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Resumo 

 

 A infeção pelo vírus do papiloma humano (HPV), em particular do HPV16, conduz à 

formação de lesões cutâneas proliferativas que por vezes podem evoluir para cancro. 

Juntamente com o HPV18, estes dois tipos víricos são responsáveis por cerca de 70% de todos 

os casos de cancro do colo do útero registados mundialmente. As algas marinhas são 

organismos que constituem um recurso alimentar importante e têm propriedades terapêuticas. 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação de uma alga marinha, 

Grateloupia turuturu, em murganhos fêmea transgénicos K14HPV16. Neste trabalho, foram 

determinados parâmetros morfológicos, bioquímicos, histológicos e genotóxicos. Neste estudo, 

foram utilizados 4 grupos de murganhos fêmeas, cada com 11 animais, da estirpe FVB/n, com 

20 semanas de idade. O grupo I (HPV16-/-) e o grupo II (HPV16+/-) foram alimentados com 

uma dieta na qual foi incorporado 10% de Grateloupia turuturu, enquanto o grupo III (HPV16-

/-) e o grupo IV (HPV16+/-) consumiram uma dieta comercial não aditivada. Os animais 

ingeriram esta dieta durante 22 dias, nos quais foi feito um registo semanal da ingestão de 

alimento e de água, variação das massas corporais e ainda determinado o seu bem-estar. No 

final todos os animais foram eutanasiados, sendo recolhido sangue para determinação 

bioquímica de parâmetros hepáticos e renais, e para realizar o teste de micronúcleos e o ensaio 

do cometa. Todos os órgãos foram recolhidos, pesados e fixados em formaldeído para análise 

histológica. Verificou-se que a suplementação da dieta com Grateloupia turuturu não 

influenciou significativamente a variação da massa corporal dos animais nem na ingestão média 

de alimento e de água. Verificou-se um aumento significativo (p<0,05) na média da massa do 

baço no grupo I (HPV16-/-, alimentado com alga), relativamente ao grupo III (HPV16-/-, 

alimentado com dieta base), bem como uma diminuição da média das massas do fígado e 

aumento da média da massa dos rins no grupo II (HPV16+/-, alimentado com alga) comparado 

com o grupo IV (HPV16+/-, alimentado com dieta base). A análise bioquímica não revelou 

qualquer alteração entre os grupos experimentais. O teste de micronúcleos não revelou 

resultados estatisticamente significativos, apesar de nos grupos de animais transgénicos (II e 

IV) se ter registado uma diminuição quanto à contagem de micronúcleos nos murganhos que 

foram alimentados com Grateloupia turuturu. Por outro lado, o ensaio do cometa demonstrou 

uma redução significativa dos danos no DNA nos animais transgénicos suplementados com esta 

alga. Histologicamente, verificaram-se diminuições significativas das lesões na pele e nas 

orelhas dos animais transgénicos (HPV16+/-), em resultado da suplementação com a alga, 
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apoiando o seu potencial efeito quimiopreventivo. Concluindo, os resultados indicam que 

Grateloupia turuturu teve interferência positiva nas lesões induzidas pelo HPV, sem provocar 

danos genotóxicos nos animais em estudo. 

 

Palavras-chave: HPV, K14HPV6, murganhos Grateloupia turuturu, micronúcleos, ensaio do 

cometa  
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Abstract 

 

 Human papillomavirus (HPV) infection, in particular HPV16, may lead to the 

formation of proliferative cutaneous lesions, which in some cases can progress to cancer. Along 

with HPV18, these two viral types account for about 70% of all cases of cervical cancer. 

Seaweeds are an important resource in terms of health benefits and many of its therapeutic 

properties were already studied and proven, namely in treating cancer. The main objective of 

this study was to evaluate the effects of the red seaweed Grateloupia turuturu in K14HPV16 

female transgenic mice, where physiological, biochemical, histological and genotoxic effects 

were studied. This mouse model carries the early region of HPV16 inserted into its genome, 

under human cytokeratin 14 (K14) promoter regulation. This way, K14HPV16 animals 

spontaneously develop identical lesions to those caused by HPV infection. In this study, 4 

groups of female mice, with 11 animals, of the FVB/n strain, with 20 weeks of age were used. 

Group I (HPV16-/-) and group II (HPV16+/-), were fed a diet containing 10% of Grateloupia 

turuturu while group III (HPV16-/-) and group IV (HPV16+/-) consumed a commercial diet. This 

procedure lasted 22 days, during which a weekly record of food and water consumption, body 

masses and an assessment of their well-being was made. In the end, all animals were euthanized, 

and blood was collected by cardiac puncture, which was used to perform, biochemical analysis, 

micronucleus test and comet assay. The animals also had their organs collected, weighted and 

fixed in formaldehyde, for histological analysis. Grateloupia turuturu supplementation had no 

influence, either in body masses variation, or in food and water consumption. However, there 

was a significant increase (p<0,05) in the spleen, in group I (HPV16-/-, fed with seaweed), 

compared with group III (HPV16-/-, fed with base diet) as well as between group II (HPV16+/-, 

fed with seaweed) and group IV (HPV16+/-, fed with base diet), with decreased liver masses 

and increased kidneys masses. Biochemical analyses didn’t reveal any changes. Histologically, 

significant decreases in skin and ear lesions were observed in transgenic animals (HPV16+/-), 

with seaweed supplementation, supporting its chemopreventive effects. The micronucleus test 

didn’t reveal statistically significant results, although transgenic groups (II and IV) fed with 

Grateloupia turuturu showed lower micronucleus counts. On the other hand, the comet assay, 

demonstrated a significant reduction in DNA damage, in transgenic animals supplemented with 

seaweed, relatively to those who consumed the base diet. In conclusion, these results indicate 

that Grateloupia turuturu produced positive effects in the prevention of lesions caused by HPV, 

without causing genotoxic damage to the animals studied. 



  

XII 
 

 

Keywords: HPV, K14HPV6, mice, Grateloupia turuturu, micronucleus test, comet assay 

  



 
 

XIII 
 

Publicações relacionadas com o trabalho experimental realizado 

 

▪ Publicações em formato de painel em congressos nacionais: 

 

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

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

a Grateloupia spp. durante três semanas. X Jornadas de Genética e Biotecnologia, 7 a 9 de 

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

  

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

Costa (2018). Efeitos da suplementação de uma alga marinha, Grateloupia turuturu, em 

murganhos transgénicos K14HPV16. IV Encontro Nacional de Estudantes de Biotecnologia, 

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

 

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

Costa, R. Medeiros, M. Bastos, I. Gaivão, P. A. Oliveira (2018). Efeito da suplementação 

oral Grateloupia turuturu em parâmetros fisiológicos dos murganhos wild-type FVB/n. XI 

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

Portugal. 

  

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

P.A. Oliveira, M. Ginja, I. Gaivão (2018). Evaluation of Grateloupia turuturu genotoxicity 

test in FVB/n mice. Workshop - Innovation in Genomic Technologies, 29 de junho. 

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

 

 



  

XIV 
 

J.C. Almeida, S. Santos, T. Ferreira, P.A. Oliveira, R. M. Gil da Costa, I. Gaivão (2019). 

FPG treatment influence in comet assay evaluation of Grateloupia turuturu oral 

supplementation in K14HPV16 mice. XI Jornadas de Genética e Biotecnologia/ I Jornadas 

Ibéricas de Genética y Biotecnología, de 13 a 16 de março. Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, Vila Real, Portugal. 

 

▪ Publicações em formato de painel em congressos internacionais: 

 

J.C. Almeida, M.I. Andrade, S. Santos, T. Ferreira, M.S.S. Moutinho, P.A. Oliveira, R.M. 

Gil da Costa, I. Gaivão (2018). Comet assay evaluation of Grateloupia turuturu in the 

K14HPV16 model. I NoTes Congress, 22 a 23 de junho. Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, Portugal. 

  

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

Gaivão (2018). Histological consumption effects of a marine seaweed, Grateloupia turuturu, 

in K14HPV16 mice. 3rd International Workshop of HPV-related tumors, 3rd International 

Workshop of Biobank Tumors and DNA “Tumor & DNA Biobanks as a new frontier to study 

Cancer”, 22 a 24 de novembro. Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil. 

 

▪ Prémios: 

 

Prémio de 3º lugar de melhor poster, IV Encontro Nacional de Estudantes de Biotecnologia, de 

23 a 26 de março de 2018. Universidade da Beira Interior, Portugal. 

  



 
 

XV 
 

Índice 

 

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

1.1. Cancro .......................................................................................................................... 1 

1.1.1. O vírus do papiloma humano (HPV) .................................................................... 3 

1.1.2. Medidas de prevenção para o cancro do colo do útero ........................................ 5 

1.2. Algas marinhas ............................................................................................................ 6 

1.2.1. Algas vermelhas ................................................................................................... 8 

1.2.1.1. Grateloupia turuturu ..................................................................................... 9 

1.3. Modelos animais ........................................................................................................ 10 

1.3.1. O murganho como modelo animal ..................................................................... 10 

1.3.1.1. O murganho K14HPV16 ............................................................................. 11 

1.3.2. Bem-estar animal na investigação ...................................................................... 11 

1.4. Conceito de genotoxicidade ....................................................................................... 12 

1.4.1. Testes utilizados para avaliação genotóxica:...................................................... 13 

1.4.1.1. Ensaio cometa ............................................................................................. 13 

1.4.1.1.1. Vantagens do ensaio cometa .................................................................... 15 

1.4.1.1.2. Desvantagens do ensaio cometa ............................................................... 15 

1.4.1.2. Análise de micronúcleos ............................................................................. 16 

1.4.1.2.1. Tipos de células utilizadas ....................................................................... 17 

1.4.1.2.2. Tipos de micronúcleos ............................................................................. 17 

1.5. Parâmetros bioquímicos ............................................................................................ 18 

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

3. Material e métodos .......................................................................................................... 23 

3.1. Considerações ............................................................................................................ 23 

3.2. Alimentação dos animais ........................................................................................... 23 

3.2.1. Preparação da dieta ................................................................................................. 23 

3.2.2. Preparação da dieta com a alga marinha Grateloupia turuturu incorporada .......... 24 

3.2.3. Preparação dos pellets ............................................................................................. 24 

3.3. Animais .......................................................................................................................... 25 

3.3.1. Grupos e condições de manutenção ........................................................................ 25 

3.3.2. Registo dos parâmetros experimentais .................................................................... 26 

3.3.3. Registo do bem-estar animal ................................................................................... 26 



  

XVI 
 

3.3.4. Eutanásia ................................................................................................................. 28 

3.3.5. Análise histológica .................................................................................................. 29 

3.3.6. Análise bioquímica do plasma ................................................................................ 29 

3.3.7. Ensaio do cometa .................................................................................................... 30 

3.3.7.1. Preparação das lâminas .................................................................................... 30 

3.3.7.2. Preparação das células ...................................................................................... 30 

3.3.7.3. Lise celular ....................................................................................................... 31 

3.3.7.4. Tratamento com FPG ....................................................................................... 31 

3.3.7.5. Tratamento alcalino .......................................................................................... 31 

3.3.7.6. Eletroforese ...................................................................................................... 32 

3.3.7.7. Neutralização .................................................................................................... 32 

3.3.7.8. Coloração e visualização .................................................................................. 32 

3.3.8. Teste do micronúcleo .............................................................................................. 33 

3.3.8.1. Preparação dos esfregaços e coloração ............................................................ 33 

3.3.8.2. Observação ao microscópio ótico..................................................................... 33 

3.4. Análise estatística .......................................................................................................... 34 

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

4.1. Massa corporal dos animais ........................................................................................... 35 

4.2. Massas relativas e absolutas dos órgãos recolhidos ...................................................... 36 

4.3. Consumo de água e de alimento .................................................................................... 37 

4.4. Análise histológica ........................................................................................................ 37 

4.4. Análise histológica ........................................................................................................ 38 

4.5. Parâmetros bioquímicos ................................................................................................ 41 

4.6. Ensaio do cometa ........................................................................................................... 42 

4.7. Análise de micronúcleos ................................................................................................ 44 

5. Discussão .......................................................................................................................... 47 

6. Conclusão ......................................................................................................................... 53 

7. Referências bibliográficas .............................................................................................. 55 

 

 

 

 



 
 

XVII 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1 - Os seis hallmarks do cancro. Adaptado de (Hanahan e Weinberg, 2011). ...... XVIII 

Figura 2 - Microfotografia com classificação dos cometas através da análise da fluorescência 

observada nas suas caudas. Adaptado de (Subash, 2016). ....................................................... 16 

Figura 3 - A – Amostra de pellets de dieta com 10% de alga marinha Grateloupia turuturu 

incorporada. B – Amostra de pellets de dieta comercial. ......................................................... 25 

Figura 4 - Gráfico relativo à variação da massa corporal média (g) dos animais de cada grupo, 

ao longo do procedimento experimental (média ± erro padrão). ............................................. 35 

Figura 5 - Consumo médio de água (g) ao longo de cada semana de estudo e a sua média final, 

para cada um dos grupos (média ± erro padrão). ..................................................................... 37 

Figura 6 - Consumo médio de alimento (g) pelos animais, durante o período do estudo e a sua 

média, em cada um dos grupos (média ± erro padrão). ............ Erro! Marcador não definido. 

Figura 7 - Microfotografias de cortes histológicos de diferentes órgãos recolhidos, todos eles 

foram corados com hematoxilina e eosina, com uma ampliação de 200x. A – Hiperplasia da 

epiderme; B – Displasia da epiderme; C – Fígado normal; D – Fígado com hepatite de grau I; 

E – Rim normal; F – Rim com nefrite; G – Baço normal; H – Baço com hiperplasia da polpa 

branca. ...................................................................................................................................... 40 

Figura 8 - Valores médios do índice de dano genético (UA) dos danos basais (sem enzima) e 

danos oxidativos (com enzima) referentes ao ensaio cometa, nos diferentes grupos 

experimentais. .......................................................................................................................... 43 

Figura 9 - Valores referentes à sensibilidade resultante da ação da enzima (NSSFPG), obtidos 

pela diferença entre os valores de GDIFPG e GDI. .................................................................... 43 

Figura 10 - Microfotografias de linfócitos submetidos ao ensaio do cometa, com DNA com 

poucos danos basais (A) e com muitos danos (B), corados com DAPI e visualizados através do 

microscópio de fluorescência. .................................................................................................. 44 

Figura 11 - Valores relativos à contagem média de micronúcleos presentes em eritrócitos de 

murganho, por 1000 células. .................................................................................................... 44 

Figura 12 - Microfotografias de eritrócitos de sangue periférico de murganho, recorrendo ao 

uso do microscópio ótico (ampliação de 1000x), obtidas a partir de esfregaços corados com 

Giemsa, apresentando micronúcleos. ....................................................................................... 45 

 

file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721182
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721183
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721183
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721184
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721184
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721185
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721185
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721186
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721186
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721188
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721188
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721188
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721188
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721188
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721189
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721189
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721189
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721190
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721190
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721191
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721191
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721191
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721192
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721192
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721193
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721193
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção.docx%23_Toc22721193


  

XVIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página propositadamente deixada em branco 

 

 

  



 
 

XIX 
 

Índice de tabelas 

 

Tabela 1 - Classificação taxonómica da espécie Grateloupia turuturu. ................................... 9 

Tabela 2 - Tabela de limites críticos utilizada, com parâmetros e respetiva classificação 

(Adaptado de (Oliveira et al., 2017)). ...................................................................................... 27 

Tabela 3 - Médias e erros padrão das massas relativas (preto) e absolutas (cinzento) (g), dos 

órgãos recolhidos dos animais de cada grupo. ......................................................................... 36 

Tabela 4 - Lesões presentes nos diferentes órgãos recolhidos para análise histológica. ......... 39 

Tabela 5 - Valores referentes às médias e erros padrão para os parâmetros bioquímicos. ..... 41 

 

  

file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção%20prof%20Paula.docx%23_Toc22554559
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção%20prof%20Paula.docx%23_Toc22554559
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção%20prof%20Paula.docx%23_Toc22554560
file:///C:/Users/Jose%20Almeida/Desktop/2019%20-%20Dissertação%20de%20mestrado%20-%20José%20Almeida%20-%20Correção%20prof%20Paula.docx%23_Toc22554561


  

XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página propositadamente deixada em branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXI 
 

Lista de siglas e abreviaturas 

 

ALT – Alanina aminotransferase 

ANOVA – Análise de variância 

AP – Apurínico/apirimidínico 

AST – Aspartato aminotransferase 

BAK – Bcl-2 antagonist killer 

BSA – Albumina de soro bovino (do inglês 

Bovine serum albumin) 

DAPI – 4’,6’- diamidino-2-fenilindol 

DNA – Ácido desoxirribonucleico (do 

inglês Acid deoxyribonucleic) 

E – Região early 

EP – Erro padrão 

FISH – Hibridização in situ de 

fluorescência (do inglês Fluorescence in 

situ hybridization) 

FPG – Formamidopirimidina DNA 

glicosilase 

GDI – Índice de dano genético (do inglês 

Genetic damage index) 

GGT – Gama glutamil transferase 

HPV – Papilomavirus humano (do inglês 

Human Papillomavirus) 

K14 – Citoqueratina 14 

 

 

L – Região late 

LCR – Long control region 

LMP – Baixo ponto de fusão (do inglês 

Low melting point) 

NMP – Ponto de fusão normal (do inglês 

Normal melting point) 

NSS – Locais sensíveis à enzima (do inglês 

Net enzyme-sensitive sites) 

ORF – Open reading frames 

PBS – Tampão fosfato-salino (do inglês 

Phosphate buffered saline) 

PCR – Reação em cadeia da polimerase 

(do inglês Polymerase chain reaction) 

pRb – Proteína do retinoblastoma 

ROS – Espécies reativas de oxigénio (do 

inglês Reactive oxygen species) 

SPSS – Statistical package for the social 

sciences 

UA – Unidades arbitrárias 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro 

WHO – World Health Organization 

 

  



  

XXII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página propositadamente deixada em branco 

 

 



Introdução 

1 
 

 

1. Introdução 

 

1.1. Cancro 

 

O cancro é fundamentalmente um distúrbio genético que resulta de mutações somáticas 

ou germinativas em múltiplos genes que afetam a divisão celular e a proliferação. É considerado 

um dos maiores problemas de saúde pública, a nível mundial, com uma expetativa de surgirem 

cerca de 20 milhões de novos casos por ano até 2025 (Ferlay et al., 2015). Portanto, apesar dos 

mais recentes métodos terapêuticos e de diagnóstico disponíveis em oncologia, a incidência do 

cancro tem aumentado e não se perspetiva a curto prazo uma redução na sua incidência, sendo, 

portanto necessário investir na pesquisa a todos os níveis desta doença. 

O cancro resulta de uma acumulação progressiva de mutações em oncogenes ou genes 

supressores tumorais (Tomasetti et al., 2017). Estas mutações podem ter origem em erros que 

ocorrem na replicação do DNA, na exposição a fatores ambientais ou exógenos, ou serem 

hereditárias (Tomasetti et al., 2017; Brown e Razzaque, 2018).   

 Para uma melhor compreensão da biologia do cancro (Hanahan e Weinberg, 2011) 

atribuíram seis características (hallmarks) (figura 1) ao crescimento tumoral e a disseminação 

de metástases: 

▪ A manutenção do sinal proliferativo é considerada a caraterística mais importante no 

desenvolvimento de tumores, uma vez que a proliferação favorece a produção e 

libertação de sinais promotores de crescimento (mitogénicos) de forma descontrolada; 

▪ A evasão aos agentes supressores de crescimento permite à célula tumoral contornar os 

processos que controlam a sua proliferação e o seu crescimento, tanto por defeito nas 

vias de sinalização, como desencadear falhas em mecanismos de inibição resultantes do 

contato célula a célula; 

▪ A resistência à apoptose, isto é, à morte celular programada, através da desregulação 

dos fatores pro-apoptóticos, bem como através do potencial promotor de tumores por 

necrose; 
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▪ A imortalidade replicativa que provoca a evasão das células neoplásicas às barreiras 

proliferativas que limitam o número de divisões celulares; 

▪ A indução da angiogénese, ou seja, da capacidade de formação de novos vasos 

sanguíneos necessários para nutrir e oxigenar o tumor, e eliminar os resíduos 

metabólicos e o dióxido de carbono produzido durante a proliferação excessiva; 

▪ Ativação da invasão e das metástases, que é um processo composto por etapas, 

vulgarmente designada por cascata invasão-metástase. Este processo começa pela 

entrada das células cancerígenas nos vasos sanguíneos e linfáticos, seguido da sua 

extravasão para outros tecidos mais distantes, nos quais ocorre a formação de pequenos 

nódulos. Estes nódulos designam-se por micrometástases, que finalmente acabam por 

crescer, originando tumores macroscópicos. 

No entanto, em estudos mais recentes (Hanahan e Weinberg, 2017), foram adicionadas mais 

duas características, sendo elas: 

▪ A desregulação da energética e do metabolismo celular, que a partir da observação de 

certas culturas de células cancerígenas, foi possível verificar que estas aumentam a sua 

captação de glucose, não só para a produção de ATP, mas também como suporte às 

macromoléculas necessárias ao crescimento e á divisão celular; 

▪ Evasão à destruição imunitária. Os vírus oncogénicos expressam antigénios cuja origem 

é externa, para os quais o sistema imunitário, em condições normais, responde 

destruindo as células pré-cancerígenas. No entanto, existem células cancerígenas que 

conseguem resistir à imunidade, ou aos seus mecanismos, capacidade por vezes 

designada por immunoediting (Vinay et al., 2015). 
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1.1.1.  O vírus do papiloma humano (HPV)  

 

 Sabe-se que cerca de 20 a 25% de todos os casos de cancro registados no Homem se 

devem à ação de agentes infeciosos, desses cerca de 12% estão associados à ação de vírus. Para 

além destes, o desenvolvimento do cancro pode ser causado, por outros agentes nomeadamente 

as bactérias, ou parasitas, em situações mais raras (Masrour-Roudsari e Ebrahimpour, 2017). A 

prevalência do cancro associada com estes agentes varia nas diferentes regiões do mundo, sendo 

superior nos países em desenvolvimento (Parkin, 2006). Entre os vírus responsáveis pelo 

desenvolvimento de cancro, o vírus do papiloma humano (HPV) ocupa uma posição de 

destaque, ao ser responsável por cerca de 610 000 novos casos de cancro e 250 000 mortes, por 

ano, segundo dados da World Health Organization (WHO), sendo uma das principais causas 

de morte nos indivíduos do sexo feminino que morrem com cancro (Araldi et al., 2018). 

Figura 1 - Os seis hallmarks do cancro. Adaptado de (Hanahan e Weinberg, 2011). 
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O vírus do HPV tem como principal alvo as células epiteliais da pele e das mucosas do 

ânus, dos órgãos genitais e da cavidade oral, abrangendo uma grande variedade de vertebrados 

(Zheng e Baker, 2006; Mirabello et al., 2017). A infeção persistente causada por este vírus está 

associada ao desenvolvimento de cancro do colo do útero na mulher. No entanto, existem 

evidências de que o vírus do HPV está ainda relacionado com outros tipos de cancro, como o 

do ânus, da vulva, da vagina, do pénis e da orofaringe (Chikandiwa et al., 2019). O HPV16 é 

um dos tipos de HPV, mais estudado, com maior potencial carcinogénico, utiliza a maquinaria 

de replicação da célula hospedeira e é responsável por 70% dos casos de cancro do útero (Cullen 

et al., 2015).  

 O HPV pertence à família Papillomaviridae e é um pequeno vírus envelopado de dupla 

cadeia de DNA circular, tem aproximadamente 8000 pares de bases no seu genoma e contem 

oito a nove open reading frames (ORFs) (Mirabello et al., 2018), dividindo-se em três regiões 

distintas, a região early (E), a região late (L) e a região long control region (LCR) (Cerqueira 

e Schiller, 2017). Destes ORFs, seis são classificados como E, expressando as proteínas E1, E2, 

E4, E5, E6 e E7 e dois como L, codificando as proteínas estruturais L1 e L2, associadas à 

cápside viral, de acordo com os seus padrões de expressão (Harden e Munger, 2017; Oyervides-

Muñoz et al., 2018). Quanto à região LCR, esta contém aproximadamente 10% do genoma da 

maior parte dos papilomavírus (850 pares de bases) e desempenha um papel importante na 

regulação da expressão viral (Bernard, 2013; Estêvão et al., 2019), contendo todos os elementos 

necessário aos processos de replicação e transcrição (Van Doorslaer, 2013). 

 Pouco tempo após a descoberta do primeiro tipo de HPV com caráter oncogénico (o 

HPV16), verificou-se que as proteínas virais E6 e E7 estavam sempre expressas nas células 

HPV positivas, constituindo uma componente chave para a manutenção da malignidade das 

células cancerígenas. No caso da oncoproteína E6, ao ser responsável por atuar sobre a proteína 

p53, degradando-a (Estêvão et al., 2019) e sobre a BAK, proteína pro-apoptótica pertencente à 

família das Bcl-2 (Wang et al., 2009), cuja perda inibe a sua principal função de supressão de 

tumores (Chong et al., 2019), através da apoptose. Para além disso a oncoproteína E6 interfere 

ainda na regulação da organização da actina do citoesqueleto, estando por isso diretamente 

ligada ao processo de metastização tumoral (Oyervides-Muñoz et al., 2018). Relativamente à 

oncoproteína E7, esta interage, tal como a E6, com as proteínas supressoras de tumores. No 

entanto, a E7 atua na desregulação da função supressora de tumores da proteína do 

retinoblastoma (pRb). Deste modo, o ciclo celular é alterado, ao fazer com que as células em 
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estado de repouso reentrem na fase S da interfase, permitindo a amplificação do genoma viral 

em células que em condições normais teriam interrompido o seu ciclo celular (Ryu, 2016). 

A inibição da expressão destes dois genes nas células HPV positivas, faz com que as células 

entrem rapidamente em senescência celular (Hoppe-Seyler et al., 2018). Este método mostrou 

ser útil e vantajoso, podendo ser aplicado tanto no tratamento de células cancerígenas, como 

em lesões displásicas (Jabbar et al., 2009), lesões estas que antecedem a formação de um cancro 

(Haugsdal e Ryan, 2015).  

Existem outros fatores de risco que podem potenciar o aparecimento do cancro do colo 

do útero, tais como, a obesidade, o tabagismo (Appleby et al., 2006), ser portador do vírus da 

imunodeficiência humana (Tugizov et al., 2013), do herpes simplex, tipo 2 (Jones, 1995), 

infeção por Chlamydia spp (Josefson, 2001), o uso de contracetivos orais durante muito tempo 

(Vanakankovit e Taneepanichskul, 2008), ou da ingestão do dietilestilbestrol, composto 

estrogénio sintético muito utilizado entre as décadas de 40 a 70 na prevenção de abortos 

espontâneos (Laronda et al., 2012). 

 

1.1.2. Medidas de prevenção para o cancro do colo do útero 

 

O cancro do colo do útero pode ser prevenido através da vacinação, como medida 

primária, visto que as vacinas existentes são bastante seguras e efetivas (Lee et al., 2018). No 

entanto, as vacinas têm um custo bastante elevado e nem todas as pessoas têm acesso às 

mesmas, sendo a sua taxa de acesso muito inferior a outras vacinas (Lee et al., 2018). Portanto, 

vários países têm adotado medidas e programas para a comparticipação das vacinas, tendo estas 

vindo a ser progressivamente implementadas num número crescente de países por todo o mundo 

(Abi Jaoude et al., 2018). Portugal foi um dos primeiros países do mundo a introduzir a 

vacinação para o HPV. A partir de 2008, a vacina passou a ser gratuita para quem está 

englobado no Programa Nacional de Vacinação, aprovado pela Direção Geral de Saúde, sendo 

considerado um caso de sucesso, pois em uma década após a introdução deste programa 

verificou-se uma cobertura de 90% dos indivíduos incluídos nos grupos alvo para a vacinação. 

Atualmente existem três vacinas comerciais profiláticas disponíveis para o HPV. O Cervarix, 

vacina bivalente, para o HPV16 e 18. O Gardasil, vacina quadrivalente para o HPV16 e 18, 

bem como para o HPV6 e 11, que são responsáveis pela formação de verrugas genitais. E o 
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Gardasil-9, tal como o nome indica, é uma vacina preventiva para 9 tipos de HPV (16, 18, 6, 

11, 31, 33, 45, 52 e 58) (Schiller e Lowy, 2018; Sankaranarayanan et al., 2018). Quanto aos 

preços das vacinas, esses são mais altos, quanto maior for o grau de abrangência de tipos de 

HPV que cada uma confere. Estas vacinas caraterizam-se por conter partículas virus-like, ou 

seja, são partículas, ou nanoestruturas sintetizadas in vitro que são morfologicamente idênticas 

aos vírus. Estas conferem vantagens pela sua utilização, em relação a outros tipos de vacinas, 

uma vez que, apesar de serem compostas por proteínas presentes na constituição da cápside do 

vírus, não apresentam material genómico e estimulam ainda o sistema imunitário através do 

reconhecimento de subunidades repetitivas, desencadeando uma grande resposta celular e 

imunitária humoral (Fuenmayor et al., 2017).  

Para além da vacinação, muitos países desenvolvidos promovem programas de rastreio 

do cancro do colo do útero. Quer através da análise da citologia cervical, como pela realização 

do teste para a deteção do HPV, pela técnica de reação em cadeia da polimerase, reduzindo 

bastante a incidência e a mortalidade causada por esta doença (Tifaoui et al., 2018). Em 

Portugal são realizados programas de rastreio desde 1990, através do método do Papanicolau, 

no entanto os dados obtidos apenas mostram uma cobertura de 40% da população elegível 

(Costa et al., 2017). 

 

1.2. Algas marinhas 

 

 Os organismos marinhos representam mais de 80% de todas as espécies vegetais e 

animais no mundo, oferecendo uma enorme variedade e diversidade de novos compostos 

biologicamente ativos (Jha e Zi-rong, 2004). Entre eles, temos as algas, que são dos mais ricos 

e promissores, no que diz respeito à sua utilização como fonte de metabolitos bioativos 

primários e secundários (Faulkner, 2002; de Almeida et al., 2011; Rahelivao et al., 2015). As 

algas são seres vivos bastante simples, que podem apresentar apenas uma célula (unicelulares) 

ou pluricelulares. Podem variar bastante em termos de tamanho, desde os 3µm aos 70m de 

comprimento (Hillison, 1977). As algas possuem uma grande variedade de pigmentos 

fotossintéticos, que se dividem em três grupos principais, as clorofilas, os carotenóides e as 

ficobilinas. Juntos, este conjunto de pigmentos permitem que as algas possam absorver luz, 

sendo também responsáveis pela sua cor, dependendo das quantidades que possuem de cada 
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pigmento (Munier et al., 2015). Portanto, e de acordo com os três principais grupos de 

pigmentos fotossintéticos, existem também três grupos principais de macroalgas, as algas 

castanhas (filo Ochrophyta, classe Phaeophyceae), as algas verdes (filo Chlorophyta), e as 

algas vermelhas (filo Rhodophyta) (Figura1 ) (Gnanavel et al., 2019). 

As algas marinhas são desde há muito tempo utilizadas e reconhecidas como um 

alimento funcional pelas suas propriedades medicinais, em particular em países asiáticos, 

nomeadamente na China, no Japão, na Coreia do Norte e do Sul, nas Filipinas e na Indonésia. 

O consumo das algas tem maior destaque no Japão onde representa cerca de 20% da dieta diária 

da população, com um consumo médio de 5,3 g por dia. Assume-se que o consumo de algas 

está associado à elevada esperança média de vida registada na população japonesa (Brown et 

al., 2014a). No entanto, pensa-se que o consumo de algas se tenha iniciado há muito tempo 

atrás, pelos ancestrais que habitavam as zonas costeiras do planeta (Mouritsen et al., 2017; 

Lloréns, 2018). Para além da longa história que estes países partilham entre si, fazendo parte 

da sua cultura, o consumo de algas marinhas é também muito importante para a dieta dos seus 

habitantes, uma vez que fornecem vitaminas e minerais importantes, como o ferro e o cálcio 

(Pereira, 2011). O consumo de algas também é importante para o desenvolvimento cerebral 

(Cornish et al., 2017), uma vez que contêm elementos essenciais, como o ómega-3, ómega-6 

(ácidos gordos), taurina, magnésio, zinco, vitamina B12 e iodo (MacArtain et al., 2007; Pereira, 

2011; Holdt e Kraan, 2011; Pomin, 2011; Brown et al., 2014b; Mouritsen et al., 2018). As algas 

marinhas são ainda ricas em polissacáridos não digeridos pelas enzimas intestinais. Por isso são 

consideradas uma importante fonte prebiótica, uma vez que ao não serem digeridas no trato 

gastrointestinal superior, acabam por servir de substrato para as bactérias benéficas que aí 

crescem, beneficiando também deste modo a saúde do consumidor (Qin, 2018).  

Durante as últimas quatro décadas vários estudos foram realizados nos quais muitos 

compostos foram descobertos e isolados a partir de diversos organismos marinhos, sendo que 

muitos destes demonstraram ter um potencial benéfico para a saúde (Faulkner, 2002). 

Atualmente, mais de 60% dos fármacos utilizados provém de compostos naturais com 

propriedades terapêuticas comprovadas, nomeadamente propriedades anticancerígenas, 

antibióticas e anti-inflamatórias (Molinari, 2009; Folmer et al., 2010; Harvey et al., 2015; 

Ferreira et al., 2018). 

O mesmo se verifica com o uso das algas marinhas, cujos benefícios do seu consumo 

estão comprovados através da realização de estudos epidemiológicos, onde se verificou que o 
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consumo de dietas com elevado teor em algas confere uma maior proteção contra o cancro, 

nomeadamente, o cancro do pâncreas, o cancro colorretal e o cancro da mama (Tokudome et 

al., 2001; Moussavou et al., 2014). 

Apesar do desenvolvimento de medicamentos cada vez mais eficazes, mais específicos 

e em maior abundância, é necessário não esquecer as alterações genéticas e epigenéticas, 

responsáveis pelo aumento da resistência a fármacos, um dos principais motivos para os casos 

de insucesso da quimioterapia no tratamento do cancro (Florea e Büsselberg, 2013). Portanto, 

as comunidades médica e científica têm procurado novas soluções, sendo uma delas a 

combinação da administração de fármacos anticancerígenos convencionais, juntamente com 

compostos naturais presentes em variados tipos de dietas, reduzindo a quantidade de fármacos 

utilizados e permitindo reduzir os seus efeitos tóxicos sobre as células normais (Tanos et al., 

2002; Wang et al., 2002; Sharma et al., 2004; Tyagi et al., 2004; HemaIswarya e Doble, 2006; 

Wang et al., 2007; Wei et al., 2007; Akao et al., 2008; Banerjee et al., 2009; Kapadia et al., 

2013). 

 

1.2.1. Algas vermelhas 

 

 As algas vermelhas, pertencem ao filo Rhodophyta e são um dos grupos mais antigos de 

organismos eucarióticos (Archaeplastida), segundo evidências fósseis (Brawley et al., 2017). 

Estas macroalgas são quase exclusivas de zonas marinhas, tal como as algas castanhas e ao 

contrário das algas verdes, apesar de existirem algumas espécies de água doce. A sua cor 

vermelha deve-se ao facto de possuírem ficoeritrina, pigmento fotossintético que reflete a cor 

vermelha e absorve as cores pertencentes à gama do azul (Hashim e Chu, 2004). Possuem 

também outros pigmentos, como a clorofila a, as xantófilas, os carotenóides e a ficocianina, na 

forma de ficobilissomas, em tilacóides não empilhados. No entanto, não apresentam clorofila b 

nem c (Yoon et al., 2006). O filo Rhodophyta é um filo grande, em termos de abrangência de 

espécies, englobando mais de 6500, com uma grande diversidade morfológica entre si (Ragan 

et al., 1994). 

Através da análise do genoma de algumas espécies de algas vermelhas, verificou-se que 

este é bastante curto quando comparado a outras espécies de eucariotas, com genomas 

compreendidos entre 6000 a 10000 genes. Muitas vezes este número é associado, ou explicado 
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pela perda de vários componentes corporais, como por exemplo, a ausência de flagelo nas suas 

células vegetativas, esporos e gâmetas. Bem como pela perda de fitocromos, ou de determinadas 

vias de sinalização (Yoon et al., 2016). Ao longo da sua evolução, adquiriram plastídeos, por 

endossimbiose, sendo eles muito importantes na fixação de carbono, síntese de ácidos gordos e 

outras necessidades metabólicas (Brawley et al., 2017).  

 

1.2.1.1. Grateloupia turuturu 

 

Tabela 1 - Classificação taxonómica da espécie Grateloupia turuturu. 

Reino Plantae 

Filo Rhodophyta 

Classe Florideophyceae 

Ordem Halymeniales 

Família Halymeniaceae 

Género Grateloupia 

Espécie Grateloupia turuturu 

 

A espécie Grateloupia turuturu, é considerada a maior espécie de alga vermelha do 

mundo, em termos de tamanho (Simon et al., 2001) e uma das mais difundidas espécies de algas 

invasoras (Marston e Villalard‐Bohnsack, 2002; Mathieson et al., 2008; Cecere et al., 2011). 

Por esse motivo, a sua introdução pode revelar-se um verdadeiro problema, provocando 

alterações nas comunidades naturais presentes (fauna e flora) e causando também perdas 

económicas significativas, sendo necessária a implementação de medidas para conter a sua 

rápida expansão. Uma vez que até ao momento relativamente poucos estudos de caráter 

ecológico foram realizados, de maneira a reverter a situação (Mathieson et al., 2003; Mathieson 

et al., 2008; Janiak e Whitlatch, 2012). 

Esta espécie de alga vermelha é nativa do Japão, mas pode também ser encontrada ao 

longo das costas Atlânticas da Europa e da América do Norte, bem como ao longo do Mar 

Mediterrâneo (Cremades e Criado, 2004). Mais recentemente, foi também encontrada na 

Austrália e na Nova Zelândia (Saunders e Withall, 2006; D'Archino et al., 2007). Normalmente 
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localiza-se um pouco por toda a zona intertidial da costa, incluindo zonas rochosas onde há 

maior exposição a variações de intensidade luminosa, temperatura e salinidade (Simon et al., 

1999). Caracteriza-se por apresentar um talo folioso de coloração rosada a vermelho 

acastanhado, bem como uma textura gelatinosa e escorregadia. Pode crescer individualmente, 

embora seja mais comum crescer em grupo (Villalard-Bohnsack e Harlin, 1997). 

Muitas vezes, a espécie identificada como Grateloupia doryphora, é na verdade a 

espécie Grateloupia turuturu, nas zonas do Mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico (Mulas e 

Bertocci, 2016). Esta descoberta foi feita através do uso de morfologia comparativa e de análise 

molecular (Gavio e Fredericq, 2002), provando que as anteriores identificações estavam na 

verdade erradas (Araujo et al., 2011). 

 

1.3. Modelos animais 

 

 Os modelos animais desempenham um papel de elevada importância no ramo da 

investigação científica, uma vez que permitem que haja uma melhor compreensão 

fisiopatológica de determinadas doenças, bem como o teste in vivo de novos agentes 

terapêuticos. No entanto, para se ser considerado um bom modelo animal é necessário este 

tenha uma boa capacidade de translação para o ser humano (Haugabook et al., 2018).  

 

1.3.1. O murganho como modelo animal 

 

 Durante mais de 100 anos, o murganho (Mus musculus) tem sido utilizado como modelo 

animal, sendo extremamente útil para a investigação científica principalmente na área da 

genética (Paigen, 2003a; Paigen, 2003b; Chang et al., 2017). Apesar de inicialmente serem 

utilizados para o estudo do cancro e na área da imunologia, o uso do murganho tornou-se 

gradualmente mais comum, passando a ser utlizado para o estudo de doenças nas mais diversas 

áreas, nomeadamente em doenças de desenvolvimento, a nível metabólico, neurológico e 

comportamental (Bedell et al., 1997; Cutler e Kassner, 2009). A sua utilidade e vantagens 

devem-se a várias caraterísticas importantes que possuem, tais como as semelhanças 

fisiológicas e anatómicas com o Homem (Vanhooren e Libert, 2013). O seu preço e custos de 
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manutenção são relativamente baixos, comparativamente a outras espécies, são capazes de 

gerar várias gerações num curto período de tempo, possuindo também uma curta esperança de 

vida, o que permite também efetuar estudos relacionados com o envelhecimento (Flurkey et al., 

2007). 

O seu genoma encontra-se já totalmente sequenciado, desde 2002, aumentando ainda 

mais a sua relevância como organismo modelo (Yoshiki e Moriwaki, 2006). Por isso, os estudos 

realizados nesta espécie contribuem bastante para uma melhor compreensão da biologia 

humana, apesar de que a investigação em murganhos nem sempre poder ser “traduzida” para o 

ser humano, devido a algumas diferenças entre os dois genomas, ou seja há genes que não são 

partilhados pelas duas espécies (Perlman, 2016). 

 

1.3.1.1. O murganho K14HPV16 

 

 Já no âmbito da investigação relacionada com o vírus do HPV, foi desenvolvido o 

modelo de murganho transgénico K14HPV16. A este modelo foi inserido o gene promotor de 

citoqueratina humano (K14), que regula a região early do HPV16, contendo os oncogenes E6 

e E7 (Volberding e Palefsky, 2006). Deste modo, o murganho desenvolve diversos tipos de 

lesões cutâneas proliferativas, com predominância para as hiperplasias, papilomas e condilomas 

(Arbeit et al., 1994) semelhantes às identificadas no Homem infetado por este vírus (Stanley, 

2012).  

 

1.3.2. Bem-estar animal na investigação 

 

 Quaisquer que sejam os estudos envolvendo o teste de substâncias que podem apresentar 

algum tipo de toxicidade, existe a possibilidade de infringir, dado que pode resultar em lesões, 

doenças e até mortalidade, que não são esperadas nos animais (Hendriksen, 2011). Portanto, 

existe sempre um certo risco inerente ao realizar um determinado estudo desta natureza 

(Patlewicz et al., 2015). De maneira a reduzir o sofrimento desnecessário dos animais de 

laboratório a a comunidade científica assumiu a importância de serem implementados endpoints 

humanos, obedecendo sempre aos princípios do bem-estar animal, que têm como base os 3 R’s 
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(replacement, reduction, refinement), introduzidos por Russell e Burch em 1959 (Tannenbaum 

e Bennett, 2015). Os endpoints podem ser definidos como o ponto a partir do qual a mínima 

dor ou a angústia sentida pelo animal deve ser prevenida, limitada ou aliviada. Os princípios 

básicos deste conceito têm como principal critério, evitar ou reduzir a dor e o stresse causados 

aos animais em estudo, tanto em intensidade como em duração, podendo em último caso incluir 

a eutanásia dos animais antes do fim do estudo experimental, que deve ser sempre bem 

justificada e aprovada (Stokes, 2002). Para tal é feita uma avaliação de parâmetros, 

morfofisiológicos e comportamentais aos animais, considerados pertinentes para o 

procedimento experimental em causa. Esta avaliação consiste numa simples e rápida 

observação, na maior parte dos parâmetros, de maneira a detetar ou não alterações, assim como 

outras informações que possam ser úteis. A cada um dos parâmetros é atribuída uma pontuação 

que é registada periodicamente. Este sistema de pontuação possui um limite, que caso seja 

atingido, ou ultrapassado, pela soma das pontuações de cada parâmetro individual, indica que 

o animal deve ser eutanasiádo. Cada experiência deve ter o seu próprio sistema de scoring, não 

só porque os endpoints diferem entre si consoante o procedimento, ou a espécie utilizada, mas 

também porque ao ser mais específico, acaba por conferir uma maior sensibilidade. Para além 

disso, é sempre esperado que novos e melhores métodos, ou estratégias sejam gradualmente 

incorporadas nos endpoints humanos, devido aos constantes avanços científicos e tecnológicos.  

 

1.4. Conceito de genotoxicidade 

 

 A genotoxicidade é um termo utilizado para designar o estudo dos efeitos provocados 

por um determinado agente físico, químico ou biológico no material genético de um organismo. 

A genotoxicidade de um agente é medida pela quantificação dos danos que este provoca, como 

por exemplo o caso das aberrações cromossómicas que se verificam na análise de micronúcleos, 

o ensaio cometa e outros tipos de mutações que resultam de danos no DNA (Nikolova et al., 

2017). Portanto, quanto maior o número de testes de genotoxicidade realizados, maior é a 

probabilidade de se identificarem lesões no DNA. 
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1.4.1. Testes utilizados para avaliação genotóxica: 

 

1.4.1.1. Ensaio cometa 

 

 O ensaio cometa, ou eletroforese em gel de célula única, é uma técnica que foi 

introduzida pela primeira vez por dois investigadores suecos (Ostling e Johanson, 1984). No 

entanto, a versão que atualmente é usada foi introduzida mais tarde por Singh et al. (1988), que 

desenvolveu uma versão alcalina (pH>13) (Karlsson et al., 2015), visto que certos tipo de lesões 

no ácido desoxirribonucleico são difíceis de detetar, sob a forma de quebras, quando esta 

modificação não é implementada (Ding et al., 2016). 

 Esta técnica é frequentemente utilizada com o objetivo de medir quebras em cadeias 

simples e duplas de DNA, em células eucarióticas individuais, causadas pela ação dos agentes 

genotóxicos a que estão expostas (Olive e Banath, 2006). Pode também ser adaptada para 

avaliar a sua capacidade de reparação, pela deteção de danos oxidativos, através do uso de 

enzimas específicas, que produzem quebras nos locais danificados (Azqueta e Collins, 2013). 

É também utilizada na deteção de locais alcali-lábeis nas cadeias de DNA (Osipov et al., 2014), 

isto é, locais onde há ausência de bases de DNA (purinas ou pirimidinas), que contribuem para 

o aumento das quebras nas cadeias de DNA. Os locais alcali-lábeis têm uma maior expressão 

quanto maior o tempo de exposição à solução alcalina. Para além disso, o ensaio cometa pode 

ser ainda utilizado na deteção de agentes capazes de originar ligações cruzadas no DNA 

(Pfuhler e Wolf, 1996). No ensaio cometa, as quebras são detetadas nas células 

individualmente, portanto os principais requisitos para a sua realização são a obtenção de 

células individualizadas em suspensão e num estado o mais preservado possível, de modo a 

evitar outro tipo de lesões que possam influenciar os resultados (Collins, 2014).  

 Apesar do ensaio cometa detetar apenas danos no DNA sob a forma de quebras nas suas 

cadeias, a sua modificação, ou adaptação pode torná-lo importante na verificação de hipóteses. 

Algumas das suas aplicações são a investigação dos efeitos antioxidantes de um determinado 

tipo de dieta, em estudos de ecotoxicologia com recurso a organismos sentinela, ou seja, bons 

indicadores biológicos (Azqueta et al., 2009; Augustyniak et al., 2016), detetar quebras 

induzidas no DNA para testar certos tratamentos (Brunborg et al., 2015). Outra importante 

adaptação, foi a combinação entre o ensaio cometa e a técnica de FISH (Fluorescence in situ 
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hybridization), designando-se por Comet-FISH, permitindo obter informação sobre danos no 

DNA, em domínios específicos de um determinado gene (Kumaravel et al., 2009; Augustyniak 

et al., 2016). 

 Quanto à medição de danos oxidativos, o stresse oxidativo está relacionado com o 

balanço entre a formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) e a ação das defesas 

antioxidantes naturais das próprias células (Guilherme et al., 2010), sendo a segunda principal 

causa de quebras em cadeia dupla de DNA, logo depois das quebras ocorridas nos cromatídeos, 

na fase S da interfase, em células mitóticas (Lieber, 2010). Quando se observam valores 

anormais de acumulação de espécies reativas, podemos estar perante uma grande variedade de 

doenças humanas, entre as quais, doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias, doenças 

metabólicas e cancro. Isto deve-se ao facto de que o mecanismo responsável pelo aumento 

significativo da acumulação de espécies reativas de oxigénio (ROS) envolver a danificação de 

biomoléculas, como os nucleótidos, os lípidos e as proteínas (Darzynkiewicz et al., 2011). 

Acumulação esta que resulta da formação contínua de ROS sob a forma de produtos de 

metabolismo celular, em resposta a fatores externos ou estilos de vida (Silva et al., 2015). 

 Para perceber os danos oxidativos no DNA, causados por um determinado agente, o 

ensaio cometa pode ser modificado para aumentar a sua sensibilidade, através do uso de 

endonucleases (Collins, 2004). Uma das endonucleases mais utilizadas é a 

formamidopirimidina DNA glicosilase (FPG), enzima de reparação, que reconhece e remove 

bases oxidadas no DNA danificado (Fracasso et al., 2006). A FPG provoca uma quebra na 

ligação N-glicosídica no DNA, entre a base alvo e a desoxirribose, libertando assim esta base, 

deixando um sítio apurínico/apirimidínico (AP) no DNA, sítios estes que são convertidos em 

roturas (Gentil et al., 1992; Krokan et al., 1997). 

 O ensaio cometa pode ser realizado com amostras de sangue periférico, células de 

mamífero em cultura, tecidos desagregados, hemolinfa, ou até em núcleos isolados extraídos 

de plantas (Collins, 2014). Para além disso, o ensaio cometa tem a vantagem de poder ser feito 

em células que não se encontram em proliferação celular, ao contrário de outros testes de 

genotoxicidade, ou de testes usados para deteção de mutações génicas em mamíferos, como se 

verifica no teste do micronúcleo, ou nos testes de deteção de aberrações cromossómicas 

(Bankoglu et al., 2018).  
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 Nesta técnica a quantificação dos danos no DNA é feita através da medição das caudas 

que se formam pela migração do DNA das células, sendo estas tanto maior quanto maior o grau 

de degradação do mesmo, que, deste modo apresentam um aspeto que se assemelha a um 

cometa (Figura 2). As células, em lâminas de vidro, são acamadas em agarose, lisadas e 

finalmente sujeitas a uma eletroforese, cujos cometas resultantes possuem uma cabeça, onde se 

localiza o DNA intacto e uma cauda onde se encontram os fragmentos resultantes das quebras 

de DNA, que migram ao longo de um campo elétrico em direção ao polo positivo (ânodo) 

(Hartmann et al., 2003). Posteriormente, as lâminas são observadas num microscópio de 

fluorescência (Afanasieva e Sivolob, 2018) para quantificação do DNA na cabeça e na cauda. 

 

1.4.1.1.1. Vantagens do ensaio cometa 

 

 Esta técnica é de fácil execução, de elevada sensibilidade e versátil. A sua realização 

pode ser feita num curto espaço de tempo, sendo também relativamente económica (Collins, 

2004). Outra vantagem, que tornou esta técnica particularmente importante, foi a sua aplicação 

em trabalhos onde é difícil, ou não é possível, implementar ensaios citogenéticos ou 

moleculares. Por esse motivo, o ensaio cometa começou a ser aplicado a uma grande variedade 

de organismos, desde as plantas, anelídeos, crustáceos, insetos, bivalves, gastrópodes, peixes, 

anfíbios e claro, os mamíferos (Jha, 2008). 

 

1.4.1.1.2. Desvantagens do ensaio cometa 

 

 Apesar da sua utilidade, o ensaio cometa apresenta também algumas desvantagens, 

como o facto de haver sempre algumas variações na determinação das lesões no DNA. Estas 

variações podem dever-se ao facto de existirem diversos protocolos experimentais para o ensaio 

cometa, bem como diferentes opções na realização prática da técnica. Outra desvantagem 

resulta da subjetividade na observação e classificação dos cometas, onde ocorrem variações, 

que podem resultar em resultados variáveis (Brunborg et al., 2015). 
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1.4.1.2. Análise de micronúcleos 

 

O teste do micronúcleo, tal como o ensaio cometa, é um indicador muito utilizado na 

avaliação genotóxica de agentes físicos, químicos e biológicos capazes de provocarem 

alterações no material genético das células eucarióticas. Para além de micronúcleos, podem 

também ser designados por corpos de Howell-Jolly, a partir dos apelidos de William Howell e 

Justin Jolly; investigadores que os identificaram no final do século XIX (Howell, 1890; Sears 

e Udden, 2012; Luzhna et al., 2013). A análise das frequências de micronúcleos é vista como 

uma alternativa aos métodos citogenéticos clássicos, para detetar e estudar os efeitos que 

surgem nos indivíduos expostos a agentes mutagénicos ou carcinogénicos (Agostini, 1993). 

Na análise de micronúcleos, é importante saber quais as células que sofreram pelo 

menos uma divisão celular após o contacto com um determinado agente, de maneira a poder 

medir o grau de dano cromossómico causado. Nesse sentido, Fenech eMorley (1985) 

propuseram um método de bloqueio da citocinese, utilizando citocalasina b. A citocalasina b é 

uma micotoxina extraída a partir do fungo da espécie Helminthosporium dematioideum, 

inibindo a citocinese sem bloquear a mitose. Deste modo obtêm-se células binucleadas que 

permitem uma identificação mais fácil e eficiente (Doherty et al., 2016). 

Figura 2 - Microfotografia com classificação dos cometas através da análise da fluorescência observada 

nas suas caudas. Adaptado de (Subash, 2016). 
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De acordo com Bochtler et al. (2019), a probabilidade de ocorrência de erros na 

segregação dos cromossomas e dar origem à formação de micronúcleos, é tanto maior quanto 

maior for o tamanho dos cromossomas. A deteção através do teste do micronúcleo é 

amplamente utlizada, como uma medida de deteção a curto prazo de mutações, porque permite 

uma rápida verificação dos danos cromossómicos, em comparação com outros testes, ou 

ensaios usados para a deteção de anomalias cromossómicas (Sarto et al., 1987).  

 

1.4.1.2.1. Tipos de células utilizadas 

 

Este método caracteriza-se por ser simples, de fácil contagem, preciso e pode ser 

aplicado a diferentes tipos de células (Kirsch-Volders et al., 2011). Quando realizado em 

mamíferos, normalmente são extraídas células da medula óssea ou de sangue periférico, para 

observação de micronúcleos em eritrócitos. Para além destas, também podem ser usadas células 

provenientes de outros órgãos e tecidos, como, por exemplo o fígado ou em tecidos tumorais. 

Geralmente são utilizadas células que já sofreram pelo menos uma divisão celular, porque os 

micronúcleos, apesar de poderem ocorrer em qualquer tipo de célula ou organismo, para 

poderem ser observados, é necessário que ocorra divisão celular (Agostini, 1993). 

 

1.4.1.2.2. Tipos de micronúcleos 

 

Os micronúcleos são corpos muito semelhantes ao núcleo de uma célula, sendo 

formados por cromatina. São limitados por uma membrana e são visíveis em células em 

interfase, mas possuem menores dimensões, no entanto têm uma origem diferente dos núcleos 

das células. Para além disso, os micronúcleos podem ser inseridos em duas categorias 

diferentes, de acordo com o seu tipo de formação. Estes podem resultar de quebras 

cromossómicas (clastogénese), designação dada às alterações estruturais, onde fragmentos 

cromossómicos ou cromossomas inteiros são ancorados, provocando falhas ao nível da 

segregação dos cromossomas (Russo e Degrassi, 2018). Ou através da rotura do aparelho 

mitótico (aneugénese), designação dada à ocorrência de alterações numéricas, ou aneuploidias 

(Parry e Parry, 2006). No entanto, estes fenómenos foram demonstrados, recorrendo a outras 
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técnicas, como a aplicação da técnica de Hibridização in situ de fluorescência (FISH), com a 

utilização de sondas centroméricas e teloméricas (Russo et al., 1996). Quando se trata de 

eritrócitos, os micronúcleos são o único componente que apresenta DNA, uma vez que o núcleo 

principal é expelido durante o processo de eritropoiese em mamíferos (Hayashi, 2016). 

 

1.5. Parâmetros bioquímicos 

 

 Dos diferentes tipos de biomarcadores existentes, os marcadores bioquímicos são 

importantes em trabalhos de investigação, pois estes podem ser avaliados com relativa 

facilidade em fluídos corporais. O seu uso tem grande aplicação no diagnóstico das doenças 

(Aulbach e Amuzie, 2017) . 

De entre as várias proteínas que se podem determinar num teste bioquímico, a albumina 

é a que mais contribui para o total de proteínas séricas, uma vez que é a mais abundante no 

plasma sanguíneo. Esta proteína é sintetizada e secretada exclusivamente pelo fígado, portanto 

é utilizada como um indicador de função hepática e como marcador do estado nutricional. No 

organismo desempenha funções importantes, porque regula a distribuição de fluídos corporais, 

ajuda no transporte de substratos e na manutenção da pressão oncótica do plasma (Hülshoff et 

al., 2013). Assim, a sua diminuição sérica pode traduzir problemas de saúde. Porém em 

situações agudas é um marcador com pouca sensibilidade, porque apresenta uma longa 

semivida (cerca de 20 dias) (Alcorta et al., 2018). 

A alanina aminotransferase (ALT) e o aspartato aminotransferase (AST) são dois 

fosfatos piridoxais do fígado; ambas são enzimas envolvidas nos processos de gluconeogénese 

e de metabolismo dos aminoácidos. Portanto, a obtenção da razão (AST/ALT) é útil no 

diagnóstico de doenças, ou situações agudas, crónicas, com origem hepática (Giannini et al., 

2003). 

A gama glutamil transferase sérica (GGT) é uma enzima usada regularmente como 

indicadora de disfunção hepática. O teste para a atividade desta enzima carateriza-se por ser 

bastante sensível, no entanto não é específica para avaliar a função hepática, pois a mesma pode 

ser encontrada em diversos tipos de tecidos como os rins, o epidídimo, os fibroblastos, os 

linfócitos e os pulmões (Lee et al., 2007). Tal como a AST e a ALT, a avaliação da GGT é 
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rápida, barata e precisa (Whitfield, 2001). Para além do seu papel como marcador sérico, a GGT 

também desempenha uma importante função de proteção contra o stresse oxidativo, uma vez 

que regula os níveis de glutationa, sendo que esta tem a capacidade de reduzir a quantidade de 

ROS e deste modo neutralizar radicais livres (Thayumanavan et al., 2018). 
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2. Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação oral da alga 

marinha, Grateloupia turuturu, em caraterísticas fisiológicas e a nível de genotoxicidade em 

murganhos fêmea K14HPV16, com os seguintes objetivos específicos: 

▪ Estudar o efeito de Grateloupia turuturu na variação da massa corporal e no 

consumo de alimento e de água; 

▪ Estudar o efeito de Grateloupia turuturu na massa média dos órgãos de animais 

suplementados; 

▪ Estudar o efeito de Grateloupia turuturu em parâmetros bioquímicos séricos 

indicativos da função e lesão hepática; 

▪ Avaliar a eficácia de Grateloupia turuturu na prevenção de lesões histológicas em 

murganhos K14HPV16; 

▪ Estudar o efeito de Grateloupia turuturu sobre parâmetros indicativos de 

genotoxicidade nomeadamente o teste do micronúcleo e ensaio cometa. 
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3. Material e métodos 
 

3.1. Considerações 

 

 Este estudo foi realizado de acordo com a legislação portuguesa (Decreto-lei nº 

113/2013) e europeia (Diretiva 2010/63/EU), relativamente à proteção de animais utilizados 

para fins experimentais e outros fins científicos, após aprovação pela comissão ética da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (10/2013) e pela Direção Veterinária Portuguesa 

(aprovação nº 0421/000/000/2014).  

 

3.2. Alimentação dos animais 

 

3.2.1. Preparação da dieta 

 

A dieta base consumida pelos animais utilizados neste estudo, foi obtida através da moagem de 

ração comercial (Diet Standard 4RF21®, Ultragene, Itália). A moagem foi realizada no 

Laboratório de Solos e Plantas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob a 

orientação do Professor Doutor João Coutinho. 

 Para a obtenção da quantidade necessária de dieta base, foram feitos os seguintes 

cálculos, tendo em conta, um consumo médio diário estimado de 7g, por animal, para um total 

de 44 animais, para os 22 dias de duração desta experiência: Quantidade total de ração obtida: 

7g por animal x 44 animais x 22 dias = 6,776kg de dieta. 
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3.2.2. Preparação da dieta com a alga marinha Grateloupia turuturu 

incorporada 

 

Inicialmente foi oferecido um lote da alga Grateloupia turuturu, pela empresa 

ALGAplus (Ílhavo, Portugal), onde foi cultivada através de aquacultura e posteriormente 

desidratada. Depois, foi feita a moagem de 400g de alga, após o cálculo da quantidade 

necessária para obter uma dieta com uma concentração de 10% de alga, recorrendo a uma 

trituradora (Moulinex). A decisão da suplementação da dieta com 10% de alga baseou-se num 

estudo realizado anteriormente em Drosophila melanogaster (Ferreira et al., 2019). 

Uma vez que o consumo médio diário de alimento estimado para cada animal é de 7g, 

foram feitos os seguintes cálculos para a obtenção da dieta com 10% de concentração de alga, 

para 22 animais referentes aos dois grupos de consumo de dieta com alga incorporada, durante 

os 22 dias de duração do estudo: 

 

Massa de alga necessária = 
7𝑔 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜)

10%
 x 22 animais x 22 dias = 338,8g 

 

3.2.3. Preparação dos pellets 
 

Após feita a moagem da ração e da alga Grateloupia turuturu, procedeu-se à granulação de 

ambas para a obtenção das duas dietas sob a forma de pellets (Figura 3). Este processo teve 

lugar no Biotério de peixes do Complexo Laboratorial, da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, com a ajuda e supervisão do Professor Doutor Paulo Rema.  

 Em primeiro lugar, as algas foram pesadas numa balança de laboratório (Sartorius). 

Depois de registadas as massas, foram colocadas numa batedeira (Kenwood Chef Excel), onde 

foi feita a sua homogeneização, tendo sido posteriormente adicionada água numa concentração 

de 6,67% para aumentar a sua consistência e facilitar a sua compactação. De seguida, as 

misturas foram colocadas numa máquina produtora de pellets (CPM Europe), da qual se 

obtiveram pellets uniformes em termos de tamanho, forma, textura e cor. Depois foi necessário 

proceder à desidratação dos pellets numa estufa, à temperatura de 40ºC, durante 48 horas. É 

importante salientar que este processo foi o mesmo para as duas dietas (dieta base e dieta 
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suplementada com alga), embora, no caso da dieta com alga incorporada, esta tenha sido 

adicionada durante o processo de homogeneização na batedeira. 

 

 

3.3. Animais 

 

 Neste estudo foram utilizados 44 murganhos fêmea da espécie Mus musculus, estirpe 

FVB/n, com aproximadamente 20 semanas de idade. A estirpe de animais utilizada neste estudo 

foi oferecida pelos Doutores Jeffrey Arbeit e Douglas Hanahan, da Universidade da Califórnia, 

através do Repositório de Murganhos do Instituto Nacional de Cancro dos EUA. 

 

3.3.1. Grupos e condições de manutenção 

 

 Dos 44 murganhos fêmea utilizados, estes foram divididos em quatro grupos 

experimentais, o grupo I (HPV16 -/-, n=11) e grupo II (HPV16 +/-, n=11) foram alimentados 

com a dieta contendo 10% da alga Grateloupia turuturu. E os grupos III (HPV16 -/-, n=11) e 

IV (HPV16 +/-, n=11) foram alimentados com a dieta base.  

 

A B 

Figura 3 - A – Amostra de pellets de dieta com 10% de alga marinha Grateloupia turuturu incorporada. 

B – Amostra de pellets de dieta comercial. 
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Os animais foram colocados e mantidos em diferentes gaiolas de policarbonato duro 

(Eurostandard Tipo IV S 1500U, Tecniplast, Itália) revestidas com material absorvente de 

carolo de milho (Ultragene, Santa Comba Dão, Portugal), com a presença de abundante 

enriquecimento ambiental. Todas as gaiolas foram devidamente identificadas e lavadas, 

semanalmente. De igual forma, foi também feita a identificação dos animais presentes em cada 

gaiola, através da marcação das suas caudas recorrendo à utilização de um marcador de tinta 

permanente. Os animais foram mantidos numa sala do biotério da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, localizado no edifício do Complexo Laboratorial, apresentando 

condições de controlo, em termos de temperatura (23 ± 2ºC), de humidade relativa (50 ± 10%) 

e com fotoperíodo de 12h de luz/escuridão diárias. Durante este estudo, os animais foram 

mantidos em regime de alimentação e de consumo de água ad libitum, ou seja, sem qualquer 

tipo de restrições. 

 

3.3.2. Registo dos parâmetros experimentais 

 

 Inicialmente, todos os animais passaram por um período de quarentena, de duas 

semanas, onde foram alimentados com a ração comercial. Durante este período e após a 

implementação das dietas referentes ao estudo, a massa corporal dos animais foi registada 

semanalmente, bem como os consumos de comida e de água, tendo sido utilizada uma balança 

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

Alemanha).  

 

3.3.3. Registo do bem-estar animal 

 

 Ao longo deste estudo, foram avaliados e registados diferentes parâmetros relacionados 

com o bem-estar animal, nomeadamente, a condição e massa corporal, postura, aspeto do pelo 

e grooming, cor das mucosas, aspetos dos olhos, posição das orelhas, bigodes, resposta a 

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

ocorrência de convulsões. A cada um destes parâmetros avaliados foi atribuída uma 

classificação, ou scoring, definida por graus na tabela de limites críticos utilizada (Tabela 2). 

Neste estudo, foi estabelecido como limite crítico a soma total das classificações dos diferentes 
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parâmetros para o valor de 4 ou superior, ponto a partir do qual o animal teria que ser 

eutanasiado. 

 

Tabela 2 - Tabela de limites críticos utilizada, com parâmetros e respetiva classificação (Adaptado de 

(Oliveira et al., 2017). 

Classificação Parâmetro 

Condição corporal 

0 Boa condição corporal 

1 Condição corporal afetada 

2 Emaciado 

Massa corporal 

0 Normal  

1 Perda de massa corporal < 10 % 

2 Perda de massa corporal 10-20 % 

3 Perda de massa corporal >20 % (eutanásia) 

Postura 

0 Postura normal 

1 Alteração da postura (postura ortopneica) 

Aspeto do pelo e grooming 

0 Normal 

1 Falta de grooming  

2 Pelo com mau aspeto (cromodacriorreia)  

3 Pelo com muito mau aspeto (cromodacriorreia severa)  

Mucosas 

0 Normal 

1 Ligeiramente anémica 

2 Moderadamente anémica  

3 Anemia severa (eutanásia) 

Olhos, orelhas e bigodes 

0 Normal 

1 Olhos parcialmente fechados, orelhas caídas, bigodes para frente 

2 
Olhos completamente fechados, orelhas caídas e curvas, bigodes virados para a frente e 

amassados 
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Estado mental 

0 Normal (alerta, curioso e olhos brilhantes) 

1 Letárgico 

2 Estupor 

3 Moribundo / coma (eutanásia) 

Resposta a estímulos externos  

0 Normal 

1 Resposta moderada 

2 Resposta moderada com vocalização 

3 Resposta violenta 

Estado de hidratação 

0 Normal 

1 Pregada da pele anormal 

Frequência respiratória 

0 Normal 

1 Aumentada 

2 Diminuída 

3 Respiração abdominal 

Frequência cardíaca 

0 Normal 

1 Aumentada 

2 Diminuída 

 Aspeto das fezes 

0 Normal 

1 Diarreia 

2 Negras (sangue digerido) 

3 Com sangue em natureza (eutanásia) 

 Convulsões 

0 Ausência 

3 Presença (eutanásia) 

 

3.3.4. Eutanásia 

 

 No final do período de 22 dias de duração deste ensaio experimental todos os 44 

murganhos foram eutanasiados, recorrendo à administração de xilazina (Rompun® 2%, Bayer 

Healthcare S.A., Kiel, Alemanha) e ketamina (Clorketam 1000, solução injetável, Vétoquinol, 

Barcarena, Portugal), em overdose, por via intraperitoneal, tal como o recomendado pela 

FELASA (Forbes et al., 2007). De seguida, foi recolhido o sangue de cada animal por punção 

cardíaca direta, sendo que parte deste se destinou à realização de esfregaços sanguíneos para 
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análise de micronúcleos e outra parte (5µL) colocada em tubos eppendorf com 200 µL de PBS 

previamente adicionado a cada, para a realização do ensaio cometa. Foi também colocado 

sangue em tubos heparinizados para a obtenção de plasma através de uma centrifugação a 3000 

rpm durante 15 minutos, à temperatura de 4°C (Heraeus Labofuge 400R), sendo o plasma 

posteriormente armazenado a -80ºC, para análise bioquímica. Foram também recolhidos 

diversos órgãos para análise histológica. Todos eles foram imediatamente pesados e a sua massa 

registada, recorrendo a uma balança eletrónica de precisão (KERN® PLJ 750-3N, KERN & 

Sohn GmbH, 72336 Balingen, Alemanha). Após a pesagem dos órgãos, estes foram fixados por 

imersão em formaldeído (3,7 - 4,0%) (tamponado pH a 7.0 ± 0.2 e estabilizado com metanol 

(m/v) entre 1 - 1,5 %;lote: 0001355745, ITW Reagents, Alemanha), de maneira a promover a 

fixação dos tecidos. 

 

3.3.5. Análise histológica 

 

 Depois de fixados, os órgãos destinados à análise histológica (rim direito, fígado, baço, 

pele e orelha) foram cortados e colocados em cassetes de processamento histológico, dentro de 

uma câmara de fluxo laminar. Os passos seguintes realizados foram, a desidratação com 

concentrações crescentes de etanol, seguida de um banho de xilol para remover os vestígios de 

etanol, processo este conhecido como diafanização. Depois procedeu-se à impregnação dos 

tecidos em parafina e ao corte dos respetivos blocos através do uso de um micrótomo, bem 

como a sua coloração, tendo as lâminas sido coradas com a coloração de hematoxilina & eosina. 

Após este processo, as lâminas foram observadas no analisadas no microscópio ótico, onde 

puderam ser identificadas e comparadas as lesões presentes nos vários tecidos dos diferentes 

órgãos recolhidos. 

 

3.3.6. Análise bioquímica do plasma 
 

 Através do plasma extraído a partir do sangue recolhido e colocado em tubos 

heparinizados durante a necrópsia, foi efetuada uma análise bioquímica, recorrendo a métodos 

espetrofotométricos, através do uso de um analisador automático (Prestige 24i, Cormay PZ), 

sob a orientação da Professora Doutora Maria João Neuparth, realizada na Universidade 
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Fernando Pessoa, no Porto. Nesta análise foram avaliados diferentes biomarcadores, a 

albumina, proteínas totais, a glucose e três enzimas distintas, a (AST), (ALT) e (GGT). 

 

3.3.7. Ensaio do cometa  

 

3.3.7.1. Preparação das lâminas 

 

 Inicialmente, foi feito um precoating, ou seja, um revestimento das lâminas de vidro, 

esmeriladas, com agarose NMP (normal melting point) a 1% de concentração, com água 

destilada a 55ºC. Durante este processo, as lâminas foram mergulhadas num recipiente, 

contendo a agarose derretida para aderir à lâmina, tendo sido depois removido o excesso de 

agarose com papel absorvente na parte posterior das lâminas e deixadas a secar à temperatura 

ambiente. 

 

3.3.7.2. Preparação das células 

 

 Da suspensão de células obtida anteriormente, em tubos eppendorf com sangue 

misturado com tampão fosfato-salino (PBS) previamente adicionado, retirou-se 20µl desta para 

um outro microtubo, juntamente com 70µl de agarose LMP (low melting point) (UltraPure™ 

LMP Agarose, Invitrogen™) a 1% de concentração, com PBS estéril. Sendo que esta foi 

retirada de um tubo de Falcon em banho-maria (SUB Aqua 5 Plus, Grant), a 37ºC. Depois, nas 

lâminas que passaram por precoating, foram colocadas oito gotas de 6µl cada, da mistura 

anteriormente preparada, estando dispostas em 4 poços. Cada um dos poços correspondente a 

um animal diferente, com uma réplica cada. Após a aplicação das gotas nas lâminas, estas foram 

colocadas sem lamelas, durante cerca de 6 minutos, a uma temperatura de 4ºC, de maneira a 

tornar mais rápida a solidificação da agarose. No total, foram feitas 4 lâminas para cada animal, 

sendo duas destas, referentes à utilização de enzima formamidopirimidina DNA glicosilase, 

para obtenção de danos oxidativos e duas, sem enzima, para danos basais. 
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3.3.7.3. Lise celular 

 

 Nesta fase, as lâminas foram colocadas dentro de coplins, contendo solução de lise 

preparada anteriormente, a partir de 2,5M de NaCl, 0,1M de EDTA, 10mM de Tris e 1% de 

Triton X-100, com pH 10 a 4ºC, durante aproximadamente 90 min. Sendo que o Triton X-100 

é adicionado por último lugar à mistura, mesmo antes de ser utilizada, pois atua como 

detergente na extração de proteínas, ou de outros organelos celulares, no processo de lise. 

 

3.3.7.4. Tratamento com FPG 

 

 Após a lise celular, seguiu-se o tratamento com enzima FPG em metade das lâminas, 

sendo elas destinadas à obtenção de danos oxidativos no ensaio cometa. Neste passo, em 

primeiro lugar as lâminas sujeitas a este tratamento foram imersas por três vezes num coplin 

contendo tampão de reação enzimática, constituída por 0,1M de KCl, 0,5mM de EDTA, 40mM 

de HEPES e 0,2 mg.mL-1 de BSA (albumina de soro bovino), com pH de 8,0, durante 5 minutos. 

Depois as lâminas foram colocadas num suporte de vidro sobre uma camada de gelo, permitindo 

uma maior condução do frio, seguindo-se a adição de enzima FPG (cedida pelo Professor 

Doutor Andrew Collins da Universidade de Oslo, na Noruega). A FPG utilizada foi preparada 

a partir de alíquotas de 10µl de enzima, para 200µl de tampão de reação enzimática. A cada 

lâmina foi adicionado 32µl de enzima FPG e logo de imediato levadas a incubar, a 37ºC, durante 

30 minutos, numa câmara húmida. 

 

 3.3.7.5. Tratamento alcalino 

 

  Neste passo todas as lâminas foram sujeitas a este tratamento, com e sem enzima. Tendo 

elas sido colocadas numa tina de eletroforese, à qual foi adicionada uma solução constituída 

por 0,3M de NaOH e 1mM de EDTA, com pH de 12,6, previamente arrefecida a 4ºC, durante 

30 minutos. A principal função deste tratamento é a desnaturação do DNA, para que o DNA 

presente nas caudas dos cometas seja totalmente de cadeia simples e expressos os locais alcali-

lábeis presentes quebras. 
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3.3.7.6. Eletroforese 

 

 Depois do tratamento alcalino na tina, procedeu-se à eletroforese, que correu com uma 

voltagem constante de 25V e uma corrente de 300mA, durante 30 min.  

 

3.3.7.7. Neutralização 

 

 As lâminas passaram por duas lavagens em PBS, seguidas por uma lavagem em água 

destilada, em coplins de vidro, a 4ºC, durante 10 min cada. Depois, estas foram ainda 

desidratadas por imersão em etanol a 70%, subindo de seguida a concentração ao serem 

novamente imersas em etanol absoluto. 

 

 3.3.7.8. Coloração e visualização 

 

 As lâminas foram incubadas em DAPI (4’,6’- diamidino-2-fenilindol) (1µL/mL), 

previamente armazenado à temperatura de -20ºC. A cada lâmina foi adicionado 40µl de DAPI 

e cobertas de seguida, com lamelas de dimensões 22 x 22 mm, em condições de escuridão e à 

temperatura ambiente, uma vez que o DAPI é fotossensível, sendo este aplicado imediatamente 

antes da sua visualização. Para a visualização dos cometas, recorreu-se ao microscópio de 

epifluorescência (OLYMPUS® BX41, Hamburg, Alemanha), localizado na Escola de Ciências 

da Vida e do Ambiente – Pólo I, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A sua 

observação foi feita a uma ampliação de 400x, contabilizando-se 100 cometas por lâmina, ou 

seja, 200 cometas (2 lâminas) para cada tipo de dano avaliado (oxidativo e basal). A 

classificação dos cometas foi obtida através do uso do software Visual Comet Assay, 

obedecendo ao sistema de classificação anteriormente descrito, de acordo com a intensidade e 

comprimento das caudas observadas. A classificação dos cometas, ou nucleóides, em relação 

ao GDI (Genetic Damage Index) pode variar de 0 (sem cauda) a 4 (quase totalidade do DNA 

presente na cauda). Esta variável é expressa em unidades arbitrárias (UA), numa escala de 0 a 

400, por cada 100 cometas classificados, de acordo com seguinte fórmula: 
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𝐆𝐃𝐈 = [(nº de nucleóides de classe 0) × 0] 

+[(nº de nucleóides de classe 1) × 1] 

+[(nº de nucleóides de classe 2) × 2] 

+[(nºde nucleóides de classe 3) × 3] 

+[(nº de nucleóides de classe 4) × 4] 

 

3.3.8. Teste do micronúcleo 

 

3.3.8.1. Preparação dos esfregaços e coloração 

 

 Para obtenção de esfregaços sanguíneos, foi utilizada uma gota de sangue recolhido de 

cada animal, tendo sido realizados dois esfregaços para cada animal. Depois de serem feitos os 

esfregaços, as lâminas foram deixadas à temperatura ambiente. Após as lâminas estarem secas, 

foram fixadas em metanol, durante 10 minutos e deixadas de novo a secar ao ar e à temperatura 

ambiente. De seguida, foram coradas com solução de Giemsa (KARIOMAX® Giemsa Stain, 

Improved R66 Solution “Gurr”, LIFE TECHNOLOGIES) a 5%, em tampão de Sörensen (50% 

de solução de Na2HPO4 + 50% de solução de KH2PO4) a um pH de 6,8, durante 30 minutos, à 

temperatura ambiente e abrigadas da luz. Finalmente, as lâminas foram lavadas em água 

desmineralizada e deixadas a secar uma última vez, ao ar e à temperatura ambiente. 

 

3.3.8.2. Observação ao microscópio ótico 

 

 Para efetuar a contagem dos micronúcleos, estes foram observados num microscópio 

ótico (Nikon Eclipse E100), com uma ampliação de 1000x, através do uso de uma lente objetiva 

de 100x, com aplicação de óleo de imersão. Para cada lâmina foram contabilizadas 1000 

células, havendo duas lâminas correspondentes a cada animal, bem como os micronúcleos nelas 

existentes. 
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3.4. Análise estatística 
 

 Os dados referentes a este estudo foram registados e analisados, com recurso aos 

softwares Microsoft Excel e IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics, 

versão 25. Para a análise dos danos relativos aos danos oxidativos do DNA, referentes ao ensaio 

cometa e à componente de histologia, a comparação dos resultados foi feita através da 

realização do teste qui-quadrado. Quanto à comparação dos valores referentes às massas 

relativas dos órgãos recolhidos, consumo de água e de alimento, nos grupos deste procedimento 

experimental, estes foram obtidos através das seguintes fórmulas matemáticas: 

 

Massa relativa dos órgãos = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 ó𝑟𝑔ã𝑜 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
 

Consumo médio diário de água = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎−𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠
 

Consumo médio diário de alimento = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠
 

 

Após feitos estes cálculos foi verificada a distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov e efetuada uma análise de variância (ANOVA). De seguida, foi feito um teste de 

Bonferroni. Relativamente ao ensaio cometa e ao teste do micronúcleo, foi ainda realizado 

previamente um teste F, para determinar o tipo de teste T a ser realizado, de acordo com o tipo 

de variância, igual ou desigual. Foram considerados estatisticamente significativos os valores 

de p<0,05.
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4. Resultados 
 

Durante o ensaio experimental não se verificou a morte de nenhum dos animais. 

4.1. Massa corporal dos animais 

 

 Durante este ensaio experimental, de modo a verificar a influência da suplementação 

das diferentes dietas nos murganhos, foram calculados os valores médios das massas corporais 

dos animais e respetivo erro padrão (EP) (Figura 4). Após a análise estatística não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,5909±0,58 

24,8909±0,58 

24,8909±0,61 

26,9636±0,68 

27,1909±0,66 

26,3091±0,67 

25,0727±0,35 

26,6273±0,60 

25,6909±0,38 

27,8636±0,57

c 
27,6636±0,52 

27,5818±0,48 

26,1545±0,49

Escreva uma equação aqui. 26,3818±0,54 

26,4273±0,47 

27,3091±0,46 

27,4636±0,56 

27,0545±0,50 

25,6909±0,84 

26,3455±1,02 

26,5727±0,98 

24,9455±1,00 

26, 5273±0,97 

26,3182±1,01 

Figura 4 - Gráfico relativo à variação da massa corporal média (g) dos animais de cada grupo, ao longo 

do procedimento experimental (média ± EP). 
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4.2. Massas relativas e absolutas dos órgãos recolhidos 

 

 Quanto aos valores das massas relativas e absolutas dos órgãos recolhidos, registaram-

se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos alimentados com a alga 

Grateloupia turuturu e os grupos controlo (Tabela 3), nomeadamente no baço entre os grupos 

I (HPV16 -/-) e o grupo III (HPV16 -/-) e no rim esquerdo, rim direito e fígado entre os grupos 

II (HPV16 +/-) e o grupo IV (HPV16 +/-). 

            Grupos 

Órgãos 

Dieta com Grateloupia turuturu  Dieta base 

Grupo I 

(HPV16 -/-) 

Grupo II 

(HPV16 +/-) 
Grupo III 

(HPV16 -/-) 
Grupo IV 

(HPV16 +/-) 

Fígado 
0,0609±0,0013 

1,5964±0,3684 

0,0688±0,0049a 

1,8782±0,1001b 

0,0574±0,0012 

1,5536±0,1670 

0,0717±0,0185 

1,8918±0,3306 

Rim direito 
0,0063±0,0001 

0,1664±0,0059 

0,0069±0,0002 

0,1900±0,0052c 

0,0057±0,0002 

0,1536±0,0056 

0,0069±0,0002 

0,1827±0,0095 

Rim esquerdo 
0,0067±0,0001 

0,1755±0,0043 

0,0070±0,0003d 

0,1918±0,0072 

0,0062±0,0002 

0,1673±0,0052 

0,0068±0,0002 

0,1782±0,0086 

Timo 
0,0012±0,0001 

0,0309±0,0037 

0,0012±0,0001 

0,0345±0,0037 

0,0012±0,0002 

0,0336±0,0054 

0,0014±0,0001 

0,0355±0,0021 

Coração 
0,0048±0,0001 

0,1264±0,0034 

0,0049±0,0002 

0,1336±0,0048 

0,0048±0,0002 

0,1145±0,0062 

0,0051±0,0002 

0,1345±0,0070 

Pulmão 
0,0065±0,0003 

0,1718±0,0097 

0,0060±0,0004 

0,1655±0,0085 

0,0063±0,0003 

0,1709±0,0068 

0,0071±0,0002 

0,1873±0,0076 

Bexiga 
0,0086±0,0070 

0,0427±0,0090 

0,0009±0,0001 

0,0255±0,0028 

0,0003±0,0002 

0,0091±0,0145 

0,0008±0,0001 

0,0218±0,0042 

Baço 
0,0052±0,0003e 

0,1364±0,0053f 

0,0066±0,0005 

0,1809±0,0125 

0,0047±0,0002 

0,1273±0,0079 

0,0083±0,0010 

0,2164±0,0234 

 

a Diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV (p=0,035); 

b Diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV (p=0,03); 

c Diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV (p=0,003); 

d Diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV (p=0,047); 

e Diferença estatisticamente significativa entre o grupo I e o grupo III (p=0,003); 

f Diferença estatisticamente significativa entre o grupo I e o grupo III (p=0,002). 

  

Tabela 3 - Médias e EP das massas relativas (preto) e absolutas (cinzento) (g), dos órgãos recolhidos 

dos animais de cada grupo. 



Resultados 

37 
 

4.3. Consumo de água e de alimento 

 

Os valores médios do consumo de água em grama por grupo podem ser observados na 

figura 5, cuja experiência teve início após duas semanas de quarentena inicial. O consumo de 

água foi superior nos animais pertencentes aos grupos transgénicos (grupo II e IV) 

comparativamente aos restantes animais (grupo I e III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao consumo de alimento, os valores encontram-se registados na figura 6. A 

suplementação com a dieta com alga incorporada foi introduzida após o período de quarentena, 

que diz respeito às duas primeiras semanas apresentadas. Estes valores foram obtidos 

recorrendo às fórmulas matemáticas anteriormente apresentadas. 

 

 

 

 

 

4.4. Análise histológica  

Figura 6 - Consumo médio de alimento (g) pelos animais, durante o período do estudo e a 

sua média, em cada um dos grupos (média ± EP). 

4,932

5,204

5,697

6,436

5,26

5,506±0,26

6,722

5,784

7,991

8,843

7,912

7,45±0,54

3,531

3,533

4,394

3,378

3,201

3,607±0,21

6,364

6,227

7,221

7,291

8,173

7,055±0,35

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

Média

S
em

an
as

Consumo de água (g)

Grupo I HPV16 (-/-)

Grupo II HPV16 (+/-)

Grupo III HPV16 (-/-)

Grupo IV HPV16 (+/-)

3,991

4,131

6,202

5,175

4,612

4,822±0,40

4,73

4,509

5,869

5,491

5,295

5,179±0,25

3,438

3,558

4,371

3,569

3,549

3,697±0,17

4,347

4,456

4,74

4,447

4,965

4,591±0,11

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

Média

S
em

an
as

Consumo de alimento (g) 

Grupo I HPV16 (-/-)

Grupo II HPV16 (+/-)

Grupo III HPV16 (-/-)

Grupo IV HPV16 (+/-)

Figura 5 - Consumo médio de água (g) ao longo de cada semana de estudo e a sua 

média final, para cada um dos grupos (média ± EP). 
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4.4. Análise histológica  

 

 Os resultados da análise histológica podem ser observados na Tabela 4. No rim direito, 

as lesões observadas foram classificadas como nefrites, registando-se estas lesões apenas no 

grupo I (HPV16 -/-), alimentado com a dieta contendo a alga Grateloupia turuturu incorporada, 

em 40% dos animais, estando os órgãos dos animais dos restantes grupos normais, na sua 

totalidade. 

 Em relação ao baço, as lesões identificadas foram classificadas como hiperplasia da 

polpa branca em 10% dos animais pertencentes ao grupo IV (HPV16 +/-), que foram alimentados 

com a dieta base. Para além desta, foi ainda identificada esplenite granulomatosa em 11,1% dos 

animais do grupo II (HPV16 +/-), alimentados com a dieta contendo a alga Grateloupia turuturu 

incorporada. Nos restantes animais não se verificou a presença de qualquer tipo de lesões ao 

nível do baço, sendo, por isso classificados como normais. 

 No fígado, as lesões observadas foram classificadas como hepatite de grau I, os restantes 

fígados que não apresentaram lesões, foram classificados como normais. No grupo I e III 

(HPV16 -/-) todos os animais apresentaram fígados normais tanto alimentados com a dieta com 

a alga Grateloupia turuturu incorporada, como com a dieta base. No grupo II, 11,1% dos 

animais apresentaram a presença de hepatite de grau I e no grupo IV, 9,1%, para as dietas com 

a alga Grateloupia turuturu incorporada e para a dieta base. 

 Quanto à pele e orelhas, as amostras presentes foram classificadas como normais, 

hiperplasia epidérmica e displasia epidérmica. Os grupos de animais HPV16-/- apresentaram 

histologia cutânea normal. No grupo II, alimentado com a Grateloupia turuturu incorporada, 

observou-se uma percentagem de 80% de animais com hiperplasia epidérmica e 20% com 

displasia, enquanto que em relação ao grupo IV, alimentado com a dieta base, a percentagem 

de hiperplasias foi de 36,4% e de displasias 63,6%. 
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                                  Grupos 

          Órgãos 

Dieta com Grateloupia 

turuturu 
Dieta base 

Grupo I 

(HPV16 -/-) 

Grupo II 

(HPV16 +/-) 

Grupo III 

(HPV16 -/-) 

Grupo IV 

(HPV16 +/-) 

Rim direito 

 

Normal 

 
60% 100% 100% 100% 

 

Nefrite 

 
40% 0% 0% 0% 

Baço 

 

Normal 

 
100% 88,9% 100% 90% 

 

Hiperplasia da 

polpa branca 

 

0% 0% 0% 10% 

 

Esplenite 

Granulomatosa 

 

0% 11,1% 0% 0% 

Fígado 

 

Normal 

 
100% 88,9% 100% 90,9% 

 

Hepatite de grau 

I 

 

0% 11,1% 0% 9,1% 

Pele 

Normal 

 

100% 

 

0% 0% 0% 

 

Hiperplasia 

 
0% 80% 0% 36,4% 

 

Displasia 

 
0% 20% 0% 63,6% 

Orelha 

Normal 
100% 

 
0% 0% 0% 

 

Hiperplasia 

 
0% 90% 0% 36,4% 

 

Displasia 

 
0% 10% 0% 63,6% 

 

  

 Tabela 4 - Lesões presentes nos diferentes órgãos recolhidos para análise histológica. 

 

 Tabela 5 - Lesões presentes nos diferentes órgãos recolhidos para análise histológica. 
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Figura 7 - Microfotografias de cortes histológicos de diferentes órgãos recolhidos, todos eles 

foram corados com hematoxilina e eosina, com uma ampliação de 200x. A – Hiperplasia da 

epiderme; B – Displasia da epiderme; C – Fígado normal; D – Fígado com hepatite de grau I; 

E – Rim normal; F – Rim com nefrite; G – Baço normal; H – Baço com hiperplasia da polpa 

branca. 

 

 

Figura 8 - Microfotografias de cortes histológicos de diferentes órgãos recolhidos, todos eles 

foram corados com hematoxilina e eosina, com uma ampliação de 200x. A – Hiperplasia da 

epiderme; B – Displasia da epiderme; C – Fígado normal; D – Fígado com hepatite de grau I; 
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4.5. Parâmetros bioquímicos 

 

 Quanto aos parâmetros bioquímicos analisados, presentes no plasma extraído, estes 

podem ser observados na Tabela 5. Os resultados obtidos revelaram não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos sujeitos à alimentação com a alga marinha 

incorporada, comparativamente aos grupos alimentados com a dieta base. 

 
Dieta com Grateloupia turuturu  Dieta base 

 
Grupo I 

(HPV16 -/-) 

Grupo II 

(HPV16 +/-) 
Grupo III 

(HPV16 -/-) 
Grupo IV 

(HPV16 +/-) 

Albumina (g/L) 31,48±0,69 30,64±0,75 29,78±1,71 30,37±0,96 

Proteínas totais 

(g/L) 
50,11±2,04 53,65±1,63 51,34±4,07 49,62±1,12 

 

Glucose 

(mg/dL) 

 

234,96±17,92 185,75±9,06 195,70±15,99 198,07±13,36 

ALT (U/L) 30,77±5,32 36,59±4,27 37,28±4,70 41,87±3,54 

AST (U/L) 64,96±8,31 67,03±8,45 44,74±3,76 51,82±3,70 

GGT (U/L) 33,39±3,70 36,75±4,00 48,61±6,11 60,78±8,35 

 

 

 

  

Tabela 5 - Valores referentes às médias e EP para os parâmetros bioquímicos. 

 

Figura 9 - Valores médios do índice de dano genético (UA) dos danos basais (sem enzima) e 

danos oxidativos (com enzima) referentes ao ensaio cometa, nos diferentes grupos 

experimentais.Tabela 7 - Valores referentes às médias e EP para os parâmetros bioquímicos. 
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4.6. Ensaio do cometa 

 

 No que diz respeito ao ensaio do cometa, os resultados apresentados referem-se aos 

valores da média do índice de dano genético (GDI), expresso em unidades arbitrárias (UA), 

para cada grupo experimental e o respetivo erro padrão (UA±EP) (figura 8).  

Quanto aos resultados referentes aos danos basais (GDI), ou seja, sem tratamento com a enzima 

FPG (figura 9), foram obtidos, para os grupos alimentados com alga, grupo I (HPV16-/-) e grupo 

II (HPV16+/-) os valores de 125,64±22,72 UA e 95,23±12,31 UA, respetivamente. Quanto aos 

grupos alimentados com dieta base, grupo III (HPV16-/-) e grupo IV (HPV16+/-), os resultados 

foram de 51,77±10,79 UA e 145,02±14,02 UA, respetivamente. Em termos de comparação dos 

valores obtidos entre grupos, relativamente aos danos basais, foram atingidos valores 

estatisticamente significativos (p<0,05), em primeiro lugar, por comparação entre o grupo I 

(HPV16-/-, alimentado com alga) e o grupo III (HPV16-/-, alimentado com dieta base), com um 

valor de p=0,011. Entre o grupo II (HPV16+/-, alimentado com alga) e o grupo IV (HPV16+/-, 

alimentado com dieta base), com valor de p=0,005. E ainda entre o grupo III (HPV16-/-, 

alimentado com dieta base), com o grupo IV (HPV16+/-, alimentado com dieta base), com o 

valor de p=0,000. 

Em relação aos valores referentes aos danos oxidativos (GDIFPG), ou seja, ao tratamento com 

enzima FPG, os valores obtidos foram, para os grupos alimentados com alga, grupo I (HPV16-

/-) e grupo II (HPV16+/-) de 188,14±21,06 UA e 187,64±17,61 UA, respetivamente. Para os 

grupos alimentados com dieta base, grupo III (HPV16-/-) e grupo IV (HPV16+/-), os resultados 

foram de 100,13±21,13 UA e 153,08±23,86 UA, respetivamente. Para o tratamento enzimático 

verificaram-se também valores significativamente significativos, entre o grupo I (HPV16-/-, 

alimentado com alga) e o grupo III (HPV16-/-, alimentado com dieta base), com um p=0,011. 
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a Diferença estatisticamente significativa entre o grupo I e o grupo III (p=0,011); 

b Diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV (p=0,005); 

c Diferença estatisticamente significativa entre o grupo III e o grupo IV (p=0,000); 

d Diferença estatisticamente significativa entre o grupo I e o grupo III (p=0,011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. - Valores referentes à sensibilidade resultante da ação da enzima FPG. 

a Diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV (p<0,001). 
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Figura 8 - Valores médios do índice de dano genético (UA) dos danos basais (sem enzima) e danos 

oxidativos (com enzima) referentes ao ensaio cometa, nos diferentes grupos experimentais. 

 

 

Figura 11 - Valores médios do índice de dano genético (UA) dos danos basais (sem enzima) e danos 

oxidativos (com enzima) referentes ao ensaio cometa, nos diferentes grupos experimentais. 

 

Figura 9 - Valores referentes à sensibilidade resultante da ação da enzima (NSSFPG), obtidos pela 

diferença entre os valores de GDIFPG e GDI. 

 

 

Figura 12 - Valores referentes à sensibilidade resultante da ação da enzima (NSSFPG), obtidos pela 

diferença entre os valores de GDIFPG e GDI. 
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4.7. Análise de micronúcleos 

 

 A partir dos esfregaços sanguíneos realizados após a recolha de sangue periférico de 

cada um dos murganhos, durante a eutanásia e após a coloração das respetivas lâminas com 

solução de Giemsa, estes foram analisados por observação num microscópio ótico, com uma 

ampliação de 1000x (figura 12). Foi realizada a contagem de 1000 células (eritrócitos) por 

lâmina e seus respetivos micronúcleos, com duas lâminas por animal, a partir da qual foi 

calculada a média e desvio padrão (figura 11). No entanto, apesar de se verificar uma redução 

do dano genotóxico nos murganhos transgénicos alimentados com a alga incorporada, grupo II 

(HPV16+/-), em relação aos murganhos transgénicos alimentados com a dieta base, grupo IV 

(HPV16+/-), não se verificaram diferenças com significado estatístico. 
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Figura 11 - Valores relativos à contagem média de micronúcleos presentes em eritrócitos de murganho, 

por 1000 células.  

 

 

Figura 16 - Microfotografias de eritrócitos de sangue periférico de murganho, recorrendo ao uso do 

microscópio ótico (ampliação de 1000x), obtidas a partir de esfregaços corados com Giemsa, 

Figura 10 - Microfotografias de linfócitos submetidos ao ensaio do cometa, com DNA com poucos 

danos basais (A) e com muitos danos (B), corados com DAPI e visualizados através do microscópio de 

fluorescência. 

 

 

Figura 14 - Valores relativos à contagem média de micronúcleos presentes em eritrócitos de murganho, 

por 1000 células.Figura 15 - Microfotografias de linfócitos submetidos ao ensaio do cometa, com DNA 

com poucos danos basais (A) e com muitos danos (B), corados com DAPI e visualizados através do 

microscópio de fluorescência. 
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Figura 12 - Microfotografias de eritrócitos de sangue periférico de murganho, recorrendo ao uso do 

microscópio ótico (ampliação de 1000x), obtidas a partir de esfregaços corados com Giemsa, 

apresentando micronúcleos. 

 

 

Figura 18 - Microfotografias de eritrócitos de sangue periférico de murganho, recorrendo ao uso do 

microscópio ótico (ampliação de 1000x), obtidas a partir de esfregaços corados com Giemsa, 

apresentando micronúcleos. 
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5. Discussão 
 

O HPV é um vírus que é reconhecido atualmente como sendo responsável por uma das 

infeções sexualmente transmitidas com maior prevalência a nível mundial (Mollers et al., 

2013). Este vírus, como tantos outros, estabelece uma infeção persistente, sendo que neste caso, 

o seu ciclo tem início através de micro abrasões na camada basal, comprometendo assim a 

barreira epitelial (Stubenrauch e Laimins, 1999). Após a infeção, os oncogenes E1, E2, E4, E5, 

E6 e E7, são expressos devido à replicação do DNA epissomal nas células hospedeiras 

(Woodman et al., 2007). 

Atualmente encontram-se desenvolvidas e disponíveis, vacinas para a prevenção do HPV, 

uma bivalente (HPV 16 e 18), uma quadrivalente (HPV 6, 11, 16 e 18) e uma nonavalente (HPV 

6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58), tendo todas elas demonstrado possuir uma grande eficácia 

principalmente em relação aos considerados HPV’s de alto risco (HPV 16 e 18) (van der Weele 

et al., 2019). O seu uso é recomendado pela WHO e está aprovado em muitos países (WHO, 

2018). No entanto, nos últimos anos registou-se um número crescente de relatos e suspeitas de 

efeitos adversos resultantes da administração das vacinas contra o HPV, que mais tarde se 

provaram infundados (Krogsgaard et al., 2019). Porém, a influência e o impacto que foi 

transmitido pelos media, levou a um grande declínio da vacinação, em países, como, por 

exemplo a Dinamarca, mostrando assim que por vezes mesmo com as recomendações feitas 

por entidades ligadas à saúde, estas podem não ser suficientes para evitar uma alteração da 

opinião pública (Suppli et al., 2018).  

Contudo, existem outras medidas secundárias, que podem auxiliar na prevenção do 

cancro, como é o caso do consumo de algas. A partir delas é possível extrair compostos 

bioativos, que possuem uma grande abrangência de propriedades farmacológicas reconhecidas, 

desde anticancerígenas, antibacterianas, antifúngicas, antivirais, anti-inflamatórias, ou 

anticoagulantes (Liu et al., 2012). Portanto, e de maneira a estudar os efeitos do consumo de 

algas, foi testada neste estudo a alga marinha Grateloupia turuturu, para avaliar o seu potencial 

anticancerígeno, utilizando como modelo animal, o murganho transgénico K14HPV16, bem 

como verificar se o seu consumo pode trazer problemas de genotoxicidade em animais não 

transgénicos. O murganho transgénico K14HPV16, foi o animal escolhido para este estudo, 

uma vez que expressa toda a região early do HPV16 (Arbeit et al., 1994; Coussens et al., 1996). 

Este modelo animal desenvolve espontaneamente lesões idênticas do ponto de vista 
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morfológico e molecular às causadas pelo HPV, apresentando muitas semelhanças às 

identificadas no processo de carcinogénese humana associada a este agente (Smith-McCune et 

al., 1997; Santos et al., 2017a), desde a formação lesões pré-neoplásicas como a hiperplasia e 

displasia da epiderme, até ao aparecimento de lesões malignas como o cancro do colo do útero 

(Arbeit et al., 1996; Elson et al., 2000; Lambert e Brake, 2005). Para além do estudo da 

fisiopatologia das lesões causadas pelo HPV e do teste da eficácia de compostos naturais, 

existem outras razões que motivaram a utilização deste modelo animal. O murganho (Mus 

musculus) é um animal, cujo uso na investigação apresenta muitas vantagens, possuindo um 

curto ciclo de vida, sendo capazes de produzir várias gerações de descendentes e de atingir a 

maturidade sexual num curto período de tempo (Han et al., 2017). Neste estudo, para além de 

abordarmos a eficácia da alga na prevenção de lesões induzidas pelo HPV16, também 

procuramos averiguar a sua potencial toxicidade. As algas podem por vezes apresentar elevados 

níveis de toxicidade, uma vez que possuem a capacidade de absorver e acumular grandes 

quantidades de metais sem sofrer danos significativos (Shams El-Din et al., 2014; Paz et al., 

2019). Podem acumular ainda outros tipos de substâncias nocivas para a saúde, como as alfa-

naftoflavonas, isótopos radioativos, amónia, dioxinas, ou pesticidas (van der Spiegel et al., 

2013; Rubio et al., 2017).  

Os resultados obtidos durante a realização deste procedimento experimental, tendo em 

conta os objetivos definidos inicialmente para os 22 dias de duração do mesmo, não mostraram 

haver qualquer diferença estatisticamente significativa nas massas corporais dos animais por 

comparação entre os grupos. No entanto, verificou-se um ligeiro aumento das massas corporais 

no final do estudo, em todos os grupos, em relação às massas iniciais registadas. Este resultado 

indica que a suplementação com a alga utilizada não induziu perda de peso significativa nos 

animais.  

As massas relativas e absolutas dos órgãos recolhidos são uma variável muito importante 

em qualquer estudo que possa envolver toxicidade. Relativamente aos resultados obtidos para 

as massas dos órgãos nos animais suplementados com a alga, verificou-se um aumento da massa 

do baço, diminuição da massa do fígado e um aumento da massa renal.  

O fígado é o principal órgão indicador de toxicidade associada à exposição a compostos 

perigosos, uma vez que é o principal órgão responsável pela proteção do organismo, perante 

lesões provocadas por compostos xenobióticos, causando muitas vezes a sua inflamação e 

consequente aumento de volume (Bischoff et al., 2018). A análise bioquímica do plasma 



Discussão 

49 
 

realizada considerou vários parâmetros que podem fornecer indicações sobre a função hepática 

e eventuais danos no fígado. A albumina é a proteína que é encontrada em maior abundância 

no plasma sanguíneo. A sua síntese tem lugar no fígado, contribuindo para inúmeras funções 

fisiológicas (Raghav e Ahmad, 2014). Sendo as mais importantes, a deteção de distúrbios 

hepatorrenais, através da diminuição dos seus valores de concentração normais (Oettl et al., 

2013). A alanina aminotransferase (ALT) é uma enzima que é muito utilizada como marcador 

de função hepática e mesmo a deteção de pequenas variações nas suas concentrações podem 

ser suficientes para a indicar a presença de alguma doença, ou distúrbio hepático. A gama 

glutamil transferase (GGT) e a aspartato aminotransferase (AST), são também muito utilizadas 

como marcadores de função hepática. No entanto, estas enzimas podem ser utilizadas na 

deteção de problemas noutros tecidos. As enzimas AST e GGT podem estar associadas a 

doenças presentes noutros órgãos, onde se verifique elevada atividade secretora ou de absorção, 

como é o caso dos rins, pâncreas, intestinos, cérebro, ou próstata (Kazemi-Shirazi et al., 2007). 

Porém, estudos recentes mostraram que a GGT pode ser também utilizada como um 

biomarcador associado a um maior risco de distúrbios cardíacos, quando a sua concentração 

apresenta valores elevados (Bharani et al., 2017; Arasteh et al., 2018). Apesar de serem 

considerados biomarcadores sensíveis, a sua utilização nunca se deve restringir apenas a uma 

das enzimas, pois a probabilidade de gerar resultados imprecisos torna-se elevada (Liu et al., 

2014). No âmbito deste estudo, não se verificaram alterações significativas nos marcadores 

bioquímicos. Pela análise histológica realizada ao nível do fígado, verificou-se que os grupos 

de animais transgénicos tratados ou não com a alga apresentavam hepatite de grau I, em 

percentagens idênticas. No seu conjunto, estes resultados sugerem que a suplementação com 

Grateloupia turuturu não manifestou toxicidade hepática, mas também não preveniu a 

ocorrência de hepatites nos animais transgénicos para o HPV16. Talvez o uso de outras 

concentrações fosse importante para reverter esta situação. 

Relativamente ao baço, as lesões de esplenite granulomatosa e de hiperplasia da polpa 

branca ocorreram, como esperado, nos grupos de animais transgénicos. A hiperplasia da polpa 

branca, geralmente ocorre na presença de doenças infeciosas ou doenças autoimunes, com uma 

observação macroscópica no esfregaço de sangue do aumento no número de linfócitos, uma vez 

que o baço é considerado um órgão secundário, no que diz respeito ao sistema imunitário 

(Rebelatto, 2018). Esta estirpe apresenta caracteristicamente lesões deste tipo (Gil da Costa et 

al., 2017) e a suplementação com alga não aumentou nem diminuiu a incidência de lesões 

esplénicas.  
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Nos grupos wild-type (grupo I e III) foram observadas lesões ao nível do rim, mais 

especificamente nefrites. Estas são lesões que ocorrem com maior incidência em murganhos 

idosos e estão relacionadas com o envelhecimento.  

Os consumos de água e de alimento foram também avaliados como parte do perfil 

toxicológico da alga e os seus valores foram registados no final de cada semana desde o início 

do período de quarentena, até ao final do estudo. No caso do consumo de água, os valores 

médios registados mostraram uma maior ingestão de água nos grupos transgénicos (grupo II e 

IV). Este era um resultado esperado, como já se verificou noutros estudos realizados (Gil da 

Costa et al., 2017), porque as lesões desenvolvidas no epitélio cutâneo provocam alterações ao 

nível da permeabilidade da pele, levando a uma necessidade de reposição maior em termos 

hídricos. Quanto aos valores referentes ao consumo de alimento, verificou-se que estes 

aumentaram a partir do momento da introdução da ração com alga incorporada (nos grupos 

suplementados com alga). Este resultado indica que a introdução da dieta modificada foi bem-

sucedida, tanto porque os animais a aceitaram e se adaptaram, pelo sabor apresentado, como 

pelos pellets obtidos, que apresentaram as características desejadas, em termos de tamanho e 

consistência, possibilitando e favorecendo a alimentação em regime ad libitum, sem haver 

desperdícios que pudessem influenciar os resultados obtidos. 

Como elemento essencial para a caracterização do perfil toxicológico da alga Grateloupia 

turuturu, foram realizados dois ensaios de genotoxicidade, o ensaio do cometa e a análise de 

micronúcleos. Estes, são reconhecidos como dois dos testes mais consistentes, sensíveis e com 

maior poder estatístico para a avaliação de quebras nas cadeias de DNA (Araldi et al., 2015).  

No caso do ensaio cometa, os danos apresentados no DNA são avaliados em termos de 

integridade genómica, ao classificar os cometas, pela medição das suas caudas, formadas após 

a realização de uma eletroforese (Cortes-Gutierrez et al., 2012). Neste caso, a eletroforese é 

realizada com pH alcalino, para facilitar e tornar mais sensível a deteção de quebras simples e 

duplas nas cadeias de DNA (Miyamae et al., 1997), a partir da qual ocorre a migração do DNA 

fragmentado, no sentido oposto ao núcleo das células, submetidas a uma corrente elétrica 

(Fikrova et al., 2011). Quanto aos resultados obtidos, foi avaliado o Índice de Dano Genético 

(GDI), começando pelos valores relativos aos danos basais (sem tratamento com enzima). Nos 

grupos wild-type, os resultados sugerem que, em animais saudáveis, a suplementação com a 

alga Grateloupia turuturu, não contribuiu para a diminuição dos danos genéticos, provocando 

até um aumento bastante acentuado do GDI. Em sentido oposto, verificou-se uma diminuição 
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estatisticamente significativa do GDI nos animais transgénicos suplementados com a alga 

Grateloupia turuturu. Deste modo, verificou-se que os efeitos benéficos e antigenotóxicos do 

consumo desta alga apenas fizeram efeito nos animais transgénicos (HPV16+/-). Em animais 

saudáveis, esta alga pode ter efeitos genotóxicos, sendo necessário realizar estudos adicionais 

para avaliar a sua segurança. Por fim, verificou-se ainda um aumento significativo pela 

comparação entre os grupos controlo, grupo III (HPV16-/-) e grupo IV (HPV16+/-), com 

p=0,000, resultado este que confirma, como era expectável, uma maior presença de danos no 

DNA por ação do HPV (Vodicka et al., 2019). Já no que diz respeito aos danos oxidativos 

(GDIFPG), as amostras que foram submetidas ao tratamento enzimático, apresentaram valores 

de GDIFPG superiores aos registados nos danos basais, como seria de esperar (Szymczak et al., 

2014). Verificou-se que a suplementação com a alga reduziu o GDIFPG nos animais transgénicos 

para o HPV16, tal como se verificou relativamente aos valores registados para os danos basais. 

A análise de micronúcleos, tal como o ensaio do cometa, é utilizada para avaliar a 

genotoxicidade de compostos ou agentes que possam atuar sobre o DNA. No entanto, esta 

técnica difere bastante do ensaio do cometa, tendo esta como função, o reconhecimento de 

aberrações cromossómicas, que se manifestam pela presença de pequenos núcleos 

(micronúcleos) em eritrócitos (D'Costa et al., 2019). Os micronúcleos são observados com o 

objetivo de determinar o potencial genotóxico do agente em questão, cujo grau de 

genotoxicidade é obtido através da análise da sua frequência (Dong et al., 2019). Para além 

disso, os micronúcleos podem ainda diferir entre si em termos de natureza, podendo ser 

classificados como aneugénicos, ou clastogénicos (Hashimoto et al., 2010). Estamos perante 

uma situação de aneugénese, quando os fragmentos observados resultam de aneuploidias, que 

ocorrem na presença de roturas ao nível do aparelho mitótico. Enquanto que quando se trata de 

um caso de clastogénese, os fragmentos têm origem a partir de quebras nos cromossomas 

(Hintzsche et al., 2017). No entanto, neste estudo não foi feita a sua distinção, que geralmente 

é feita através de coloração, ou análise do centrómero, recorrendo à técnica de FISH, uma vez 

que não é um procedimento muito viável, requerendo equipamento específico, bem como um 

enorme consumo de tempo e trabalho (Takeiri et al., 2019). Relativamente aos resultados 

obtidos na análise de micronúcleos, verificou-se haver uma diminuição dos danos genotóxicos 

nos grupos dos animais transgénicos suplementados com a alga Grateloupia turuturu, embora 

as diferenças entre grupos não tenham atingido significado estatístico. Estes resultados sugerem 

que a alga não contribuiu de forma negativa para a presença do tipo de danos no DNA detetados 

por esta técnica.  
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Em geral, o perfil toxicológico da alga Grateloupia turuturu mostrou-se favorável, não 

tendo sido observados efeitos tóxicos evidentes nos ensaios realizados. No entanto, o aumento 

do dano genético detetado em animais saudáveis pela técnica do cometa requer estudos 

adicionais para confirmar a sua segurança em termos de genotoxicidade. 

O estudo realizado incluiu uma avaliação do potencial da alga Grateloupia turuturu para 

prevenir o desenvolvimento de lesões induzidas pelo HPV16 na pele de murganhos 

transgénicos. Este estudo insere-se na mesma linha de outros trabalhos realizados com esta 

estirpe usando produtos naturais (Gil da Costa et al., 2017; Peirone et al., 2018) ou compostos 

químicos capazes de bloquear o desenvolvimento de lesões cutâneas hiperplásicas para lesões 

displásicas. Neste modelo, as lesões cutâneas melhor caracterizadas desenvolvem-se na pele da 

orelha e na pele do tronco e peito, conforme observado por diversos grupos de investigação 

(Arbeit et al., 1994; Paiva et al., 2015). 

No presente estudo, foram observadas lesões na pele do peito e orelhas nos grupos de 

animais transgénicos. Estas lesões já eram esperadas, pois são lesões resultantes da ação do 

vírus (Santos et al., 2017b). O grupo suplementado com Grateloupia turuturu apresentou menor 

incidência de displasia comparado com o grupo que recebeu a dieta padrão, sugerindo que o 

consumo desta alga pode ter efeitos quimiopreventivos relativamente às lesões induzidas pelo 

HPV16. Os mecanismos pelos quais a alga exerceu o seu efeito não foram objeto deste trabalho. 

No entanto, é possível que tenha exercido um efeito anti-genotóxico a nível da pele, tal como 

observado em células sanguíneas dos animais transgénicos, impedindo assim a acumulação de 

mutações genética e o desenvolvimento das lesões. São necessários estudos adicionais para 

esclarecer os mecanismos de ação desta alga, contribuindo para validar o seu potencial 

quimiopreventivo. 
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6. Conclusão 
 

Neste procedimento experimental pretendeu-se fazer uma avaliação dos efeitos benéficos 

e antigenotóxicos da suplementação da alga marinha, Grateloupia turuturu, utilizando o 

murganho K14HPV16, como modelo animal. Tendo em conta os objetivos propostos, foi 

possível afirmar que o uso desta alga se mostrou eficaz contra as lesões e efeitos associados ao 

vírus do HPV. De facto, os resultados provenientes da análise histológica indicaram uma 

diminuição da percentagem de lesões displásicas na orelha e na pele dos animais suplementados 

com a alga Grateloupia turuturu, relativamente aos que consumiram a dieta base. 

Foi demonstrado que o consumo da alga marinha Grateloupia turuturu não provocou 

alterações ao nível dos parâmetros fisiológicos, tanto ao nível da variação da massa corporal, 

como ao nível dos consumos de água e de comida nos animais.  

Por outro lado, a suplementação com a alga Grateloupia turuturu provocou alterações em 

termos de massas relativas e absolutas nos órgãos analisados, nomeadamente um aumento 

significativo de ambas no baço e nos rins (apenas a massa relativa no rim esquerdo). Registou-

se ainda uma diminuição significativa da massa absoluta do fígado. No entanto, estas lesões 

não parecem refletir alterações toxicológicas induzidas pela alga, tendo em conta os parâmetros 

bioquímicos e histológicos analisados. 

A nível de genotoxicidade, em primeiro lugar, o ensaio do cometa, mostrou que a alga 

Grateloupia turuturu incorporada na dieta dos animais transgénicos, levou a uma redução 

significativa dos danos apresentados no DNA, quando comparado com o grupo de animais 

transgénicos não suplementados com a alga. Quanto à análise de micronúcleos, este teste 

mostrou ser útil para a complementação dos resultados obtidos a partir do ensaio do cometa e 

corroborou os resultados obtidos nos grupos de animais transgénicos. No entanto, ressalta-se 

que nos animais wild-type a alga aumentou os danos genéticos basais detetados pelo ensaio do 

cometa.  

No futuro, será necessário realizar estudos adicionais para esclarecer o potencial 

genotóxico da alga e a segurança da sua utilização, dados os resultados contraditórios obtidos 

em murganhos normais e transgénicos.  
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Os mecanismos de ação da alga que permitiram reduzir a incidência de lesões displásicas 

a nível cutâneo também deverão ser estudados em ensaios futuros. Nestes novos ensaios, seria 

interessante incluir parâmetros relacionados com o dano genotóxico na epiderme (exemplo, 

marcação imunohistoquímica para a p53-binding protein-1).  
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