
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Efeito terapêutico do parecoxib: um estudo in vivo em Mus 

musculus 

  

Dissertação de Mestrado em Biotecnologia para as Ciências da Saúde 

 

 

Tiago Terras Ferreira 

 

Orientadora: 

Professora Doutora Paula Alexandra Martins de Oliveira 

 

Coorientadora: 

Professora Doutora Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2019 



 

 

  



 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Efeito terapêutico do parecoxib: um estudo in vivo em Mus 

musculus 

 

Dissertação de Mestrado em Biotecnologia para as Ciências da Saúde 

 

Tiago Terras Ferreira 

 

Orientadora 

_____________________________________ 

Professora Doutora Paula Alexandra Martins de Oliveira 

Departamento de Ciências Veterinárias, UTAD  

 

Coorientadora 

_____________________________________ 

Professora Doutora Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão 

Departamento de Genética e Biotecnologia, UTAD 

 

Composição do Júri:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Vila Real, 2019  



 

 

 



V 

Declaro que esta dissertação de mestrado é resultado do meu trabalho pessoal, 

da minha pesquisa e das instruções das minhas orientadoras. O seu conteúdo é 

original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto 

e na bibliografia. Declaro ainda que este trabalho não foi apresentado em 

nenhuma outra instituição para obtenção de qualquer grau académico. 



 

 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

VII 

Agradecimentos 

 

Este trabalho não teria sido possível sem a cooperação de diferentes pessoas às quais 

gostaria muito de agradecer.  

À Universidade de Trás-os–Montes e Alto Douro, na pessoa do Magnífico Reitor, 

Professor Catedrático António Augusto Fontaínhas Fernandes, pelas condições que 

permitiram a realização do presente trabalho.  

À minha orientadora, Professora Doutora Paula Oliveira, que sempre me apoiou e 

compreendeu, obrigado pela sua infinita paciência, compreensão, amabilidade e acima de 

tudo por toda a força de fazer sempre mais e mais.  

À minha coorientadora, Professora Doutora Isabel Gaivão, por todo o apoio e 

confiança que depositou em mim desde o primeiro segundo. 

Ao Professor Doutor Rui Gil da Costa, que apesar de estar a milhares de quilómetros 

sempre se mostrou disponível para ajudar em tudo o que lhe era possível.  

Ao pessoal do laboratório, Susana e Zé por todas as horas que passamos juntos, pelo 

apoio, pelas longas conversas e sobretudo pela paciência em dias menos bons. À “patroa” 

Magda Moutinho por todo o apoio, ensinamentos, conselhos e belas conversas na hora do 

café. Ao Sr. Manuel Fernando por toda a simpatia. 

Ao Baltazar e ao Casta por todas as pausas de cafés e de finos. 

À Cristiana por todas as tardes deste verão no nosso café de eleição a escrevermos 

horas a fio.  

Ao Filipe e à Vera, duas pessoas impecáveis que apareceram do nada no último ano 

mas que contribuíram muito para o término deste trabalho. 

À Filipa, pela mega paciência que teve para comigo, por toda a força que me deu nas 

horas de mais aflição e por sempre acreditar que eu era capaz. Sem ela isto tudo não seria 

possível. Obrigado! 



Agradecimentos 

VIII 

Aos meus pais, por todo o apoio neste meu percurso, pela paciência, compreensão e 

horas que tive que abdicar de estar com eles. 

  



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

IX 

Publicações relacionadas com o trabalho experimental 

 

S. Campos, T. Ferreira, S. Santos, J. C. Almeida, M. Andrade, B. Almeida, I. Gaivão, M. 

Bastos, R. Medeiros, R. M. Gil da Costa, P. A. Oliveira (2018). Estudo do efeito do 

parecoxib em murganhos K14-HPV16: variáveis fisiológicas. XI Encontro Nacional de 

Estudantes de Bioquímica, de 23 a 26 de março. Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

T. Ferreira, S. Campos, S. Santos, J. C. Almeida, M. Andrade, B. Almeida, R. M. Gil da 

Costa, I. Gaivão, P. A. Oliveira (2018). Administração intraperitoneal de Parecoxib em 

murganhos transgénicos para o HPV16. IV Encontro Nacional de Estudantes de 

Biotecnologia, de 23 a 26 de março. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal. 

T. Ferreira, S. Campos, S. Santos, J. C. Almeida, M. S. S. Moutinho, R. M. Gil da Costa, 

P. A. Oliveira, I. Gaivão (2018). Genotoxicity effects of parecoxib in the FVB/n mice: comet 

assay. The INoTes Congress, de 22 a 23 de junho, pp. 39-40. Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

T. Ferreira, S. Campos, S. Santos, J. C. Almeida, M. S. S. Moutinho, R. M. Gil da Costa, 

I. Gaivão, M. Ginja, L. Antunes, P. A. Oliveira (2018). Evaluation of animal well-being 

during an assay of parecoxib genotoxicity in FVB/n mice. IV SPCAL Congress, de 21 a 23 de 

junho, pp.53. Universidade do Minho, Braga, Portugal. 

T. Ferreira, S. Santos, J. C. Almeida, J. Ferreira, R. M. Gil da Costa, I. Gaivão, P. A. 

Oliveira (2018). Análise de micronúcleos em murganhos transgénicos para o HPV16 

expostos ao parecoxib durante 3 semanas. X Jornadas de Genética e Biotecnologia, de 7 a 9 

de março, pp.76. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal. 

 

Prémios 

2018 - Menção honrosa para o prémio de melhor Poster, X Jornadas de Genética e 

Biotecnologia. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal. 

2018 - Prémio de 2º lugar de melhor Poster, IV Encontro Nacional de Estudantes de 

Biotecnologia. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal. 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

Página propositadamente deixada em branco 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

XI 

Índice Geral 

 

Agradecimentos .................................................................................................................... VII 

Publicações relacionadas com o trabalho experimental ..................................................... IX 

Índice Geral ............................................................................................................................ XI 

Índice de Figuras ................................................................................................................. XIII 

Índice de Tabelas .................................................................................................................. XV 

Lista de Siglas e Abreviaturas .......................................................................................... XVII 

Resumo ................................................................................................................................. XIX 

Abstract ................................................................................................................................ XXI 

1. Introdução ............................................................................................................................ 1 

1.1. HPV ................................................................................................................................. 1 

1.1.1. Epidemiologia ................................................................................................... 1 

1.1.2. Classificação do papilomavírus humano .......................................................... 2 

1.1.3. Biologia do HPV .............................................................................................. 3 

1.1.4. Ciclo de replicação do HPV ............................................................................. 5 

1.1.5. Mecanismo de carcinogénese viral ................................................................... 6 

1.2. Inflamação e cancro induzido por HPV .......................................................................... 8 

1.3. Anti-inflamatórios não esteróides .................................................................................... 9 

1.3.1. Parecoxib ........................................................................................................ 12 

1.4. Genotoxicidade .............................................................................................................. 13 

1.4.1. Ensaio do cometa ............................................................................................ 14 

1.4.2. Teste de micronúcleos .................................................................................... 16 

1.5. O murganho transgénico K14-HPV16 .......................................................................... 17 

2. Objetivos ............................................................................................................................. 21 

3. Material e Métodos ............................................................................................................ 23 

3.1. Animais .......................................................................................................................... 23 

3.2. Condições experimentais ............................................................................................... 23 

3.3. Protocolo experimental .................................................................................................. 24 

3.4. Marcação dos animais e determinação da massa corporal ............................................ 24 

3.5. Administração do parecoxib .......................................................................................... 25 

3.6. End points ...................................................................................................................... 25 



Índice Geral 

XII 

3.7. Sacrifício dos animais e recolha das amostras ............................................................... 27 

3.8. Estudo de parâmetros bioquímicos ................................................................................ 28 

3.9. Estudo histopatológico .................................................................................................. 28 

3.10. Ensaio do cometa em sangue ....................................................................................... 29 

3.11. Ensaio do cometa em fígado ........................................................................................ 31 

3.12. Teste de micronúcleos ................................................................................................. 31 

3.13. Análise estatística ........................................................................................................ 32 

4. Resultados .......................................................................................................................... 35 

4.1. Parâmetros fisiológicos .................................................................................................. 35 

4.1.1. Consumo de comida e água ............................................................................ 35 

4.1.2. Massa corporal ................................................................................................ 36 

4.1.3. Massa dos órgãos ............................................................................................ 36 

4.1.4. Massa relativa dos órgãos ............................................................................... 37 

4.2. Avaliação de end points ................................................................................................. 38 

4.3. Estudo histopatológico .................................................................................................. 40 

4.4. Parâmetros bioquímicos ................................................................................................ 44 

4.5. Parâmetros de genotoxicidade ....................................................................................... 45 

4.5.1. Ensaio do cometa em sangue .......................................................................... 45 

4.5.2. Ensaio do cometa em fígado ........................................................................... 47 

4.5.3. Teste de micronúcleos .................................................................................... 49 

5. Discussão ............................................................................................................................ 51 

6. Conclusões .......................................................................................................................... 59 

7. Referências Bibliográficas ................................................................................................ 61 

ANEXOS ........................................................................................................................... XXIII 

Anexo A – Massas corporais determinadas de 3 em 3 dias .......................................... XXIV 

 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

XIII 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Número estimado de casos incidentes e de mortes (mundial), em 2018, em 

mulheres de todas as idades (adaptado de IARC, 2018) ............................................................ 1 

Figura 2. Taxa de mortalidade pelo cancro do colo do útero, em 2018, em mulheres de todas 

as idades. ASR: Age-standardized rates (adaptado de IARC, 2018) ......................................... 2 

Figura 3. Organização de acordo com a evolução do vírus do papiloma humano .................... 3 

Figura 4. Diagrama do genoma circular do HPV16 (Graham, 2017) ....................................... 4 

Figura 5. O HPV infeta as células da membrana basal através de fissuras no epitélio do colo 

do útero ....................................................................................................................................... 6 

Figura 6. Degradação e inativação dos supressores de tumores, p53 e pRb, pelas 

oncoproteínas E6 e E7 do HPV16 (Münger, 2002) ................................................................... 8 

Figura 7. Síntese de prostaglandinas a partir do ácido araquidónico através das enzimas 

ciclooxigenases (adaptado de Choy e Milas, 2003; Clària, 2003) ........................................... 12 

Figura 8. Metabolismo do parecoxib em humanos in vivo (Ibrahim et al., 2002) .................. 13 

Figura 9. Classificação visual dos cometas em cinco categorias (0 a 4). APN: 

Apoptotic/necrotic nuclei (Valencia et al., 2011) .................................................................... 15 

Figura 10. Mecanismos de formação de MN .......................................................................... 17 

Figura 11. Esquematização do protocolo experimental realizado .......................................... 24 

Figura 12. Principais passos do ensaio do cometa alcalino. O tracejado representa os passos 

adicionais usados no tratamento enzimático com FPG para detetar danos oxidativos no DNA

 .................................................................................................................................................. 30 

Figura 13. Esquematização do procedimento do teste de micronúcleos ................................. 32 

Figura 14. Pele normal (H&E, 400x) ...................................................................................... 41 

file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599715
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599715
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599716
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599716
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599717
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599718
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599719
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599719
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599720
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599720
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599721
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599721
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599722
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599723
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599723
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599724
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599725
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599726
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599726
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599726
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599727
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599728


Índice de Figuras 

XIV 

Figura 15. Pele, grupo III e IV. Hiperplasia da epiderme (H&E, 400x) ................................. 41 

Figura 16. Pele, grupo IV. Displasia da epiderme (H&E, 400x) ............................................ 42 

Figura 17. Fígado normal (H&E, 400x) .................................................................................. 42 

Figura 18. Fígado, grupo IV. Hepatite de grau I (H&E, 400x) ............................................... 43 

Figura 19. Baço normal (H&E, 400x) ..................................................................................... 43 

Figura 20. Baço, grupo III e IV. Hiperplasia da polpa branca esplénica (H&E, 400x) .......... 44 

Figura 21. Dano no DNA, em unidades arbitrárias (±EP), em células mononucleadas do 

sangue periférico ...................................................................................................................... 46 

Figura 22. Danos oxidativos, em unidades arbitrárias, em células mononucleadas do sangue 

periférico .................................................................................................................................. 47 

Figura 23. Danos no DNA, em unidades arbitrárias (±EP), no fígado ................................... 48 

Figura 24. Danos oxidativos, em unidades arbitrárias, no fígado ........................................... 49 

Figura 25. Frequência média de eritrócitos micronucleados (±EP) por 1000 eritrócitos em 

cada grupo ................................................................................................................................ 50 

Figura 26. Eritrócito micronucleado (indicado pela seta) observado por microscopia ótica 

(1000x) ..................................................................................................................................... 50 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599729
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599730
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599731
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599732
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599733
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599734
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599735
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599735
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599736
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599736
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599737
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599738
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599739
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599739
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599740
file:///C:/Users/User/Desktop/Tese_Versão25.docx%23_Toc528599740


Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

XV 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1. Marcação e número correspondente de cada animal ............................................... 25 

Tabela 2. Parâmetros biológicos avaliados e pontuação atribuída a cada um deles (adaptado 

de Oliveira et al., 2017) ............................................................................................................ 26 

Tabela 3. Consumo por dia de comida e água na primeira e na última semana do ensaio 

experimental ............................................................................................................................. 35 

Tabela 4. Média (g) da massa corporal dos animais ao longo das cinco semanas de ensaio 

(média ± erro padrão) ............................................................................................................... 36 

Tabela 5. Média da massa dos órgãos dos animais (média ± EP) ........................................... 37 

Tabela 6. Média da massa relativa dos diferentes órgãos (média ± EP) ................................. 38 

Tabela 7. Número de animais com alteração na condição corporal, aspeto do pelo e grooming 

e orelhas, olhos e bigodes nos diferentes grupos ao longo do ensaio ...................................... 39 

Tabela 8. Lesões histopatológicas observadas na pele do peito, pele da orelha, rim direito, 

fígado e baço dos animais dos 4 grupos experimentais ........................................................... 40 

Tabela 9. Parâmetros bioquímicos (média ± EP) .................................................................... 44 

 

  



 

XVI 

Página propositadamente deixada em branco 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

XVII 

Lista de Siglas e Abreviaturas 

 

AA – Ácido araquidónico  

AINES – Anti-inflamatórios não esteróide  

Alb – Albumina  

ALT – Alanina aminotransferase 

ANOVA – Análise de variância 

AP – Apurínicos/apirimidínicos 

AST – Aspartato aminotransferase 

CDK – Cinases dependentes de ciclinas 

(do inglês Cyclin-dependent kinases)  

COX – Ciclooxigenase 

DAPI – 4’,6-diamidino-2-fenilindol 

DMBA – 7,12-dimetilbenzantraceno 

DNA – Ácido desoxirribonucleico (do 

inglês Deoxyribonucleic acid) 

E – Early Region 

EP – Erro padrão  

FELASA – Federation for Laboratory 

Animal Science Associations 

FPG – Formamidopirimidina DNA 

glicosilase  

GDI – Índice de dano genético (do inglês 

Genetic damage índex) 

GGT – Gamaglutamiltransferase 

H&E – Hematoxilina e Eosina 

HPV – Papilomavírus humano (do inglês 

Human papillomavirus) 

K14 – Citoqueratina 14 (do inglês Keratin-

14) 

L – Late region 

LRC – Long Control Region 

NSS – Locais sensíveis à enzima (do inglês 

net enzyme-sensitive sites) 

PBS – Tampão fosfato-salino 

PGE2 – Prostaglandina E2 

PGs – Prostaglandinas  

PLA2 – Fosfolipase A2 (do inglês 

Phospholipases A2) 

pRb – Proteína do retinoblastoma  

PT – Proteinas Totais 

SPSS – Statistical Package for the Social 

Sciences 

TXA2 – Tromboxano A2 

UA – Unidade arbitrária  

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro 

VEGF – Fator de crescimento endotelial 

vascular (do inglês Vascular endothelial 

growth factor)  

 

 

 

 

 



 

XVIII 

 

 

 

 

 

Página propositadamente deixada em branco 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

XIX 

Resumo 

 

As infeções pelo papilomavírus humano, como o HPV16, estão associadas ao 

desenvolvimento de vários cancros anogenitais como cancro do colo do útero, ânus, pénis, 

vagina e vulva. O cancro do colo do útero é o quarto tipo de cancro com maior incidência nas 

mulheres em todo o mundo. 

A ciclooxigenase-2 (COX-2) encontra-se sobreexpressa no cancro do colo do útero e 

está envolvida não só na génese da inflamação como também está associada à progressão 

maligna dos tumores. O parecoxib, pró-fármaco do valdecoxib, enquadra-se no grupo dos 

fármacos anti-inflamatórios não esteróides inibidores seletivos da COX-2. 

 Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos terapêuticos do parecoxib num 

modelo animal transgénico do HPV16, que desenvolve lesões cutâneas semelhantes às 

causadas pelo HPV no cancro do colo do útero da mulher, com recurso à análise de 

parâmetros fisiológicos, histológicos, bioquímicos e genotóxicos. 

Utilizaram-se 43 murganhos fêmeas, com 20 semanas de idade, da estirpe FVB/n, 

sendo 21 wild-type e 22 transgénicas. O grupo I (10 animais HPV-/-) foi constituído por 

animais tratados com parecoxib, o grupo II (11 animais HPV-/-) foram usados como controlo, 

o grupo III foi tratado com parecoxib (11 animais HPV+/-) e o grupo IV (11 animais HPV+/-) 

constituído também como controlo. O parecoxib foi administrado por via intraperitoneal, na 

dose de 5 mg/kg, uma vez por dia, ao longo de 22 dias consecutivos. Os animais foram 

mantidos sobre condições de luz, temperatura e humidade controladas e alimentados em 

regime ad libitum. Ao longo do ensaio foram registados semanalmente o consumo de comida 

e de água, as massas corporais e avaliado o bem-estar de cada murganho. No dia seguinte à 

última administração do parecoxib, os animais foram eutanasiádos pela administração de uma 

overdose da associação de xilazina com ketamina e realizada uma necrópsia completa. Os 

órgãos dos animais foram recolhidos, registada a sua massa e fixados em formaldeído para 

posterior análise histológica. O sangue foi recolhido por punção cardíaca direta para análise 

bioquímica, para o ensaio do cometa e para o teste de micronúcleos. 

Em relação aos parâmetros fisiológicos foram observadas, de forma global, menor 

massa relativa do fígado e do baço do grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib em relação ao 

grupo IV (HPV+/-) controlo. A histologia demonstrou uma menor incidência de displasias da 

epiderme na pele e na orelha dos animais transgénicos (grupo III) tratados com parecoxib em 
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relação ao seu grupo controlo (grupo IV). Os parâmetros bioquímicos não demonstraram 

qualquer diferença entre os vários grupos experimentais. O ensaio do cometa, realizado no 

sangue demonstrou ter efeitos positivos no grupo transgénico tratado com parecoxib (grupo 

III), em contrapartida observámos resultados opostos nos hepatócitos deste grupo. O teste de 

micronúcleos demonstrou haver uma menor instabilidade cromossómica nos eritrócitos do 

grupo III (HPV+/-) em relação ao grupo IV (HPV+/-). 

Em suma, o parecoxib teve efeitos benéficos no tratamento das lesões induzidas pelo 

HPV16 e não provocou alterações sistémicas bioquímicas. Através da análise do teste de 

micronúcleos o fármaco revelou não ser genotóxico para os animais sugerindo a hipótese que 

os danos detetados pelo ensaio do cometa sejam corrigidos pelos mecanismos de reparação de 

DNA.  

 

Palavras-chave: HPV16, K14-HPV16, Ensaio do Cometa, Micronúcleos, AINES, Murganho 
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Abstract 

 

The infections by human papillomavirus, such as HPV16, are associated with the 

development of several anogenital cancers, such as cervical cancer, anal cancer, penile cancer, 

vaginal cancer and vulvar cancer. Cervical cancer has the fourth highest incidence in women 

worldwide. 

Cycloxigenase-2 (COX2) is overexpressed in cervical cancer and it is involved not 

only on inflammation, but also in the progression of the malignant tumors. Parecoxib, which 

is a prodrug of valdecoxib, is a nonsteroidal anti-inflammatory drug and selective inhibitor of 

COX-2. 

The aim of this study is to evaluate the therapeutic effects of parecoxib in a transgenic 

animal model of HPV16-induced cancer, which develops skin lesions similar to the ones 

caused by HPV in cervical cancer, by analysing several physiological, histological, 

biochemical and genotoxic parameters. 

We have used 43 female mice of the FVB/n strain, by the age of 20 weeks, which 21 

were wild-type and 22 transgenic. The group I (10 mice HPV-/-) was treated with parecoxib; 

the group II (11 mice HPV-/-) was used as experimental control group; the group III was 

treated with parecoxib (11 mice HPV+/-) and the group IV (11 mice HPV+/-) was used as 

control. Parecoxib was administered via intraperitoneal injection, at 5 mg/kg daily once, for 

22 consecutive days. The animals were kept under controlled conditions of light, temperature 

and humidity and fed ad libitum. During this assay, the consumption of food and water, body 

weight and the welfare of each mice were registered weekly. The day after of last 

administration of parecoxib, the mice were euthanized with of xylazine and ketamine and a 

complete necropsy was performed. The organs were collected and their weight was recorded, 

being then fixed with formaldehyde for posterior histologic analysis. The blood was extracted 

through direct cardiac puncture for biochemical analysis, comet and micronucleus assay. 

Lower liver and spleen weights were observed in group III (HPV+/-) treated with 

parecoxib compared with the control group IV (HPV+/-). Histological analysis demonstrated a 

lower incidence of epidermal dysplasia on chest and ears skin of parecoxib-treated transgenic 

animals (group III), compared with to control group (group IV). Biochemical parameters did 

not demonstrated any difference between the experimental groups. The comet assays using 

white blood cells and showed conflicting results. The micronucleus test showed reduced to 
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chromosomal instability in erythrocytes of group III (parecoxib-treated HPV+/- mice) 

compared with matched untreated controls from group IV.  

To conclude, parecoxib showed beneficial effects on treatment of HPV16-induced 

lesions and did not provoke systemic biochemical alterations. The micronucleus test indicates 

that the drug is not be genotoxic to mice, suggesting the hypothesis that the damage detected 

on the comet assay may be corrected by DNA repairing mechanisms. 

 

Key-words: HPV16, K14-HPV16, comet assay, micronucleus, NSAIDS, mice 
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1. Introdução 

 

1.1. HPV  

1.1.1. Epidemiologia  

 

A infeção pelo papilomavírus humano (HPV) é uma das infeções sexualmente 

transmissíveis mais comuns em todo o mundo, sendo a principal causa de cancro do colo do 

útero (Ozcagli et al., 2018).  

Este vírus é transmitido por contacto direto e entra no organismo através de lesões na 

barreira epitelial, sendo muitas vezes eliminado pelo sistema imunitário (Schiffman et al., 

2016). Em caso de infeção persistente podem surgir lesões de baixo grau que podem evoluir e 

levar ao desenvolvimento de um carcinoma invasivo do colo do útero (Frazer, 2009). 

De acordo com as estatísticas publicadas em 2018 pela Organização Mundial de 

Saúde, o cancro do colo do útero apresenta-se como o quarto cancro mais incidente em 

mulheres atingindo um valor de 569 847 casos por ano. Em 2018, estima-se que 311 365 

mulheres morreram devido a esta doença, tornando-a assim a quarta principal causa de morte 

por cancro (figura 1). O cancro do colo do útero tem maior taxa de incidência e mortalidade 

nos países em desenvolvimento como são disso exemplo os países africanos (figura 2) (IARC, 

2018). 

Figura 1. Número estimado de casos incidentes e de mortes (mundial), em 2018, em mulheres de todas as idades 

(adaptado de IARC, 2018). 
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Para além da infeção do HPV existem outros fatores de risco associados ao 

desenvolvimento do cancro do colo do útero nomeadamente o tabagismo (Simen-Kapeu et al., 

2008), o uso prolongado de contracetivos orais (Moreno et al., 2002) e a infeção por outros 

agentes sexualmente transmissíveis como o Vírus da Imunodeficiência Humana (Hankins et 

al., 1999). 

 

1.1.2. Classificação do papilomavírus humano 

 

O HPV pertence à família Papillomaviridae, segundo o International Committee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV) abrange 53 géneros e 133 espécies (ICTV, 2018). Os diferentes 

tipos de HPV podem ser divididos em 5 grandes grupos filogenéticos - Alfa, Beta, Gama, Mu 

e Nu – e são caracterizados por uma letra grega seguida de um número que indica a espécie 

(figura 3) (De Villiers et al., 2004; Bernand et al., 2010; Van Doorslaer, 2013). A 

classificação do HPV é baseada na sequência nucleotídica do gene L1 (De Villiers et al., 

2004) e cada genótipo difere dos outros em pelo menos 10% na região conservada do gene L1 

(Kocjan et al., 2015).  

Os vírus do grupo Alfa-papilomavírus podem ser classificados em dois grupos de 

acordo com o seu potencial oncogénico: HPV de alto risco e de baixo risco (Wiley e 

Masongsong, 2006; Doorbar et al., 2012). Os HPV de baixo risco incluem HPV-6, 11, 42, 43 

Figura 2. Taxa de mortalidade pelo cancro do colo do útero, em 2018, em mulheres de todas as idades. ASR: 

Age-standardized rates (adaptado de IARC, 2018). 
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e 44 (Mork et al., 2001; Ndiaye et al., 2014). Estes, após infeção, são responsáveis pelo 

aparecimento de verrugas sendo estas muitas vezes eliminadas pelo sistema imunitário (Ault, 

2006). Os genótipos de alto risco incluem HPV-16, 18, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59, 66, e 68 (Mork et al., 2001; Ndiaye et al., 2014). Este tipo de HPV após infeção 

persistente pode causar cancros anogenitais e da cavidade oral (Miller e Johnstone, 2001). Os 

genótipos do tipo HPV16 e HPV18 são os mais prevalentes em cancros, sendo responsáveis 

por cerca de 70% dos casos de cancro do colo do útero. O HPV16 é encontrado em 66 a 82% 

e o HPV18 em 26 a 34% dos casos de cancro do colo do útero diagnosticados (Mork et al., 

2001; Ndiaye et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Biologia do HPV 

 

Devido à organização do seu genoma o vírus HPV16 pertence ao grupo Alfa-

papilomavírus de alto risco (Doorbar et al., 2012). É um vírus icosaédrico, sem envelope, com 

cerca de 52 a 55 nm de diâmetro e constituído por 72 capsómeros. O seu ácido 

desoxirribonucleico (DNA) tem 7904 nucleótidos organizados numa molécula circular de 

Figura 3. Organização de acordo com a evolução do vírus do papiloma humano. Tipos de HPV encontrados em 

humanos divididos em cinco grupos, Alfa, Beta (azul) e Gama (verde) representando os maiores grupos. Os 

genótipos do grupo Alfa-papilomavirus são classificados de baixo risco ao nível cutâneo (castanho claro) e das  

mucosas (amarelo) e de alto risco (rosa) de acordo com a associação em desenvolver cancro (Egawa et al., 2015). 
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cadeia dupla associada a histonas, é constituído por oito open reading frame que dividem o 

genoma em três partes funcionais: a região Early (E), a região Late (L) e a Long Control 

Region (LCR) também conhecida por Upstream Regulatory Region (figura 4) (Baker et al., 

1991; Prabhu e Wilson, 2013; Bzhalava et al., 2015). 

A região E codifica 6 proteínas (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) necessárias à infeção das 

células epiteliais. A região L codifica as proteínas estruturais essenciais à montagem da 

cápside e a LCR é uma sequência reguladora cis, com cerca de 750 pares de bases situada 

entre a região L e E, que controla a replicação do DNA viral e a expressão génica (Graham, 

2010; Prabhu e Wilson, 2013; Van Doorslaer et al., 2013). 

A proteína E1 participa na replicação do DNA viral, a E2 é importante para a 

transcrição da E6 e E7 e recruta a proteina E1 para a origem de replicação (Lin et al., 2010; 

Egawa et al., 2015). A proteina E4 interage com o citoesqueleto facilitando a montagem e a 

libertação do vírus, a E5 estimula a proliferação celular e inibe a apoptose. O gene E6 codifica 

a oncoproteína E6 que inibe proteinas supressoras de tumores, como a p53 e os fatores de 

reparação do DNA. A E7 também interage com as proteinas supressoras de tumores, como a 

proteína do retinoblastoma (pRb) e induz a proliferação celular (Lin et al., 2010; Mighty e 

Laimins, 2014; Egawa et al., 2015). A L1 é a proteina maior da cápside e interage com 

recetores celulares, enquanto a proteina menor da cápside, a L2, interage com o DNA (Prabhu 

e Wilson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama do genoma circular do HPV16 (Graham, 2017). 
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1.1.4. Ciclo de replicação do HPV 

 

O HPV entra no organismo através de fissuras no epitélio (Doorbar, 2005) e a infeção 

ocorre nas células em torno da ferida. O ciclo de replicação é dependente da diferenciação das 

células epiteliais e não causa nem morte celular nem viremia (Doorbar et al., 2012). A 

expressão de genes virais está restrita aos queratinócitos e ocorre de forma espacial e temporal 

no epitélio infetado (figura 5) (Pinidis et al., 2016).  

O vírus infeta a camada basal pela ligação da proteína L1 da cápside a um recetor 

primário da membrana da camada basal (Schiller et al., 2010). Após ligação à cápside, ocorre 

uma mudança na sua conformação de modo a expor na superfície a proteína L2 (Bienkowska-

haba et al., 2009). A proteína da cápside L2 é clivada pela furina e liga-se a um recetor 

secundário das células epiteliais, necessário para a entrada do vírus na célula por endocitose 

(Richards et al., 2006; Kines et al., 2009; Digiuseppe et al., 2018). Após a infeção, o genoma 

é libertado e estabilizado sob a forma de DNA epissomal (Hebner e Laimins, 2006). O 

genoma viral entra no núcleo através dos poros nucleares por uma via mediada pela tubulina 

(Digiuseppe et al., 2016) ou devido ao desmantelamento da membrana nuclear durante a 

mitose com o auxílio da proteína L2 (Pyeon et al., 2009; Marušič et al., 2013; Aydin et al., 

2014). A proteína L1, retida no endossoma, é mais tarde sujeita à degradação lisossomal 

(Schelhaas et al., 2012). Dentro do núcleo da célula infetada ocorre a transcrição viral 

(Everett, 2013). As proteínas E1 e E2 são as primeiras a ser expressas e são responsáveis por 

recrutar a maquinaria da célula necessária à replicação do DNA epissomal (Sanders e 

Stenlund, 2000). Neste momento, as proteínas virais impedem as células de sair do ciclo 

celular, permitindo que ocorra a produção de novo genoma viral (Stubenrauch e Laimins, 

1999). A replicação do genoma viral produz entre 50 a 100 cópias de DNA epissomal por 

célula (Maglennon et al., 2011). As células infetadas da camada basal servem de repositório 

do genoma viral e conforme estas se dividem o DNA epissomal é repartido pelas duas 

células-filha. Uma das células-filha migra para camadas superiores e entra em diferenciação e 

a outra continua a dividir-se na camada basal fornecendo um reservatório de DNA viral para 

futuras divisões (Stubenrauch e Laimins, 1999; Doorbar et al., 2012).  

Finalmente, após a diferenciação das células e já no estrato espinhoso e granuloso, as 

proteínas L1 e L2 são expressas para que ocorra a formação da cápside e o genoma viral 

recém-sintetizado seja empacotado (Florin et al., 2002; Pinidis et al., 2016). Os novos viriões 
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são libertados quando ocorrer a quebra ou descamação das células infetadas da camada 

superior do epitélio (Graham, 2010).  

Para além de DNA na forma epissomal podemos também encontrar, nas células 

infetadas, DNA viral integrado no DNA do hospedeiro (Collins et al., 2009). Esta integração 

do DNA tem demonstrado ser essencial para a progressão maligna das células hospedeiras 

(Woodman et al., 2001; Bechtold et al., 2003). A integração do DNA viral no DNA do 

hospedeiro leva à perda de material genético do gene E2 e resulta num aumento da expressão 

das oncoproteínas E6 e E7 (Cheung et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Mecanismo de carcinogénese viral 

 

Os genes E6 e E7 do HPV codificam oncoproteínas com a capacidade de transformar a 

célula hospedeira (figura 6) (Ganguly e Parihar, 2009). A oncoproteína E6 encontra-se no 

Figura 5. O HPV infeta as células da membrana basal através de fissuras no epitélio do colo do útero. Ocorre a expressão 

dos genes early e o DNA viral replica-se na forma epissomal (núcleos roxos). Nas camadas superiores do epitélio os genes 

late (L1 e L2) são expressos para permitir a formação da cápside e a criação de novos viriões. A integração do genoma HPV 

no DNA do hospedeiro (núcleos vermelhos) e simultaneamente a perda ou disrupção do gene E2 leva à sobreexpressão dos 

oncogenes E6 e E7, sendo este facto associado à progressão do carcinoma invasivo (adaptado de Woodman et al., 2007). 
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núcleo e no citoplasma da célula infetada e a sua principal função é alterar a regulação do 

ciclo celular através da p53 (Hebner e Laimins, 2006). Como já foi referido, a proteína E6 

liga-se à p53 causando a sua degradação proteossomal (Ganguly e Parihar, 2009). O processo 

de degradação da p53 ocorre através de um complexo trimérico contendo a proteína E6, uma 

proteína associada a E6 (E6AP) e a p53. A E6AP ubiquitina e induz a degradação da p53 pelo 

proteossoma (Zanier et al., 2005). No entanto, estudos apontam que a E6 tem capacidade de 

degradar a p53 quando a E6AP se encontra ausente na célula (Massimi et al., 2008). A 

proteína E6 também se liga à p73, uma homóloga da p53, inativando-a (Park et al., 2001). A 

inativação/degradação da p53 compromete a integridade do DNA provocando danos no 

mesmo e consequentemente, promovendo instabilidade cromossómica. Estas alterações levam 

ao aumento da proliferação celular e ao desenvolvimento de tumores (Ganguly e Parihar, 

2009). Um outro estudo, relata também que a proteína E6 degrada uma proteína pro-

apoptótica, a Bax, impedindo que ocorra a apoptose das células, permitindo o acumular de 

mutações no DNA das mesmas (Magal et al., 2005). A E6 tem a capacidade ainda de ativar a 

telomerase. Em células somáticas normais esta enzima, responsável pela replicação do DNA 

telomérico, está ausente causando o encurtamento dos telómeros a cada divisão celular, 

levando de forma natural à senescência da célula (Fehrmann e Laimins, 2003; Boulet et al., 

2007). Em células cancerosas são encontrados altos níveis de atividade da telomerase 

sugerindo a sua importância no desenvolvimento tumoral (Pendino et al., 2006). A proteína 

E6 tem a capacidade de se ligar ao DNA e ativar a transcrição da subunidade catalítica da 

enzima telomerase permitindo deste modo a imortalização da célula infetada (Fehrmann e 

Laimins, 2003; Ganguly e Parihar, 2009). 

A oncoproteína E7, localizada principalmente no núcleo, tem associação com a pRb 

facilitando a entrada da célula na fase S do ciclo celular (Zur Hausen, 2002). Em células 

normais, a pRb encontra-se na fase G1 do ciclo celular, hipofosforilada e ligada ao fator de 

transcrição E2F, impedindo assim que a célula entre na fase S. Durante um ciclo celular 

normal, a pRb é fosforilada e o complexo pRb/E2F dissocia-se permitindo a progressão da 

fase S (Münger e Howley, 2002). No caso da oncoproteína E7 estar presente na célula esta 

liga-se à pRb impedindo a ligação do fator de transcrição E2F deixando este último ativo 

(Dyson et al., 1989). Como o E2F está ativo ocorre a transcrição dos genes necessários à 

progressão do ciclo celular e o ponto de controlo da transição da fase G1 para S não é 

acionado, levando à proliferação celular descontrolada (Münger e Howley, 2002). Além da 

pRb, a proteína E7 também interage com a p107 e a p130, membros da família da pRb, 
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regulando negativamente a transcrição do E2F. A oncoproteína E7, através de uma via 

mediada pela ubiquitina-proteossoma, também induz a degradação da pRb (Fehrmann e 

Laimins, 2003). A E7 liga-se a outras proteínas para além da pRb, como os complexos CDK 

(cinases dependentes de ciclinas) que fosforilam a pRb, permitindo assim a entrada na fase S 

(Arroyo et al., 1993; McIntyre et al., 1996). Também se liga a inibidores CDK como o p21 e 

a p27 eliminando o controlo entre a fase G1 e S do ciclo celular (Funk et al., 1997). A 

oncoproteína E7 está ainda associada a fenómenos de instabilidade genómica e aneuploidia 

por provocar o aumento de centríolos na célula (Boulet et al., 2007). 

As oncoproteínas E6 e E7 são independentes e têm a capacidade de imortalizar as 

células, no entanto a sua expressão combinada aumenta a eficiência de transformação da 

célula funcionalmente normal numa célula maligna (Boulet et al., 2007). 

 

 

 

1.2. Inflamação e cancro induzido por HPV 

 

A interferência da inflamação na infeção por HPV é essencial para o desenvolvimento 

do cancro do colo do útero (Balkwill e Coussens, 2004; Aggarwal et al., 2006). Vários 

estudos demonstram que o desenvolvimento do cancro induzido pelo HPV de alto risco é 

Figura 6. Degradação e inativação dos supressores de tumores, p53 e pRb, pelas 

oncoproteínas E6 e E7 do HPV16 (Münger, 2002).  
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precedido por uma inflamação crónica (Scott et al., 1999; Sales e Jabbour, 2003; Adefuye e 

Sales, 2012). As células do sistema imunitário envolvidas na inflamação, em particular os 

macrófagos e neutrófilos, sintetizam e libertam citocinas inflamatórias para o microambiente 

tumoral (Balkwill e Mantovani, 2001). As citocinas secretadas desempenham um papel 

preponderante na progressão da doença associada ao HPV (Boccardo et al., 2010). Sabe-se 

também que os níveis séricos de citocinas pro-inflamatórias, em mulheres com uma infeção 

persistente do HPV, são elevados, nomeadamente as concentrações das interleucinas 6 e 8 

(Kemp et al., 2009). 

 Hammes e os seus colaboradores demonstraram uma associação direta entre a 

quantidade de macrófagos presentes no epitélio e a progressão das lesões de pré-malignas 

para malignas. Segundo estes autores, a migração dos macrófagos do epitélio para o estroma 

não é só influenciada pela inflamação mas também pela presença das células displásicas, 

demonstrando desta forma, que os macrófagos estão associados à carcinogénese, favorecendo 

a sua progressão de lesões intraepiteliais para lesões invasoras (Hammes et al., 2007). A 

progressão das lesões intraepiteliais para carcinoma in-situ é acompanhada por um aumento 

dos linfócitos T CD8+ (Spivak et al., 1999). Outros estudos demonstram que o aumento do 

infiltrado inflamatório está correlacionado com o grau das lesões histopatológicas associadas 

ao HPV (Kobayashi et al., 2008; Mazibrada et al., 2008). 

A infeção persistente pelo HPV, associada à inflamação crónica, é um dos fatores que 

contribui para o desenvolvimento do cancro do colo do útero, como já referido anteriormente. 

A inflamação está associada à presença de espécies reativas de oxigénio e de azoto, citocinas, 

quimiocinas, fatores de crescimento, enzimas como as ciclooxigenases (COX), 

prostaglandinas (PGs) e microRNAs específicos (Fernandes et al., 2015), fatores 

preponderates para o desenvolvimento neoplásico. 

 

1.3. Anti-inflamatórios não esteróides 

 

Os anti-inflamatórios não esteróides (AINES) são uma classe de fármacos prescritos 

devido às suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antiagregantes plaquetários 

(Onder et al., 2004; Abdulla et al., 2013). Estima-se que entre 5 a 10% da medicação prescrita 

anualmente inclua este grupo farmacológico (Wongrakpanich et al., 2018).  

Os AINES bloqueiam a síntese das PGs por inibição da atividade da COX, a qual esta 

envolvida na inflamação (Brunton et al., 2013; Harris et al., 2014). A COX (também chamada 
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de prostaglandina-endoperóxido sintetase ou prostaglandina H sintetase) está envolvida na 

biossíntese das PGs, do tromboxano e das prostaciclinas. Esta enzima compreende 3 

isoenzimas: COX-1, COX-2 e COX-3 (Simmons  et al., 2004; Paul et al., 2013).  

A COX-1 é expressa de forma constitutiva na maioria dos órgãos e tecidos. É 

responsável pela homeostasia interna do organismo participando em processos como a 

proteção da mucosa gástrica, agregação das plaquetas, funcionamento do músculo liso 

vascular e regulação da filtração glomerular (Simmons et al., 2004; Regulski et al., 2016). A 

COX-2 é induzida por diversos estímulos nomeadamente pelas citocinas pró-inflamatórias, 

mitogénios, oncogenes, fatores de crescimento e hormonas (Morita, 2002). Estes estímulos 

podem ser gerados por células inflamatórias, como por exemplo pelos macrófagos (Compare 

et al., 2010). Esta enzima está presente nas células envolvidas na inflamação, na febre, na 

doença de Alzheimer e na génese tumoral (Pang et al., 2016; Bando et al., 2017). É 

encontrada sobreexpressa em vários tipos de cancro nomeadamente no cancro da mama, do 

pulmão e do colón (Soslow et al., 2000). Sabe-se atualmente que a COX-2 também é 

constitutiva, encontrando-se expressa no osso, no cérebro e nos rins. Quer a COX-1 quer a 

COX-2 são proteínas integrais ligadas à membrana, localizadas no lúmen do retículo 

endoplasmático e no envelope nuclear (Clària, 2003). Mais recentemente foi descrita a 

cicloxigenase-3 (COX-3), esta é expressa no cérebro e no coração mas as suas funções ainda 

não são totalmente conhecidas (Chandrasekharan et al., 2002).  

A COX-1 e a COX-2 são responsáveis por catalisar a síntese das PGs a partir do ácido 

araquidónico (AA) (Paul et al., 2013). O AA é libertado das membranas fosfolipídicas pela 

ação das seguintes enzimas: fosfolipase A2 (PLA2), fosfolipase C e fosfolipase D (Hyde e 

Missailidis, 2009). O AA pode ser convertido pela 5-lipooxigenase em leucotriénios, ou em 

prostaglandina G2 (PG2) pela ciclooxigenase. A PG2 por ação de peroxidase é convertida em 

prostaglandina H2 (PGH2), prostaglandina D2 (PGD2), prostaglandina E2 (PGE2), 

prostaglandina I2 (PGI2) e prostaglandina F2α (PGF2α). A PGH2 por ação da enzima 

tromboxano sintetase é convertida em tromboxano A2 (TXA2) (Dubois et al., 1998; Hyde e 

Missailidis, 2009) (figura7). Particularmente, o metabolito principal da COX-2, a PGE2, 

também se encontra aumentada nos tumores (Bowers et al., 2015; Nagaraja et al., 2015). Esta 

prostaglandina serve de ligando para a via de sinalização do VEGF favorecendo a proliferação 

celular, a metastização e a angiogénese (Xu et al., 2014). 

Os AINES são classificados de acordo com a capacidade de inibir a COX 

(Harirforoosh et al., 2013) como não seletivos, se inibem a COX-1 e a COX-2 ou em AINES 
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seletivos se inibem apenas a COX-2 (Brunton et al., 2013). A inibição seletiva da COX-2 

baseia-se na diferença das sequências dos aminoácidos entre as duas isoformas, responsáveis 

por estruturas proteicas diferentes. O local ativo da COX-2 em comparação com o da COX-1 

é maior, permitindo a síntese de compostos que interajam especificamente com o local ativo 

da COX-2 sem inibir a atividade catalítica da COX-1 (Dogné et al., 2005). Os AINES não 

seletivos estão associados à ocorrência de problemas gastrintestinais, renais e 

cardiovasculares (Bennett et al., 1996; Sostres et al., 2010). Os AINES seletivos são 

preferencialmente usados por apresentarem menos efeitos gastrintestinais do que os AINES 

não seletivos (Harirforoosh et al., 2013; Mitchell e King, 2014). Ambos os grupos são 

biotransformados no fígado e excretados na urina (Awtry e Loscalzo, 2000). 

O uso dos AINES seletivos está associado com a diminuição do risco de desenvolver 

cancro (Brunton et al., 2013) sendo este fato explicado por dois mecanismos: os AINES 

seletivos inibem a COX-2 que têm um papel importante na iniciação e progressão tumoral; 

têm ainda efeito direto na inibição da proliferação celular e induzem a apoptose das células 

cancerígenas (Page e Henry, 2000).  

Li e os seus colaboradores (2016) demonstraram que o uso do ácido acetilsalicílico 

(250 mg/kg/dia), um AINES não seletivo, inibe a proliferação e a migração das células de 

tumor gástrico implantadas em murganhos. Valle e os seus colaboradores (2013) demonstram 

que a administração do diclofenac (18 mg/kg) duas vezes por semana, durante 4 semanas, 

iniciando-se a administração 3 dias após a injeção da suspensão de uma linha celular do 

adenocarcinoma dos ovários, inibe o crescimento das células do cancro do ovário num 

modelo xenógrafo com murganhos.  
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Ácido araquidónico 

Prostaglandina G2 

Figura 7. Síntese de prostaglandinas a partir do ácido araquidónico através das enzimas ciclooxigenases. 

(adaptado de Choy e Milas, 2003; Clària, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Parecoxib 

 

O parecoxib tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, é o único AINES 

seletivo da COX-2 administrado via parentérica (Brunto et al., 2013; Xiong et al., 2015). É 

usado na prática clínica para diminuir a dor pós-operatória e o consumo de opióides (Lu et al., 

2015; Essex et al., 2017). O parecoxib é um pró-fármaco hidrossolúvel, biotransformado no 

fígado, por hidrólise enzimática, convertendo-se no seu metabolito ativo, valdecoxib (Padi et 

al., 2004; Jin et al., 2018). O valdecoxib pode sofrer uma segunda reação catalisada pelo 

sistema enzimático do citocromo P450, incluindo as isoformas CYP3A4 e CYP2C9, sendo 

hidroxilado para hidroxi-valdecoxib (figura 8) (Ibrahim et al., 2002). O metabolito ativo do 

parecoxib liga-se à COX-2 por ligações não-covalentes formando um complexo enzima-

inibidor estável (Alsalameh et al., 2003). O valdecoxib, em humanos, tem uma semi-vida no 

Prostaglandina H2 

Membrana fosfolipídica 

TXA2 

PGD2 

PGE2 

PGI2 

PGF2α 

COX-1 COX-2 AINES 
AINES 
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plasma de 4 a 5 horas e 70% da sua dose é eliminada na urina na forma de metabolitos (Talley 

et al., 2000; Alsalameh et al., 2003).  

 

 

1.4. Genotoxicidade 

 

A integridade da sequência e da estrutura do DNA é essencial para a viabilidade e o 

normal funcionamento da célula. Inúmeros agentes de origem endógena e/ou exógena podem 

causar, de forma direta ou indireta, danos no DNA levando a célula a funcionar de forma 

desregulada (Friedberg et al., 2006; Seibert et al., 2006). Estes danos podem ser pequenas 

alterações nas bases (alquilação ou oxidação), quebra no esqueleto açúcar-fosfato envolvendo 

as cadeias (quebras de cadeia simples ou dupla), adutos ligados a bases, ligações covalentes 

entre bases adjacentes ou entre cadeias (ligações cruzadas intra e inter-cadeias) (Azqueta et 

al., 2011). 

A genotoxicidade refere-se ao estudo das alterações físicas e químicas que ocorrem no 

material genético após a exposição a agentes genotóxicos, químicos, físicos e/ou biológicos 

(Doak et al., 2017). Os ensaios de genotoxicidade são normalmente usados para identificar e 

avaliar a capacidade que certas substâncias, como fármacos, cosméticos e inseticidas, têm de 

interagir com os ácidos nucleicos (Jackson e Bartek, 2009; Nakad e Schumacher, 2016). 

Quando um agente tóxico interage com o DNA induz alterações cromossómicas e/ou 

mudanças na estrutura da molécula que pode comprometer a informação e causar mudanças 

irreversíveis na célula (Varanda et al., 2002).   

 

 

 

Hidrólise P450 

3A4 

2C9 

 

Parecoxib (pró-fármaco) Valdecoxib (Ativo) Hidroxi-Valdecoxib (Ativo) 

Figura 8. Metabolismo do parecoxib em humanos in vivo (Ibrahim et al., 2002). 
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1.4.1. Ensaio do cometa 

 

O ensaio do cometa, também designado por eletroforese em gel de célula isolada, foi 

concebido por Östling e Johanson em 1984, para detetar danos no DNA induzidos pela 

radiação (Östling e Johanson, 1984). É uma técnica simples, sensível, rápida e económica que 

permite detetar danos no DNA, bem como a sua capacidade de reparação, em células 

eucarióticas (Singh et al., 1988; Tice et al., 2000). Em 1988, Singh et al., desenvolveram o 

ensaio do cometa sobre condições alcalinas (pH>13). Este método permite detetar quebras 

simples e duplas na cadeia de DNA, bem como sítios álcali-lábeis, isto é, sítios 

apurínicos/apirimidínicos (sítios AP) ou açúcares sem base. Devido ao desenrolar do DNA, 

pelo tratamento alcalino, os sítios álcali-lábeis são convertidos em quebras (Singh et al., 1988; 

Collins, 2009). 

O ensaio do cometa é largamente usado em avaliações de genotoxicidade de novos 

fármacos, cosméticos e possíveis compostos carcinogénicos (Tice et al., 2000; Hartmann et 

al., 2003; Burlinson et al., 2007), no estudo da biomonitorização humana, na avaliação dos 

efeitos de compostos presentes no ambiente e no estudo de fatores que possam contribuir para 

o desenvolvimento de uma doença (Collins et al., 2014). 

O método alcalino consiste em acamar células em agarose seguido de uma lise com 

detergentes, e alta concentração de sal, para remover as membranas, componentes celulares 

solúveis e as histonas, restando apenas o DNA ligado à matriz nuclear, conhecido como 

nucleóide (Collins, 2004; Azqueta et al., 2011; Collins et al., 2017). Após a lise, o DNA é 

sujeito a um tratamento alcalino para ser desnaturado, seguindo-se a sua eletroforese 

(Gharsalli, 2016). O DNA quebrado é atraído para o ânodo e a migração dos fragmentos 

resulta em imagens semelhantes a cometas, em que a cabeça consiste no DNA intacto e a 

cauda no DNA fragmentado, justificando deste modo o nome do ensaio (Godschalk et al., 

2013; Collins, 2014; Neri et al., 2015). No final, sob condições de neutralização, as cadeias de 

DNA situadas na cabeça do cometa renaturam e o DNA na cauda permanece em cadeia 

simples. Para avaliar a migração dos fragmentos, o DNA é corado com um corante 

fluorescente e, posteriormente observado ao microscópio de epifluorescência (Collins et al., 

2008; Liao et al., 2009). O comprimento da cauda reflete o grau de dano no DNA (Collins, 

2004), ou seja, quanto maior a cauda do cometa, maior é a degradação do DNA e, portanto, 

maior a genotoxicidade do composto em estudo (Collins et al., 2008; Liao et al., 2009). 
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Collins e os seus colaboradores publicaram, em 1995, um método para classificar os 

cometas visualmente (figura 9). O método consiste em atribuir uma classificação a cada 

cometa numa escala de 0 a 4, num total de 100 cometas avaliados, e a pontuação total da 

amostra será entre 0 a 400 unidades arbitrárias (UA) (Collins et al., 1995). A classificação 

visual é mais simples, rápida e não necessita de equipamento e software de análise de imagem 

(Kumaravel et al., 2009).  

A incorporação de endonucleases neste método aumenta a sensibilidade e a 

especificidade do ensaio do cometa alcalino por permitir maior reconhecimento de danos 

(Smith et al., 2006). Estas enzimas detetam as regiões danificadas causando rutura nessas 

zonas o que provoca o aumento do número de quebras verificadas através da intensidade da 

cauda do cometa (Collins e Gaivão, 2007; Collins et al., 2008). 

A enzima formamidopirimidina DNA glicosilase (FPG) reconhece purinas oxidadas e 

formamidopirimidinas produzidas por agentes alquilantes (Li et al., 1997; Speit et al., 2004; 

Prakash et al., 2012). A digestão do DNA pela FPG, que reconhece a 8-oxo-7,8-

dihidroguanina, converte a base oxidada em sítios AP e, consequentemente, estes levam a 

quebras no DNA que podem ser avaliadas pelo ensaio do cometa (Doetsch et al., 1987; Gedik 

et al., 2004). 

O aumento de intensidade do DNA na cauda após incubação com a enzima, quando 

comparado com DNA não sujeito a tratamento enzimático, indica a presença de bases 

oxidadas e fornece a quantidade de DNA danificado por oxidação (Collins et al., 2008; 

Collins, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Classificação visual dos cometas em cinco categorias (0 a 4). APN: 

Apoptotic/necrotic nuclei (Valencia et al., 2011).  
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1.4.2. Teste de micronúcleos 

 

Os micronúcleos (MN) são corpos de cromatina envolvidos por uma membrana e 

separados do núcleo da célula (Schmid, 1975; Russo e Degrassi, 2018). O termo MN, também 

designado por corpos de Howell-Jolly (Krishna e Hayashi, 2000) foi usado a primeira vez em 

1951 depois de se observar que fragmentos acêntricos eram expelidos do núcleo em estádios 

avançados da anáfase (Kirsch-Volders et al., 2003). Os MN são formados pela perda de 

fragmentos cromossómicos acêntricos, assim como de cromossomas inteiros, após falha na 

segregação durante a mitose como consequência à exposição de agentes químicos e físicos 

(Schmid, 1975; Tucker e Preston, 1996). 

Existem dois mecanismos que podem levar à origem de MN, dependendo do 

mecanismo estes podem ser divididos em clastogénese (quebras cromossómicas) e 

aneugénese (perda de cromossomas) (Bonassi et al., 2007; Samanta e Dey, 2010). Agentes 

clastogénicos causam quebras no DNA e os MN são o resultado de fragmentos acêntricos. 

Agentes aneugénicos afetam a segregação dos cromossomas e o MN é formado por um 

cromossoma atrasado (figura 10) (Hermine et al., 1997; Fenech, 2006). 

Os MN são encontrados nas células de algumas doenças como cancro, doenças 

autoimunes e na síndrome de envelhecimento prematuro (Bhathia e Yashwant, 2013; Milic et 

al., 2015; Torres-Bugarín et al., 2015). Apesar da frequência de MN estar associada à idade, 

sexo e presença/ausência de micronutrientes estes podem ser usados como um biomarcador de 

genotoxicidade, da instabilidade cromossómica e do risco de desenvolver cancro (Mateuca et 

al., 2006; Heuser et al., 2008). Bonassi e os seus colaboradores (2007) demonstraram que o 

aumento da frequência de MN, em linfócitos, está associado a um aumento do risco de cancro 

urogenital e gastrointestinal. Também a presença de MN em células esfoliadas pode ser usado 

para rastreio de células escamosas orais, do colo do útero e do cancro da bexiga (Aurora et al., 

2010; Samanta et al., 2010). Assim, a identificação e análise dos MN pode servir como um 

rastreio para diagnóstico, ajudar a elaborar um prognóstico, conhecer a metastização e propor 

uma abordagem terapêutica (Bhathia e Yashwant, 2013). 

Em roedores adultos, a medula óssea e o baço são órgãos hematopoiéticos, nos quais 

durante a proliferação das células para a formação de eritrócitos maduros, o agente testado 

pode reagir com o DNA e causar danos, levando consequentemente à formação de MN 

(Krishna e Hayashi, 2000). Os precursores dos eritrócitos, os eritroblastos, expelem o núcleo 
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do seu interior 6 horas depois da última mitose, permanecendo apenas no citoplasma o MN 

(Schmid, 1975; Mavournin et al., 1990).  

O teste de micronúcleos no sangue dos murganhos é rotineiramente usado para 

identificar agentes que causam dano no DNA devido à fácil identificação, nos seus eritrócitos, 

por estes tal como em todos os mamíferos, não possuírem núcleo principal (Proudlock, 2016). 

Este teste, também é preferencialmente usado porque contrariamente aos humanos e aos ratos, 

o baço dos murganhos não possui a capacidade de eliminar eritrócitos micronucleados 

(Paulsson et al., 2003; Mughal et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. O murganho transgénico K14-HPV16 

 

O murganho é habitualmente usado como organismo modelo na investigação de 

doenças humanas, permitindo obter informações sobre o mecanismo das doenças e avaliar a 

eficácia de fármacos na sua terapêutica (Rosenthal e Brown, 2007; Justice e Dhillon, 2016). 

 O murganho transgénico K14-HPV16 é um modelo da carcinogénese da pele que 

desenvolve neoplasias associadas à presença do genoma do HPV16. Deste modo, é possível o 

estudo in vivo da carcinogénese induzida pelo HPV16 (Arbeit et al., 1994; Coussens et al., 

1996; Herber et al., 1996), bem como estudar diferentes abordagens terapêuticas quer com 

A 

 

 

B 

Figura 10. Mecanismos de formação de MN. (A) Agentes aneugénicos impedem a formação do fuso acromático e 

como consequência, os cromossomas não ascendem aos pólos durante a anáfase ficando de fora do núcleo levando à 

formação de MN. B) Agentes clastogénicos induzem micronúcleos por quebra da dupla hélice do DNA, formando 

fragmentos acêntricos incapazes de se ligarem ao fuso acromático (adaptado de Terradas et al., 2010). 
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compostos químicos quer com compostos naturais (Medeiros-Fonseca et al., 2018; Moutinho 

et al., 2018; Peirone et al., 2018). 

Os murganhos K14-HPV16 são resultantes da manipulação genética da estirpe FVB/n 

e expressam a região Early do HPV16 nas células basais dos epitélios queratinizados sob o 

controlo do promotor do gene da citoqueratina 14 humana (K14). Estes animais desenvolvem 

lesões hiperplásicas que evoluem para displasias e papilomas e, posteriormente, para 

carcinomas invasivos (Arbeit et al., 1994; Coussens et al.,1996; Herber et al., 1996). Os 

murganhos K14-HPV16 que têm por base as estirpes C57BL/6, BALB/c e SSIN/SENCAR 

não desenvolvem carcinomas invasivos em células escamosas como acontece nos que provêm 

da estirpe FVB/n (Coussens et al., 1996). As lesões induzidas pelo HPV16 são identificáveis, 

nestes animais, macroscopicamente nas orelhas, tronco, face, pálpebras e no ânus (Arbeit et 

al., 1994). Este modelo apresenta várias semelhanças moleculares e morfológicas com as 

doenças humanas associadas ao HPV, como é o caso do cancro colo do útero (Smith-McCune 

et al., 1997). A hiperplasia e a displasia epidérmica neste modelo são histologicamente 

semelhantes às neoplasias intraepiteliais cervicais de baixo grau e alto grau identificadas na 

mulher, respetivamente. Em ambas as espécies, murganhos e humanos, os carcinomas 

invasivos das células escamosas apresentam agregados de células epiteliais malignas 

envolvidas pelo estroma fibrovascular. Também, o aumento da expressão do fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) é acompanhado pelo aumento do número de novos 

capilares em estádios precoces da carcinogénese, demonstrando que tanto a carcinogénese 

como a neovascularização são semelhantes entre o colo do útero humano e este modelo 

animal (Smith-McCune et al., 1997). 

Até ao primeiro mês de vida os animais desenvolvem hiperplasias, evoluindo para 

displasias angiogénicas entre os três a seis meses de idade (Coussens et al., 1999; Van 

Kempen et al., 2002). Com um ano, cerca de 60% dos animais desenvolve carcinomas da 

pele, sendo 50% destes carcinomas das células escamosas (Van Kempen et al., 2002; Rhee et 

al., 2004).  

Nas fêmeas, a suplementação com altos níveis de estrogénio permite um aumento de 

células em proliferação no epitélio escamoso cervical e vaginal levando ao aparecimento de 

neoplasias no trato reprodutor, que mais tarde, podem progredir para carcinomas invasores 

(Arbeit et al., 1996). No entanto, as lesões cutâneas desenvolvem-se sem necessidade de 

tratamento (Arbeit et al., 1996). 
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De Visser e a sua equipa criaram uma linhagem de murganhos que expressam os genes 

do HPV16 associados à deficiência na síntese de linfócitos T e B. Para tal, cruzaram 

murganhos transgénicos K14-HPV16 com uma linhagem de murganhos deficientes para a 

produção dos dois tipos de células da resposta imune adaptativa, os linfócitos T e B. Esta 

linhagem demonstrou que a falta de células da resposta imune adaptativa impede o 

aparecimento da inflamação crónica, limitando a progressão das neoplasias e reduzindo a 

incidência dos carcinomas. Assim, os linfócitos B têm um papel crucial na inflamação crónica 

que acompanha e apoia a progressão tumoral associada à infeção pelo HPV16 (De Visser et 

al., 2005). 
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2. Objetivos 

 

O objetivo geral desta dissertação foi avaliar os efeitos terapêuticos do parecoxib em 

lesões induzidas pelo HPV16 nos murganhos transgénicos K14-HPV16. Para tal estudámos: 

 

⚫ Parâmetros fisiológicos durante a administração do parecoxib; 

 

⚫ Interferência da administração do parecoxib nas lesões histológicas 

desenvolvidas no modelo K14-HPV16; 

 

⚫ Alterações nos parâmetros bioquímicos: albumina, proteínas totais, glucose, 

alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase e 

gamaglutamiltransferase; 

 

⚫ Alterações genotóxicas induzidas pelo HPV e pela administração do 

parecoxib. 

  



 

22 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Animais 

 

Para a elaboração deste estudo foram utilizados 43 murganhos, da espécie Mus 

musculus, da estirpe FVB/n, do sexo feminino. Estes animais tinham 20 semanas de idade no 

início do ensaio e 21 eram wild-type (HPV18-/-) e 22 eram transgénicos (HPV16+/-).  

Os animais foram obtidos por reprodução de uma colónia desta estirpe, estabelecida 

previamente nas instalações do biotério da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). A colónia inicialmente era constituída por 3 casais de animais doados pelos Drs. 

Jeffrey Arbeit e Douglas Hanahan, da Universidade da Califórnia, através do USA National 

Cancer Institute Mouse Repository. Para confirmar que estes animais eram hemizigóticos para 

o HPV16 realizou-se a sua genotipagem no Instituto de Oncologia do Porto por métodos já 

descritos (Paiva et al., 2015). 

Este estudo obteve aprovação pela comissão de ética da UTAD (10/2013) e pela 

Direção-Geral de Agricultura e Veterinária (autorização número 0421/000/000/2014). Os 

animais foram tratados respeitando a legislação nacional (Decreto-Lei 113, 7 de agosto) e 

europeia (Diretiva 2010/63/EU) para a proteção de animais usados em experimentação. 

O trabalho experimental decorreu no biotério da UTAD e em condições ambientais 

controladas: temperatura 23±3ºC, humidade relativa 50±10% e fotoperíodo de 12 h de luz e 

12 h de escuridão.  

 

3.2. Condições experimentais 

 

Durante o ensaio experimental, os animais foram alojados em gaiolas de policarbonato 

duro com superfícies lisas e cantos redondos (Eurostandard Tipo IV S 1500U, Tecniplast, 

Itália), revestidas com carolo de milho adquirido à empresa Ultragene (Santa Comba Dão, 

Portugal). Por forma a enriquecer o ambiente dos animais foram colocados rolos de cartão no 

interior das gaiolas.  

O grupo e o número de animais foram assinalados em cada gaiola através do uso de 

uma etiqueta. A limpeza da gaiola e a mudança da cama foi realizada uma vez por semana.  
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Figura 11. Esquematização do protocolo experimental realizado. 

A ração (Diet Standard 4RF21®, Mucedola, Itália) e a água foram disponibilizadas em 

regime ad libitum. De modo a calcular o consumo médio de água e de comida por grupo e por 

murganho, as massas de água e de comida foram registadas semanalmente com recurso a uma 

balança de precisão (KERN® PLT 6200-2A, Dias de Sousa S.A., Alcochete, Portugal).  

 

3.3. Protocolo experimental  

 

O ensaio decorreu durante 5 semanas, sendo que 22 dias foram destinados à 

administração do fármaco. O desenho experimental do protocolo está descrito na figura 11. 

Os animais foram distribuídos por quatro grupos experimentais: 

•  Grupo I – Wild-type (HPV-/-) tratados com parecoxib (n=10); 

•  Grupo II – Wild-type (HPV-/-) controlo (n=11); 

•  Grupo III – HPV16 (HPV+/-) tratados com parecoxib (n=11); 

•  Grupo IV – HPV16 (HPV+/-) controlo (n=11). 

 

  

  

 

  

 

 

 

E – Eutanásia 

 

     

3.4. Marcação dos animais e determinação da massa corporal  

 

Para permitir a identificação individual de cada animal e o registo da sua massa 

corporal foram efetuadas marcas nas caudas com o auxílio de um marcador. A marcação foi 

renovada duas vezes por semana e encontra-se representada na tabela 1. A massa corporal dos 
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      – Período de quarentena 

 

 
      – Administração de parecoxib 
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animais foi registada semanalmente através do uso de uma balança de precisão descrita 

anteriormente.  

Tabela 1. Marcação e número correspondente de cada animal. 

Marcação Murganho 

● 1 

●● 2 

●●● 3 

● ▬▬ 4 

▬▬ 5 

▬▬ ● 6 

▬▬ ●● 7 

▬▬ ●●● 8 

● ▬▬ ▬▬ 9 

▬▬ ▬▬ 10 

Sem marcação 11 

 
3.5. Administração do parecoxib 

  

Estudos realizados anteriormente por Koppe et al. (2006), Santander et al. (2012), 

Eberstål et al. (2014), Nilsson et al. (2015), Xiong et al. (2015) e Nenicu et al. (2017) foram a 

base para a escolha da dose do parecoxib (5 mg/kg) (Dynastat). O fármaco foi administrado, 

via intraperitoneal, durante 22 dias consecutivos (aproximadamente à mesma hora) de acordo 

com a massa corporal individual de cada animal. Para a preparação do fármaco foi utilizado 

soro fisiológico (BRAUN VET NaCl 0,9% 250 ml, B. Braun, Alemanha) como solvente. Os 

animais foram pesados de 3 em 3 dias, após o início do tratamento, de modo ajustar a dose 

administrar. Procedeu-se à contenção do animal e a administração foi feita com auxílio de 

agulhas com 26 gauge (Omnifix® 100 Duo, B. Braun, Alemanha).  

3.6.  End points 

 

Para analisar o bem-estar dos animais, durante o ensaio experimental, foi utilizada 

uma tabela de pontuação com variáveis biológicas adaptada de Oliveira et al. (2017). A 

avaliação foi feita através dos seguintes parâmetros: Condição corporal, massa corporal, 

postura, aspeto do pelo e grooming, mucosas, olhos, orelhas e bigodes, estado mental, 
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resposta a estímulos externos (resposta do animal à colocação da mão em cima da gaiola), 

estado de hidratação, frequência cardíaca, frequência respiratória, aspeto das fezes e 

ocorrência de convulsões (tabela 2). Os animais foram examinados regularmente pelo mesmo 

observador e os dados foram preenchidos semanalmente na folha de pontuação. No final de 

cada avaliação foi feita a soma das pontuações, e os animais que atingissem a pontuação total 

igual ou superior a 4 seriam eutanasiádos. 

 

Tabela 2. Parâmetros biológicos avaliados e pontuação atribuída a cada um deles (adaptado de Oliveira et al., 

2017). 

 

Score 

 

Parâmetro 

Condição corporal 

0 

1 

2 

Boa condição corporal 

Condição corporal afetada 

Emaciado 

Massa corporal 

0 

1 

2 

3 

Normal  

Perda de massa corporal < 10% 

Perda de massa corporal 10-20% 

Perda de massa corporal > 20% (Eutanásia) 

Postura 

0 

1 

Postura normal 

Alteração da postura (postura ortopneica) 

Aspeto do pelo e grooming 

0 

1 

2 

3 

Normal 

Falta de grooming  

Pelo com mau aspeto, cromodacriorréia  

Pelo com muito mau aspeto, cromodacriorréia severa 

Mucosas 

0 

1 

2 

3 

Normal 

Ligeiramente anémicas 

Moderadamente anémicas  

Anemia severa (Eutanásia) 

Olhos, orelhas e bigodes 

0 

1 

2 

Normal 

Olhos parcialmente fechados, orelhas caídas, bigodes para frente 

Olhos completamente fechados, orelhas caídas e curvas, bigodes virados para a frente e 

amassados 

Estado Mental 

0 

1 

2 

3 

Normal (alerta, curioso e olhos brilhantes) 

Letárgico 

Estupor 

Moribundo / Coma (Eutanásia) 
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Resposta a estímulos externos 

0 

1 

2 

3 

Normal 

Resposta moderada 

Resposta moderada com vocalização 

Resposta violenta 

Estado de hidratação 

0 

1 

Normal 

Pregada da pele anormal 

Frequência respiratória 

0 

1 

2 

3 

Normal 

Aumentada 

Diminuída 

Respiração abdominal 

Frequência cardíaca 

0 

1 

2 

Normal 

Aumentada 

Diminuída 

Aspeto das fezes 

0 

1 

2 

3 

Normal 

Diarreia 

Negras (sangue digerido)  

Com sangue em natureza (Eutanásia) 

Convulsões 

0 

3 

Ausência 

Presença (Eutanásia)  

 

3.7. Sacrifício dos animais e recolha das amostras 

 

No dia seguinte à última administração do parecoxib, os animais foram sacrificados 

por overdose de xilazina (Rompun® 2%, Bayer Healthcare S.A., Kiel, Alemanha) e ketamina 

(Clorketam 1000, solução injetável, Vétoquinol, Barcarena, Portugal) administrada por via 

intraperitoneal. Procedeu-se à exsanguinação dos animais por punção cardíaca, método 

recomendado pela FELASA (Federation for Laboratory Animal Science Associations). O 

sangue recolhido, por punção cardíaca, de cada animal foi colocado num tubo de heparina 

(Tube Lithium Heparin 0,5 ml, FL MEDICAL, Itália) para determinar parâmetros 

bioquímicos; num tubo de 0,5 ml, com tampão fosfato-salino (PBS), colocámos uma gota de 

sangue total para a realização do ensaio do cometa e fizemos dois esfregaços sanguíneos para 

a realização do teste de micronúcleos.  
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Depois de exsanguínados realizámos uma necrópsia completa a todos os animais 

sendo recolhidas amostras da pele, das orelhas e dos órgãos internos (baço, bexiga, coração, 

fígado, pulmão, rim direito e esquerdo e timo). Antes de se retirar a pele procedeu-se a 

tricotomia do pelo com o auxílio de uma máquina tosquiadora (AESCULAP® Isis GT420, 

Aesculap Inc., Center Valley, Pensilvânia, EUA). Uma orelha foi recolhida para histologia e a 

outra foi congelada para estudos futuros. Os órgãos foram pesados individualmente numa 

balança de precisão (KERN® PLJ 750-3N, KERN & Sohn GmbH, 72336 Balingen, 

Alemanha) e fixados de seguida em formaldeído (Formaldeído 3,7-4,0% tamponado a pH=7 e 

estabilizado com metanol, ITW Reagents, Alemanha).  

 

3.8. Estudo de parâmetros bioquímicos  

 

O sangue armazenado no tubo de heparina foi colocado numa centrífuga refrigerada 

(Heraeus Labofuge 400R), centrifugado a 4200xg durante 15 min, para a obtenção de plasma. 

O plasma recolhido foi congelado a -80ºC, para posterior análise. A análise da concentração 

plasmática da albumina (Alb), proteína total (PT), glucose, alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST) e gamaglutamiltransferase (GGT) foi determinada através 

de métodos espectrofotométricos no Autoanalisador Prestige 24i (Cornay PZ) na 

Universidade Fernando Pessoa no Porto, pela Doutora Maria João Neuparth. 

 

3.9. Estudo histopatológico 

 

Os órgãos recolhidos, após a fixação, foram seccionados para posterior análise 

histológica. As amostras de pele do peito, pele da orelha, fígado, baço e rim direito foram 

processados para inclusão em parafina e de seguida, feitos cortes em micrótomo para 

coloração com hematoxilina e eosina (H&E). A observação para classificação das lesões foi 

realizada ao microscópio ótico sob ampliação total de 400x. As análises histológicas da pele 

do peito e da pele da orelha foram classificadas em normal, hiperplasia epidérmica (aumento 

do número de células e estratos celulares na epiderme) e displasia epidérmica (alteração no 

crescimento e diferenciação celular, com presença de anisocariose e de figuras mitóticas em 

estratos supra-basais). O rim foi classificado como normal ou como apresentando nefrite 

intersticial crónica. O fígado foi com classificado como normal ou hepatite do grau I sendo 
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esta última caracterizada pela hiperplasia das células de Kupfer com possível presença de 

microabcessos. O baço foi classificado como normal ou como hiperplasia da polpa branca. A 

hiperplasia da polpa branca do baço é caracterizada pelo aumento do número de linfócitos na 

polpa branca, com predomínio deste componente sobre a polpa vermelha esplénica. Esta 

análise foi feita pelo Doutor Rui Gil da Costa. 

 

3.10.  Ensaio do cometa em sangue 

O ensaio do cometa alcalino foi realizado com base no método descrito por Collins 

(2004) e os principais passos estão representados na figura 12. De modo a aumentar o 

rendimento do ensaio foi adaptado um sistema, criado por Shaposhnik et al. (2010), que reúne 

8 géis por lâmina correspondentes a 4 animais. A partir do sangue de cada animal 30 µl foram 

misturados a 200 µl de PBS. Desta suspensão celular colocou-se 60 µl em 100 µl de agarose 

de baixo ponto de fusão (UltraPure™ Low Melting Point Agarose, Invitrogen) a 1%, em PBS, 

que se encontrava em banho-maria (37ºC). Duas gotas de 6 µl foram colocadas em 4 lâminas 

iguais. As lâminas foram previamente cobertas por agarose de normal ponto de fusão (Sigma) 

a 1%, em água destilada, e devidamente identificadas. A seguir as lâminas foram colocadas no 

frigorífico (4ºC) durante 5 min. Após este período as lâminas foram colocadas em solução de 

lise (2,5 M NaCl, 0,1 M EDTA, 10 mM Tris, 1% Triton X-100, pH 10) a 4ºC pelo menos 1 h.  

De seguida procedeu-se a incubação de duas das quatro lâminas iguais com a enzima 

FPG. A enzima FPG foi cedida pelo Professor Doutor Andrew Collins da Universidade de 

Oslo da Noruega. No final da lise as lâminas foram lavadas em tampão de enzima (40 mM 

HEPES, 0,1 M KCl, 0,5 mM EDTA, 0,2 mg/ml de albumina de soro bovino, pH 8) três vezes 

durante 5 min cada, a 4ºC. Posteriormente, adicionou-se 10 µl da enzima FPG (diluída em 

tampão de enzima) por gel. Os géis foram cobertos com lamelas de 22x22 mm e as lâminas 

foram colocadas a 37ºC durante 30 min. No final deste tempo, as lamelas foram retiradas, as 

lâminas (com e sem tratamento com FPG) foram colocadas na tina de eletroforese e 

adicionou-se solução de eletroforese (0,3 M NaOH e 1 mM EDTA, pH>13 a 4ºC), até cobrir 

totalmente as lâminas, durante 30 min. Passado os 30 min, que permitiram a desnaturação do 

DNA, procedeu-se à eletroforese a 25 V e 300 mA durante 30 min. De seguida, as lâminas 

foram mergulhadas em PBS e água destilada a 4ºC, 10 min cada. Por fim, as foram 
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desidratadas sendo mergulhadas em álcool a 70% e 96% durante 15 min cada e deixadas a 

secar ao ar. 

Para a visualização das células, estas foram coradas com 4’,6-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI) (1 µg/ml), sendo colocado 40 µl por lâmina. As células foram observadas ao 

microscópio de epifluorescência (BX41 Olympus, Hamburg, Alemanha) sob ampliação total 

de 400x e classificadas visualmente de acordo com a intensidade e o tamanho da cauda. Foi 

atribuída uma categoria a cada célula, em 5 categorias, variando de 0 (nucleóide sem 

migração e sem dano) a 4 (intensa migração e alto grau de dano) (Collins, 2004). Em cada gel 

foram analisadas 50 células (100 por lâmina), sendo feita a média entre as duas lâminas de 

cada tratamento. O resultado das células foi expresso em índice de dano genético (GDI), 

numa escala arbitrária de 0 a 400, calculado pela fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDI = (Nº de nucleiódes de classe 0 X 0) 

+ (Nº de nucleiódes de classe 1 X 1) 

+ (Nº de nucleiódes de classe 2 X 2) 

+ (Nº de nucleiódes de classe 3 X 3) 

+ (Nº de nucleiódes de classe 4 X 4) 

  

Neutralização com PBS 

e água destilada 

Desnaturação do DNA por tratamento 

alcalino e eletroforese 

Lâminas lavadas três 

vezes com tampão F 

Lise (1h) 
A suspensão celular é 

embebida em agarose de 

baixo ponto de fusão 

Géis de 6 µl em lâminas previamente 

cobertas em agarose de normal ponto 

de fusão 

Incubação com FPG (30 

min) 
Coloração com DAPI 

Figura 12. Principais passos do ensaio do cometa alcalino. O tracejado representa os passos adicionais usados 

no tratamento enzimático com FPG para detetar danos oxidativos no DNA. 
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3.11. Ensaio do cometa em fígado  

 

Para realizar o ensaio do cometa em células hepáticas foi retirado cerca de 0,2 g do 

fígado e colocado em 200 µl de solução salina balanceada de Hank’s a 4ºC. De seguida, 

executaram-se cortes no órgão para desagregar as células e colocou-se dentro de tubos para 

centrifugar na centrífuga (Espresso Personal Microcentrifuge, Thermo Fisher Scientific) a 

300xg durante 4 min. Por fim, retirou-se o sobrenadante e colocou-se 100 µl de agarose de 

baixo ponto de fusão no tubo. O restante do protocolo é realizado da forma anteriormente 

descrita para a análise do sangue.   

 

3.12.  Teste de micronúcleos 

 

Foram realizados dois esfregaços sanguíneos, por animal, com o sangue obtido 

durante a punção cardíaca. As lâminas foram secas ao ar e posteriormente, fixadas numa tina 

com metanol absoluto durante 10 min. Depois, procedeu-se a sua coloração. Assim, as 

lâminas foram mergulhadas em tampão Gurr (Gibco, Life Technologies) e, de seguida, 

coradas com Giemsa (KaryoMAX® Giemsa Stain, Improved R66 Solution “Gurr”, Life 

Technologies) a 5%, em tampão Gurr, durante 30 min no escuro e à temperatura ambiente. 

Após a coloração, lavaram-se as lâminas em tampão Gurr e, por último, em água destilada. 

Depois de secas foram observadas ao microscópico ótico (Nikon Eclipse E100) sob ampliação 

total de 1000x (figura 13). Em cada lâmina foram contabilizados os eritrócitos 

micronucleados em 1000 eritrócitos, sendo feita a média entre as duas lâminas de cada 

animal.  
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3.13.  Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com o programa IBM SPSS® (Statistical Package for 

the Social Sciences, versão 25 para Windows, SPSS Inc, Chicago, Illinois, EUA). Foram 

calculadas as médias e erros padrão da massa corporal, das massas dos órgãos, das massas 

relativas dos órgãos e dos parâmetros bioquímicos. Para determinar as diferenças 

significativas entre os grupos, em relação aos parâmetros anteriormente referidos, foi 

realizada uma análise de variância (ANOVA) seguida de um teste de Bonferroni.  

Para verificar as diferenças significativas em relação aos resultados histológicos e aos 

danos oxidativos no DNA recorreu-se ao teste do Qui-quadrado. 

Para analisar o ensaio do cometa e o teste de micronúcleos recorreu-se ao teste t-

Student para duas amostras com variâncias iguais ou desiguais, dependendo das situações. 

Para tal, com recurso ao teste F, os resultados foram analisados previamente para determinar 

se existia, ou não, homogeneidade de variâncias. O teste t-Student e o teste F foram feitos no 

Microsoft Excel recorrendo à ferramenta de análise. O nível de significância usado foi 

p<0,05.  

 

Fixadas com  

metanol (10 min) 
Mergulhar lâminas em  

tampão Gurr 

Corar as lâminas em 

 Giemsa a 5% (30 min) 
Mergulhar as lâminas em 

tampão Gurr 

Visualização ao microscópio ótico  

Figura 13. Esquematização do procedimento do teste de micronúcleos. 

Realização de dois esfregaços 

sanguíneos por animal 
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As fórmulas seguintes foram utilizadas para calcular três parâmetros: 

• Consumo médio de água por animal e por dia; 

• Consumo médio de comida por animal e por dia;  

• Massa relativa dos órgãos. 

 

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐌é𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 á𝐠𝐮𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐚 

=  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑋 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑖𝑜𝑙𝑎
 

 

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐌é𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐚 

=  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑋 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑖𝑜𝑙𝑎
 

 

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐨𝐬 ó𝐫𝐠ã𝐨𝐬 =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 ó𝑟𝑔ã𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
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4. Resultados 

 

Todos os animais sobreviveram neste ensaio.  

4.1. Parâmetros fisiológicos 

4.1.1. Consumo de comida e água 

 

As médias dos consumos de comida e água, após o início (Semana -1) e no fim do 

ensaio (Semana 3) estão descritas na tabela 3. O consumo médio de comida, no final do 

protocolo, entre os animais do grupo I (HPV16-/-) tratados com parecoxib e os animais do 

grupo II (HPV16-/-) controlo foi idêntico: 3,87 g e 3,56 g, respetivamente. O consumo médio 

de comida entre os animais do grupo III (HPV16+/-) tratados com parecoxib e do grupo IV 

(HPV16+/-) controlo, também foi semelhante: 4,42 g e 4,96 g, respetivamente.  

No final do ensaio, o consumo diário de água entre os animais do grupo I (HPV16-/-) 

tratados com parecoxib e do grupo II (HPV16-/-) controlo foi idêntico: 3,22 g e 3,20 g, 

respetivamente. O consumo médio de água entre os animais do grupo III (HPV16+/-) tratados 

com parecoxib e do grupo IV (HPV16+/-) controlo foi também idêntico: 8,09 g e 8,17 g, 

respetivamente. 

 

Tabela 3. Consumo por dia de comida e água na primeira e na última semana do ensaio experimental. 

 

Grupo 

 

Consumo de comida (g) Consumo de água (g) 

-1 Semana 3 Semana -1 Semana 3 Semana 

I 

(n=10) 

Wild-type 

Parecoxib 
4,17 3,87 3,55 3,22 

II 

(n=11) 

Wild-type 

Controlo 
3,44 3,56 3,53 3,20 

III 

(n=11) 

HPV 

Parecoxib 
4,50 4,42 6,94 8,09 

IV 

(n=11) 

HPV 

Controlo 
4,35 4,96 6,36 8,17 
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4.1.2. Massa corporal  

 

Na tabela 4 encontra-se descrita a variação da massa corporal dos animais por grupo 

ao longo das cinco semanas de ensaio experimental, não se verificando diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. Apesar dos animais terem sido pesados de 3 

em 3 dias (Anexo A) a variação da massa corporal é apresentada com valores determinados 

semanalmente. Os animais com maior média da massa corporal pertencem ao grupo I 

(HPV16-/-) tratados com parecoxib (29,33±1,37 g) e os animais com menor massa corporal 

foram do grupo IV (HPV16+/-) controlo (26,32±1,01 g).  

 

Tabela 4. Média (g) da massa corporal dos animais ao longo das cinco semanas de ensaio (média ± erro 

padrão). 

Grupo -2 Semana -1 Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 

I 

(n=10) 

Wild-type 

Parecoxib 
27,70±1,19 28,80±1,29 29,57±1,16 29,22±1,16 28,64±1,27 29,33±1,37 

II 

(n=11) 

Wild-type 

Controlo 
26,15±0,49 26,38±0,54 26,45±0,47 27,31±0,46 27,46±0,56 27,05±0,50 

III 

(n=11) 

HPV 

Parecoxib 
27,05±0,74 27,50±0,82 26,97±0,79 27,45±0,85 26,47±0,96 27,35±0,78 

IV 

(n=11) 

HPV 

Controlo 
25,69±0,84 26,35±1,02 26,48±0,98 24,95±1,00 26,53±0,97 26,32±1,01 

 

4.1.3. Massa dos órgãos 

 

A média da massa [±Erro Padrão (EP)] dos órgãos recolhidos aos animais de cada 

grupo durante a necrópsia está descrita na tabela 5. O timo, coração, pulmão, baço, fígado, 

rim direito e esquerdo do grupo IV (HPV16+/-) foram os que registaram maior massa em 

relação aos outros grupos. Após análise estatística verificou-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a massa do baço do grupo II (HPV16-/-) controlo em 

relação a massa do baço do grupo IV (HPV16+/-) controlo (p=0,000). Também a massa do 

fígado do grupo II (HPV16-/-) controlo em relação a massa do fígado do grupo IV (HPV16+/-) 

controlo mostrou diferenças estatisticamente significativas (p=0,006). Observou-se diferença 

estatística entre a massa do pulmão do grupo III (HPV16+/-) tratado com parecoxib em relação 

a massa do pulmão do grupo IV (HPV16+/-) controlo (p=0,000). Também a massa do baço do 
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grupo III (HPV16+/-) tratado com parecoxib em relação ao grupo IV (HPV16+/-) controlo 

verificou-se significativamente menor (p=0,003). 

 

Tabela 5. Média da massa dos órgãos dos animais (média ± EP). 

Grupo 
Timo Coração Pulmão Bexiga Baço Fígado 

Rim 

Direito 

Rim 

Esquerdo 

(g) 

I 

(n=10) 

Wild-type 

Parecoxib 

0,027 

±0,003 

0,119 

±0,006 

0,178 

±0,007 

0,025 

±0,004 

0,125 

±0,006 

1,517 

±0,068 

0,172 

±0,009 

0,172 

±0,011 

II 

(n=11) 

Wild-type 

Controlo 

0,033 

±0,005 

0,115 

±0,006 

0,170 

±0,007 

0,091 

±0,004 

0,127 

±0,008 a 

1,55 

±0,050 b 

0,154 

±0,006 

0,167 

±0,005 

III 

(n=11) 

HPV 

Parecoxib 

0,025 

±0,002 

0,121 

±0,006 

0,146 

±0,004 c 

0,026 

±0,005 

0,144 

±0,008 d 

1,705 

±0,036 

0,166 

±0,006 

0,159 

±0,005 

IV 

(n=11) 

HPV 

Controlo 

0,036 

±0,002 

0,135 

±0,007 

0,187 

±0,008 

0,022 

±0,004 

0,216 

±0,023 

1,892 

±0,100 

0,183 

±0,010 

0,178 

±0,009 

a Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,000); 
b Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,006); 
c Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,000); 
d Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,003). 

 

4.1.4. Massa relativa dos órgãos 

 

A média da massa relativa de cada órgão foi calculada para cada grupo. A tabela 6 

apresenta os valores médios (±EP) para cada grupo experimental. A média da massa relativa 

do coração, baço, fígado e rim direito do grupo II (HPV-/-) controlo revelou diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao grupo IV (HPV+/-) controlo. Também a média da 

massa relativa do pulmão, baço, fígado, rim direito e rim esquerdo dos animais do grupo III 

(HPV+/-) tratado com parecoxib revelou diferenças estatisticamente significativas em 

comparação com o grupo IV (HPV+/-) controlo.   
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Tabela 6. Média da massa relativa dos diferentes órgãos (média ± EP). 

Grupo Timo Coração Pulmão Bexiga Baço Fígado 
Rim 

Direito 

Rim 

Esquerdo 

I 

(n=10) 

Wild-type 

Parecoxib 

0,0009 

±0,0001 

0,0041 

±0,0002 

0,0061 

±0,0002 

0,0009 

±0,0002 

0,0043 

±0,0002 

0,0520 

±0,0018 

0,0059 

±0,0002 

0,0059 

±0,0002 

II 

(n=11) 

Wild-type 

Controlo 

0,0012 

±0,0002 

0,0042 

±0,0002 a 

0,0063 

±0,0003 

0,0003 

±0,0002 

0,0047 

±0,0002 b 

0,0574 

±0,0012 c 

0,0057 

±0,0002 d 

0,0062 

±0,0002 

III 

(n=11) 

HPV 

Parecoxib 

0,0009 

±0,0001 

0,0044 

±0,0002 

0,0054 

±0,0001 e 

0,0009 

±0,0002 

0,0053 

±0,0003 f 

0,0626 

±0,0011 g 

0,0061 

±0,0002 h 

0,0058 

±0,0002 i 

IV 

(n=11) 

HPV 

Controlo 

0,0014 

±0,0001 

0,0051 

±0,0002 

0,0071 

±0,0002 

0,0008 

±0,0001 

0,0083 

±0,0010 

0,0717 

±0,0019 

0,0069 

±0,0002 

0,0068 

±0,0002 

a  Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,022); 
b Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,000); 

c Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,000); 

d Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,000); 
e Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,010); 
f Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,002); 

g Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,001); 

h Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,032); 

i Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,006). 

 

4.2.  Avaliação de end points 

 

No início do ensaio (-2 semana) os animais apresentavam todos os parâmetros normais 

sendo avaliados, pela primeira vez, na semana seguinte (-1 semana).  

Verificaram-se alterações nos seguintes parâmetros: condição corporal, aspeto do pelo 

e grooming e orelhas, bigodes e olhos (tabela 7). Apenas os grupos III e IV (HPV16+/-), 

demonstraram alterações na condição corporal, aspeto do pelo e grooming e orelhas, bigodes 

e olhos permanecendo normais em todos os HPV16-/- (grupo I e II). Os restantes parâmetros 

não revelaram variações permanecendo todos com uma pontuação de zero em todos os 

grupos.   
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Tabela 7. Número de animais com alteração na condição corporal, aspeto do pelo e grooming e orelhas, olhos e bigodes nos diferentes grupos ao longo do ensaio. Número 

e percentagem de animais.  

Grupo 

Condição Corporal Aspeto do pelo e grooming Orelhas, olhos e bigodes 

  
-1 

Semana 

0 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 
  

-1 

Semana 

0 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 
  

-1 

Semana 

0 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

I 

(n=10) 

Wild-type 

parecoxib 

0 
10 

(100%) 

10 

(100%) 

10 

(100%) 

10 

(100%) 
0 

10 

(100%) 

10 

(100%) 

10 

(100%) 

10 

(100%) 
0 

10 

(100%) 

10 

(100%) 

10 

(100%) 

10 

(100%) 

1     1     1     

2     2     2     

      3          

II 

(n=11) 

Wild-type 

controlo 

0 
11 

(100%) 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

11 

(100%) 
0 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

11 

(100%) 
0 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

1     1     1     

2     2     2     

      3          

III 

(n=11) 

HPV 

parecoxib 

0 
11 

(100%) 

8 

(72,7%) 

8 

(72,7%) 

7 

(63,6%) 
0 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

9 

(81,8%) 

10 

(90,9%) 
0 

10 

(90,9%) 

10 

(90,9%) 

8 

(72,7%) 

7 

(63,6%) 

1  3 

(27,3%) 

3 

(27,3%) 

4 

(36,4%) 
1   2 

(18,2%) 

1 

(9,10%) 
1 

1 

(9,10%) 

1 

(9,10%) 

3 

(27,3%) 

4 

(36,4%) 

2     2     2     

      3          

IV 

(n=11) 

HPV 

controlo 

0 
11 

(100%) 

10 

(90,9%) 

10 

(90,9%) 

10 

(90,9%) 
0 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

10 

(90,9%) 

8 

(72,7%) 
0 

11 

(100%) 

11 

(100%) 

10 

(90,9%) 

11 

(100%) 

1  1 

(9,10%) 

1 

(9,10%) 

1 

(9,10%) 
1   1 

(9,10%) 

3 

(27,3%) 
1   1 

(9,10%) 
 

2     2     2     

      3          
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4.3. Estudo histopatológico  

 

No decorrer da necrópsia os órgãos dos animais foram observados macroscopicamente 

não tendo sido encontradas diferenças. As lesões histopatológicas observadas na pele do 

peito, pele da orelha, rim direito, fígado e baço dos animais dos 4 grupos experimentais 

encontram-se na tabela 8. A pele do peito e da orelha de todos os animais wild-type (grupo I e 

II) não apresentaram alterações histológicas (figura 14). Por sua vez todos os animais 

transgénicos (grupo III e IV) tinham lesões cutâneas de hiperplasia ou displasia da pele 

(figura 15 e 16). Observámos diferenças estatisticamente significativas entre a pele do peito e 

da orelha do grupo II (HPV-/-) controlo em relação ao grupo IV (HPV+/-) controlo (p=0,000). 

Verificámos diferenças estatisticamente significativas entre a histologia da pele do peito e da 

orelha do grupo III em relação ao grupo IV (p=0,027), sendo que nos animais tratados com 

parecoxib (grupo III) não se verificou o desenvolvimento de lesões displásicas em nenhum 

destes locais. Entre os animais não tratados (grupo IV), a incidência de displasia foi de cerca 

de 63,6%. Foram observadas três nefrites em animais do grupo I e uma hepatite de grau I 

(figura 17 e 18) num animal do grupo IV. Em relação aos resultados histológicos do baço 

identificámos hiperplasia da polpa branca num murganho do grupo III (HPV+/-) e num 

murganho do grupo IV (HPV+/-) (figura 19 e 20). 

 

Tabela 8. Lesões histopatológicas observadas na pele do peito, pele da orelha, rim direito, fígado e baço dos animais dos 4 

grupos experimentais. 

Grupo 

Pele do peito Pele da orelha Rim Direito Fígado Baço 

Normal Hiperplasia Displasia Normal Hiperplasia Displasia Normal Nefrite Normal 
Hepatite 

de grau I 
Normal 

Hiperplasia 

da polpa 

branca 

I 

(n=10) 

10/10 

(100%) 
- - 

10/10 

(100%) 
- - 

7/10 

(70%) 

3/10 

(30%) 

10/10 

(100%) 
- 

8/8 

(100%) 
- 

II 

(n=11) 

11/11 

(100%) a 

 

- - 

11/11 

(100%) b 

 

- - 
11/11 

(100%) 
- 

11/11 

(100%) 
- 

6/6 

(100%) 
- 

III 

(n=11) 
- 

10/10 

(100%) c 
- - 

10/10 

(100%) d 
- 

10/10 

(100%) 
- 

10/10 

(100%) 
- 

7/8 

(87,5%) 

1/8 

 (12,5%) 

IV 
(n=11) 

- 
4/11 

(36,4%) 
7/11 

(63,6%) 
- 

4/11 
(36,4%) 

7/11 
(63,6%) 

11/11 
(100%) 

- 
10/11 

(90,9%) 
1/11 

(9,9%) 
9/10 

(90%) 
1/10 

(10%) 

a Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,000); 
b Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,000); 
c Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,027); 
d Diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo IV (p=0,027). 
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Figura 14. Pele normal (H&E, 400x). 

Figura 15. Pele, grupo III e IV. Hiperplasia da epiderme (H&E, 400x). 
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Figura 16. Pele, grupo IV. Displasia da epiderme (H&E, 400x). 

Figura 17. Fígado normal (H&E, 400x). 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2019 

43 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fígado, grupo IV. Hepatite de grau I (H&E, 400x). 

Figura 19. Baço normal (H&E, 400x). 
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4.4. Parâmetros bioquímicos  

 

Na tabela 9 encontram-se descritos os valores médios, e respetivos erros padrão, das 

concentrações plasmáticas da albumina (Alb), proteínas totais (PT), glucose, alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e gamaglutamiltransferase (GGT). 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas destes valores em nenhum dos 

grupos. 

 

Tabela 9. Parâmetros bioquímicos (média ± EP). 

Grupo Alb (g/L) PT (g/L) 
Glucose 

(mg/dL)  
ALT (U/L) AST (U/L) GGT (U/L) 

I 

(n=10) 

Wild-type 

Parecoxib 
31,48±0,66 50,11±1,94 234,96±17,00 30,77±5,05 64,96±7,88 33,39±3,70 

II 

(n=11) 

Wild-type 

Controlo 
29,78±1,71 51,34±4,07 195,70±15,99 37,28±4,70 44,74±3,76 48,61±6,11 

III 

(n=11) 

HPV 

Parecoxib 
30,64±0,75 53,65±1,63 185,75±9,06 36,59±4,27 67,03±8,45 36,75±4,22 

IV 

(n=11) 

HPV 

Controlo 
30,37±0,96 49,62±1,12 198,07±13,36 41,87±3,54 51,82±3,70 60,78±8,35 

Figura 20. Baço, grupo III e IV. Hiperplasia da polpa branca esplénica (H&E, 400x). 
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4.5. Parâmetros de genotoxicidade 

4.5.1. Ensaio do cometa em sangue 

 

Os resultados refentes ao ensaio do cometa em sangue periférico, sem tratamento 

enzimático e com tratamento enzimático, estão representados em UA±EP na figura 21. O 

ensaio do cometa em sangue permitiu-nos avaliar os danos causados em células 

mononucleadas do sangue periférico como linfócitos e monócitos. As barras cinzentas 

representam o índice de dano genético do tratamento sem enzima (GDI) enquanto as barras 

azuis referem-se ao índice de dano genético do tratamento com FPG (GDIFPG). O GDI e o 

GDIFPG indica-nos os danos basais e os danos basais + oxidativos, respetivamente. Em relação 

as células sem tratamento enzimático, o grupo I (HPV-/-) tratado com parecoxib e grupo II 

(HPV-/-) controlo apresentam um GDI de 116,03±9,03 UA e 51,77±10,79 UA, 

respetivamente. Também no tratamento sem enzima, o grupo III (HPV+/-) tratado com 

parecoxib apresenta 92,25±9,38 UA e o grupo IV (HPV+/-) controlo apresenta 145,02±14,02 

UA. No tratamento enzimático, o grupo I (HPV-/-) tratado com parecoxib apresenta um 

GDIFPG de 167,86±21,16 UA, o grupo II (HPV-/-) controlo de 100,13±21,13 UA, o grupo III 

(HPV+/-) tratado com parecoxib de 172,21±15,39 UA e o grupo IV (HPV+/-) controlo de 

153,08±23,86 UA. 

Ao nível dos danos basais, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo I (HPV-/-) tratado com parecoxib e grupo II (HPV-/-) controlo (p=0,0003). O 

grupo II (HPV-/-) controlo e o grupo IV (HPV+/-) controlo também demonstraram diferenças 

significativas (p=0,000). O grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib e o grupo IV (HPV+/-) 

controlo demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p=0,001).  
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A deteção de bases oxidativas foi conseguida no ensaio do cometa com um passo extra 

no protocolo em que os nucleóides sofreram digestão por parte da enzima FPG. Os danos 

referentes a locais sensíveis à enzima (NSSFPG) foram calculados com base na diferença entre 

o GDIFPG e GDI e estão representados na figura 22. O grupo I (HPV-/-) tratado com parecoxib 

apresenta um NSSFPG de 51,83 UA, o grupo II (HPV-/-) controlo de 48,36 UA, o grupo III 

(HPV+/-) tratado com parecoxib de 79,97 UA e o grupo IV (HPV+/-) controlo de 8,06 UA. 

Em relação aos danos oxidativos verificaram-se diferenças significativas entre o grupo 

II (HPV-/-) controlo em relação ao grupo IV (HPV+/-) controlo (p=0,000). O grupo III (HPV+/-) 

tratado com parecoxib também demonstrou diferenças estatisticamente significativas em 

relação ao grupo IV (HPV+/-) controlo (p=0,000).  

 

 

 

 

 

Figura 21. Dano no DNA, em unidades arbitrárias (±EP), em células mononucleadas do sangue periférico. 

Classificação de 100 cometas por réplica num total de 2 réplicas por animal. O tratamento sem enzima (GDI) 

representado a cinzento e o tratamento com enzima (GDIFPG) representado a azul. PX → parecoxib; C/ → 

controlo; HPV- → wild-type; HPV+ → transgénicos. 
a - Diferenças estatisticamente significativas de GDI (barras cinzentas) em relação ao grupo II (p=0,0003); 
b - Diferenças estatisticamente significativas de GDI (barras cinzentas) em relação ao grupo IV (p=0,000); 
c - Diferenças estatisticamente significativas de GDI (barras cinzentas) em relação ao grupo IV (p=0,001). 
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4.5.2. Ensaio do cometa em fígado 

 

Os resultados (UA±EP) refentes ao ensaio do cometa em fígado sem incubação da 

enzima FPG e com incubação da enzima FPG estão apresentados na figura 23. As barras 

cinzentas representam o índice de dano genético sem tratamento enzimático (GDI) enquanto 

as barras azuis referem-se ao índice de dano genético relativo ao tratamento enzimático 

(GDIFPG). No tratamento sem a enzima FPG, o grupo I (HPV-/-) tratado com parecoxib 

apresenta um GDI de 66,167±25,51 UA, o grupo II (HPV-/-) controlo apresenta 71,80±17,02 

UA, o grupo III (HPV+/-) tratados com parecoxib de 127,80±8,61 UA e o grupo IV (HPV+/-) 

controlo de 53,70±14,24 UA. Em relação ao tratamento com enzima, o grupo I (HPV-/-) 

tratado com parecoxib e o grupo II (HPV-/-) controlo apresentam GDIFPG de 249,67±17,98 UA 

e 136,39±17,26 UA, respetivamente. No mesmo tratamento o grupo III (HPV+/-) tratado com 

parecoxib e o grupo IV (HPV+/-) controlo apresentam um GDIFPG de 171,56±30,30 UA e 

200,68±26,54 UA, respetivamente. O grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib e o grupo IV 

(HPV+/-) controlo no tratamento sem enzima demonstraram diferenças significativas 

(p=0,001).  

 

Figura 22. Danos oxidativos, em unidades arbitrárias, em células mononucleadas do sangue periférico. Estes 

danos foram calculados com base na diferença entre o GDIFPG e GDI. PX → parecoxib; C/ → controlo; HPV- → 

wild-type; HPV+ → transgénicos. 
a - Diferenças estatisticamente significativas de NSSFPG em relação ao grupo IV (p=0,000); 
b - Diferenças estatisticamente significativas de NSSFPG em relação ao grupo IV (p=0,000). 
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d 

Em relação aos danos oxidativos nos hepatócitos, o grupo I (HPV-/-) tratado com 

parecoxib apresenta um NSSFPG de 183,5 UA, o grupo II (HPV-/-) controlo de 64,60 UA, o 

grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib de 43,77 UA e o grupo IV (HPV+/-) controlo de 

146,98 UA (figura 24). 

Verificaram-se diferenças significativas, nos danos oxidativos, entre o grupo I (HPV-/-) 

tratado com parecoxib e o grupo II (HPV-/-) controlo (p=0,000). Também foram observadas 

diferenças significativas entre o grupo II (HPV-/-) controlo em relação ao grupo IV (HPV+/-) 

controlo (p=0,000) e entre o grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib em relação ao grupo IV 

(HPV+/-) controlo (p=0,000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Danos no DNA, em unidades arbitrárias (±EP), no fígado. Classificação de 100 cometas por réplica 

num total de duas réplicas por animal. O tratamento sem enzima (GDI) representado a cinzento e o tratamento 

com enzima (GDIFPG) representado a azul. PX → parecoxib; C/ → controlo; HPV- → wild-type; HPV+ → 

transgénicos. 
a - Diferenças estatisticamente significativas de GDI (barras cinzentas) em relação ao grupo IV (p=0,001). 
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4.5.3. Teste de micronúcleos 

 

Para cada grupo foi calculado a média (±EP) e os resultados são expressos em número 

de eritrócitos micronucleados por 1000 eritrócitos (figura 23). A frequência média de 

eritrócitos micronucleados é de 13,42±1,29 no grupo I, 13,17±2,38 no grupo II, 10,38±0,94 

no grupo III e 17,29±2,61 no grupo IV. Verificou-se diferenças estatisticamente significativas 

do grupo III (HPV16+/-) em relação ao grupo IV (HPV16+/-) (p=0,02). Na figura 24 pode 

observar-se um eritrócito micronucleado, as células observadas com mais de um micronúcleo 

não foram incluídas neste estudo.  

 

 

 

 

 

Figura 24. Danos oxidativos no fígado. Estes danos foram calculados com base na diferença entre o GDIFPG e 

GDI. PX → parecoxib; C/ → controlo; HPV- → wild-type; HPV+ → transgénicos. 
a - Diferenças estatisticamente significativas de NSSFPG em relação ao grupo II (p=0,000); 
b – Diferenças estatisticamente significativas de NSSFPG em relação ao grupo IV (p=0,000); 
c – Diferenças estatisticamente significativas de NSSFPG em relação ao grupo IV (p=0,000). 
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Figura 26. Eritrócito micronucleado (indicado pela seta) observado por 

microscopia ótica (1000x). 

Figura 25. Frequência média de eritrócitos micronucleados (±EP) por 1000 eritrócitos em cada grupo. Em 

cada lâmina foram contabilizados os eritrócitos micronucleados em 1000 eritrócitos, sendo feita a média entre 

as duas lâminas de cada animal. PX → parecoxib; C/ → controlo; HPV- → wild-type; HPV+ → transgénicos. 
a - Diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo IV (p=0,02). 
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5. Discussão 

 

O HPV16 infeta as células epiteliais e é umas das principais causas do cancro do colo 

do útero 7. É um vírus icosaédrico constituído por 72 capsómeros, com DNA circular e com 

um diâmetro de aproximadamente 55 nm. O genoma viral é constituído por três regiões 

funcionais: E, L e LCR. A região E expressa os genes E6 e E7 responsáveis pela 

transformação celular e responsável pelo aparecimento de lesões epiteliais (Baker et al., 1991; 

Prabhu e Wilson, 2013; Bzhalava et al., 2015). O murganho K14-HPV16 foi desenvolvido a 

partir da estirpe FVB/n, expressa a região E do HPV16 sob o controlo do promotor da 

citoqueratina 14 humana. Estes animais desenvolvem lesões em locais com epitélio escamoso, 

como a pele e as orelhas, semelhantes às lesões causados pelo HPV no cancro colo do útero 

humano, permitindo assim, o estudo da carcinogénese induzida pelo HPV (Arbeit et al., 1994; 

Coussens et al., 1996; Herber et al., 1996).  

A presença de infiltrado inflamatório no parênquima tumoral, e o seu papel na 

progressão maligna das células, justifica o uso de AINES na prevenção e na terapia do cancro. 

A COX-2 é uma enzima identificada por imunohistoquímica em muitos cancros, e está 

associada à carcinogénese, proliferação celular e angiogénese (Queiroga et al., 2011). Deste 

modo, a COX-2 torna-se um alvo terapêutico sendo a sua inibição uma possível terapia 

(Soslow et al., 2000; Xu et al., 2014; Pang, et al., 2016; Bando et al., 2017). Estudos em 

murganhos K14-HPV16 demonstraram que a COX-2 está sobreexpressa nas lesões da pele 

causadas pela expressão dos genes Early do HPV16 (Moutinho et al., 2018). 

O parecoxib, um pró-fármaco do valdecoxib, é um inibidor seletivo da COX-2 usado 

para minimizar a dor pós-operatória em cirurgias não cardíacas. É o único AINES seletivo 

comercializado que permite administração parenteral (Brunton et al., 2013; Xiong et al., 

2015).  

Um estudo, usando o murganho K14-HPV16 e o fármaco celecoxib, um inibidor da 

COX-2, permitiu avaliar o efeito deste fármaco ao nível da inflamação demonstrando que as 

células T CD8+ têm um papel importante na progressão das lesões provocados pelo HPV 

(Santos et al., 2016).  

Tendo em consideração os pressupostos anteriores, este trabalho foi delineado com o 

objetivo de avaliar os efeitos terapêuticos do parecoxib num modelo animal (K14-HPV16) 

após a sua administração por via intraperitoneal durante 22 dias consecutivos. Tanto quanto 
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nos foi dado a conhecer através de uma pesquisa bibliográfica exaustiva este é o primeiro 

trabalho experimental em que se avalia o efeito do parecoxib in vivo, em murganhos K14-

HPV16. Contudo, existem trabalhos desenvolvidos por Smakman et al. e Eberstål et al. em 

que este composto foi avaliado em murganhos BALB/c e em ratos Fischer, respetivamente 

(Smakman et al., 2005; Eberstål et al., 2012). Xiong e os seus colaboradores (2015) também 

testaram os efeitos do parecoxib em linhas celulares do cancro colorretal humano (HCT116 e 

HT29). Daqui se deduz que este tipo de avaliação é fundamental para melhor compreender as 

propriedades terapêuticas deste composto no cancro. 

Durante a realização deste trabalho monitorizámos o consumo de comida dos animais 

e verificámos que o mesmo foi semelhante no início e no fim do ensaio. Esta semelhança de 

valores pode justificar-se pela ausência de efeitos adversos resultantes da administração do 

parecoxib e pelo facto dos animais já serem adultos, ou seja, não estavam em fase de 

crescimento. Os animais transgénicos tiveram um maior consumo de água, algo esperado, 

devido a resultados semelhantes em estudos anteriores com o mesmo modelo animal (Gil da 

Costa et al., 2017; Medeiros-Fonseca et al., 2018; Peirone et al., 2018). Tal facto explica-se 

devido as lesões epiteliais induzidas pelo HPV que comprometem as funções de barreira da 

pele favorecendo a desidratação dos animais e o consequente aumento na ingestão de água 

(Gil da Costa et al., 2017).  

Na média da massa corporal dos animais não se verificaram diferenças significativas 

entre os grupos. Porém, no final do ensaio (semana 3) todos os grupos apresentavam uma 

massa corporal ligeiramente superior em relação às suas massas corporais iniciais (semana -

2). No estudo de Koppe e seus colaboradores (2006) a administração do parecoxib (25 mg/kg) 

por via intraperitoneal inibiu o crescimento de quatro em oito murganhos com carcinomatose 

peritoneal de origem colorretal e demostrou que administração do parecoxib não teve 

influência na massa corporal dos animais. Verificámos um aumento da média da massa 

corporal dos grupos tratados com parecoxib (grupos I e III) em relação aos respetivos grupos 

controlos (grupos II e IV). Visto não haver influência no consumo de comida e de água nem 

nas massas corporais dos animais, a administração do parecoxib pode ser segura nestas 

condições experimentais. No que diz respeito às médias das massas relativas dos órgãos não 

houve diferenças significativas entre os grupos I e II (HPV-/-). Observou-se um aumento 

significativo da massa relativa do coração, baço, fígado e rim direito do grupo IV (HPV+/-) 

controlo em relação ao grupo II (HPV-/-) controlo demonstrando que o HPV16 induziu 

aumento da massa destes órgãos. Com o tratamento pelo parecoxib observou-se uma 
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diminuição significativa da média da massa relativa do pulmão, baço, fígado, rim direito e rim 

esquerdo do grupo transgénico tratado com parecoxib (grupo III) em relação ao controlo 

transgénico (grupo IV). Observou-se também uma proximidade nos resultados das massas 

relativas dos órgãos entre o grupo II (HPV-/-) controlo e o grupo III (HPV+/-) tratado com 

parecoxib, sugerindo que o parecoxib pode agir sistematicamente de forma a reestabelecer a 

homeostase do organismo.  

Durante o ensaio não se observaram alterações no comportamento e na fisiologia dos 

animais que justificasse a eutanásia dos mesmos segundo a tabela dos end points por nós 

aplicada.  

Os grupos wild-type (I e II) não demonstraram alterações histológicas à exceção de 3 

animais do grupo I, tratado com parecoxib, que demonstraram nefrites. Na nossa pesquisa 

bibliográfica não encontrámos estudos que justifiquem o aparecimento de tal alteração. 

Relativamente aos grupos transgénicos (III e IV) a pele e a orelha apresentam alterações 

histológicas que já eram expectáveis para este modelo animal. O grupo III (HPV+/-) tratado 

com parecoxib apresenta hiperplasia da epiderme em todos os animais (100%) enquanto no 

grupo IV (HPV+/-) controlo demonstraram hiperplasia da epiderme em 36,4% e displasia da 

epiderme em 63,6% dos murganhos. A não evolução das lesões de hiperplasia para displasia 

no caso do grupo III tratado com parecoxib mostrou-se estatisticamente significativa em 

comparação com o grupo IV (p=0,027) sugerindo que a administração do parecoxib por via 

intraperitoneal durante 22 dias consecutivos diminuiu a incidência de displasias. Santos e os 

seus colaboradores (2016) demonstraram que o uso de celecoxib, um inibidor da COX-2, 

neste modelo animal também diminuía a incidência das displasias da epiderme. Um outro 

estudo, usando a curcumina, um composto natural que diminui a expressão da COX-2, 

verificou que a baixa expressão desta enzima atrasa a progressão tumoral e diminui a 

inflamação sistémica em murganhos K14-HPV16 (Moutinho et al., 2018). No grupo IV 

(HPV+/-) controlo foi detetado um caso de hepatite de grau I. Também foi observado 

hiperplasia da polpa branca no baço nos animais transgénicos possivelmente devido as lesões 

que os genes E do HPV16 podem causar aos animais por este órgão ser um órgão 

hematopoiético.  

O’Donoghue e os seus colaboradores (2003) investigaram o efeito terapêutico de 

parecoxib (0,5 mg/kg), administrado por via intraperitoneal, durante 15 dias em murganhos 

portadores de xenoenxertos de cancro da mama e observaram a inibição do crescimento do 

tumor primário e do número metástases pulmonares. Outro estudo, em murganhos BALB/c 
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usando a mesma concentração de parecoxib (5 mg/kg) administrado por via intraperitoneal 

durante 6 dias consecutivos depois de induzir metástases hepáticas de cancro do cólon, 

verificou uma redução da proliferação das células tumorais intra-hepáticas bem como da taxa 

de crescimento de metástases no fígado (Smakman et al., 2005). Também a dose de 0,22 

mg/kg/dia de parecoxib, durante 8 semanas, demonstrou suprimir o crescimento de 

xenoenxertos do adenocarcinoma do esófago humano em murganhos atímicos (Santander et 

al., 2012). Eberstål e seus colaboradores (2012) não conseguiram identificar efeitos anti-

tumorais do parecoxib (5 mg/kg/dia) em ratos Fischer com tumores cerebrais num modelo 

singeneico estabelecido com uma linha celular de glioma de rato.  

A função hepática, dos murganhos expostos ao parecoxib, foi avaliada através da 

determinação das concentrações plasmáticas da Alb, PT e das atividades plasmáticas da ALT, 

AST e GGT. A administração intraperitoneal de parecoxib não demonstrou ter influência nos 

parâmetros bioquímicos. A ALT é uma enzima hepato-específica, localizada no citoplasma 

dos hepatócitos, os seus valores encontram-se alterados no caso de necrose, lesões na 

membrana dos hepatócitos, bem como devido a toxicidade provocada por medicamentos 

(Ramaiah, 2007). A AST não está só presente no fígado mas também nos rins, músculo-

esquelético, cérebro e eritrócitos. Nos hepatócitos é encontrada no citoplasma e nas 

mitocôndrias. O aumento da atividade da AST pode estar relacionado com doenças hepáticas, 

pancreatite aguda, enfarte do miocárdio, anemia hemolítica aguda, doença renal aguda e 

doenças do muscúlo-esquelético (Pratt e Kaplan, 2000). Em caso de necrose hepática grave é 

observado um aumento das duas transaminases (Ramaiah, 2007). O ligeiro aumento, não 

significativo, dos valores da AST nos grupos I e III tratados com parecoxib em relação aos 

seus controlos pode estar associado a outro órgão para além do fígado. Um estudo em ratos 

Wistar demonstrou não haver diferenças significativas nos níveis de ALT e AST depois de 

administração oral de celecoxib (10 e 50 mg/kg) durante 28 dias seguidos (Koçkaya et al., 

2010). A Alb é a proteína mais abundante no plasma, exclusivamente, sintetizada no fígado. 

Deste modo, torna-se um indicador da capacidade de síntese hepática pois em caso de 

insuficiência hepática grave podemos observar uma diminuição da sua concentração 

(Moshage et al., 1987). Os valores de ALT, AST e Alb não revelam alterações significativas, 

o que vai de encontro com os resultados histológicos, visto que não se identificaram hepatites 

nos fígados com a exceção de um animal do grupo IV. A GGT é uma enzima indicadora de 

colestase. As células epiteliais dos ductos biliares apresentam alta atividade da GGT sendo 

que o seu aumento pode estar associado a obstrução ou até mesmo hiperplasia dos ductos 
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biliares (Ramaiah, 2007). Os valores de GGT não demonstraram diferenças. Assim, conclui-

se que a administração do parecoxib na dose 5 mg/kg, durante 22 dias consecutivos, não teve 

influência ao nível hepático. 

A genotoxicidade do fármaco foi avaliada através do ensaio do cometa e do teste de 

micronúcleos que permitiu aferir como o parecoxib reage com o DNA. No que diz respeito ao 

ensaio do cometa, nas amostras de sangue, verificou-se que o grupo II (HPV-/-) controlo 

mostrou uma diminuição significativa em relação ao grupo IV (HPV+/-) controlo (p=0,000). 

Este facto sugere que o HPV16 provoca danos ao nível do material genético. Ozcagli e os 

seus colaboradores (2018) demonstraram, através do ensaio do cometa, que as células 

cervicais de mulheres com cancro do colo do útero infetadas, tanto com HPV16 como com 

HPV18, apresentam maior dano no DNA do que mulheres saudáveis. Também ao nível dos 

danos basais, verificou-se que o grupo I (HPV-/-) tratado com parecoxib apresentou um 

aumento significativo de GDI em relação ao grupo II (p=0,003), no entanto o grupo III 

(HPV+/-) tratado com parecoxib apresentou uma diminuição significativa de GDI em relação 

ao grupo IV (HPV+/-) controlo (p=0,001). Estes dados sugerem que o parecoxib tem efeitos na 

reparação do DNA nos animais transgénicos ao nível dos danos basais mas o mesmo não 

sucede nos animais wild-type. Na bibliografia consultada não existem estudos com os quais 

possamos comparar os nossos resultados, mas pode dever-se à diminuição dos níveis de 

COX-2 nos animais saudáveis.  

Em relação à análise dos danos basais no DNA em hepatócitos o grupo I (HPV-/-) 

tratado com parecoxib e o grupo II (HPV-/-) controlo revelaram um GDI semelhante. 

Contrariamente aos danos avaliados no sangue, o grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib 

revelou um GDI significativamente mais alto em relação ao seu controlo (grupo IV) 

(p=0,001). Estes resultados podem ser devido ao facto do parecoxib ser biotransformado em 

valdecoxib no fígado.  

As amostras sujeitas à incubação com a enzima FPG apresentam maior GDIFPG, como 

seria de esperar, visto que para além dos danos basais este passo extra no protocolo do ensaio 

do cometa permite também detetar os danos oxidativos. Os danos oxidativos em células 

mononucleadas do sangue foram calculados pela diferença entre o GDIFPG e GDI. Os grupos 

wild-type (I e II) não mostraram diferenças significativas ao nível dos danos oxidativos. 

Observou-se um aumento significativo entre o grupo II (HPV-/-) controlo em relação ao grupo 

IV (HPV+/-) controlo (p=0,000). O grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib também 

demonstrou um aumento significativo em relação ao grupo IV (HPV+/-) controlo (p=0,000). 



Discussão 

56 

Estes dados indicam que o parecoxib não induz danos oxidativos nos animais wild-type 

contrariamente ao que acontece nos animais transgénicos.  

Em relação ao NSSFPG nos hepatócitos o grupo I (HPV-/-) tratado com parecoxib 

identificou-se um aumento significativo em relação ao grupo II (HPV-/-) controlo (p=0,000). 

Este facto não foi observado no sangue, no entanto no fígado é onde o parecoxib é 

biotransformado em valdecoxib podendo essa ser uma possível explicação para o 

aparecimento de maior dano oxidativo. Contrariamente aos danos oxidativos avaliados no 

sangue, o grupo II (HPV-/-) controlo demonstrou uma diminuição significativa de danos 

oxidativos em relação ao grupo IV (HPV-/-) controlo (p=0,000). A bibliografia consultada e os 

nossos dados não nos permitiu concluir se o HPV16 induz ou não danos oxidativos no DNA. 

O grupo III (HPV+/-) revelou uma diminuição de danos oxidativos em relação ao grupo IV 

(HPV+/-) controlo (p=0,000), estes dados também são contraditórios em relação aos danos 

oxidativos avaliados nas células mononucleadas do sangue. Nos animais wild-type os danos 

oxidativos estão aumentados no fígado, como já referido e nos animais transgénicos esse facto 

não se observa sugerindo, mais uma vez, que se pode dever à diminuição dos níveis da COX-

2. Na bibliogafia consultada não encontrámos trabalhos que sustentem esta hipótese.  

Matthias e os seus colaboradores (2006) demonstraram que o uso do celecoxib e do 

rofecoxib previnem os danos oxidativos no DNA em células da faringe de pacientes 

fumadores aparentemente saudáveis. Estes dados apenas vão de encontro com o grupo III 

(HPV+/-) tratado com parecoxib onde se verificou uma diminuição significativa em relação ao 

grupo IV (HPV+/-) controlo, no ensaio do cometa em amostras de fígado. 

O maior grau de dano no fígado em relação ao sangue pode ser justificado pelo facto 

de a biotransformação do parecoxib em valdecoxib ocorrer no fígado, como referido 

anteriormente. O sangue pode ser considerado um biomarcador do organismo que nos permite 

visualizar o estado geral do animal, demonstrando que o parecoxib não tem efeitos 

genotóxicos nos animais transgénicos. Deste modo, e considerando que o ensaio do cometa 

permite detetar danos transitórios e pouco severos que podem ser reparados (Giannotti et al., 

2002), estes dados sugerem que os danos causados no fígado possam, mais tarde, ser 

consertados pelos mecanismo de reparação do DNA. Na pesquisa bibliográfica não 

encontramos estudos que tenham testado um inibidor da COX-2, e que a sua avaliação fosse 

feita em diferentes etapas do ensaio experimental, para podermos afirmar que após algum 

tempo da última administração os danos no DNA possam ser reparados.  
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O celecoxib demonstrou diminuir os danos no DNA de células epiteliais da orofaringe 

submetidas ao fumo do tabaco (Reiter et al., 2012). Em 2014, Reiter e a sua equipa, também 

demonstrou a partir de tecido da orofaringe de pacientes com carcinoma da orofaringe e de 

pacientes saudáveis que, em ambos os casos, o celecoxib teve efeitos na reparação do DNA, 

onde se verificou uma redução dos danos avaliados pelo ensaio do cometa.  

A respeito do teste de micronúcleos verificou-se uma diminuição significativa 

(p=0,02) do grupo III (HPV+/-) tratado com parecoxib em relação ao grupo IV (HPV+/-) 

controlo. A frequência média de eritrócitos micronucleados nos grupos wild-type foi 

semelhante. O grupo II (HPV-/-) controlo mostrou uma diminuição de eritrócitos 

micronucleados em relação ao grupo IV (HPV+/-) controlo, no entanto esta diferença não se 

demonstrou significativa. Este facto reforça a hipótese que a presença do genoma do HPV16 

nas células provoca danos no DNA, tal como se observou no ensaio do cometa. Vários 

estudos já demonstraram que o número de micronúcleos está aumentado em células cervicais 

de pacientes com cancro do colo do útero (Gayathri et al., 2012; Adam et al., 2015; Shi et al., 

2015).  

Um estudo realizado por Wang e seus colaboradores (2018) demonstrou que o 

vitacoxib, um análogo do parecoxib administrado oralmente, não provoca efeitos 

toxicológicos em murganhos ICR. Verificaram não haver diferenças significativas entre a 

média de eritrócitos micronucleados nos grupos tratados com vitacoxib em relação ao 

controlo, usando doses de vitacoxib superiores à dose usada neste ensaio.  

Um outro estudo, de Saini e sua equipa (2018) onde induziram cancro do pulmão, 

administrando DMBA (7,12-dimetilbenzantraceno) via intratraqueal, verificaram que os 

micronúcleos estão ausentes em macrófagos do tecido pulmonar quando o DMBA é co-

administrado com celecoxib ou eterocoxib em relação ao controlo.  

Também usando o celecoxib, Hosseinimehr e sua equipa (2017) demonstraram haver 

uma diminuição significativa de micronúcleos em linfócitos humanos depois de serem 

expostos a radiação ionizante. Mostrando assim, o papel protetor que o fármaco pode ter 

sobre as células que estão expostas a agentes carcinogénicos. 

Os MN são formados pela perda de fragmentos cromossómicos, assim como de 

cromossomas inteiros, sendo estes danos mais severos, estabelecidos e irreparáveis (Van 

Goethem et al., 1997; Krishna e Hayashi, 2000), enquanto o ensaio do cometa nos permite 

detetar danos transitórios e de curta duração como já foi referido. Não se verificou aumento 

significativo de MN com a administração de parecoxib o que auxiliou a consolidar a hipótese 
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anteriormente mencionada que os danos encontrados no sangue e no fígado possam ser 

reparados. Assim, podemos concluir que o parecoxib não tem efeitos genotóxicos 

significativos neste modelo animal. Desta forma, o teste de micronúcleos e o ensaio do 

cometa são uma metodologia eficaz para o estudo da genotoxicidade de um composto 

permitindo avaliar o dano genético em duas populações diferentes do sangue periférico, isto é, 

eritrócitos e células mononucleadas como linfócitos e monócitos (Mughal et al., 2010).  
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6. Conclusões 

 

Neste trabalho pretendeu-se avaliar os efeitos terapêuticos do parecoxib em lesões 

provocadas pelo HPV16 utilizando, para tal, o modelo animal K14-HPV16. Podemos concluir 

que o parecoxib teve efeitos vantajosos sobre estes animais nomeadamente: 

 

• Nos parâmetros fisiológicos o parecoxib demonstrou não ter influência na massa 

corporal dos animais, no consumo de comida e água e no bem-estar do animal 

demonstrando ser seguro nestas condições experimentais. Foi observado uma 

diminuição significativa da massa relativa do pulmão, baço, fígado, rim direito e rim 

esquerdo nos animais transgénicos tratados com parecoxib em relação ao grupo 

transgénico controlo; 

• A nível histológico os animais transgénicos tratados com parecoxib apresentaram uma 

menor incidência de lesões displásicas na pele e na orelha; 

• A nível bioquímico não se verificaram alterações nos biomarcadores analisados 

concluindo que o parecoxib não provocou lesões hepáticas; 

• A nível genotóxico, o ensaio do cometa revelou que o parecoxib diminui os danos no 

DNA nos animais transgénicos em amostras de sangue. O ensaio do cometa em fígado 

revelou algum dano no DNA que pode ser explicado devido à biotransformação do 

parecoxib em valdecoxib ocorrer neste órgão. Contudo, o parecoxib não revelou 

causar danos significativos no DNA visto que a análise em sangue revela uma visão 

geral do estado do organismo em relação ao ensaio do cometa em tecido hepático. 

Para além disso, o ensaio do cometa deteta danos pouco severos e transitórios que 

podem ser reparados; 

• O teste de micronúcleos revelou que o parecoxib tem um efeito protetor nos danos 

provocados pelo HPV16. Observou-se também que o parecoxib não é genotóxico para 

os animais visto não haver diferenças significativas entre os animais wild-type tratados 

com parecoxib e os animais wild-type controlo. Este teste auxiliou a concluir que o 

fármaco não tem interferência genotóxica visto que os danos detetados no teste de 

micronúcleos são mais severos e irreparáveis ao contrário do que se pode observar no 

ensaio do cometa onde os danos podem ser reparados. Visto não haver aumento de 
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MN com a administração do parecoxib podemos concluir que os danos observados no 

fígado e no sangue, no ensaio do cometa, podem ser corrigidos pelos mecanismos de 

reparação do DNA. 
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Anexo A – Massas corporais determinadas de 3 em 3 dias 

 

Anexo A. Pesagens de 3 em 3 dias para ajustar a dose de parecoxib a administrar. Os animais 

foram pesados no início da semana de quarentena, passado uma semana e na semana em que 

se iniciou o protocolo. Aquando o protocolo iniciado, os animais foram pesados de 3 em 3 

dias para ajuste da dose mas também a cada semana para determinação da variação corporal 

entre as 5 semanas de ensaio. G – Grupo; M - Murganho 

 
 

Massa Corporal (g) 

  

18/10 25/10 30/10 02/11 05/11 06/11 08/11 11/11 13/11 14/11 17/11 20/11 

GI 

M1 27,5 28 28,4 29 29,1 28,8 28,1 29 28,4 28,2 28,6 28,1 

M2 24 24,6 24,6 26 26,1 25,8 25,5 25,5 25,4 24,9 25,3 24,7 

M3 25,5 24,7 26,3 27,1 26,7 26,4 25,6 24,3 25,6 25,4 25,1 25,7 

M4 24,1 25,6 26,9 28,3 27,2 26,4 25,2 25,4 25,1 25,5 25,5 26,7 

M5 26,7 29 29,8 28 28,5 28 27,3 27,1 28 27,2 27,3 28,3 

M6 27,2 28,1 29,2 29,2 29,3 29,6 27,7 27,8 27,9 28,2 28,2 28,6 

M7 29,4 30,1 31,4 32,5 34,2 33,2 33,1 33,2 33,6 33,3 34,2 35,3 

M8 25,4 27 26,7 26,2 26,9 26,5 26,1 25,6 25,5 26,2 25,3 26 

M9 36,5 37,8 40,2 38,2 37,5 37,5 37,9 37,6 37,4 37,8 38 37,7 

M10 30,7 33,1 32,4 31,2 29,7 30 34 30,1 29,5 30,2 30,8 32,2 

GII 

M1 24,3 23,4 23,8 25 24,5 25,1 24,5 25,1 25 24,5 25,5 25,3 

M2 28,7 27,5 26,9 30 29,5 29,8 29 29,6 28,9 28,9 28,9 30,4 

M3 25,5 24,4 24,5 25,1 25,4 26,1 25,2 25,8 25,5 25,1 24,7 25,2 

M4 27,7 29,5 28,6 28,1 29,3 29,2 28,7 30,3 30,7 30,6 29,7 28 

M5 26,5 26,4 28,1 26,7 27,5 27,1 27,3 27,1 28 28,1 27,6 26,8 

M6 24,3 24,7 24,5 25,1 26,1 26,2 26,1 27,2 28,8 27,4 25,8 25,7 

M7 27,4 27,3 27,5 27,6 29,5 29,4 28,6 28,9 29,5 29,7 28,5 29,1 

M8 26 25,9 26 25,2 25,8 26,2 26,3 26,4 26 25,4 26,8 26,9 

M9 23,6 25,7 26,4 25,8 27,4 27,2 26,1 26,6 25,9 26,1 27 27,4 

M10 27,5 28,1 27,9 26,2 27,6 27,1 26,6 26,9 27,3 27,2 26,7 27,4 

M11 26,2 27,3 26,5 26,1 27,2 27 26,6 26,2 26,5 26,6 26,3 25,4 

GIII 

M1 23,2 23,6 22,5 22,9 23,5 23,3 23,1 23,1 22 22,5 22,8 23,5 

M2 27,3 28,7 27,5 28,3 28,7 28,7 28,5 28 27,1 28,5 27 27,7 

M3 28,4 27,6 27,9 27,5 28,3 28,1 28,4 28,7 27,6 27,9 27,6 28,5 

M4 31,5 32,9 33,1 31,4 32,2 32,4 33,3 33,7 32 31,8 31,4 32,1 

M5 25,7 27,3 26,9 25,4 25,5 25,6 26,8 27,3 26,1 25,9 25,8 26,6 
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M6 28,8 29,1 29,3 28,8 28,5 29,1 27,6 28,7 27,7 27,6 26,9 28,3 

M7 27,5 26,4 26,8 27,4 26,6 27,6 26,1 27,4 25,7 26,7 26 26,8 

M8 24,6 23,8 23,1 24,2 23,6 23,8 23,5 23,8 22,5 22,9 22,8 23,5 

M9 27,3 27,6 26,9 27,4 27 27,4 26,4 27,5 26,3 26,6 27,1 28,3 

M10 29,1 30,1 29,2 29,6 30,5 30,7 29,8 31,4 31 31,4 29,7 30,1 

 M11 24,1 25,4 24,6 23,8 24,5 25,2 23,4 23,9 23,2 24,8 24,3 25,4 

GIV 

M1 33,3 35,1 34,5 33,7 34,7 32,6 35,2 35,2 34,3 35,4 34,1 34,7 

M2 25,9 28 27,2 27,8 28,1 26,3 27,4 28,1 28,4 28,8 26,7 27,5 

M3 25 25,9 26,5 26 26,8 24,4 25,9 25,3 26,6 25,3 25,6 25,4 

M4 27,5 29 29,6 31,5 32,6 29,3 31,7 28,6 28,7 29,6 29,1 29,6 

M5 24,8 25 24,3 25,2 25,6 23,9 24,9 25,2 25,3 25,2 24,5 24,9 

M6 24,6 24,1 23,9 24 25,5 23,2 24,4 24,6 24,6 25 24,2 24 

M7 25 26 25,5 25,4 25,7 24,2 26,2 26,6 26,9 27 25,6 26,2 

M8 25,6 24,9 25 25,1 25,9 24,4 26,1 26,4 26,7 25,7 26,3 25,9 

M9 24,1 24,6 24 24,5 24,7 22,7 24,5 24,3 24 25,6 24,6 24,6 

M10 22,8 23,5 23,8 24 24,2 21,9 23,5 23 23,5 23,9 23,5 23,3 

 M11 24 23,7 28 24,1 23,7 21,5 23 23,6 22,8 22,7 26,6 23,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


