IV apresentaram hepatite de grau II com 

uma incidência de 9,1% enquanto no grupo II, suplementado com alga, nenhum animal 

apresentou esta lesão. Independentemente do suplemento com a alga, animais dos grupos II e 

IV, HPV16+/-, apresentam lesões hepáticas típicas pelo facto de serem animais transgénicos. 

Desta forma, não se evidencia que a alga seja tóxica para os animais. As lesões observadas na 

histologia do baço incluem a hiperplasia da polpa branca. Lesões proliferativas deste órgão que 

incluem a polpa branca podem ocorrer após infeções e lesões inflamatórias (Ward et al., 2012). 

As alterações observadas nos animais dos grupos II e IV podem ser resultantes destes animais 

serem transgénicos para o HPV16, independentemente do suplemento alimentar. Os resultados 

histológicos a nível hepático e ao nível do baço, obtidos neste ensaio experimental 

relativamente aos animais transgénicos K14HPV16, estão de acordo com um ensaio 

experimental realizado por Medeiros-Fonseca et al. (2018), onde foi avaliada in vivo as 

atividades toxicológicas e antitumorais de um extrato de folha loureiro no mesmo modelo 

animal. Observou-se que os animais transgénicos apresentaram as lesões hepáticas e esplénicas 

típicas da estirpe, independentemente dos tratamentos recebidos. Na avaliação da histologia do 

rim, não foram verificadas alterações morfológicas que comprometessem a sua função, nem 

que determinasse que estávamos perante nefrotoxicidade. 

O ensaio do cometa e o teste do MN foram os ensaios realizados neste estudo para avaliar a 

antigenotoxicidade da Porphyra umbilicalis. Estes ensaios são aprovados para detetar 

diferentes níveis de danos no DNA e avaliar o potencial efeito antigenotóxico da alga. A 

combinação destes dois ensaios teve como objetivo tornar os resultados do ensaio mais precisos, 

uma vez que se correlacionam (Guilherme et al., 2010). 

Num estudo realizado anteriormente em Drosophila melanogaster (dados ainda não estão 

publicados), foi demonstrado que para a mesma alga em concentrações de 5, 10 e 20%, houve 

a promoção de efeitos antitóxicos pela diminuição dos tempos de desenvolvimento dos animais 

e aumento da sua sobrevivência. Ainda em concentrações de 5 e 10%, a alga demonstrou ação 

antioxidante, permitindo aumentar a longevidade destes insetos. 

Na observação das lâminas ao microscópio de fluorescência, verificou-se que as amostras 

estavam bem visíveis, os cometas exibiam caudas com diferentes níveis de intensidade, 
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dependendo do seu nível de dano celular. A análise estatística dos resultados procedentes desta 

visualização relativamente aos danos sem tratamento enzimático, revelou que no grupo I 

(HPV16-/-, alimentados com Porphyra umbilicalis) apresenta maior GDI, em UA, 

comparativamente aos animais controlo do grupo III (HPV16-/-, alimentado com a dieta base). 

No entanto, a diferença não foi estatisticamente significativa. Em relação aos danos basais no 

grupo II (HPV16+/-, alimentado com a alga) e no grupo IV (HPV16+/-, alimentado com a dieta 

base), os resultados constataram uma diferença estatisticamente significativa para um valor de 

p igual a 0,006. Neste sentido, verifica-se uma diminuição significativa destes danos entre os 

animais suplementados. Porém, em relação aos danos basais, este suplemento com a alga só se 

verificou benéfica nos animais transgénicos para o HPV16. 

Com a utilização da enzima de reparação FPG existe uma maior especificidade do ensaio, como 

é relatado na literatura (Azqueta et al., 2013). Desta forma, quando analisámos especificamente 

a atividade da FPG pelo valor de NSSFPG, níveis mais baixos de dano são observados no grupo 

I (HPV16-/-, alimentados com Porphyra umbilicalis), em relação ao grupo III (HPV16-/-, 

alimentado com a dieta base). Sendo esta diferença estatisticamente significativa (p=0,001). Os 

resultados do teste do MN corroboram com os resultados do ensaio do cometa pois também se 

verifica uma diminuição da frequência média de MN nos animais suplementados com Porphyra 

umbilicalis do grupo I (HPV16-/-), em relação os animais alimentados unicamente com a dieta 

base, o grupo III (HPV16-/-). Nos animais suplementados, verificam-se efeitos protetores da 

alga no seu genoma. Estes efeitos foram confirmados no estudo realizado em Drosophila 

melanogaster por Marques et al. (2018) através do teste de recombinação e mutação somática 

(SMART). 

Por sua vez, o valor de NSSFPG do grupo IV (HPV16+/-, alimentado com a dieta base) é menor 

em relação ao grupo II (HPV16+/-, alimentado com a alga), sendo este resultado estatisticamente 

significativo para um valor de p de 0,000. Os mecanismos de reparação da alga Porphyra 

umbilicalis nos animais transgénicos para o HPV16 estão mais ativos e, uma vez que este 

mecanismo de reparação pode gerar ruturas nas cadeias, verifica-se uma acumulação de dano 

genético. No teste do MN, como não estamos perante processos transitórios, já aconteceu 

reparação do dano. Assim verifica-se que o grupo II (HPV16+/-, animais suplementados com 

Porphyra umbilicalis), apresenta uma frequência média de 16,36 MN, por 1000 células 

observadas, e o grupo IV (HPV16+/-, alimentado com a dieta base), apresenta uma frequência 

média de 17,29 MN. Uma vez que o aumento da frequência de micronúcleos está diretamente 
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relacionado anomalias cromossómicas nas células progenitoras de eritrócitos e entre os animais 

suplementados, o valor médio de micronúcleos foi menor do que os grupos controlo, apesar dos 

resultados não serem estatisticamente significativos, estes revelam que a alga apresentou ter 

caraterísticas antigenotóxicas a nível das atividades clastogénicas e aneugénicas. Neste trabalho 

experimental, o ensaio do cometa foi mais sensível do que o teste dos MN, pois foram 

verificadas algumas diferenças ao nível da deteção de danos genéticos que não foram reveladas 

pelo teste dos MN. Esta conclusão está de acordo com um estudo realizado por Praphasawat e 

Munkong (2017), na avaliação sobre os efeitos antigenotóxicos de um extrato de folha de 

Cratoxylum formosum pelo ensaio do cometa e teste do MN, onde também foi verificado maior 

especificidade no ensaio do cometa. Para melhor classificar os mecanismos de reação da alga 

Porphyra umbilicalis é necessário serem realizados outros ensaios, nomeadamente de cinética 

in vitro. 

A componente bioquímica torna-se um aspeto importante na patologia clínica pela avaliação da 

toxicidade dos compostos, análise de efeitos que poderão eventualmente ser apresentados em 

determinados órgãos e na identificação dos mecanismos envolventes. Os biomarcadores mais 

utilizados para avaliar a integridade hepatocelular e em estudos de toxicologia são a ALT e a 

AST (Smith et al., 2013). O recurso a estes parâmetros teve como objetivo avaliar possíveis 

alterações na bioquímica sérica como eventual resultado de danificação de tecidos e órgãos, 

que podem ter sido causados pela suplementação alimentar com a alga marinha. Em relação a 

estes testes bioquímicos, foram avaliadas a ALT, a AST, a glucose sérica, as proteínas totais e 

a GGT. Os valores das concentrações séricas da glucose não apresentaram diferenças 

significativas entre grupos, estes resultados são semelhantes aos observados no trabalho já 

referido atrás sobre a avaliação do efeito do extrato de loureiro neste modelo animal (Medeiros-

Fonseca et al., 2018). 

A ALT é considerada um indicador enzimático específico da lesão hepática em várias espécies 

animais, incluindo murganhos. Um aumento desta enzima representa lesão da membrana 

hepatocelular (por exemplo, hipoxia pelo aumento da permeabilidade da membrana 

hepatocelular, alteração gordurosa, necrose) (Haschek et al., 2010). Por sua vez, um aumento 

na atividade de AST não é tão especifica de dano hepático, pelo facto desta enzima ter também 

atividade em outros tecidos do organismo, como no coração, no cérebro e no músculo 

esquelético (Ozer et al., 2008). Os valores obtidos para estes dois parâmetros, não nos indicou 

alterações estatisticamente significativas entre os grupos. Dado que as aminotransferases são 
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enzimas da função hepática e estas mantiveram os seus níveis, sugere-se que a função hepática 

não foi afetada, ou seja, não se verificou dano hepático, nem necrose hepatocelular induzida 

pela alga. No nosso trabalho experimental, o resultado obtido para a concentração sérica da 

albumina e das proteínas plasmáticas totais foi semelhante entre os grupos. Mais uma vez estes 

resultados são semelhantes aos observados num trabalho de investigação em que foi avaliado o 

efeito da administração do ozono por via intraperitoneal neste modelo animal  (Peirone et al., 

2018). A atividade GGT é essencial para diagnosticar obstruções biliares. As células epiteliais 

destes ductos apresentam atividade GGT relativamente alta, assim é provável que a libertação 

desta do epitélio do ducto biliar seja responsável pelo aumento da atividade sérica da enzima, 

observada após a ligação do ducto biliar (Leonard et al., 1984). Os valores desta enzima 

apresentaram-se semelhantes entre os grupos. 
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Capítulo 6 – Conclusão e perspetivas futuras 

Com o presente estudo é possível concluir que o modelo animal transgénico K14HPV16, 

demonstra ser útil para estudar a biopatologia das lesões induzidas pelo HPV e avaliar a eficácia 

de compostos naturais. 

Neste trabalho experimental, Porphyra umbilicalis demonstrou ser bem tolerada pelos animais, 

os mesmos não perderam massa corporal e mantiveram-se dentro dos parâmetros de 

comparação, com os animais controlo, a mesma ingestão de alimento. O que nos permite 

deduzir que esta alga não altera a palatibilidade da dieta, na concentração usada. 

Perante os resultados obtidos, a alga marinha Porphyra umbilicalis evidencia efeitos 

antigenotóxicos, porque houve redução nos danos no DNA, avaliados pelo ensaio do cometa e 

prevenção de efeitos mutagénicos avaliados pelo teste do MN. 

Os resultados histológicos revelaram, especialmente ao nível cutâneo, uma menor incidência 

de lesões induzidas pelo HPV16 (hiperplasia e displasia epidérmica) nos animais alimentados 

com alga, reduzindo a inflamação. No entanto, não foi verificada uma eficácia total na 

prevenção das lesões. 

Contudo, e para além da importância dos resultados obtidos neste trabalho, existe ainda a 

necessidade de uma interpretação completa da ação da alga marinha nos mecanismos que 

envolvem a atuação e infeção do HPV, a sua ação protetora do genoma e como meio de 

prevenção. Este conhecimento, levará ao desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para 

erradicar esta doença em humanos e animais. Neste sentido, perspetiva-se uma possível 

implementação da alga como suplemento alimentar. Para um trabalho experimental mais 

completo, o stresse oxidativo hepático deveria ser feito de forma a complementar os resultados 

dos parâmetros da função hepática. No entanto, não foi possível a sua análise, pelo que 

futuramente a mesma será confirmada. A ausência de parâmetros hematológicos, 

nomeadamente o hematócrito, também foi uma limitação neste trabalho. Futuramente, mais 

estudos deverão ser realizados com diferentes concentrações da alga Porphyra umbilicalis e 

ensaios experimentais mais longos para melhor compreender a sua ação.
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Tabela 4 | Folha de registos utilizada no ensaio experimental (Adaptado de M. Oliveira et al., 2017). 

Pontuação Parâmetro 

A
sp

et
o
 g

er
a
l 

e 
es

ta
d

o
 d

e 
co

n
sc

iê
n

ci
a
 d

o
 a

n
im

a
l 

Condição corporal 

0 Boa condição corporal 

1 Condição corporal afetada 

2 Emaciado 

Massa corporal 

0 Normal  

1 Perda de massa corporal < 10 % 

2 Perda de massa corporal 10-20 % 

3 Perda de massa corporal >20 % (Eutanásia) 

Postura 

0 Postura normal 

1 Alteração da postura (postura ortopneica) 

Aspeto do pelo e grooming 

0 Normal 

1 Falta de grooming  

2 Pelo com mau aspeto, cromodacriorreia  

3 
Pelo com muito mau aspeto, cromodacriorreia severa  

Mucosas 

0 Normal 

1 Ligeiramente anémica 

2 Moderadamente anémica  

3 Anemia severa (Eutanásia) 

Olhos, orelhas e bigodes 

ç Normal 

1 Olhos parcialmente fechados, orelhas caídas, bigodes para frente 

2 
Olhos completamente fechados, orelhas caídas e curvas, bigodes virados para a frente e 

amassados 

Estado mental 

0 Normal (alerta, curioso e olhos brilhantes) 

1 Letárgico 

2 Estupor 

3 Moribundo / Coma (Eutanásia) 
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C
o
m

p
o
rt

a
m

en
to

 Resposta a estímulos externos (resposta à colocação da palma das mãos em acima da gaiola)  

0 Normal 

1 Resposta moderada 

2 Resposta moderada com vocalização 

3 Resposta violenta 

S
in

a
is

 c
lí

n
ic

o
s 

Estado de hidratação 

0 Normal 

1 Pregada da pele anormal 

Frequência respiratória 

0 Normal 

1 Aumentada 

2 Diminuída 

3 Respiração abdominal 

Frequência cardíaca 

0 Normal 

1 Aumentada 

2 Diminuída 

 Aspeto das fezes 

0 Normal 

1 Diarreia 

2 Negras (sangue digerido) -Fazer teste para presença de sangue oculto nas fezes 

3 Com sangue em natureza (Eutanásia) 

 Convulsões 

0 Ausência 

3 Presença (eutanásia) 

 


