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RESUMO 

 

PIRES, V. C. Efeitos do consumo materno e/ou paterno de extrato de amora-preta 
(Rubus spp.) na suscetibilidade da prole feminina à carcinogênese mamária 
quimicamente induzida. 2016. 101f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2016. 
 

O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais prevalente no mundo e o mais 
comum entre as mulheres. É descrito que o padrão de consumo alimentar materno e 
paterno está relacionado à suscetibilidade da prole ao desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis, inclusive o câncer. A amora-preta é uma das frutas com 
maior conteúdo antioxidante e seus compostos bioativos possuem atividade 
antioxidante, anticarcinogênica e anti-inflamatória. Sendo assim, o presente trabalho 
propõe avaliar os efeitos do consumo materno e/ou paterno de extrato de amora-preta 
(Rubus spp.) na suscetibilidade da prole feminina ao desenvolvimento de neoplasias 
mamárias quimicamente induzidas. Para tanto, camundongos da linhagem C57BL/6 
foram divididos aleatoriamente em 4 grupos: pai amora (PA), mãe amora (MA), pai e 
mãe amora  (PMA) e controle (CTRL). Os pais receberam extrato de amora-preta logo 
após o desmame durante 8 semanas e as mães receberam o extrato durante a gestação e 
lactação. O extrato de amora-preta foi administrado na água de beber (0.84g de 
antocianinas/L) ad libitum. Os pais tratados com extrato de amora apresentaram redução 
na atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) e da catalase (CAT) no 
testículo (p<0.05 e p<0.001, respectivamente), aumento na capacidade antioxidante 
plasmática, na porcentagem de espermatozoides normais e na produção diária de 
espermatozóides em relação ao grupo controle (p<0.001 para todos). Além disso, os 
grupos PA, MA e PMA apresentaram aumento na taxa de prenhez (p<0.05) e redução 
da mortalidade perinatal (p<0.01, p<0.05 e p<0.001, respectivamente). Em relação à 
prole feminina não submetida à carcinogênese foi observada redução na capacidade 
antioxidante plasmática nos grupos PA (p<0.001) e MA (p<0.01), enquanto o grupo 
PMA apresentou aumento nesse parâmetro (p<0.001). No desenvolvimento da glândula 
mamária, houve aumento do desenvolvimento epitelial nos grupos PA, MA e PMA 
(p<0.001 para todos), de diferenciação nos grupos MA e PMA (p<0.01 para ambos) e 
da taxa de apoptose nos grupos MA e PMA (p<0.05), além de redução no número de 
TEBs nos grupos PA, MA e PMA (p<0.01, p<0.001 e p<0.001, respectivamente). Não 
foram observadas alterações significativas nas filhas submetidas à indução química da 
carcinogênese mamária por DMBA. Assim, é possível concluir que apesar de ter 
alterado o desenvolvimento da glândula mamária, o consumo materno e/ou paterno de 
extrato de amora-preta não foi capaz de impactar sobre a suscetibilidade da prole 
feminina à carcinogênese mamária quimicamente induzida. 
 
 
Palavras-chaves: Câncer de mama, programação fetal, programação paterna, 
polifenóis, amora-preta 
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ABSTRACT 

 

PIRES, V. C. Blackberry (Rubus spp.) extract maternal and/or paternal 
consumption effects on female offspring susceptibility to chemically-induced breast 
carcinogenesis. 2016. 101f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
Universidade de São Paulo, 2016. 
 

Breast cancer is the second most prevalent type of cancer in the world and the most 
common among women. It is known that maternal and paternal food intake pattern are 
related to offspring susceptibility to non-communicable diseases, including cancer. 
Blackberry is one of the fruits with high antioxidant content and its compounds have 
antioxidant, anticarcinogenic and anti-inflammatory properties. So, the aim of the 
present study was evaluate the effects of maternal and/or paternal blackberry extract 
consumption on female offspring susceptibility to chemically-induced breast 
carcinogenesis. Thus, C57BL/6 mice were divided into 4 groups: father blackberry 
(FB), mother blackberry (MB), father and mother blackberry (FMB) and control 
(CTRL). Fathers received blackberry extract from weaning during 8 weeks and the 
mothers were treated during gestation and lactation. Blackberry extract was given in the 
drink water (0.84g anthocyanins/L) ad libitum. Fathers treated with blackberry had a 
reduction on superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities in the testis 
(p<0.05 and p<0.001, respectivelly), an increase on plasmatic antioxidant capacity, 
percentage of normal sperm and daily sperm production in relation to control group 
(p<0.001 for all comparisons). Moreover, FB, MB and FMB groups had an increase of 
pregnancy rate (p<0.05) and a decrease of perinatal mortality (p<0.01, p<0.05 and 
p<0.001, respectively). Female offspring had a reduction of plasmatic antioxidant 
capacitity in FB (p<0.001)  and MB (p<0.01) groups, while FMB group showed an 
increase in this parameter (p<0.001). On mammary gland development, it was observed 
higher epithelial development in FB, MB and FMB groups (p<0.001 for all 
comparisons), increased differentiation in MB and FMB groups (p<0.01 for both) and 
higher apoptosis rate in MB and FMB groups (p<0.05 for both), besides decreased 
TEBs number in FB, MB and FMB groups (p<0.01, p<0.001 and p<0.001, 
respectively). It was not found significant differences in the female offspring submitted 
to chemically-induced breast carcinogenesis. So, it is possible to conclude that in spite 
of maternal and/or paternal blackberry extract consumption changed the mammary 
gland development, it was not able to change the female offspring susceptibility to 
chemically-induced breast carcinogenesis. 
 
 
 
 
Keywords: Breast cancer, fetal programming, paternal programming, polyphenols, 
blackberry. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais prevalente no mundo e o mais 

comum entre as mulheres (IARC, 2014). Fatores genéticos, endócrinos e ambientais 

constituem os principais elementos envolvidos na carcinogênese mamária, destacando-

se inclusive o padrão alimentar (WCRF/AICR, 2007). Enquanto o consumo elevado de 

gordura saturada e alimentos processados aumentam o risco para o desenvolvimento de 

doenças como o câncer, a ingestão de frutas e vegetais ricos em compostos bioativos é 

capaz de reduzir esse risco (ATAOLLAHI et al., 2014). 

 Para além do estilo de vida, por mais de duas décadas acumulam-se evidências 

de que experiências vivenciadas durante o período intrauterino podem programar a 

suscetibilidade do indivíduo à carcinogênese mamária na idade adulta (AHLGREN et 

al., 2003; PARK et al., 2006; TRICHOPOULOS, 1990). Nesse sentido, é necessário 

considerar não apenas o fato de que a glândula mamária inicia seu desenvolvimento 

ainda no período fetal, como também os inúmeros eventos epigenéticos envolvidos na 

embriogênese (MEIER-ABT e BENTIRES-ALJ, 2014; RUSSO e RUSSO, 2004). O 

elevado grau de indiferenciação das células nesse momento, bem como a rápida taxa de 

divisão celular, torna o indivíduo em formação mais sensível às variações do ambiente 

materno (SANTOS e DEAN, 2004). 

 Dentro desse contexto, mais recentemente, tem sido apontado que as 

experiências paternas ao longo da vida são capazes de modular a qualidade dos 

espermatozoides, impactando diretamente no desenvolvimento embrionário/fetal do 

indivíduo e no risco de doenças crônicas não-transmissíveis na idade adulta 

(CARRELL, 2012). Embora os mecanismos envolvidos nesse processo sejam ainda 

pouco conhecidos, alterações epigenéticas durante a espermatogênese têm sido 

apontadas como um dos possíveis fatores responsáveis por essa programação. 

 Alguns compostos bioativos, como os polifenóis, são capazes de alterar a 

expressão de inúmeros genes por meio de modificações epigenéticas (ONG et al., 

2011). A amora-preta (Rubus spp.) é uma fruta com elevado teor de antocianinas e 

elagitaninos, polifenóis com capacidade de estimular ou inibir enzimas envolvidas no 

controle da metilação do DNA e na acetilação de histonas (DING et al., 2006; 

KAUSAR et al., 2012;). Embora seus compostos de maneira isolada sejam capazes de 

desencadear tais alterações, a fruta na forma íntegra parece apresentar maior potencial 

contra o desenvolvimento do câncer de mama (AIYER et al., 2012; KAUSAR et al., 
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2012). Além disso, a potencialidade do consumo materno de antocianinas provenientes 

de mirtilo e do resveratrol em reduzir o risco de neoplasias mamárias na prole feminina 

já foi demonstrada em estudos com animais de experimentação realizados recentemente 

(PAPOUTSIS et al., 2013; RAHAL et al., 2013). 

Dessa forma, considerando a relevância dos eventos maternos e paternos na 

programação fetal de doenças crônicas não-transmissíveis nos descendentes, bem como 

a capacidade de compostos polifenólicos dietéticos em modular diferentes mecanismos 

envolvidos nesse processo, o presente trabalho propõe avaliar os efeitos do consumo 

materno e/ou paterno de amora preta na suscetibilidade da prole feminina ao 

desenvolvimento de neoplasias mamárias. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

CÂNCER DE MAMA 

  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como as cardiovasculares e 

respiratórias, diabetes e câncer, são responsáveis por mais da metade do número de 

mortes no mundo (OMS, 2010). Entre 2000 e 2012, as doenças isquêmicas do coração e 

acidente vascular cerebral (AVC) foram as principais causas de óbito em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (OMS, 2014). 

As DCNTs são multifatoriais, nas quais fatores genéticos e ambientais estão 

diretamente envolvidos em sua etiologia, sendo o tabagismo, etilismo, sedentarismo e 

má alimentação os principais elementos do componente ambiental (BRASIL, 2008). 

Fatores socioeconômicos também estão diretamente relacionados à ocorrência dessas 

doenças, principalmente no que se refere à exposição aos fatores de risco associados 

(OMS, 2010). 

Depois das doenças cardiovasculares, o câncer é a principal causa de morte 

dentre as DNCTs, estimando-se o aumento em 100% do número de pessoas com câncer 

no mundo até 2030 em relação aos dados atuais (WCRF/AICR, 2007; OMS, 2010). 

Segundo dados obtidos no projeto GLOBOCAN, da Agência Internacional para 

Pesquisa em Câncer, a incidência global dadoença foi de 14.067.894 casos em 2012, 

sendo que aproximadamente 60% da população acometida foi a óbito (FERLAY et al., 

2013). 
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Dentre os tipos de neoplasias mais frequentes, destaca-se o câncer de mama 

como o segundo tipo mais prevalente no mundo e o mais comum entre as mulheres, 

independente das condições socioeconômicas (EHEMAN et al., 2012; IARC, 2014; 

INCA, 2011; OMS, 2010; WCRF/AICR, 2007). Acompanhando as perspectivas 

mundiais, o Brasil apresenta a maior incidência de câncer de mama entre as mulheres, 

principalmente nas regiões sul e sudeste, estimando-se a ocorrência de 57 mil novos 

casos nos anos de 2014 e 2015 (INCA, 2014). 

 O desenvolvimento do câncer de mama está relacionado a fatores endócrinos, 

genéticos e associados ao estilo de vida (INCA, 2014; WCRF/AICR, 2007). Assim, 

menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, terapia de reposição hormonal, uso de 

anticoncepcionais orais, histórico familiar, consumo moderado de bebidas alcoólicas, 

obesidade, diabetes mellitus e sedentarismo são considerados fatores de risco 

(ANOTHAISINTAWEE et al., 2013; INCA, 2014). 

 A regulação endócrina é fundamental para o desenvolvimento da glândula 

mamária. Apesar desse processo ter início ainda no período embrionário/fetal, é na 

puberdade, sob ação dos hormônios sexuais, que as estruturas primárias iniciam sua 

divisão e diferenciação (MANAVATHI et al., 2014; RUSSO e RUSSO, 2004). A 

morfogênese da glândula mamária continua durante a vida, atingindo o nível máximo 

do desenvolvimento após a gestação, sendo que mulheres nulíparas possuem maior 

número de estruturas indiferenciadas e, portanto, são mais suscetíveis à transformação 

maligna (MEIER-ABT e BENTIRES-ALJ, 2014; RUSSO e RUSSO, 2004). Por outro 

lado, é durante a lactação que ocorre a produção de leite pelas células alveolares da 

glândula mamária, estimuladas pelo próprio aleitamento, o qual é considerado fator 

protetor contra o câncer de mama (ANOTHAISINTAWEE et al., 2013; RUSSO e 

RUSSO, 2004). 

 Pelo fato da glândula mamária ser altamente regulada por mecanismos 

endócrinos, a utilização de estrógeno e progesterona exógenos, para efeito 

anticoncepcional e reposição hormonal tem sido relacionada ao maior risco de câncer de 

mama (HUZELL et al., 2015). Isso porque além de estimular a proliferação celular e 

diminuir a apoptose junto à progesterona, o estrógeno libera metabólitos 

carcinogênicos, os quais levam diretamente a danos no DNA. Portanto, esses hormônios 

podem atuar tanto como iniciadores quanto promotores na carcinogênese (BROWN e 

HANKINSON, 2015; LANFRANCHI, 2014). Nesse sentido, grande parte das pacientes 

com neoplasia mamária apresentam receptores de estrógeno (ER+) e/ou progesterona 
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(PR+) no nucléolo das células tumorais, sendo indicada a utilização de moduladores de 

receptor estrogênico como tratamento junto com a quimioterapia (BAUERSCHLAG et 

al., 2014; DALMAU et al., 2014). 

 Na presença de um estímulo que desencadeie lesões no DNA, diversos 

mecanismos são ativados para impedir o progresso do ciclo celular e favorecer o reparo, 

dentre eles a proteína BRCA, um conhecido supressor tumoral. Os genes BRCA 1 e 

BRCA 2 são responsáveis também pela estabilidade genômica, favorecendo a 

integridade cromossômica. Mutações nesses genes estão diretamente relacionados à 

redução dos mecanismos de reparo no DNA e instabilidade da cromatina, favorecendo a 

propagação de danos e levando à carcinogênese (MINAMI et al., 2014; SHIOVITZ e 

KORDE, 2015). Apesar da baixa incidência de alterações (5-10%), o gene BRCA 

apresenta alta penetrância, ou seja, está associado ao elevado risco para o 

desenvolvimento de câncer (50-85%), principalmente de mama e ovário 

(ECONOMOPOULOU et al., 2015; SHIOVITZ e KORDE, 2015). Os tumores 

decorrentes de mutações especialmente no gene BRCA 1, em geral, não expressam 

receptor de estrógeno (ER-), e estão relacionados a um pior prognóstico e morte precoce 

(LEE et al., 2010). 

 Apesar da potencialidade do fator genético na etiologia do câncer de mama, 

aproximadamente 90% desse tipo de neoplasia é decorrente das exposições relacionadas 

ao estilo de vida (KRUK, 2014a). Na América Latina, por exemplo, mudança no padrão 

cotidiano das mulheres ao longo dos anos foi capaz de aumentar a incidência da doença 

entre 1980 e 2010 (AMADOU et al., 2014). 

Nesse contexto, já foi relatado que o consumo de bebidas alcoólicas pode 

contribuir efetivamente para o desenvolvimento do câncer de mama, por meio da 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), lesões no DNA e estimulação da 

expressão de ER e PR,  aumentando a proliferação da glândula mamária e favorecendo 

o desenvolvimento de estruturas lobulares atípicas (KRUK, 2014a; SCHENNINK et al., 

2014). Embora não haja definição da quantidade e dos tipos de bebidas prejudiciais, 

consumo de etanol, mesmo que esporadicamente em elevada quantidade, pode aumentar 

o risco de câncer de mama (SCOCCIANTI et al., 2014). 

O controle do ciclo circadiano também parece estar relacionado ao risco da 

doença. Um estudo mostrou que alteração nos níveis de cortisol decorrente do distúrbio 

no ciclo sono-vigília, em pacientes portadoras de neoplasias mamárias, pode resultar em 

aumento dos tumores e no índice de massa corporal (IMC) (HSIAO et al., 2015). 
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Elevado IMC, principalmente correspondente à obesidade, está altamente associado ao 

maior risco da doença, tanto pelas inúmeras alterações endócrinas, como aumento de 

insulina, fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs), adipocinas e hormônios 

sexuais, como pela indução do estresse oxidativo. Desta forma, a obesidade pode 

contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama em todas as etapas da 

carcinogênese (KRUK, 2014b). 

 Por outro lado, a prática de atividade física de moderada a intensa, realizada 

frequentemente, é apontada como fator protetor contra a doença 

(ANOTHAISINTAWEE et al., 2013; LYNCH et al., 2011). Além de modular os 

hormônios sexuais, a taxa metabólica basal e contribuir para a redução do IMC e de 

todos os distúrbios desencadeados pela obesidade, a atividade física favorece o aumento 

da capacidade antioxidante e redução na concentração de fatores de crescimento, 

atuando tanto na fase de iniciação como de promoção da carcinogênese (KRUK, 2014b; 

LYNCH et al., 2011). Já foi relatada, inclusive, a potencialidade do exercício físico em 

estimular a expressão gênica de BRCA1 em mulheres de mutação nesse gene 

(PETTAPIECE-PHILLIPS et al., 2015). 

O padrão alimentar também está relacionado ao risco de câncer de mama. 

Enquanto o consumo de carne vermelha, carne processada e gorduras de origem animal 

parecem aumentar o risco da doença (MOBARAKEH et al., 2014; MOUROUTI et al., 

2015; ROSSI et al., 2014), dieta tipo mediterrâneo, incluindo ingestão de peixes, fibras, 

azeite, frutas, vegetais e alimentos ricos em polifenóis pode ser um fator protetor 

(KAKKOURA et al., 2015; MOBARAKEH et al., 2014; ROSSI et al., 2014). Um 

estudo recente observou que mulheres iranianas com neoplasias mamárias apresentam 

maior consumo de cereais, gordura, fritura, fast food, molho branco, arroz e óleo de 

fritura, enquanto mulheres saudáveis consomem mais pão integral, peixe, castanhas, 

frutas e vegetais (ATAOLLAHI et al., 2014). 

 

PROGRAMAÇÃO FETAL 

 

O termo “programação fetal” é utilizado para definir o processo de estimulação 

na vida intrauterina que promove alterações permanentes no feto, aumentando a 

suscetibilidade a doenças na idade adulta (ARMITAGE et al., 2005). A influência do 

ambiente fetal sobre o risco de doenças ao longo da vida foi sugerida por Barker e 

Osmond (1986), após observarem uma forte associação entre a mortalidade neonatal e 



20 
 

 
 

pós-natal de 1921 a 1925 e doença isquêmica do coração em adultos, entre 1968 e 1978, 

na Inglaterra e País de Gales, de acordo com a localização geográfica e condições 

socioeconômicas. Desta forma, os autores sugeriram que a distribuição geográfica da 

doença poderia refletir as variações no perfil nutricional no início da vida, programando 

o organismo a uma resposta patológica frente às influências do padrão dietético na vida 

adulta. 

Depois de apresentada a hipótese, diversos estudos epidemiológicos mostraram 

consistentemente a relação entre a privação de nutrientes na vida intrauterina, ocorrida 

no período denominado “fome holandesa”, durante a Segunda Guerra Mundial (1944-

1945), e a ocorrência de doenças na idade adulta, como hiperlipidemia, obesidade, 

doença coronariana, obstrução de vias aéreas e alteração na tolerância à glicose e na 

coagulação (RAVELLI et al., 1999; ROSEBOOM et al., 2006; ROSEBOOM et al., 

2000; PAINTER et al., 2006; PAINTER et al., 2005a; PAINTER et al., 2005b;). 

Como indicador indireto de condições intrauterinas adversas, o baixo peso ao 

nascer parece estar relacionado à maior suscetibilidade a doenças na idade adulta 

(BARKER, 2007). Alguns estudos epidemiológicos e experimentais mostraram 

associação entre o baixo peso ao nascer e risco de doenças cardiovasculares, hipertensão 

e diabetes tipo 2 (XIE et al., 2014; CURHAN et al., 1996; HALES e BARKER, 1992; 

BARKER et al., 1989). Essa relação pode ser explicada pela “hipótese do fenótipo 

poupador”, proposta por Hales e Barker (2001), a qual propõe que o feto se adapta ao 

ambiente restrito de nutrientes por meio da diminuição da velocidade de crescimento e 

de mudanças no metabolismo da glicose.  

Ademais, de acordo com a hipótese da “resposta adaptativa preditiva”, tal 

adaptação permitiria melhor sobrevivência do indivíduo tanto no período fetal quanto 

pós-natal, considerando um ambiente nutricionalmente semelhante. Entretanto, se a 

oferta nutricional for de elevada densidade energética, associado ao baixo metabolismo 

desencadeado na vida intrauterina, maior será o risco para o desenvolvimento de 

doenças como obesidade, disfunção vascular e diabetes mellitus (GLUCKMAN et al., 

2007; SWANSON et al., 2009; THOMPSON et al., 2014). 

Em resposta ao atraso do desenvolvimento decorrente da privação de nutrientes, 

ocorre o fenômeno chamado catch-up growth, referente ao rápido ganho de peso nos 

dois primeiros anos de vida para tentar recuperar o nível de desenvolvimento em atraso 

(LAKSHMY, 2013). Entretanto, devido à elevada taxa de proliferação celular ocorrida 

tanto no tecido ósseo quanto nos órgãos vitais, o crescimento resultante desse evento 
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geralmente é maior do que o esperado para a idade (FINKIELSTAIN et al., 2013; 

MUÑOZ-VALVERDE et al., 2014). Mediado pelos eixos hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HHA) materno e placentário, a consequência desse fenômeno é o aumento do risco de 

alterações metabólicas e obesidade (STOUT et al., 2015). 

Por outro lado, a obesidade materna e o elevado peso ao nascer também parecem 

estar associados ao maior risco de doenças crônicas não-transmissíveis, sugerindo que 

além da restrição alimentar, a nutrição excessiva também pode programar o feto ao 

elevado risco de doenças metabólicas da idade adulta (ALFARADHI e OZANNE, 

2011; CRUME et al., 2015; HARDER et al., 2007; MILOSEVIĆ et al., 2012; RØNN et 

al., 2014). Um estudo recente encontrou correlação positiva entre os níveis hormonais e 

de fatores de crescimento presentes no cordão umbilical e o tamanho e peso ao nascer 

(LAGIOU et al., 2014). De maneira semelhante, crianças expostas à nutrição excessiva 

no ambiente intrauterino apresentaram maiores níveis de insulina e leptina no cordão 

umbilical, ambas associadas ao maior peso ao nascer (KAAR et al., 2014). Em revisão, 

alguns autores sugerem a importância da elevada glicemia materna, com consequente 

hiperinsulinemia, no maior crescimento fetal (PALATIANOU et al., 2014). 

De modo geral, a leptina participa fundamentalmente na organogênese fetal, 

principalmente no desenvolvimento cerebral (incluindo a região responsável pelo 

controle da fome/saciedade), cardiovascular, renal e pancreático, atravessando a 

placenta por meio de seus receptores (BRIFFA et al., 2015). Entretanto, elevados níveis 

maternos de leptina ao longo da gestação parecem estar diretamente relacionados à 

maior resistência à insulina no feto, indicando o possível papel desse hormônio na 

programação de alterações metabólicas (WALSH et al., 2014). 

Fatores nutricionais associados à alimentação materna também parecem exercer 

importantes efeitos durante o desenvolvimento embrionário, modulando o 

funcionamento celular e determinando o perfil metabólico do indivíduo na fase adulta 

(RAMÍREZ-VÉLEZ, 2012). Em estudo experimental com roedores, foi mostrado o 

potencial do elevado consumo de sacarose durante a gestação e lactação em desencadear 

baixo peso ao nascer, com posterior catch-up growth, resultando em aumento do tecido 

adiposo e na glicemia de jejum, redução da sensibilidade à insulina, aumento da 

atividade de enzimas hepáticas envolvidas na lipogênese de novo e redução da atividade 

mitocondrial relacionada à oxidação lipídica (D’ALESSANDRO et al., 2014).  

O leite também tem sido considerado um potente estimulador anabólico 

necessário para o crescimento pós-natal. Entretanto, por conter ácidos graxos de cadeia 
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ramificada essenciais e microRNAs capazes de promover o anabolismo pela ativação da 

quinase mTORC (alvo mecanístico do complexo rapamicina 1), seu consumo durante a 

gestação parece estar relacionado ao maior crescimento fetal, intensificando a ativação 

dessa via naturalmente controlada apenas pela placenta (MELNIK et al., 2015). Um 

estudo recente verificou elevado consumo protéico durante a gestação de mulheres 

canadenses, principalmente proveniente de produtos lácteos, embora tal evento tenha 

sido negativamente correlacionado com o peso ao nascer (STEPHENS et al., 2014). 

A programação fetal, decorrente das experiências maternas, padrão alimentar e 

condições intrauterinas, é mediada principalmente por mecanismos epigenéticos 

(WANG et al., 2013). Os principais processos epigenéticos incluem metilação do DNA 

e modificações pós-traducionais de histonas, como metilação e acetilação (ESTELLER, 

2007). A ligação covalente de grupamento metila ao DNA, promovendo o 

silenciamento gênico, ocorre normalmente em citosinas seguidas por guanina 

(dinucleotídeos CpG), e é mediada por enzimas denominadas DNA metiltransferases 

(DNMTs) (SHARMA et al., 2010). A repressão da expressão gênica também pode ser 

resultante da metilação de histonas,executada por histona metiltransferases, ou 

desacetilação dessas proteínas pela ação de histona desacetilases (HDAC). Já a 

acetilação de histonas, mediada pelas histona acetiltransferases (HAT) e desmetilação 

dessas proteínas pela ação de histona desmetilases, promove a descompactação da 

cromatina e favorece a expressão gênica (KOUZARIDES, 2007). 

 Durante a embriogênese, ocorrem diversos eventos regulados por meio de 

mecanismos epigenéticos, incluindo crescimento, proliferação e diferenciação celular, 

bem como a inativação do cromossomo X em fêmeas (BARAKAT e GRIBNAU, 2012; 

JONES e BAYLIN, 2007). Além disso, nesse período, o DNA embrionário sofre 

desmetilação global para eliminar as marcas epigenéticas provenientes dos gametas 

parentais e reativar sua capacidade pluripotente, embora os genes que sofrem imprinting 

permaneçam inalterados (SANTOS e DEAN, 2004). O processo de imprinting é 

caracterizado pelo silenciamento de um dos alelos, materno ou paterno, para garantir e 

controlar o crescimento e a nutrição fetal adequada (MOORE et al., 2015). 

A desregulação desses processos durante a fase embrionária pode acarretar no 

aumento da suscetibilidade a diferentes doenças na fase adulta, inclusive câncer de 

mama (SOOKOIAN e PIROLA, 2013; NOVAKOVIC e SAFFERY, 2012; IVANOVA 

et al., 2012; FOWDEN et al., 2011). Vale ressaltar que fatores nutricionais são capazes 

de modular as características epigenéticas, tanto pelo fornecimento de grupamento 
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metila (colina, metionina e folato), como pela modulação da atividade de enzimas 

envolvidas nesse processo (compostos polifenólicos, selênio, retinóides e butirato) 

(ONG et al., 2011).  

Desta forma, e considerando a importância dos eventos epigenéticos no período 

embrionário, Cooney et al. (2002) verificaram que a suplementação alimentar de folato 

durante a gestação de camundongos Agouti alterou o padrão de metilação do DNA da 

prole, resultando na mudança da cor da pelagem e no aumento do risco de obesidade. 

Além disso, Feng et al. (2013) observaram a ocorrência de defeitos cardíacos 

congênitos associada à alteração no padrão de metilação do DNA e na expressão de 

DNMTs na prole de ratas submetidas à deficiência de vitamina A durante a gestação.  

 

PROGRAMAÇÃO FETAL DO CÂNCER DE MAMA 

 

 A hipótese de que o risco para o desenvolvimento de câncer de mama poderia 

ser programado ainda na vida intrauterina foi proposta por Trichopoulos (1990), 

baseada principalmente na exposição aos elevados níveis estrogênicos presentes durante 

a gestação e a importância desse hormônio para a carcinogênese mamária.   

Estudos populacionais demonstraram correlação positiva entre peso ao nascer, 

indicador de grande exposição ao estrógeno no período intra-uterino, e risco de câncer 

de mama especialmente na fase pré-menopausa (AHLGREN et al., 2003; MICHELS et 

al., 1996; PARK et al., 2006; SANDERSON et al., 1996). Além disso, foi relatada em 

outros trabalhos a presença de elevados níveis de IGF-1, IGFBP-3, estriol e testosterona 

em sangue de cordão umbilical humano, o que poderiam estar associados ao maior risco 

de câncer de mama (BAIK et al., 2005; LAGIOU et al., 2011). 

Entre 1947 e 1971 um hormônio sintético mais potente que o estrógeno, o 

dietilestilbestrol, foi amplamente receitado e utilizado por gestantes para evitar aborto 

espontâneo (REED e FENTON, 2013). Anos depois os estudos mostraram as 

consequências para os indivíduos expostos intrauterinamente ao hormônio. Entre as 

mulheres, maior predisposição ao desenvolvimento de neoplasias mamárias na vida 

adulta foi reportada (HOOVER et al., 2011; PALMER et al., 2006). Apesar do 

estrógeno não ser requerido para o desenvolvimento da glândula mamária no período 

fetal, o dietilestilbestrol parece alterar os fatores de sinalização necessários para esse 

processo, além de modificar a expressão de moléculas envolvidas nos mecanismos 

epigenéticos, como as DNA metiltransferases (DNMTs), histona metiltransferases e 
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microRNAs (HILAKIVI-CLARKE, 2014). Considerando que as células germinativas 

são formadas ainda na vida intrauterina, as consequências da exposição a esse hormônio 

podem atingir até a terceira geração (REED e FENTON, 2013). 

De maneira semelhante, o consumo durante a gestação de fitoestrógenos como a 

genisteína, um flavonoide presente na soja, parece mimetizar os efeitos estrogênicos, 

reduzindo a diferenciação epitelial e aumentando o risco para o desenvolvimento de 

câncer de mama na prole feminina, apesar de não ter sido encontrada diferença na 

incidência de tumores mamários quimicamente induzidos (HILAKIVI-CLARKE et al., 

2002; HILAKIVI-CLARKE et al., 1998). Por outro lado, a ingestão de proteína isolada 

de soja por ratas prenhas foi capaz de desencadear alterações metabólicas no tecido 

adiposo mamário das filhas, o que poderia estar relacionado à maior diferenciação 

epitelial da glândula mamária por sinalização parácrina (SU et al., 2009). Em humanos, 

correlação positiva foi encontrada entre o consumo de soja e a presença das isoflavonas 

genisteína e daidzeína no cordão umbilical de gestantes japonesas no momento do parto, 

indicando o potencial efeito direto desses compostos sobre o feto (NAGATA et al., 

2006). 

Nesse sentido, um estudo de coorte mostrou que o consumo alimentar poderia 

interferir diretamente na modulação dos níveis hormonais durante a gestação e, 

consequentemente, no risco de câncer de mama na geração posterior (LAGIOU et al., 

2006). De fato, o consumo de óleo de peixe, rico em ácidos graxos poli-insaturados 

(PUFAs) n-3, por ratas prenhas foi capaz de alterar os níveis séricos de estrógeno, 

impactando em redução do número de terminal end buds (TEBs) na glândula mamária e 

menor incidência de tumores mamários na prole (HILAKIVI-CLARKE et al., 2002). 

Por outro lado, o consumo de óleo de milho, rico em PUFAs n-6, pelas mães resultou 

em baixos níveis de estrógeno nas filhas, bem como hipometilação na região promotora 

do gene que codifica o receptor de estrógeno α (ERα), maior número de TEBs, maior 

incidência de tumores e início precoce da puberdade (HILAKIVI-CLARKE et al., 2002; 

HILAKIVI-CLARKE et al., 1997; YENBUTR et al., 1998).  

Para além das consequências do consumo gestacional de dieta hiperlipídica rica 

em PUFAs n-6 já relatadas, foi demonstrado que o padrão de programação fetal do 

câncer de mama não apenas foi semelhante à exposição intrauterina a estrógeno 

sintético, como foi capaz de transmitir essa informação, por meio de alterações 

epigenéticas, até a segunda geração. Digno de nota é que tanto fêmeas como machos 
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expostos intrauterinamente à ração hiperlipídica transmitiram o aumento do risco de 

câncer de mama para suas filhas (de ASSIS et al., 2012). 

De modo interessante, foi mostrado experimentalmente pelo nosso grupo de 

pesquisa, que o consumo de banha de porco, rica em gordura saturada, aumentou os 

níveis séricos de leptina sem alterar os níveis estrogênicos durante a gestação. 

Entretanto, diferente da expectativa dos autores, a exposição in utero a essa dieta 

resultou em redução do número de TEBs, menor proliferação celular e maior metilação 

global da histona H3K9me3 nos ductos e lóbulos da glândula mamária e menor 

incidência de tumores mamários quimicamente induzidos (de OLIVEIRA ANDRADE 

et al., 2014). 

Considerando a transmissão transgeracional de informações epigenéticas 

capazes de modular o risco de enfermidades, já tem sido aventada a possibilidade da 

prevenção de doenças como câncer e diabetes, por meio do consumo de compostos 

bioativos durante a gestação e lactação. São classificados como compostos bioativos 

aqueles encontrados nos alimentos, essenciais ou não essenciais, que de alguma forma 

favoreçam a saúde (BIESALSKI et al., 2009). Assim, o consumo materno de alimentos 

ricos em folato (vegetais folhosos), quercetina (maçã), curcumina (curry), sulforafano 

(brócolis), catequinas (chá), carotenoides (cenoura, tomate), resveratrol (vinho), butirato 

(queijo) e indole-3-carbinol (crucíferas) durante o período embrionário e fetal poderia 

modular a capacidade antioxidante e reduzir o risco inclusive de câncer de mama na 

geração seguinte (HILL e HODSDON, 2014; KAUR et al., 2014; LI et al., 2014; 

VANHEES et al., 2014). 

Nesse sentido, um estudo mostrou que o consumo de resveratrol por ratas apenas 

durante a gestação, foi capaz de reduzir o número de TEBs, diminuir a metilação na 

região promotora do gene BRCA1 e atenuar a expressão de genes envolvidos na 

progressão do ciclo celular na glândula mamária de filhas expostas intrauterinamente ao 

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) (PAPOUTSIS et al., 2013). Redução nos 

indicadores de risco para câncer de mama também foi observada na prole de ratas 

saudáveis submetidas ao consumo de mirtilo (5% adicionado à ração), que contém 

elevado teor de antocianinas, durante a gestação e lactação (WU et al., 2009).  

Similarmente, o consumo de ração acrescida de 3% de mirtilo por camundongos 

saudáveis tanto na gestação quanto na lactação, resultou na diminuição de neoplasias 

mamárias decorrentes da superexpressão do oncogene Wnt-1 nas descendentes. Dentre 

os resultados, destacou-se a redução no peso e volume dos tumores, aumento da 
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expressão de genes supressores tumorais e redução na expressão de genes anti-

apoptóticos, proliferativos e relacionados à angiogênese. Modulações epigenéticas 

também foram observadas, incluindo o aumento nos níveis transcricionais de Dnmt1 e 

Ezh2, envolvidos na metilação do DNA e histonas, respectivamente (RAHAL et al., 

2013).  

 

PROGRAMAÇÃO PATERNA 

 

 Apesar dos inúmeros trabalhos avaliando o impacto das experiências maternas 

sobre a programação de doenças na geração seguinte, observa-se na literatura acúmulo 

de evidências ressaltando também a importância das vivências paternas nesse contexto. 

Os relatos de que o ambiente intrauterino proporcionaria alterações passíveis de 

transmissão até a terceira geração, não apenas pelas fêmeas como também pelos 

machos, indicam a suscetibilidade das células germinativas primordiais a possível 

programação frente aos insultos ocorridos durante o desenvolvimento, bem como a 

herdabilidade das experiências paternas acumuladas desde o período fetal (AIKEN e 

OZANNE, 2014). 

 É descrito que o ambiente paterno, incluindo composição corporal, idade, 

hábitos alimentares e estilo de vida, pode influenciar no desenvolvimento de doenças na 

geração seguinte quando na idade adulta (HOCHER et al., 2014). De fato, embora os 

mecanismos tenham sido pouco explorados, estudos experimentais em ratos mostraram 

que o consumo de bebida alcoólica pelos pais esteve relacionado ao menor peso ao 

nascer, atraso no desenvolvimento e alterações comportamentais nos descendentes 

(LEDIG et al., 1998; WOZNIAK et al., 1991). Além disso, outro estudo observou que o 

tabagismo paterno levou à diminuição do sistema de reparo oxidativo e aumento na 

suscetibilidade a danos no DNA da prole (VANDE LOOCK et al., 2012). 

Estudos populacionais também mostraram que a idade dos pais parece ser 

fundamental para o desenvolvimento de desordens psiquiátricas nos descendentes, 

como autismo, esquizofrenia, distúrbio obsessivo compulsivo e bipolaridade (BUIZER-

VOSKAMP et al., 2011; MENEZES et al., 2010; PULEO et al., 2012; REICHENBERG 

et al., 2006; WU et al., 2012). Tal evento pode estar associado à redução na qualidade 

espermática observada com o avanço da idade (ESKENAZI et al., 2003). 

O perfil do consumo alimentar tem sido destacado como um dos fatores de 

herança não genética das experiências paternas e está relacionado ao desenvolvimento 
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de diversas doenças na geração posterior (FERGUSON-SMITH e PATTI, 2011). 

Estudos populacionais demonstraram que o sobrepeso e a obesidade paterna estão 

diretamente associados ao crescimento intrauterino e ao estado nutricional de seus 

filhos, favorecendo a ocorrência de alterações metabólicas e desenvolvimento de 

doenças crônicas na idade adulta (CHEN et al., 2012; COOPER et al., 2010; OHLUND 

et al., 2010). Mais recentemente, um estudo com humanos observou alteração no padrão 

de metilação de genes que normalmente sofrem imprinting em leucócitos extraídos do 

cordão umbilical de recém-nascidos cujos pais eram obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) 

(SOUBRY et al., 2013). 

Experimentalmente, foi verificado que o consumo de dieta rica em lipídeos pelos 

pais proporcionou prejuízos na secreção de insulina e intolerância à glicose por meio da 

alteração no padrão de expressão gênica das células β-pancreáticas na prole feminina 

(NG et al., 2010). Além disso, alteração na expressão de genes envolvidos na 

sensibilidade à presença de nutrientes, resposta celular e mitocondrial ao estresse, 

sinalização da telomerase, sobrevivência e morte celular, controle do ciclo celular, 

regulação do crescimento e proliferação celular e na etiologia do câncer foi encontrada 

no tecido adiposo retroperitoneal das filhas cujos machos foram submetidos ao consumo 

de dieta hiperlipídica (NG et al., 2014). Além desse mesmo padrão dietético ser capaz, 

ainda, de reduzir a capacidade reprodutiva da progênie (FULLSTON et al., 2012), pais 

diabéticos podem predispor seus filhos à mesma condição (GRASEMANN et al., 2012).  

De maneira semelhante, a restrição alimentar paterna avaliada 

experimentalmente também foi capaz de desencadear alterações no metabolismo da 

prole, favorecendo a adiposidade e alterando os níveis séricos de glicose (ANDERSON 

et al., 2006; MIERSCH e DÖRING, 2012). Recentemente, um estudo mostrou que a 

deficiência protéica em camundongos machos antes do acasalamento resultou em 

disfunção vascular, diminuição no tamanho do coração, intolerância à glicose, maior 

adiposidade e menor expressão de genes envolvidos da sinalização do cálcio, 

fundamental para a contração muscular, na geração seguinte (WATKINS e SINCLAIR, 

2014). 

A programação ambiental transgeracional paternamente induzida parece estar 

relacionada a alterações moleculares nas células da linhagem germinativa durante o 

processo espermatogênico (HOCHER et al., 2014; SKINNER, 2010). A diferenciação 

das espermátides, chamada espermiação, compreende diversas alterações epigenéticas, 

incluindo protaminação, metilação do DNA, modificação de histonas e presença de 
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RNAs não codificantes, todos esses eventos possivelmente importantes durante o 

desenvolvimento embrionário e na herdabilidade das marcas adquiridas (CARRELL, 

2012). 

 Nesse sentido, já foi relatado que a restrição energético-protéica em 

camundongos machos resultou em redução nos níveis de RNA não codificantes e de 

histona H3K27me3 nos espermatozoides, estando diretamente relacionado à alteração 

no metabolismo lipídico e no padrão de metilação global do DNA observados na prole 

(CARONE et al., 2010). Além disso, a deficiência de folato nos pais está relacionada à 

redução da placenta e alteração na quantidade e no transporte desse nutriente, além de 

comprometer a metilação e expressão de IGF-2 no tecido cerebral dos fetos (KIM et al., 

2011; KIM et al., 2013).  

 Fatores nutricionais estão diretamente relacionados à qualidade espermática. 

Estudo recente demonstrou que homens dinamarqueses com elevada ingestão de 

gordura saturada apresentaram redução na concentração e na contagem espermática 

(JENSEN et al., 2013). É de amplo conhecimento que o consumo excessivo de lipídeos 

reduz a motilidade espermática, aumenta a formação de espécies reativas de oxigênio, 

favorece a ocorrência de lesões no DNA espermático e reduz a capacidade de 

fertilização dos espermatozoides (BAKOS et al., 2010). Enquanto o consumo de carnes 

processadas e doces foi correlacionado com maior risco de astenozoospermia (redução 

na motilidade espermática), a ingestão de vegetais verde-escuros, leite desnatado, aves e 

frutos do mar conferiram proteção contra essa alteração (ESLAMIAN et al., 2012). 

 Os espermatozoides são células altamente vulneráveis a reações oxidativas por 

serem ricos em ácidos graxos poliinsaturados e apresentarem baixa capacidade 

antioxidante, o que favorece a fragmentação de DNA e danos associados à peroxidação 

da mitocôndria e membrana plasmática, resultando em decréscimo da motilidade e 

viabilidade desses gametas (BOLAYIRLI et al., 2007; SARADHA e MATHUR, 2006; 

VERNET et al., 2004). Lesões oxidativas são capazes de modular o sistema epigenético 

por meio de alterações no padrão de metilação do DNA, favorecendo a herdabilidade 

dessas características (ZEH et al., 2012; FENECH, 2008).  

Já foi relatado que a qualidade espermática está diretamente relacionada à 

viabilidade dos embriões e a alterações na prole, como baixo peso ao nascer seguido de 

catch-up gowth, intolerância à glicose, baixa sensibilidade à insulina, aumento da 

adiposidade, alterações pancreáticas e subfertilidade (MCPHERSON et al., 2014).  

Nesse sentido, um estudo mostrou que espermatozoides expostos a danos oxidativos 
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levaram ao atraso da embriogênese e redução na taxa de implantação dos embriões, bem 

como desencadeou baixo peso ao nascer, intolerância à glicose e maior adiposidade na 

prole (LANE et al., 2014). 

 Diversas substâncias provenientes da dieta, tais como astaxantina, β-caroteno, 

vitamina E, vitamina C, ácidos graxos essenciais, zinco, selênio e licopeno, são capazes 

de modular o sistema antioxidante, reduzindo a ocorrência de danos ao DNA 

espermático e melhorando a qualidade do sêmen (TREMELLEN, 2008). Diferentes 

polifenóis, como o resveratrol, também apresentam propriedades antioxidantes e 

antiinflamatórias, contribuindo para a homeostase do sistema endócrino, aumento da 

produção espermática e preservação dos túbulos seminíferos (JIANG et al., 2008; 

JUAN et al., 2005). Além disso, há relato da modulação do sistema antioxidante e 

endócrino de animais expostos ao cádmio pelo consumo de concentrado de suco de uva, 

que contém antocianinas, quercetina e resveratrol,prevenindo alteração nos órgãos 

reprodutivos, melhorando a qualidade espermática e reduzindo alterações 

histopatológicas testiculares de maneira dose-dependente (PIRES et al., 2013). 

 

PROGRAMAÇÃO PATERNA DO CÂNCER DE MAMA 

 

Embora haja fortes evidências da contribuição paterna para o risco de doenças 

crônicas não-transmissíveis nos descendentes, pouco tem sido estudado especificamente 

sobre o câncer de mama. Nessa vertente, correlação positiva entre o nível de 

escolaridade dos pais e risco de câncer de mama foi relatada em um estudo que avaliou 

2900 mulheres, o que pode estar relacionado ao estilo de vida e ao consumo alimentar 

das diferentes gerações (TITUS-ERNSTOFF et al., 2002). 

Por outro lado, dois estudos mostraram relação direta entre o risco para o 

desenvolvimento de neoplasias mamárias e idade paterna (HODGSON et al., 2004; 

XUE et al., 2007). O processo do envelhecimento impacta diretamente sobre a 

qualidade dos gametas masculinos, seja por acúmulo de danos no DNA das chamadas 

espermatogônias tronco, responsáveis pela manutenção da produção de 

espermatozoides; por alterações nas células de Sertoli, envolvidas no suporte físico e 

nutricional às células da linhagem germinativa; ou por danos oxidativos decorrentes da 

redução do sistema antioxidante, levando a alterações no conteúdo genético dos 

espermatozoides e aumentando o risco de doenças nas gerações seguintes (PAUL e 

ROBAIRE, 2013).  



 

 

AMORA-PRETA 
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antioxidante dos flavonoides (CASTAÑEDA-OVANDO et al., 2009; RODRIGO et al., 

2011). 

Os elagitaninos pertencem à classe dos taninos hidrolisáveis, compostos por 

cadeias de ácido elágico esterificados ligadas a açúcares (Figura 2) (WATERHOUSE, 

2002). Depois de ingerido, os elagitaninos sofrem hidrólise no estômago, liberando 

ácido elágico, que por sua vez é convertido em intermediários metabolizáveis pela 

microbiota colônica, formando urolitinas, as quais são finalmente absorvidas para a 

circulação êntero-hepática (LIPIŃSKA et al., 2014).  

 

Figura 2. Estrutura química do ácido elágico (LIPIŃSKA et al., 2014). 

 

Por ser uma das frutas com maior conteúdo antioxidante (WANG e LIN, 2000), 

a amora-preta é capaz de modular a atividade de enzimas como a superóxido dismutase 

e glutationa peroxidase, e diminuir a peroxidação lipídica (CHO et al., 2011; 

HASSIMOTTO e LAJOLO, 2011; MURAPA et al., 2012). Além disso, o consumo do 

extrato de amora-preta já demonstrou ser capaz de reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares por diminuir os níveis séricos de triglicerídeos e fração LDL-

colesterol, bem como prevenir a peroxidação lipídica, aterogênese e agregação 

plaquetária (FERREIRA DE ARAÚJO et al., 2011; KAUME et al., 2012).  

 As propriedades anticarcinogênicas da amora-preta também já foram descritas. 

In vitro, extrato de amora-preta foi capaz de inibir a proliferação celular e estimular a 

apoptose em diferentes tipos de células cancerígenas humanas de maneira dose-

dependente, além de reduzir a expressão de COX-2 induzida por TNF (BOIVIN et al., 

2007; DAI et al., 2007; SEERAM et al., 2006). In vivo, o consumo da fruta foi capaz de 

suprimir moderadamente a genotoxicidade quimicamente induzida em hamsters 

(PLATT et al., 2010). 

Os compostos bioativos de maneira isolada também demonstraram potencial 

anticarcinogênico, reduzindo a transativação de NF-κB e AP-1 e expressão de COX-2 e 

TNF-α, embora sejam menos eficazes na supressão do crescimento celular, indução de 
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apoptose e prevenção de invasão e migração do que de forma conjunta, como 

encontrado na fruta (DING et al., 2006; KAUSAR et al., 2012). De maneira geral, 

polifenólicos provenientes de berries têm sido apontados como classe promissora de 

compostos bioativos para a prevenção do câncer de mama (AIYER et al., 2012). 

 É importante ressaltar que os polifenóis são capazes de modular processos de 

metilação do DNA e modificação de histonas (ONG et al., 2011). Alguns polifenóis 

podem atuar como inibidores de DNA metiltransferases (DNMT) e histona 

desacetilases (HDAC), aumentando histonas acetiladas H3 e H4 e reativando genes 

silenciados como os de proteínas supressoras de tumor (HO et al., 2011; 

PALUSZCZAK et al., 2010; RAJENDRAN et al., 2011). Além disso, esses compostos 

podem inibir a enzima histona acetiltransferase (HAT) e reduzir a expressão de genes 

como NF-κB e IL-6, envolvidos em processos inflamatórios e carcinogênicos 

(RAJENDRAN et al., 2011). 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivos gerais 

Os objetivos do presente trabalho são avaliar os efeitos do consumo de extrato 

de amora-preta por camundongos fêmeas durante a gestação e/ou camundongos machos 

a partir do desmame, na suscetibilidade da prole feminina à carcinogênese mamária 

quimicamente induzida, bem como possíveis mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos. 

 

Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos do presente estudo são: 

I. Caracterizar os efeitos do consumo de extrato de amora-preta por 

camundongos machos, da pré-puberdade até a idade adulta, sobre parâmetros 

reprodutivos e capacidade antioxidante. 

II. Caracterizar os efeitos do consumo de extrato de amora-preta por 

camundongos fêmeas, durante a gestação e lactação,sobre a capacidade antioxidante. 

 III. Avaliar o risco para o desenvolvimento de câncer de mama, bem como a 

capacidade antioxidante da prole feminina no início da puberdade (50 dias de vida),após 

o consumo materno e/ou paterno de extrato de amora-preta. 

 IV. Avaliar o desenvolvimento de tumores mamários na prole feminina 

submetida à indução química da carcinogênese mamária por DMBA (7,12-
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dimetilbenz[a]antraceno), após o consumo materno e/ou paterno de extrato de amora-

preta. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Animais  

Foram utilizados camundongos machos e fêmeas da linhagem C57BL/6, obtidos 

da colônia do biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas/Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo (FCF/IQ-USP). Os animais foram mantidos em gaiolas de 

polipropileno com tampas de aço inoxidável e contendo maravalha previamente 

esterilizada, a qual foi trocada rotineiramente duas vezes por semana. Foram utilizados 

pedaços de algodão e caninhos de papelão para camundongos como enriquecimento 

ambiental. A pesagem dos animais e o registro do consumo de ração e água ou extrato 

de amora foram realizados em dias alternados. O ensaio biológico foi realizado nas 

dependências do biotério da FCF/IQ-USP, em ambiente com temperatura e umidade 

ambiental controladas, sob ciclo de 12 horas claro-escuro.O presente projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo sob protocolo nº 411 (Anexo). 

 

4.2. EXTRATO DE AMORA-PRETA 

 

4.2.1. Caracterização química do fruto de amora-preta e de seus extratos 

A amora-preta (Rubus spp.) foi adquirida junto ao produtor e fornecedor Sítio do 

Belo (São Paulo - SP), acondicionada em saco plástico de 1 kg e mantida a -20 °C até o 

uso. Para a caracterização do conteúdo fenólico e capacidade antioxidante, bem como a 

quantificação de compostos fenólicos do fruto, uma pequena amostra (100g) foi 

triturada em nitrogênio líquido e armazenada em ultrafreezer (-80°C) até a realização 

dos ensaios. As mesmas análises foram realizadas para todos os extratos administrados 

aos animais. 

 

4.2.1.1. Conteúdo de fenólicos totais e capacidade antioxidante 

 Para análise do conteúdo de fenólicos totais e capacidade antioxidante, a amostra 

de amora-pretatriturada em nitrogênio anteriormente foi extraída, em triplicata, com 

metanol 70% acidificado com 0.2% de ácido acético em homogeinizador do tipo Turrax 
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(Brinkmann Homogenizer, Suiça), com posterior agitação durante 30 min a 4 °C e 

filtração em papel filtro.  

 

Quantificação de fenólicos totais 

Os compostos fenólicos foram quantificados pelo método espectrofotométrico 

de Folin-Ciocalteau (SWAIN e HILLIS, 1959) (APÊNDICE A). A análise foi realizada 

em triplicata e a leitura feita em espectrofotômetro (Hewlett Packard, 8453) a 765 nm. 

Os resultados foram expressos em mg GAE equivalente/100g ou 100mL.  

Capacidade antioxidante pelo método DPPH 

Foi utilizado o método DPPH para avaliação da capacidade antioxidante, 

conforme descrito por Brand-Williams et al. (1995). A análise foi realizada em triplicata 

e a leitura feita em leitor de microplaca (Benchmark Plus, Microplate 

Spectrophotometer, Japan) a 517 nm (APÊNDICE B).Os resultados foram expressos 

como µmoL Trolox equivalente/100g ou 100mL. 

 

Capacidade antioxidante pelo método ORAC 

Foi utilizado o método ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity) para 

avaliar a capacidade antioxidante, conforme porposto por Prior et al. (2003). A análise 

foi realizada em triplicata em leitor de microplaca (Synergy HT, BioTek Instruments, 

Inc., EUA) eo decaimento da fluorescência foi monitorado em intervalos de 1 min 

durante 60 min em comprimento de excitação de 493 nm e emissão em 515 nm 

(APÊNDICE C). A capacidade antioxidante foi calculada a partir da área sob a curva 

(AUC), através da curva de calibração do Trolox, e os resultados foram expressos em 

µmoL Trolox equivalente/100g ou 100 mL. 

 

4.2.1.2. Quantificação de flavonoides 

A extração de flavonoides do fruto foi realizada em metanol 70% acidificado em 

0.2% de ácido acético, com posterior eluição em coluna de Poliamida (CC 6, Macherey-

Nagel), seguindo o método descrito por Arabbi et al. (2004). A quantificação e 

identificação de flavonoides foram realizadas, em duplicata, por CLAE/DAD (sistema 

Agilent 1260, com injetor automático e bomba quaternária, Hewlett-Packard, Palo Alto, 

CA), utilizando-se coluna Prodigy 5 µ ODS3 (250 x 4,60 mm) (Phenomenex Ltd., 

Reino Unido), com fluxo de 1 mL/min, a 25 °C, monitorando os comprimentos de onda 
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de 270 nm e 525 nm (HASSIMOTTO et al., 2007). Os padrões cianidina-3-glucosídeo 

(Extrasynthese, Genay, France), quercetina e ácido elágico (Sigma-Aldrich) foram 

utilizados para identificação dos compostos, através da similaridade do espectro de 

absorção e tempo de retenção. O protocolo utilizado está apresentado detalhadamente 

no APÊNDICE D. 

 

4.2.1.3. Quantificação de elagitaninos (ácido elágico total) 

A extração de elagitaninos foi realizada em triplicata, utilizando-se solução de 

acetona 80%, de acordo com o proposto por Pinto et al.(2008), descrito no APÊNDICE 

E. A quantificação de ácido elágico (AE) total foi feita em cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) por CLAE/DAD (sistema Agilent 1260, com injetor automático e 

bomba quaternária, Hewlett-Packard, Palo Alto, CA), utilizando-se coluna Prodigy 5 µ 

ODS3 (250 x 4,60 mm) (Phenomenex Ltd., Reino Unido). Os resultados foram 

expressos em mg AE/100g ou 100mL. 

 

4.2.2. Tipo de extração da amora-preta utilizada no experimento 

4.2.2.1. Extração aquosa de amora-preta 

Amostras de amora-preta congeladas foram trituradas em água milliQ na 

concentração de 1:4 em liquidificador na velocidade máxima e, em seguida, 

centrifugadas a 5000 rpm durante 30 minutos a 4ºC. O extrato obtido foi liofilizado e 

armazenado a -80ºC para posterior caracterização e quantificação de compostos 

fenólicos, seguindo o protocolo descrito anteriormente no tópico 3.2.1. 

 

4.2.2.2. Extração alcóolica de amora-preta 

Amostra de amora preta congelada foi triturada em metanol 70% com 0.2% de 

ácido acético na concentração de 1:5 em liquidificador na velocidade máxima e, em 

seguida, filtrada em papel filtro qualitativo. O extrato obtido foi evaporado em 

rotaevaporador a 40ºC e posteriormente ressuspendido em água milliQ. O extrato em 

fase aquosa foi armazenado a -80ºC para caractarização e quantificação de compostos 

fenólicos, seguindo o protocolo descrito anteriormente no tópico 3.2.1. 

 

4.2.2.3. Escolha do tipo de extrato de amora-preta 

 Após a análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fenólico dos extratos 

aquoso e alcoólico, optou-se por utilizar no presente estudo o extrato alcoólico de amora 
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preta em fase aquosa, devido ao maior conteúdo de polifenóis obtido em relação ao 

extrato aquoso e maior semelhança com o perfil observado no fruto (Tabela 1). 

 

4.2.3. Teste de estabilidade do extrato alcoólico de amora-preta em fase aquosa 

 Para estabelecer o tempo de exposição do extrato de amora-preta a temperatura 

ambiente durante o consumo pelos animais, bem como as condições de armazenamento 

até sua administração, foi realizada a quantificação de flavonoides e ácido elágico total 

(descritos anteriormente) após1 e 2 dias de exposição do extrato alcoólico de amora-

preta em fase aquosa a temperatura ambiente, e após 7 dias de armazenamento a -80ºC.  

 

4.2.4.Quantificação de açúcares solúveis do extrato alcoólico de amora-preta em 

fase aquosa 

Os açúcares solúveis foram identificados e quantificados por CLAE com 

detecção por amperometria de pulso em um sistema de cromatografia (Dionex DX-500, 

USA), equipado com coluna Carbopac PA1 (4 mm x 250 mm, Dionex, Sunnyvale, 

USA), em corrida isocrática com fluxo de 1mL/min de hidróxido de sódio 18mM 

durante 25 min (SARAIVA et al., 2013). 

 

4.2.5. Preparação e administração do extrato alcoólico de amora preta em fase 

aquosa aos animais 

 A preparação do extrato de amora preta foi realizada por meio da trituração da 

fruta em metanol 70% com 0.2% de ácido acético, na concentração de 1:5, em 

liquidificador na velocidade máxima durante 1 minuto, com posterior filtração em papel 

filtro qualitativo. O extrato obtido foi totalmente evaporado em rotaevaporador a 40ºC, 

ressuspendido em água milliQ e separado em alíquotas para armazenamento a -80ºC.  

Em dias alternados, as alíquotas foram descongeladas e diluídas em água 

autoclavada em proporção que resultasse na concentração de fenólicos totais de 

0.8mg/mL. Essa concentração foi baseada em estudo prévio em que o consumo diário 

de aproximadamente 4 mg de antocianinas do mirtilo por camundongos fêmeas prenhas 

resultou em redução do desenvolvimento de neoplasias mamárias na prole feminina 

(RAHAL et al., 2012). 

O extrato de amora preta foi preparado semanalmente para garantir o conteúdo 

fenólico ofertado aos animais a cada dia. Para controle preciso da quantidade de 



37 
 

 
 

compostos fenólicos oferecidos, uma alíquota foi retirada de cada extrato para análise 

do conteúdo fenólico e capacidade antioxidante.  

 

4.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.3.1. Tratamentos com extrato de amora preta 

Camundongos machos receberam extrato de amora-preta ad libitum em 

substituição à água de beber logo após o desmame (21 dias de vida) durante8 semanas, 

tempo necessário para garantir que os animais alcançaram a idade reprodutiva (8-10 

semanas). Camundongos fêmeas foram tratadas com extrato de amora-preta ad libitum 

em substituição à água de beber durante a gestação e lactação (6 semanas). Os animais 

controle receberam solução de açúcar invertido a 3.4%ad libitum para adequação 

energética e nutricional em relação ao extrato de amora (Tabela 2). Durante o período 

de tratamento, todos os animais receberam ração AIN-93G (REEVES et al.,1993) para 

evitar possíveis efeitos sinérgicos dos compostos presentes no extrato de amora-preta 

com as isoflavonas presentes em rações comerciais padrões. O consumo de ração (g) e 

de líquido (mL) foi monitorado em dias intercalados para cálculo da estimativa do 

consumo diário individual através da fórmula: 

 

Estimativa de consumo diário individual=  (Oferta – sobra) x dias 

                                                                         Número de animais 

 

4.3.2. Acasalamento 

Após o período de tratamento, os machos com 11 semanas de idade foram 

acasalados com fêmeas da mesma idade na proporção de 1 macho para 2 fêmeas por 

gaiola. Para obter maior êxito na taxa de prenhez, foi realizada a indução do ciclo estro 

nas fêmeas. Para tanto, antes do acasalamento propriamente dito, os machos foram 

mantidos em gaiolas individuais durante 3 dias. Em seguida, cada dupla de fêmeas foi 

colocada na gaiola referente ao seu macho para reconhecimento dos ferômonios e 

mantidas durante 3 dias. No 4º dia, as fêmeas foram colocadas na caixa dos machos e 

permaneceram juntos durante 7 dias, considerando que o ciclo estral completo dos 

camundongos dura 5 dias. Uma semana antes do acasalamento, foi iniciado o tratamento 

das fêmeas com o extrato de amora preta e, durante o acasalamento, essa condição se 

manteve independente do tratamento dos machos. Ao final do período de acasalamento, 
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os machos foram eutanasiados e as fêmeas foram mantidas em gaiolas individuais para 

os períodos de gestação e lactação. 

Para o preparo e aprendizado das técnicas empregadas durante o acasalamento 

e os cuidados necessários durante a gestação e lactação, bem como no desenvolvimento 

da prole, foi realizado treinamento com a equipe de produção de animais de 

experimentação nas dependências do biotério da FCF/IQ-USP, duas vezes por semana 

durante dois meses.  

 

4.3.3. Prole  

Após o nascimento, toda a prole foi mantida com a mãe em gaiolas individuais 

(1 gaiola para cada ninhada) até os 21 dias de idade. Após o desmame, as mães (fêmeas 

F0) foram eutanasiadas e as filhas (fêmeas F1) mantidas em gaiolas com no máximo 5 

camundongos/gaiola, com acesso à ração comercial padrão (Nuvital, PR) e água ad 

libitum. Parte das fêmeas F1 foram eutanasiadas com 7 semanas de idade (50 dias) para 

realização de análise morfológica, de proliferação celular e molecular das glândulas 

mamárias. A prole feminina remanescente (n=15 filhas/grupo) foi submetida ao 

modelode carcinogênese mamária quimicamente induzida. Para tanto, foi administrada 

uma única injeção subcutânea deacetato de medroxiprogesterona (MPA) (15mg/100µL) 

na 6ª semana de vida e 4 posteriores doses semanais de 7,12-dimetilbenz[a]antraceno 

(DMBA) (1mg/100µL) diluído em óleo de milho, administrado por gavagem, conforme 

realizado por de Assis et al. (2011).  Após 3 semanas da última dose de DMBA, os 

animais foram pesados e apalpados 2 vezes por semana para acompanhamento da 

evolução dos tumores. Os animais foram acompanhados até 20 semanas após a primeira 

dose de DMBA e eutanasiados 3 semanas após o aparecimento do primeiro tumor 

palpável.  

4.3.4. Grupos experimentais 

Os camundongos machos (n=12/grupo) e fêmeas (n=24/grupo) foram 

divididos aleatoriamente em 4 grupos, conforme descrito abaixo. O delineamento 

experimental completo está apresentado de forma esquemática na Figura 3. 

a)Grupo CTRL (controle): fêmeas controle acasaladas com machos controle 

b)Grupo PA (Pai amora): fêmeas controle acasaladas com machos tratados 

com extrato de amora-preta. 



 

 

c)Grupo MA (Mãe amora)

acasaladas com machos contro

d)Grupo PMA (Pai e mãe amora): 

preta acasaladas com machos tratados com

 

Figura 3. Apresentação esquemática d
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glândula mamária inguinal direita e esquerda, glândula mamária torácica direita e 

esquerda, fígado, rins, coração e pulmão. Já das filhas submetidas à indução da 

carcinogênese mamária, além dos órgaos listados anteriormente, também foram 

coletados os tumores. Todos os órgaos foram pesados a fresco e o valor obtido foi 

utilizado para calcular o peso relativo (SELLERS et al., 2007).

por 15 minutos a 4ºC, e o plasma obtido foi 
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 Os tecidos destinados à análise histopatológica foram fixados em solução 

formalina 10% tamponada, exceto testículo, próstata e vesícula seminal, os quais foram 

fixados em methacarn (60% metanol, 30% clorofórmio e 10% ácido acético). As 

glândulas mamárias das filhas destinadas à análise morfológica foram colocadas em 

lâmina imediatamente após a coleta e fixadas em carnoy (60% etanol, 30% clorofórmio 

e 10% ácido acético). Os demais tecidos foram congelados em nitrogênio líquido e 

posteriormente mantidos à -80ºC. 

 

4.4. PARÂMETROS REPRODUTIVOS DOS MACHOS F0 (PAIS) 

4.4.1. Estimativa da produção diária de espermatozoides (PDE) 

A determinação da produção diária de espermatozoides foi realizada com o 

testículo direito, mantido à -20ºC até o processamento. Após a homogeneização do 

tecido em solução STM (NaCl 0,9% e Triton X-100 0,05%), foi realizada a contagem 

de espermátides nos estágios 14 a 16 da espermatogênese em câmara hemocitométrica, 

seguindo o protocolo de Thayer et al. (2001). 

4.4.2. Avaliação da morfologia espermática 

Para avaliar o percentual de espermatozoides morfologicamente normais foram 

utilizados espermatozoides armazenados na cauda do epidídimo, conforme proposto por 

Seed et al. (1996). Para tanto, a cauda do epidídimo ainda fresco foi submetida à incisão 

e posteriormente imersa em solução tampão PBS (tampão fosfato salina) para promover 

a difusão dos gametas ao meio aquoso.  Em seguida, a solução obtida foi colocada em 

lâminas histológicas para análise em microscópio de luz. Foram avaliados 200 

espermatozoides em aumento de 400x (FAVARETO et al., 2011), classificados em 

normal ou anormal (SEED et al., 1996). 

4.4.3. Análise histomorfométrica testicular 

A análise histomorfométrica testicular consistiu na avaliação da porcentagem de 

área intersticial e tubular do testículo, determinada pela medida da área ocupada por 

túbulos seminiferos e interstício em 15 imagens por animal selecionadas aleatoriamente 

(PREDES et al., 2010). O diâmetro tubular também foi analisado em 30 túbulos 
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redondos por animal selecionados aleatoriamente (PREDES et al., 2010). Essas análises 

foram realizadas utilizando o software AxioVision 4.8 associado ao microscópio de luz 

em aumento de 200x. 

 

4.5. NÍVEIS PLASMÁTICOS DE TESTOSTERONA DOS MACHOS F0 (PAIS) 

 

Os níveis plasmáticos de testosterona dos machos F0 (pais) foram determinados, em 

duplicata, por quimiluminescência utilizando o equipamento automatizado UniCel dxI 

800 (Beckman Coulter®). A sensibilidade do equipamento para essa análise foi de 10 

ng/dL. 

 

4.6. TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE INTRAPERITONEAL (TTGI) 

 

 Parte de todos os animiais, incluindo pais (machos F0), mães (fêmeas F0) e 

filhas (fêmeas F1), foram submetidos ao teste de tolerância à glicose intraperitoneal. 

Para tanto, os animais foram privados de ração overnight, até a realização do 

experimento na manhã do dia seguinte. Após a análise da glicemia de jejum em 

glicosímetro (AccuCheck Performa Nano), os animais foram submetidos à injeção 

intraperitoneal de solução de dextrose (2g/kg peso corporal), avaliando-se a glicemia 

por punção caudal nos tempo 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após a injeção. 

 

4.7. MARCADORES ANTIOXIDANTES 

 

4.7.1. Atividade de enzimas antioxidantes  

 A atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD), catalase 

(CAT) e glutationa peroxidase (GPx) foram avaliadas no tecido hepático das mães 

(fêmeas F0) e das filhas (fêmeas F1) não submetidas à indução da carcinogênese 

mamária, e no tecido testicular dos pais (machos F0). 

 

4.7.1.1. Extração 

Os tecidos hepáticos e testiculares foram extraídos com tampão fosfato de 

potássio 0.1 M pH 7.0 com o auxílio de homogeneizador do tipo Potter. Em seguida, o 

homogenato obtido foi centrifugado a 10.000 rpm por 15 min a 4°C, descartando-se o 
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sobrenadante. O material remansecente foi utilizado para análise da atividade da SOD, 

CAT e GPx. 

 

4.7.1.2. Superóxido dismutase (SOD) 

A determinação da atividade enzimática da superóxido dismutase foi realizada 

em espectrofotômetro (Hewlett Packard, 8453) a 550nm, 25ºC por 3 minutos, seguindo 

o proposto por Ewing e Janero (1995). O protocolo utilizado está detalhado no 

APÊNDICE F.Todas as análises foram realizadas em triplicata e o resultado foi 

expresso como UA/min/g proteína. 

 

4.7.1.3. Catalase (CAT) 

A atividade enzimática da catalase foi determinada cineticamente em 

espectrofotômetro (Hewlett Packard, 8453) a 240nm, 37ºC por 3 minutos, baseado no 

método descrito por Adamo et al. (1989).O protocolo utilizado está detalhado no 

APÊNDICE G. Todas as análises foram realizadas em quintuplicata e o resultado foi 

expresso como UA/min/g proteína. 

 

4.7.1.4. Glutationa peroxidase (GPx) 

A determinação da atividade glutationa peroxidase (GPx) foi realizada em 

espectrofotômetro (Hewlett Packard, 8453) a 340 nm, 37ºC por 3 minutos, seguindo o 

proposto por Wendel (1981).O protocolo utilizado está detalhado no APÊNDICE H. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e o resultado foi expresso como 

UA/min/g proteína. 

 

4.7.1.5. Quantificação de proteína 

Para a normalização da atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase, 

catalase e glutationa peroxidase, o conteúdo de proteínas totais foi dosado, em 

quintuplicata, a partir de uma alíquota adquirida dos respectivos homogenatos pelo 

método de Bradford (BRADFORD, 1976).  

 

4.7.2. Avaliação da capacidade antioxidante plasmática 

 Foi realizada a análise da capacidade antioxidante plasmática dos pais (machos 

F0), mães (fêmeas F1) e filhas (fêmeas F1) não submetidas à indução da carcinogênese 
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mamária, utilizando o método ORAC descrito anteriormente (tópico 3.2.2.1.) e 

detalhados no APÊNDICE C. 

 

4.8. RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER DE MAMA 

 

 Para a avaliação do risco de desenvolvimento de neoplasias mamárias na prole 

feminina, parte das fêmeas F1 (filhas) foi eutanasiada aos 50 dias de vida, tempo 

correspondente ao período de desenvolvimento pós-púbere. Nesse momento, a mama 

inguinal esquerda foi integralmente retirada; colocada em lâmina histológica; fixada em 

solução Carnoy (60% etanol, 30% clorofórmio, 10% ácido acético) e posteriormente 

corada em carmine, seguindo o protocolo proposto por de Assis et al. (2010).  

 Os parâmetros avaliados para a inferência de suscetibilidade ao desenvolvimento 

de neoplasias mamárias foram: desenvolvimento epitelial, potencial para transformação 

maligna e grau de diferenciação da glândula mamária (de ASSIS et al., 2010).   

 

4.8.1. Desenvolvimento epitelial  

 Para a análise do desenvolvimento epitelial foram mensuradas as distâncias entre 

o linfonodo e o final da árvore epitelial e entre a ponta da árvore epitelial e o final da fat 

pad (tecido adiposo presente na glândula mamária), ambas realizadas com régua e 

expressas em milímetros (mm). 

  

4.8.2. Potencial para transformação maligna 

 A avaliação do potencial para transformação maligna foi realizada através da 

contagem das estruturas denominadas terminal end buds (TEBs), presentes na região 

distal do epitélio, e são similares às estruturas presentes em humanos denominadas 

terminal ductal lobular units (TDLUs). Essas estruturas apresentam células 

indiferenciadas suscetíveis a mutações e são os principais locais de iniciação da 

carcinogênese mamária em humanos. 

 

4.8.3. Grau de diferenciação da glândula mamária 

 Para a avaliação do grau de diferenciação da glândula mamária foi realizada a 

contagem de brotos alveolares primários, secundários e lóbulos e considerada a soma 

dessas estruturas.  
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4.8.4. Taxa de Apoptose 

 A avaliação de células em apoptose na glândula mamária foi realizada em 

lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina. Para tanto, foram analisadas 

1000 células epiteliais mamárias por glândula mamária, sendo considerada a 

porcentagem de células apoptóticas.  As células em apoptose foram identificadas 

seguindo critérios bem estabelecidos na literatura (ELMORE et al., 2016; LEVIN et al., 

1999). 

 
4.9. ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO TUMORAL  

 A análise do desenvolvimento tumoral foi realizada nas fêmeas F1 (filhas) 

submetidas à indução química da carcinogênese mamária por DMBA descrito 

anteriormente. Para tanto, foram considerados os seguintes parâmetros:  

Latência - tempo médio necessário para o aparecimento do primeiro tumor. 

Incidência - número de animais que desenvolveram tumores mamários dentro de cada 

grupo. 

Multiplicidade - número médio de tumores desenvolvidos em cada animal. 

Volume tumoral - avaliado através da fórmula: 1/6.(πabc), onde a= comprimento, b= 

largura e c= altura 

Sobrevivência – número de animais que não desenvolveram neoplasias mamárias em 

relação a todo o período do estudo (de Assis et al., 2010).   

Além disso, foi realizada a análise histopatológica dos tumores para 

caracterização e classificação de acordo com Frith e Ward (1988), por meio de lâminas 

histológicas coradas em hematoxilina e eosina, bem como análise do tecido pulmonar 

para verificação de metástase.  

 

4.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 Para avaliar o comportamento das variáveis-resposta em relação ao consumo de 

extrato de amora-preta pelos machos F0 (pais),  empregou-se o teste t de Student para 

amostras não relacionadas. Para estudar a influência do consumo materno e paterno de 

extrato de amora-preta nos períodos de gestação e lactação, foi empregado o modelo de 

análise de variância com dois fatores fixos. Para a avaliação do efeito do consumo de 

amora-preta pela geração parental sobre a prole feminina (fêmeas F1), foi utilizado o 

modelo de análise de variância com dois fatores fixos e o método de comparações 

múltiplas de Tukey. Foi utilizado o teste qui-quadrado para comparação de proporções 
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na avaliação da prole. Na análise de sobrevivência da prole feminina (Fêmeas F1) 

submetidas ao ensaio da carcinogênese mamária, foi empregado o estimador de Kaplan-

Meier para curvas de sobrevivência de cada grupo formado e o modelo de riscos 

proporcionais de Cox. Foi considerado o nível de significância de 5% (p<0.05). 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1.ANÁLISES DO FRUTO DE AMORA-PRETA E SEU EXTRATO 

5.1.1. Identificação de flavonoides no fruto de amora-preta  

Foram identificados quatro derivados de cianidina (cy), sendo a cianidina-3-

glucosídeoa antocianina majoritária (Figuras 4A e 4B). Três das antocianinas foram 

encontradas na fração eluída com metanol e um pico adicional foi observado na fração 

eluída com metanol:amônia. Também foram identificados três picos correspondentes a 

derivados do ácido elágico (AE), sendo um deles o próprio AE, e um pico de um 

derivado de quercetina (Querc) (Figura 5). As identidades da cianidina-3-glucosídeo e 

AE foramconfirmadas pela co-eluição com o respectivo padrão comercial. 

 

Figura 4. Cromatograma obtido por CLAE-DAD (525 nm) do extrato obtido do fruto 

de amora-preta(A) fração eluída com metanol e (B) fração eluída com metanol:amônia. 

Picos identificados como derivados de cianidina(1). 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

(A) 
 

(B) 
 



46 
 

 
 

Fruto     
(mg/100g)

Extrato aquoso 
(mg/100mL)

Extrato alcoólico em 
fase aquosa 
(mg/100mL)

Cianidina total 104.86 ± 6.23 19.63 ± 0.68 176.38 ± 2.49 

Quercetina total 26.11 ± 1.61 6.42 ± 0.41 25.77 ± 0.72

Ácido elágico livre 5.96 ± 0.22 3.66 ± 0.36 7.77 ± 2.31 

Ácido elágico total 
(elagitaninos)

430.04 ± 26.78 34.17 ± 1.75 65.13 ± 47.39

Tabela 1.  Quantificação de flavonoides e elagitaninos do fruto de amora-preta e de seus 
extratos aquoso e alcoólico em fase aquosa, apresentados em média ± desvio-padrão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cromatograma obtido por CLAE-DAD (270 nm) do extrato obtido do fruto 

de amora-preta. Fração eluída com metanol. Picos identificados como derivados do 

ácido elágico (2) e derivado de quercetina(3). Os picos 4 e 5 foram identificados como 

contaminantes presentes no metanol. 

 

5.1.2. Análise dos extratos aquoso e alcoólico para determinação do método de 

administração no delineamento experimental. 

 

5.1.2.1. Quantificação de flavonoides e elagitaninos de amora-preta e seus 

extratosaquoso e alcoólico em fase aquosa 

 Conforme mostrado antriormente, a amora-preta adquirida para o presente 

estudo contém cianidina, quercetina e elagitaninos. O extrato aquoso da fruta apresentou 

menor quantidade de todos os compostos encontrados, enquanto o extrato alcoólico em 

fase aquosa apresentou quantidades semelhantes de cianidina e quercetina em relação ao 

fruto, porém menor quantidade de elagitaninos (Tabela 1). Tendo em vista esses 

resultados, consideramos mais adequado utilizar no presente estudo o extrato alcoólico 

em fase aquosa. 
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2 
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5.1.2.2. Teste de estabilidade do extrato alcoólico de amora-preta em fase aquosa 

 No teste de estabilidade do extrato alcoólico de amora-preta em fase aquosa foi 

observado que, quando mantido em temperatura ambiente durante 1 dia, o extrato 

apresentou perda de 13% de cianidina, 12% de quercetina e 9% de ácido elágico livre. 

Após 2 dias de exposição a temperatura ambiente, foi observada perda de 14% de 

cianidina e 30% de quercetina. Considerando que a perda de cianidina, composto 

fenólico mais ambundante, entre 1 e 2 dias, foi muito pequena, além da viabilidade da 

produção de extrato durante a semana, foi estabelecida a oferta de extrato alcoólico de 

amora-preta em fase aquosa aos animais em dias intercalados. 

 Em relação à estocagem do extrato, foi observado perda de 4% de cianidina, 

12% de quercetina e 10% de ácido elágico livre após 7 dias de armazenamento a -80ºC. 

Sendo assim, a produção do extrato foi realizada toda semana e estocada a -80°C por, 

no máximo, 7 dias, até sua administração aos animais. Todos os resultados estão 

apresentados na Tabela 2. 

 

 

 

5.1.2.3. Quantificação de açúcares solúveis do extrato alcoólico de amora-preta em 

fase aquosa 

 Na análise do conteúdo de açúcares do extrato alcoólico de amora-preta em fase 

aquosa foram observadas concentrações semelhantes de glicose e frutose, e pequena 

quantidade de sacarose (glicose + frutose), conforme apresentado na Tabela 3. Com 

base neste resultado, foi decidido acrescentar à água dos animais não tratados com 

extrato de amora, 3.4% de açúcar invertido, oferecendo conteúdo energético e perfil de 

açúcares semelhante aos animais tratados. 

 

Dia 0 Dia 1* Dia 2* Dia 7**
Cianidina                              
(cianidina-3-glicosídeo)

1763.82 ± 2.49 1532.91 ± 3.51 1514.78 ± 1.59 1691.10 ± 0.43

Quercetina                           
(aglicona)

257.77 ± 0.72 225.36 ± 1.52 180.30 ± 2.50 226.79 ± 1.18

Ácido elágico livre 77.76 ± 2.31 70.75 ± 0.47 78.11 ± 0.72 69.83 ± 0.10

Elagitanino 621.39 ± 47.39 627.19 ± 25.08 659.18 ± 8.5634.26 ± 21.97

Tabela 2. Concentração de cianidina, quercetina e ácido elágico livre no extrato alcoólico de amora-
preta em fase aquosa, durante manutenção a temperatura ambiente por 1 e 2 dias, e a -80°C durante 7
dias, expressa em µg/mL extrato  e apresentado em média ± desvio-padrão

* Estocado a temperatura ambiente ** Estocado a -80°C
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5.1.3. Conteúdo de fenólicos totais e capacidade antioxidante na amora-preta e em 

seu extrato alcoólico em fase aquosa 

O conteúdo de fenólicos totais e capacidade antioxidante do fruto de amora-preta 

e seu respectivo extrato está apresentado na Tabela 4. Tanto na amora-preta quanto em 

seu extrato, a capacidade antioxidante avaliada pelo método ORAC foi superior ao 

avaliado pelo método DPPH. Apesar do conteúdo de fenólicos totais do fruto de amora-

preta ser semelhante ao encontrado em seu extrato, a capacidade antioxidante foi 

inferior nesse último.  

 

 

 

5.2. ANÁLISES DO ENSAIO BIOLÓGICO 

 

5.2.1. MACHOS F0 (PAIS) 

5.2.1.1. Estimativa do consumo individual diário de ração 

 De acordo com a estimativa do consumo individual diário de ração, não houve 

diferença significativa entre os animais tratados com o extrato de amora-preta e os 

animais controle durante todo o período de tratamento, conforme apresentado na Figura 

6.  

Glicose 56.4 ± 2.0
Frutose 58.1 ± 1.4
Sacarose 0.4 ± 0.1
Total 114.9 ± 3.3

Tabela 3. Quantificação de glicose, frutose e
sacarose no extrato alcoólico de amora-preta
em fase aquosa. Valores expressos em mg/mL
e apresentados em média ± desvio-padrão

Fruto Extrato

FT 157 ± 23 154 ± 11

DPPH 1525 ± 88 80 ± 5

ORAC 2265 ± 612 644 ± 770

Tabela 4. Teor de fenólicos totais (FT) e
capacidade antioxidante pelos métodos DPPH e
ORAC no fruto de amora-preta e em seu extrato,
expressos em mg GAE eq/100g ou 100mL e
apresentados em média ± desvio-padrão



 

 

Figura 6. Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

dos machos F0 (pais) tratados com extrato de amora

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle).

 

5.2.1.2. Estimativa do consumo individual diá

 Em relação à estimativa

recebeu extrato de amora-p

controle nas semanas de tratamento 

respectivamente), não havendo diferença significativa nas semanas seguintes, conforme 

apresentado na Figura 7. 

Figura 7. Gráfico demonstrativo 

de amora-preta (grupo amora) 

pelos machos F0 (pais).*** p

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

tratados com extrato de amora-preta (grupo amora) ou solução de 

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle). 

Estimativa do consumo individual diário de líquido 

estimativa do consumo individual diário de líquidos, o grupo que 

preta apresentou menor consumo quando comparado ao grupo 

de tratamento 1, 2 e 3 (p<0.001, p<0.01 e 

amente), não havendo diferença significativa nas semanas seguintes, conforme 

demonstrativo da estimativa do consumo individual diário de extrato 

(grupo amora) ou solução de açúcar invertido a 3.4% 

p< 0.001; ** p< 0.01;*p< 0.05. 
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Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

preta (grupo amora) ou solução de 

diário de líquidos, o grupo que 

quando comparado ao grupo 

<0.01 e p<0.05, 

amente), não havendo diferença significativa nas semanas seguintes, conforme 

 

da estimativa do consumo individual diário de extrato 

solução de açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) 



 

 

5.2.1.3. Ganho de massa corporal

 Conforme apresentado na Figura 

evolução do ganho de massa 

preta e os animais controle. Da mesma forma, não houve diferença significativa

ganho de massa corporal, bem como n

extrato de amora-preta em relação ao

 

Figura 8. Representação gráfica da e

F0 (pais) tratados com extrato de amora

invertido a 3.4% (grupo controle) 

 

 

 

5.2.1.4. Teste de tolerância à glicose intraperitoneal

 No teste de tolerância à glicose intraperitoneal

machos F0 (pais), não houve diferença estatisticamente significativa

tratados com extrato de amora

avaliados, conforme apresentado na 

Peso inicial
Peso final
Ganho de massa corporal

Tabela 5.
ganho demassa
em gramas e apresentados em média ± desvio

. Ganho de massa corporal 

Conforme apresentado na Figura 8, não houve diferença s

ganho de massa corporal entre os animais tratados com o extrato de amora

os animais controle. Da mesma forma, não houve diferença significativa

ganho de massa corporal, bem como nos pesos inicial e final dos animais tratados com o 

preta em relação aos animais controle (Tabela 5). 

Representação gráfica da evolução do ganho de massa corporal dos machos 

tratados com extrato de amora-preta (grupo amora) ou solução de açúcar 

invertido a 3.4% (grupo controle) durante o período de tratamento. 

Teste de tolerância à glicose intraperitoneal 

No teste de tolerância à glicose intraperitoneal conduzido nos camundongos 

, não houve diferença estatisticamente significativa entre os animais 

tratados com extrato de amora-preta e os animais controle em nenhum

, conforme apresentado na Figura 9. 

Controle Amora
9.58 ± 2.00 9.56  ± 2.00
28.83 ± 3.48 27.79 ± 2.78

Ganho de massa corporal19.24 ± 2.52 18.22 ± 1.82

Dados referentes ao peso inicial, peso finale
massacorporal dos machos F0 (pais),expressos

em gramas e apresentados em média ± desvio-padrão
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, não houve diferença significativa na 

os animais tratados com o extrato de amora-

os animais controle. Da mesma forma, não houve diferença significativa no 

os pesos inicial e final dos animais tratados com o 

 

a corporal dos machos 

preta (grupo amora) ou solução de açúcar 

 

nduzido nos camundongos 

entre os animais 

nenhum dos tempos 

e
expressos



 

 

Figura 9. Gráfico demonstrativo 

intraperitoneal pela dosagem da glicemia dos machos F0 (pais) 

amora-preta (amora) ou solução de açúcar invertido a 3.4% (controle) 

tempos (minutos) após a injeção i.p. de dextrose (2mg/kg peso corporal).

 

5.2.1.5. Peso relativo dos ór

 Na análise do peso relativo dos órgãos,

significativas no peso relativo dos

dos animais tratados com extrato de amora

conforme apresentado na Tabela 6. 

 

 

5.2.1.6. Estimativa da Produção diária de espermatozoides

 Em relação à produção diária de espermatozoides foi observado que os animais 

tratados com extrato de amora

significativo (p<0.05) desse parâmetro em 17.5% quando comparado aos animais 

controle, conforme apresentado graficamente na Figura 10

Testículo 

Controle 0.23 ± 0.06

Amora 0.25 ± 0.06

Tabela 6. Valores descritivos do peso relativo do testículo
machos F0 (pais), expressos em porcentagem 

demonstrativo do resultado obtido no teste de tolerância à glicose 

pela dosagem da glicemia dos machos F0 (pais) tratados com extrato de 

preta (amora) ou solução de açúcar invertido a 3.4% (controle) 

após a injeção i.p. de dextrose (2mg/kg peso corporal).

Peso relativo dos órgãos 

a análise do peso relativo dos órgãos, não houve alterações 

s no peso relativo dos testículos, epidídimos, rins, fígado, pulmão e coração

dos animais tratados com extrato de amora-preta em relação aos animais controle, 

Tabela 6.  

Produção diária de espermatozoides 

Em relação à produção diária de espermatozoides foi observado que os animais 

tratados com extrato de amora-preta apresentaram aumento e

) desse parâmetro em 17.5% quando comparado aos animais 

sentado graficamente na Figura 10. 

Testículo Epidídimo Rim             Fígado            

06 0.08 ± 0.05 0.58 ± 0.05 4.45 ± 0.61

06 0.08 ± 0.03 0.60 ± 0.07 4.45 ± 0.59

 Valores descritivos do peso relativo do testículo, epidídimo, rim, fígado
expressos em porcentagem (%) e apresentados em média ± desvio padrão
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do resultado obtido no teste de tolerância à glicose 

tratados com extrato de 

preta (amora) ou solução de açúcar invertido a 3.4% (controle) em diferentes 

após a injeção i.p. de dextrose (2mg/kg peso corporal). 

 estatisticamente 

testículos, epidídimos, rins, fígado, pulmão e coração 

aos animais controle, 

 

Em relação à produção diária de espermatozoides foi observado que os animais 

preta apresentaram aumento estatisticamente 

) desse parâmetro em 17.5% quando comparado aos animais 

Pulmão          Coração        

0.68 ± 0.13 0.53 ± 0.07

0.70 ± 0.19 0.53 ± 0.09

fígado, pulmão e coração dos 
e apresentados em média ± desvio padrão
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Figura 10. Representação gráfica da produção diária de espermatozoides dos machos 

F0 (pais) tratados com extrato de amora-preta (amora) ou solução de açúcar invertido a 

3.4% (controle). *p<0.05 

 

5.2.1.7. Morfologia espermática 

Na análise para avaliação da morfologia espermática, foi observado que os 

animais tratados com extrato de amora-preta apresentaram aumento estatisticamente 

significativo (p<0.001) na porcentagem de espermatozoides normais em 51.68% quando 

comparado aos animais controle, conforme apresentado graficamente na Figura 11. 
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Figura 11. Representação gráfica da morfologia espermática, expressa em porcentagem 

de espermatozoides normais, dos machos F0 (pais) tratados com extrato de amora-preta 

(amora) ou solução de açúcar invertido a 3.4% (controle). *** p<0.001 

 

5.2.1.8. Histomorfometria testicular 

Na análise histomorfométrica testicular, não foram observadas alterações na 

proporção de área tubular e intersticial e nem no diâmetro tubular. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 7.  

 

 

 

5.2.1.9. Atividade das enzimas antioxidantes 

 Nos ensaios para determinação da atividade enzimática da catalase (CAT), 

superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx) testicular dos machos F0 

(pais), foi observado que o consumo do extrato desencadeou redução significativa tanto 

na atividade da SOD (p<0.001) quanto da CAT (p<0.05), não havendo alterações 

significativas da atividade da GPx. Todos os resultados estão apresentados na Tabela 8. 
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5.2.1.10. Capacidade antioxidante plasmática 

 Na avaliação da capacidade antioxidante plasmática, foi observado que os 

animais tratados com extrato de amora-preta apresentaram aumento significativo em 

relação ao controle (p<0.001), conforme apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12. Representação gráfica da capacidade antioxidante plasmática dos machos F0 

(pais) tratados com extrato de amora-preta (amora) ou solução de açúcar invertido a 

3.4% (controle). *** p<0.001 

 

5.2.1.11. Níveis plasmáticos de testosterona 

 

Não houve diferença significativa nos níveis séricos de testosterona nos animais 

tratados com extrato de amora-preta em relação ao grupo controle, conforme 

apresentado na Figura 13. 
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Figura 13. Representação gráfica dos níveis séricos de testosterona dos machos F0 

(pais) tratados com extrato de amora-preta (amora) ou solução de açúcar invertido a 

3.4% (controle).  

 

5.2.2. ACASALAMENTO 

5.2.2.1.Taxa de prenhez 

A taxa de prenhez, avaliada considerando o número de fêmeas prenhas, foi 

maior nos grupos PA, MA e PMA em relação ao grupo CTRL (p<0.05 para todas as 

comparações), conforme ilustrado na Figura 14. A partir da utilização do modelo 

estatístico log-linear, foi possível afirmar que o consumo de extrato de amora pelos pais 

aumentou a chance de prenhez em 2.28 vezes. 

 

 

Figura 14. Gráfico demonstrativo da taxa de prenhez, apresentado pela porcentagem de 

fêmeas prenhas em relação às não prenhas, dos grupos experimentais CTRL (controle), 

PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). 

 

5.2.3. FÊMEAS F0 (MÃES) 

 

5.2.3.1. Estimativa do consumo individual diário de ração 

De acordo com a estimativa do consumo individual diário de ração, não houve 

diferença significativa entre os animais tratados com o extrato de amora-preta e os 

animais controle, tanto durante a gestação quanto durante a lactação, conforme 

apresentado nas Figuras 15 e 16, respectivamente. 

 



 

 

Figura 15. Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a gestação

aproximado). 

 

Figura 16. Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a lactação

aproximado). 

 

5.2.3.2. Estimativa do consumo individual diário de 

Em relação à estimativa do consumo individual diário de líquidos

gestação, o grupo que recebeu extrato de amora

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora-preta (grupo amora)

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a gestação (DG: dia gestacional 

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora-preta (grupo amora) ou solução de 

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a lactação (DL: dia lactacional 

. Estimativa do consumo individual diário de líquido 

Em relação à estimativa do consumo individual diário de líquidos

, o grupo que recebeu extrato de amora-preta apresentou menor consumo 
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Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

preta (grupo amora) ou solução de 

(DG: dia gestacional 

 

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de ração 

upo amora) ou solução de 

(DL: dia lactacional 

Em relação à estimativa do consumo individual diário de líquidos durante a 

preta apresentou menor consumo 



 

 

quando comparado ao grupo controle 

10(p<0.01), 18 (p<0.05) e 20 (

DG 14, conforme apresentado na Figura 

extrato de amora-preta apresentou menor consumo em 

conforme apresentado na Figura 18

 

Figura 17. Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a gestação (DG: dia gestacional 

aproximado). *** p< 0.001; ** 

 

 

Figura 18. Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora

quando comparado ao grupo controle nos dias gestacionais (DG) 7

) e 20 (p<0.05) não havendo diferença significativa 

entado na Figura 17. Já durante a lactação, o grupo que recebeu 

preta apresentou menor consumo em todo o período lactacional

onforme apresentado na Figura 18. 

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora-preta (grupo amora) ou solução de 

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a gestação (DG: dia gestacional 
** p< 0.01;*p< 0.05. 

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de 

das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de amora-preta (grupo amora) ou solução de 
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nos dias gestacionais (DG) 7(p<0.001), 

não havendo diferença significativa apenas no 

Já durante a lactação, o grupo que recebeu 

todo o período lactacional, 

 

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de líquido 

preta (grupo amora) ou solução de 

açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a gestação (DG: dia gestacional 

 

Demonstração gráfica da estimativa do consumo individual diário de líquido 

preta (grupo amora) ou solução de 
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açúcar invertido a 3.4% (grupo controle) durante a gestação (DL: dia lactacional 

aproximado). *** p< 0.001; ** p< 0.01. 

 

5.2.3.3. Ganho de massa corporal gestacional e lactacional 

 Em relação ao ganho de massa corporal, foi observada diferença estatisticamente 

significativa no sétimo dia gestacional (GD7) nos grupo PA e PMA em relação ao 

grupo controle (p<0.05 para ambos), não havendo alterações no grupo MA (Figura 19). 

Por outro lado, durante a lactação, os grupos MA e PMA apresentaram menor peso nas 

semanas 2 e 3 e no momento do desmame em relação ao grupo CTRL (p<0.05 para 

todas as comparações) (Figura 20). 

 

 

Figura 19. Demonstração gráfica do ganho de massa corporal das fêmeas F0 (mães) 

durante o período gestacional de acordo com os grupos experimentais CTRL: controle, 

PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora) (DG: dia gestacional 

aproximado).*p<0.05 nos grupos PA e PMA em relação ao grupo CTRL. 

 



 

 

 

Figura 20. Demonstração gráfica do ganho de massa corporal das fêmeas F0 (mães) 

durante o período lactacional

CTRL (controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora).

nos grupos MA e PMA em relação ao grupo CTRL.

 

5.2.3.4. Teste de tolerância intraperitoneal à 

No teste de tolerância à glicose intraperitoneal das fêmeas F0 (mães), 

após o término da lactação, 

animais tratados com extrato

invertido a 3.4%, em nenhum dos tempos avaliados, c

21. 

Demonstração gráfica do ganho de massa corporal das fêmeas F0 (mães) 

urante o período lactacional (em semanas) de acordo com os grupos experimentais 

, PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora).

nos grupos MA e PMA em relação ao grupo CTRL. 

Teste de tolerância intraperitoneal à glicose 

No teste de tolerância à glicose intraperitoneal das fêmeas F0 (mães), 

após o término da lactação, não houve diferença estatisticamente significativa 

animais tratados com extrato de amora-preta (grupo amora) e com solução de açúc

invertido a 3.4%, em nenhum dos tempos avaliados, conforme apresentado na Figura 
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Demonstração gráfica do ganho de massa corporal das fêmeas F0 (mães) 

m os grupos experimentais 

, PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). *p<0.05 

No teste de tolerância à glicose intraperitoneal das fêmeas F0 (mães), realizado 

não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

solução de açúcar 

onforme apresentado na Figura 
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Figura 21. Gráfico demonstrativo do resultado obtido no teste de tolerância à glicose 

intraperitoneal, pela dosagem da glicemia, das fêmeas F0 (mães) tratadas com extrato de 

amora-preta (grupo amora) ou solução de açúcar invertido a 3.4% (grupo controle), em 

diferentes tempos (minutos) após a injeção i.p. de dextrose (2mg/kg peso corporal). 

 

5.2.3.5. Peso relativo dos órgãos 

 Na análise do peso relativo dos órgãos, não houve alterações estatisticamente 

significativas no peso relativo do útero (com ovários), rins, fígado, pulmão e coração 

dos animais tratados com extrato de amora-preta (grupo amora) em relação aos que 

consumiram a solução de açúcar invertido a 3.4% (grupo controle), conforme 

apresentado na Tabela 9. 

 

 

 

 

5.2.3.6. Atividade das enzimas antioxidantes 

Nos ensaios para determinação da atividade enzimática da catalase (CAT), 

superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx) hepática das fêmeas F0 

(mães), foi observado que o consumo de extrato de amora-preta foi capaz apenas de 

diminuir a atividade da SOD  (p<0.05), não havendo alteração significativa na atividade 

das demais enzimas (Tabela 10). 

 

 

Útero                
(com ovários)

Rim           Fígado       Pulmão     Coração   

Controle 0.50 ± 0.18 0.57 ± 0.15 5.37 ± 1.34 1.00 ± 0.25 0.69 ± 0.15

Amora 0.48 ± 0.12 0.62 ± 0.11 5.11 ± 0.85 0.95 ± 0.19 0.71 ± 0.17

Tabela 9. Valores descritivos do peso relativo do útero (com ovário), rim, fígado, pulmão e 
coração das fêmeas F0 (mães), expressos em porcentagem (%) e apresentados em média ± 
desvio padrão

CAT SOD GPx
Controle 125.69 ± 18.20 3.96 ± 0.93 620.86 ± 127.59

Amora 129.57 ± 26.66 2.88 ± 0.45
*

511.27 ± 106.46

Tabela 10. Valores descritivos da atividade enzimática da catalase
(CAT), superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase(GPx)
no fígado das fêmeas F0 (mães), expressos em UA/min/mg proteína,
apresentados em média ± desvio padrão

*
 p<0,05 em relação ao controle
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5.2.3.7. Capacidade antioxidante plasmática 

Diferentemente do observado nos machos F0 (pais), não houve diferença 

significativa na capacidade antioxidante plasmática das fêmeas F0 (mães) tratadas com 

extrato de amora-preta conforme apresentado na Tabela 11.  

 

 

5.2.4. PROLE 

5.2.4.1. Número de filhotes 

 Embora tenha sido observado maior número de filhote nos grupos cujos pais 

consumiram extrato de amora-preta (PA e PMA), não houve diferença significativa no 

número de filhotes nascidos por mãe, como apresentado na Tabela 12. 

 

 

 

5.2.4.2. Sexagem 

Para a avaliação de machos e fêmeas nascidos, foram considerados apenas os 

filhotes vivos devido à inviabilidade de realizar a sexagem no restante da prole, 

principalmente pela elevada taxa de canibalismo encontrada. Enquanto no grupo CTRL 

foi observado 50% de filhotes fêmeas e 50% de filhotes machos, o grupo PA apresentou 

60,63% de machos e 39,36% de fêmeas; o grupo MA apresentou 54,66% de machos e 

45,33% de fêmeas; e o PMA obteve 55,15% de machos e 44,85% de fêmeas, não 

havendo diferença estatisticamente significativa em nenhum dos grupos experimentais. 

Os resultados estão apresentados na Figura 22. 

Controle Pai amora Mãe amora Pai e mãe amora

n filhotes/mãe 7.02 ±  1.30 6.88 ± 1.75 6.50 ± 1.86 6.81 ±  1.46

Tabela 12. Valores descritivos do número de filhotes nascidos por mãe,apresentados
em média ± desvio padrão
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Figura 22. Demonstração gráfica do número de filhotes machos e fêmeas, dentre os 

vivos, nos grupos CTRL (controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e 

mãe amora). 

 

5.2.4.3. Mortalidade perinatal 

Foi observado no presente estudo que a taxa de mortalidade dos filhotes foi de 

34.06% no grupo CTRL, 16.93% no grupo PA, 19.35% no grupo MA e 8.54% no grupo 

PMA. Houve diferença estatisticamente significativa nos grupos PA (p<0.01), MA 

(p<0.05) e PMA (p<0.001) em relação ao grupo CTRL. Além disso, houve diferença 

significativa nos grupos PA e MA em relação ao grupo PMA (p<0.05 para ambos) 

(Figura 23). A partir do modelo estatístico log-linear, foi possível afirmar que o 

consumo de extrato de amora-preta pelos pais aumentou a chance de sobrevivência dos 

filhotes em 1.9 vezes, enquanto o consumo materno aumentou essa chance em 2,65 

vezes. Já o consumo do extrato por ambos, aumentou a chance de sobrevivência dos 

filhotes em 5.04 vezes em relação ao grupo controle. 
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Figura 23. Demonstração gráfica do número relativo de mortos em relação aos vivos 

nos grupos CTRL (controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe 

amora). *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 em relação ao grupo CTRL; ap<0.05 em 

relação ao grupo PMA. 

 

5.2.5. FÊMEAS F1 (FILHAS) PND 50 

5.2.5.1. Peso no desmame e ganho de massa corporal  

 Na pesagem no momento do desmame, foi observada redução estatisticamente 

significativa do grupo MA em relação ao grupo CTRL (p<0.05), não havendo alteração 

deste parâmetro nos demais grupos. Entretanto, não houve diferença significativa no 

ganho de massa corporal em nenhum dos grupos experimentais. Esses resultados estão 

apresentados na Tabela 13. 

 

 

5.2.5.2. Peso relativo dos órgãos 

Na análise do peso relativo do útero (com ovários), rim, fígado, pulmão e 

coração das fêmeas F1 (filhas) não submetidas à indução da carcinogênese, não foi 

observada diferença estatisticamente significativa em nenhum dos grupos 

experimentais, conforme apresentado na Tabela 14. 

Controle Pai amora Mãe amora Pai e mãe amora

Peso desmame 9.05 ± 1.23 8.91 ± 1.83 7.67 ± 1.28* 9.02 ± 1.23

Ganho de massa corporal 7.17 ± 1.51 6.98 ± 1.79 7.63 ± 2.28 7.05 ± 1.58

Tabela 13. Valores descritivos do peso das fêmeas F1 (filhas) no momento do desmame e do
ganho de massa corporal, expressos em gramas e apresentados em média ± desvio padrão

* p< 0.05 em relação ao grupo controle
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5.2.5.3. Teste de tolerância à glicose intraperitoneal 

No teste de tolerância à glicose intraperitoneal das fêmeas F1 (filhas), foi 

observado menor pico de glicemia 15 minutos após a injeção intraperitoneal de dextrose 

nos grupos MA e PMA em relação ao grupo CTRL (p<0.01 para ambos), não havendo 

influência do tratamento paterno nesse parâmetro. Os resultados estão apresentados 

graficamente na Figura 24. 

 

 

Figura 24. Gráfico demonstrativo do resultado obtido no teste de tolerância à glicose 

intraperitoneal pela dosagem da glicemia das fêmeas F1 (filhas) dos grupos CTRL 

(controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora), após a injeção 

i.p. de dextrose (2mg/kg peso corporal). **p<0.01 nos grupos MA e PMA em relação 

ao grupo CTRL. 

 

Útero        
(com ovários)

Rim Fígado Pulmão Coração

Controle 0.66 ± 0.21 0.68 ± 0.07 0.66 ± 0.07 0.84 ± 0.07 5.77 ± 0.57

Pai amora 0.54 ± 0.22 0.63 ± 0.08 0.62 ± 0.08 0.71 ± 0.11 5.00 ± 1.10

Mãe amora 0.51 ± 0.14 0.70 ± 0.06 0.70 ± 0.09 0.79 ± 0.09 5.64 ± 0.27

Pai e mãe amora 0.68 ± 0.23 0.66 ± 0.08 0.69 ± 0.11 0.78 ± 0.08 5.23 ± 0.36

Tabela 14.Valores descritivos do peso relativo do útero (com ovários), rim, fígado, pulmão e
coração das fêmeas F1 (filhas), expressos em porcentagem e apresentados em média ± desvio
padrão
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5.2.5.4. Atividade das enzimas antioxidantes 

 Em relação à atividade enzimática da catalase (CAT), superóxido dismutase 

(SOD) e glutationa peroxidase (GPx) hepática das fêmeas F1 (filhas) não submetidas à 

indução da carcinogênese mamária, foi observada apenas redução estatisticamente 

significativa da atividade da SOD do grupo PA (p<0.05), não havendo qualquer outra 

alteração nos demais grupos (Tabela 15). 

 

 

 

 

5.2.5.5.Capacidade antioxidante plasmática 

 Na avaliação da capacidade antioxidante plasmática das fêmeas F1 (filhas) não 

submetidas à indução da carcinogênese mamária, foi possível observar que, enquanto a 

prole feminina dos grupos PA e MA apresentaram redução significativa de 

aproximadamente 8 e 5 vezes, respectivamente, em relação ao CTRL (p<0.001 para 

ambos), as filhas do grupo PMA apresentaram aumento da capacidade antioxidante 

plasmática em 188%  em relação ao CTRL (p<0.001) (Figura 25).  

 

Figura 25. Gráfico demonstrativo da capacidade antioxidante das fêmeas F1 (filhas) 

não submetidas ao ensaio da carcinogênese (PND 50) dos grupos CTRL (controle), PA 

CAT SOD GPx
Controle 124.05 ± 27.22 3.88 ± 0.33 577.78 ± 39.71

Pai amora 118.52 ±  26.71 2.75 ± 1.03
*

628.71 ±  132.13
Mãe amora 106.57 ± 18.50 3.34 ± 0.52 634.83 ±  92.77
Pai e mãe amora 117.54 ± 24.39 3.32 ± 0.33 696.97 ± 152.58

Tabela 15. Valores descritivos da atividade enzimática da catalase
(CAT), superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase(GPx) no
fígado das fêmeas F1 (filhas), expressos em UA/min/mg proteína e
apresentados em média ± desvio padrão

*
 p<0.05 em relação ao controle
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(pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). *** p<0.001 em relação ao 

grupo CTRL. 

 

5.2.5.6. Risco para desenvolvimento de neoplasias mamárias 

5.2.5.6.1. Desenvolvimento epitelial 

 Na avaliação do desenvolvimento epitelial da glândula mamária, foi observada 

diferença significativa na distância entre o início da árvore epitelial e o término da fat 

pad nos grupos PA, MA e PMA em relação ao grupo CTRL (p<0.01 para todas as 

comparações) (Figura 26). Além disso, o grupo PA apresentou maior distância entre o 

linfonodo e o fim da árvore epitelial em relação ao grupo CTRL (p<0.01) (Figura 27). 

 

 

Figura 26. Gráfico demonstrativo do desenvolvimento epitelial da glândula mamária, 

avaliado pela distância entre a ponta da árvore epitelial e a fat pad, das fêmeas F1 

(filhas) não submetidas ao ensaio da carcinogênese (PND 50) dos grupos CTRL 

(controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). ***p<0.001 

em relação ao grupo CTRL. 
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Figura 27. Gráfico demonstrativo do desenvolvimento epitelial da glândula mamária, 

avaliado pela distância entre o linfonodo e o fim da árvore epitelial, das fêmeas F1 

(filhas) não submetidas ao ensaio da carcinogênese (PND 50) dos grupos CTRL 

(controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). **p<0.01 em 

relação ao grupo CTRL. 

 

5.2.5.6.2. Grau de diferenciação da glândula mamária 

 

 Na avaliação do grau de diferenciação da glândula mamária das fêmeas F1 

(filhas) não submetidas ao ensaio da carcinogênese (PND 50), foi observado aumento 

significativo na soma do número de brotos alveolares primários, secundários e lóbulos 

nos grupos MA e PMA em relação ao grupo CTRL (p<0.01 para ambos), conforme 

apresentado na Figura 28. 
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Figura 28. Gráfico demonstrativo do grau de diferenciação da glândula mamária, 

avaliado pela soma dos brotos alveolares primários, secundários e lóbulos das fêmeas 

F1 (filhas) não submetidas ao ensaio da carcinogênese (PND 50) dos grupos CTRL 

(controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora).*** p<0.01 em 

relação ao grupo CTRL. 

 

5.2.5.6.3. Potencial para transformação maligna 

 Em relação à análise do potencial para transformação maligna na glândula 

mamária das fêmeas F1 (filhas) não submetidas ao ensaio da carcinogênese (PND 50), 

foi observada redução no número de TEBs nos grupos PA (p<0.01), MA (p<0.001) e 

PMA (p<0.01) em relação ao grupo CTRL, conforme apresentado na Figura 29. 

 

 

Figura 29. Gráfico demonstrativo do risco para transformação maligna na glândula 

mamária, avaliado pelo número de TEBs, das fêmeas F1 (filhas) não submetidas ao 

ensaio da carcinogênese (PND 50) dos grupos CTRL (controle), PA (pai amora), MA 

(mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). ** p<0.01,*** p<0.001 em relação ao grupo 

CTRL. 

 

5.2.5.6.5. Apoptose 

 Na avaliação da taxa de apoptose na glândula mamária das filhas não submetidas 

à carcinogênese mamária, foi observado que os grupos MA e PMA apresentaram 

aumento nesse parâmetro em relação ao grupo CTRL (p<0.05 para ambos), não 

havendo efeito do consumo paterno (Figura 30). 



 

 

Figura 30. Gráfico demonstrativo da porcentagem de células em apoptose na glândula 

mamária das fêmeas F1 (filhas) não submetidas

dos grupos CTRL (controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe 

amora). *p<0.05 em relação ao grupo CTRL.

 

5.2.7. FÊMEAS F1 (FILHAS) DMBA

5.2.7.1. Análise do ganho de massa corporal

 Na análise do ganho de 

indução química da carcinogênese mamária por DMBA, não foram observadas 

alterações significativas desde o início do protocolo de iniciação da carcinogênese até o 

fim do experimento, conforme observado na F

 

Figura 31. Representação gráfica do ganho de massa corporal das fêmeas F1 (filhas) 

submetidas à indução química da carcinogênese mamária por DMBA

(controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora).

Gráfico demonstrativo da porcentagem de células em apoptose na glândula 

mamária das fêmeas F1 (filhas) não submetidas ao ensaio da carcinogênese (PND 50) 

dos grupos CTRL (controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe 

<0.05 em relação ao grupo CTRL. 

FÊMEAS F1 (FILHAS) DMBA 

ganho de massa corporal 

Na análise do ganho de massa corporal das fêmeas F1 (filhas) submetidas à 

indução química da carcinogênese mamária por DMBA, não foram observadas 

alterações significativas desde o início do protocolo de iniciação da carcinogênese até o 

fim do experimento, conforme observado na Figura 31. 

Representação gráfica do ganho de massa corporal das fêmeas F1 (filhas) 

submetidas à indução química da carcinogênese mamária por DMBA dos grupos CTRL 

(controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora).
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Gráfico demonstrativo da porcentagem de células em apoptose na glândula 

ao ensaio da carcinogênese (PND 50) 

dos grupos CTRL (controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe 

massa corporal das fêmeas F1 (filhas) submetidas à 

indução química da carcinogênese mamária por DMBA, não foram observadas 

alterações significativas desde o início do protocolo de iniciação da carcinogênese até o 

 

Representação gráfica do ganho de massa corporal das fêmeas F1 (filhas) 

dos grupos CTRL 

(controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). 
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5.2.7.2. Análise do desenvolvimento tumoral 

5.2.7.2.1. Incidência, multiplicidade e latência 

 Na avaliação do desenvolvimento tumoral das fêmeas F1 (filhas) submetidas à 

indução química da carcinogênese mamária, os grupos PA, MA e PMA apresentaram 

incidência de tumores em 66.66% dos animais de cada grupo, enquanto 93.33% dos 

animais do grupo CTRL desenvolveram tumores, embora essa diferença não tenha sido 

estatisticamente significativa (Figura). Não foi observada diferença significativa nem  

na multiplicidade (número de tumores por animal) nem na latência (tempo necessário 

para o aparecimento do primeiro tumor, em dias), conforme apresentado na Tabela 16. 

 

 

 

 

5.2.7.2.2. Peso dos tumores 

Das fêmeas F1 (filhas) submetidas à indução química da carcinogênese mamária 

que desenvolveram tumores, não houve diferença estatisticamente significativa no peso 

tumoral em nenhum dos grupos experimentais avaliados (Tabela 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicidade Latência 

Controle 1.40 ± 0.73 75.78 ± 23.25
Pai amora 1.06 ± 1.09 64.81 ± 24.26
Mãe amora 1.00 ± 0.65 80.66 ± 29.00
Pai e mãe amora 1.13 ± 1.12 67.90 ± 29.45

Tabela 16.Multiplicidade e latência dos tumores mamários
das fêmeas F1 (filhas) submetidas à indução da
carcinogênese, expressos em número de tumores por animal 
e dias, respectivamente, e apresentados em média ± desvio-
padrão
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5.2.7.2.3.Volume tumoral 

 

 Na análise da evolução do desenvolvimento tumoral considerando seu volume, 

embora tenha sido observada grande variabilidade, não houve diferença estatisticamente 

significativa em nenhum dos grupos avaliados (Figura 32). 

 

 

 

Figura 32. Gráfico demonstrativo da evolução do volume tumoral das fêmeas F1 

(filhas) submetidas à indução da carcinogênese mamária, nas 3 semanas avaliadas, dos 

grupos CTRL (controle), PA (pai amora), MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). 

 

 

5.2.7.2.4. Sobrevivência 

 

 Na análise de sobrevivência das fêmeas F1 (filhas) submetidas à indução da 

carcinogênese mamária, apesar da probabilidade de sobrevivência ter sido maior nos 

grupos PA, MA e PMA em relação ao grupo CTRL durante todo o período de 

acompanhamento, essa diferença não foi estatisticamente significativa conforme 

apresentado na Figura 33. 
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Figura 33. Gráfico demonstrativo do número relativo de fêmeas F1 (filhas) submetidas 

à indução da carcinogênese mamária que não desenvolveram tumores mamários ao 

longo de todo o período avaliado (dias) dos grupos CTRL (controle), PA (pai amora), 

MA (mãe amora) e PMA (pai e mãe amora). 

 

5.2.7.2.5. Análise histopatológica dos tumores 

 

 Dentre os animais que desenvolveram tumores em todos os grupos, foram 

identificados adenocarcinoma tipo A (tubular), adenocarcinoma tipo B (sólido-papilar), 

adenocarcinoma tipo C (misto) e adenoacantoma, não havendo diferença 

estatisticamente significativa na incidência de cada um deles nos diferetentes grupos 

experimentais. Os tipos de neoplasias identificados estão ilustrados na Figura 34. 

Apenas 2 animais do grupo PA apresentaram metástase pulmonar conforme ilustrado na 

Figura 35. 
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Figura 34. Figuras representativas de tumores mamários. A) Adenocarcinoma do tipo 

A, mostrando áreas sólidas e com formação microacinares; B) Adenocarcinoma do tipo 

B, mostrando áreas papilíferas (P); C) Adenocarcinoma do tipo C mostrando a 

proliferação de células epiteliais e mioepiteliais em estroma mixomatoso (EM); D) 

Adenoacantoma mostrando áreas com pérolas córneas (PC).(A-D, 20x objetiva). 
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Figura 35. Lesões neoplásicas pulmonares. A-B) Metástase de tumor adenoacantoma 

(10 e 20x objetivas, respectivamente). C-D) Metástase de adenocarcinoma (10 e 20x 

objetivas, respectivamente). Br = bronquíolo; Des = área com diferenciação escamosa. 

 

 

6. DISCUSSÃO  

 

Amora-preta 

 No presente estudo foi avaliado o consumo de extrato de amora-preta pela 

geração parental (F0) e o risco de câncer de mama na prole feminina. A amora-preta 

utilizada apresentou elevado teor de antocianinas, principalmente na forma de cianidina-

3-glicosídeo, embora outros tipos de cianidina também tenham sido detectados. Já foi 

demonstrado anteriormente na literatura, que a quantidade de cianidina-3-glicosídeo em 

diferentes cultivares de amora-preta pode representar em torno de 80 a 90% de todo o 

conteúdo de antocianinas (JORDHEIM et al., 2011). 

 Além das cianidinas, também foi encontrado quantidade expressiva de 

elagitaninos no fruto de amora-preta. Entretanto, redução de aproximadamente 7 vezes 

foi observada quando avaliado seu extrato alcoólico em fase aquosa. Tal evento pode 

estar relacionado à retirada das sementes pela filtração, realizada durante o 

processamento do fruto, uma vez que os elagitaninos são predominantemente 
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encontrados nessa região (KAUME et al., 2012). Perda de 70 a 80% do conteúdo de 

elagitaninos já foi observada em suco de amora-preta (HAGER et al., 2010). 

 Em menor quantidade, e de maneira semelhante no fruto e no extrato, foi 

observada a presença de quercetina, o flavonol mais abundante em amora-preta, 

geralmente na forma de quercetina-3-galactosídeo e quercetina-3-glicosídeo, quando 

comparado aos outros flavonóis kaempferol e miricetina (KAUME et al., 2012). 

 O solvente utilizado na extração da fruta pode influenciar diretamente na 

quantidade de compostos obtidos. Enquanto a utilização de acetona 70% é mais eficaz 

em extrair compostos fenólicos das frutas chamadas berries, a solução de metanol 70% 

acidificada com 0.5% de ácido acético, método utilizado no presente estudo, parece ser 

mais eficiente para a extração de antocianinas, inclusive de amora-preta (BOEING et 

al., 2014). 

 Além de interferir na quantidade de compostos extraídos, o solvente utilizado, 

bem como os procedimentos empregados, pode afetar a capacidade antioxidante 

(MOURE et al., 2001). Isso poderia explicar a redução nesse parâmetro, avaliado pelos 

métodos DPPH e ORAC, observada no extrato de amora-preta em relação ao fruto em 

ambas as análises, mesmo sem a alteração do conteúdo de fenólicos totais. Diferenças 

no resultado da capacidade antioxidante pelos diferentes métodos, conforme observado 

tanto no fruto quanto no extrato, são esperadas por empregarem compostos diferentes 

em sua metodologia, e já foram descritas em análise de amora-preta (AZOFEIFA et al., 

2013). 

 

Efeitos na geração parental (pais e mães) 

 

 Enquanto o consumo de extrato de amora-preta não foi capaz de alterar o ganho 

de massa corporal nos machos F0 (pais) e nas fêmeas F0 (mães) durante a gestação, 

houve menor ganho de peso nas mães durante a lactação. Embora já tenha sido 

mostrada anteriormente a capacidade das antocianinas e elagitaninos, presentes no suco 

de framboesa, em modular o ganho de massa corporal em animais submetidos ao 

consumo de dieta hiperlipídica (SUH et al., 2011), o mesmo não foi observado após o 

consumo de amora-preta adicionada à ração (HEYMAN et al., 2014), mostrando que os 

polifenóis presentes nos alimentos podem atuar de maneiras distintas, dependendo da 

forma de administração, da biodisponibilidade desses compostos e da condição 

metabólica do indivíduo.  
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 Adicionalmente, além de não haver alteração no consumo de ração tanto pelos 

machos quanto pelas fêmeas, a oferta energética foi ajustada no grupo controle com a 

adição de açúcar invertido na mesma concentração da encontrada no extrato de amora-

preta. Apesar disso, foi observado menor consumo de extrato tanto pelos pais quanto 

pelas mães em todo o período de tratamento, o que possivelmente pode estar 

relacionado à sua palatabilidade. Um estudo anterior mostrou relação inversa entre a 

aceitação de suco comercial de romã adicionado de amora-preta, por consumidores 

norte-americanos, e a concentração de amora-preta utilizada, indicando a baixa 

palatabilidade da fruta (VÁZQUEZ-ARAÚJO et al., 2010). Por outro lado, é necessário 

destacar que o grupo controle recebeu adição de açúcar invertido na água, o que pode 

ter contribuído para um maior consumo devido à maior palatabilidade e à capacidade de 

estimular o sistema límbico, responsável pelo prazer e outras emoções (LEVINE et al., 

2003). 

 Alguns indícios do benefício do consumo de amora-preta sobre o diabetes 

mellitus já foram descritos na literatura, principalmente favorecendo a redução dos 

níveis glicêmicos (STEFĂNUŢ et al., 2013; JOUAD et al., 2002) e aumentando o 

estímulo da liberação de insulina pela inibição da atividade da enzima dipeptidil 

peptidase IV (FAN et al., 2013). Entretanto, no presente estudo não foi observada 

diferença estatisticamente significativa na glicemia de jejum e no teste de tolerância à 

glicose intraperitoneal dos machos e das fêmeas saudáveis tratados com o extrato de 

amora-preta, discordando de achados anteriores (JOUAD et al., 2002). 

 O consumo de extrato de amora-preta foi capaz aumentar a capacidade 

antioxidante plasmática, corroborando com estudo anterior em humanos (HASSIMOTO 

et al., 2008), e desencadear alterações significativas na atividade de enzimas 

antioxidantes. Nas mães, houve redução na atividade enzimática da superóxido 

dismutase (SOD) no tecido hepático, assim como em um estudo anterior utilizando 

animais saudáveis suplementados com mirtilo (BINGÜL et al., 2013). Nos pais, foi 

observada redução tanto na atividade da SOD quanto da catalase (CAT) no tecido 

testicular. É importante ressaltar que as espécies reativas de oxigênio estão amplamente 

presentes na gônada, devido à elevada taxa de divisão celular e alto conteúdo de ácidos 

graxos poli-insaturados, exigindo maior aporte funcional das enzimas antioxidantes 

(GUERRIERO et al., 2014). 

 Em relação ao sistema reprodutor masculino, alimentos contendo compostos 

com potencial antioxidante são capazes de reduzir a formação de espécies reativas de 
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oxigênio e, consequentemente, diminuir a atividade das enzimas antioxidantes, 

contribuindo para melhor qualidade do sêmen (TREMELLEN, 2008). Entretanto, os 

poucos trabalhos que apresentaram resultados do consumo de compostos fenólicos 

sobre a atividade das enzimas antioxidantes testiculares em animais saudáveis são 

controversos (KAYA et al., 2014; PIRES et al., 2013). 

 Associado à modulação da atividade antioxidante testicular, os machos F0 

apresentaram aumento significativo na produção diária de espermatozoides e na 

porcentagem de espermatozoides normais, sem, entretanto, alterar a estrutura 

morfológica testicular e os níveis plasmático de testosterona. Melhora na qualidade 

espermática, incluindo aumento na motilidade e contagem espermática, já foi relatada 

em animais saudáveis submetidos ao consumo de resveratrol e de extrato fermentado de 

amora-preta (JEON et al., 2008; JUAN et al., 2005; SHIN et al., 2008). Ademais, há 

evidências de que alterações morfológicas, especialmente na cabeça dos 

espermatozoides, estejam associadas a lesões oxidativas (AITKEN e CURRY, 2011; 

ZINI et al., 2009), indicando que a redução de anormalidades espermáticas observadas 

no presente estudo pode estar associada ao restabelecimento do equilíbrio na relação 

oxidante-antioxidante. 

Todos esses resultados em conjunto parecem ter contribuído para o aumento da 

fertilidade dos machos, já que maior taxa de prenhez e maior número de filhotes foram 

obtidos nos grupos cujos pais consumiram extrato de amora-preta, não havendo 

diferença no número de filhote nascidos por mãe. Esses achados poderiam contribuir, 

futuramente, para estimular o consumo de frutas ricas em antocianinas e elagitaninos 

com o objetivo de controlar das elevadas taxas de infertilidade observadas nos dias 

atuais em todo o mundo (MUGHAL et al., 2016; SKAKKEBAEK et al., 2016). 

Além dos efeitos benéficos já descritos, o consumo de amora tanto pelos pais 

quanto pelas mães foi capaz de reduzir em 50% a taxa de mortalidade perinatal da prole. 

Já o consumo do extrato por ambos potencializou ainda mais esse resultado. A elevada 

ocorrência de morte perinatal em camundongos de laboratório, especialmente na 

linhagem C57BL/6, tem sido relatada (WEBER et al., 2013a). No presente estudo, 

grande parte dos filhotes mortos foi encontrada com sinais de canibalismo ou íntegra 

com indícios de abandono materno. Um estudo anterior, que avaliou a relação entre o 

comportamento materno e a mortalidade, mostrou que as mães não mataram 

efetivamente seus filhotes, realizando o canibalismo horas depois de constatado o óbito 

(WEBER et al., 2013b). 
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Há alguma evidência na literatura de que o consumo energético materno, 

modulado por características ambientais, possa interferir na sobrevivência da ninhada 

durante a lactação (PAUL et al., 2010). Porém, tal evento não parece estar relacionado 

com os achados neste estudo, visto que ficou evidente a influência da alimentação 

paterna na taxa de mortalidade. Por outro lado, já foi demonstrado que o estresse 

oxidativo no espermatozoide paterno pode prejudicar o desenvolvimento fetal e 

contribuir para o risco de doenças (LANE et al., 2014). Portanto, é possível que o 

aumento na qualidade dos espermatozoides dos pais, bem como a modulação do sistema 

antioxidante materno na gestação e lactação, possa ter contribuído para melhor 

desenvolvimento da prole, impactando em maior sobrevivência. 

  

Efeitos na prole feminina (filhas) 

 

 Em 1990, Trichopoulos sugeriu que o câncer de mama poderia ser programado 

ainda na vida intrauterina, devido à exposição fetal a elevados níveis de estrógeno. O 

peso ao nascer tem sido apontado como possível indicador da exposição hormonal e, 

consequentemente, do risco de neoplasias mamárias, relação esta já observada em 

estudos epidemiológicos (BUKOWSKI et al., 2012; MICHELS et al., 1996; MICHELS 

e XUE, 2006). No presente estudo, entretanto, devido à elevada taxa de mortalidade 

observada nessa linhagem de camundongos, optamos por não mexer nos animais no dia 

no nascimento, considerando que esse poderia ser um fator desencadeador de estresse 

nas mães com consequente canibalismo.  

Considerando apenas o peso da prole feminina no momento do desmame, foi 

observada redução deste parâmetro no grupo cujas mães, somente, consumiram o 

extrato de amora-preta. Entretanto, tal evento parece não estar relacionado ao consumo 

de amora durante a gestação e lactação, visto que o grupo no qual pai e mãe 

consumiram o extrato não apresentou qualquer alteração. Apesar disso, o ganho de 

massa das filhas até os 50 dias de vida foi semelhante em todos os grupos 

experimentais. 

Diversos tipos de doenças crônica não-transmissíveis (DCNT) podem ser 

programadas ainda na vida intrauterina, inclusive o diabetes mellitus tipo 2, o qual 

parece estar diretamente associado ao risco do desenvolvimento de câncer de mama 

(CALKINS e DEVASKAR, 2011; LIAO et al.¸2011; PORTHA et al., 2011; 

RAMÍREZ-VÉLEZ, 2012). No presente estudo, foi observada redução no pico de 
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glicemia das filhas, aos 50 dias de vida, frente à injeção intraperitoneal de glicose, nos 

grupos cujas mães consumiram o extrato de amora-preta, não havendo influência 

paterna. Apesar das consequências do consumo de polifenóis sobre a saúde da prole 

ainda serem pouco conhecidas (LY et al., 2014), um estudo recente mostrou que o 

consumo de polifenóis presentes na pele de uva durante a gestação e lactação foi capaz 

de reduzir o risco de problemas renais na prole submetida à restrição protéica no 

período intrauterino (COSTA et al., 2015). Por outro lado, o consumo de procianidinas 

extraídas de semente de uva no mesmo período desencadeou aumento do risco de 

doenças cardiovasculares na prole masculina (DEL BAS et al., 2015). 

Atualmente, a importância do quadro de estresse oxidativo na fisiopatologia de 

diversas doenças crônicas é bem conhecida (HYBERTSON et al., 2011). Entretanto já 

tem sido relatada a possibilidade da capacidade de defesa antioxidante ser programada 

na vida intrauterina, o que pode ter relação direta com a ocorrência de doenças crônicas 

não-transmissíveis na idade adulta (STRAKOVSKY e PAN, 2012). Nossos achados, 

entretanto, destacam o efeito do consumo paterno de extrato de amora-preta na 

modulação da atividade enzimática da superóxido dismutase testicular, não havendo 

qualquer alteração pelo consumo materno ou de ambos na atividade das enzimas 

antioxidantes avaliadas no fígado. Diferentemente, dados anteriores mostraram a 

influência do consumo de quercetina e genisteína pelas mães durante a gestação sobre a 

expressão de enzimas antioxidantes e seus reguladores, reduzindo lesões no DNA 

identificadas no tecido hepático (VANHEES et al., 2013). 

Por outro lado, nossos resultados mostraram que tanto o consumo de extrato de 

amora pelos pais quanto pelas mães foi capaz de reduzir a capacidade antioxidante 

plasmática nas filhas, diferentemente da inalteração observada na prole de fêmeas 

diabéticas suplementadas com ácidos graxos poli-insaturados n-3 (YESSOUFOU et al., 

2006). De maneira inédita, nós observamos que o consumo de extrato de amora-preta 

por ambos os pais, levou ao aumento da capacidade antioxidante em aproximadamente 

3 vezes quando comparado ao grupo controle. Esse resultado mostra a potencialidade da 

interação entre pai e mãe na determinação da capacidade antioxidante na prole 

feminina, embora a avaliação de antioxidantes endógenos seja pertinente para melhor 

compreensão desse resultado e dos possíveis mecanismos envolvidos.  

Sobre o risco para o desenvolvimento de câncer de mama, o consumo de extrato 

de amora-preta pelos pais e pelas mães foi capaz de aumentar o desenvolvimento 

epitelial da glândula mamária nas filhas com 50 dias de idade, além de reduzir o número 
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de terminal end buds, indicador para potencial transformação maligna, e aumentar a 

taxa de diferenciação e apoptose. Resultados semelhantes foram obtidos em estudos 

anteriores avaliando o consumo gestacional e lactacional de mirtilo, comprovando a 

influência positiva do consumo de alimentos ricos em polifenóis, na estimulação do 

desenvolvimento da glândula mamária (RAHAL et al., 2013; XU et al., 2009). Em 

outro estudo, o consumo de resveratrol durante a gestação de fêmeas expostas ao 

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) foi capaz de restabelecer o nível de 

diferenciação da glândula mamária na prole feminina (PAPOUTSIS et al., 2013). 

Apesar do consumo de extrato de amora-preta pela geração parental ter 

impactado claramente na redução de marcadores de risco para o desenvolvimento de 

câncer de mama na prole feminina, não foram observadas alterações significativas no 

ensaio de carcinogênese mamária quimicamente induzida. Tal resultado pode estar 

relacionado à limitação do número de animais utilizado nesta etapa do estudo, uma vez 

que houve grande variabilidade nos resultados de diversos parâmetros avaliados. Além 

disso, a indução química da carcinogênese mamária pode ter sido muito agressiva para 

avaliar as sutis alterações provenientes da programação no modelo experimental 

utilizado. Em estudo semelhante, Rahal et al. (2013) utilizaram camundongos 

transgênicos para avaliar o consumo materno de mirtilo durante a gestação sobre o risco 

para o desenvolvimento de tumores mamários espontâneos. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que o consumo de 

extrato de amora-preta foi capaz de modular o sistema antioxidante e aumentar a 

fertilidade na geração parental, além de impactar positivamente na sobrevivência da 

progênie. Na prole feminina, o consumo do extrato pelo pai, pela mãe ou por ambos foi 

capaz de modular a capacidade antioxidante plasmática e reduzir o risco para o 

desenvolvimento de câncer de mama, embora o consumo materno tenha sido mais 

eficiente. No entanto, o consumo materno e/ou paterno de extrato de amora-preta não 

foi capaz de impactar sobre a suscetibilidade da prole feminina à carcinogênese 

mamária quimicamente induzida. 
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9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A.QUANTIFICAÇÃO DE FENÓLICOS TOTAIS 

 

A quantificação de fenólicos totais foi realizada pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau (Swain e Hillis, 1959),baseado na redução do 

reagente Folin-Ciocalteau (complexo fosfomolibdato-fosfotungstato) pelos compostos 

fenólicos a produto de coloração azul (molibdênio e tungstênio) em meio alcalino. Para 

tanto, 250 µL de extrato de amora-preta (metanol 70% acidificado em 0.2% de ácido 

acético), em diluição adequada, foi adicionado a250 µL de Reagente de Folin e 2.0 mL 

de água deionizada. Posteriormente, foi adicionado 250 µL de uma solução saturada de 

carbonato de sódio e mantido em banho-maria 37ºC durante 30 min. Em seguida 

procedeu-se a leitura da absorbância a 765 nm em espectrofotômetro (Hewlett Packard, 

8453).O teor de fenólicos totais foi expresso em ácido gálico equivalente (GAE), 

utilizando uma curva de calibração. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os 

resultados foram expressos em mg GAE equivalente/100g ou 100mL.  

 

APÊNDICE B.CAPACIDADE ANTIOXIDANTE PELO MÉTODO DPPH 

 

O método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila, Sigma-Aldrich), descrito por 

Brand-Williams et al. (1995), é baseado na redução do radical DPPH• (1,1-difenil-2-

picril-hidrazil) pelos compostos antioxidantes com descoloração da coloração violeta 

para amarela, proporcional à concentração da substância redutorada amostra. Foram 

adicionados em microplaca de 96 cavidades de fundo “U” 40 µL de extrato, 

previamente diluídos, e 200 µL de solução DPPH (0,4925 mg DPPH/ 25 mL metanol), 

mantidos a temperatura ambiente, em ausência de luz, durante 20 

minutos.Posteriormente, foi realizada a leitura em leitor de microplaca (Benchmark 

Plus, Microplate Spectrophotometer, Japan) em comprimento de onda de 517 nm. As 

análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram expressos como µmoL 

Trolox equivalente/100 g ou 100 mL, utilizando curva de calibração.  
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APÊNDICE C.CAPACIDADE ANTIOXIDANTE PELO MÉTODO ORAC 

O método ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity), descrito por Prior et 

al. (2003), avalia a capacidade antioxidante considerando a habilidade do extrato em 

proteger a fluoresceína da oxidação pelo radical peroxila. Alíquotas de 25µL de amostra 

foram pipetadas em microplaca de 96 cavidades. Em seguida, com o auxílio de injetor 

automático, foram adicionados 150µL de fluoresceína e 25µL de AAPH (2,2’-azobis-2-

methyl-propanamide, dihydrochloride, Sigma-Aldrich) a 37 °C em leitor de microplaca 

(Synergy HT, BioTek Instruments, Inc., EUA). O decaimento da fluorescência foi 

monitorado em intervalos de 1 min durante 60 min em comprimento de excitação de 

493 nm e emissão em 515 nm. A capacidade antioxidante foi calculada a partir da área 

sob a curva (AUC) através da curva de calibração do Trolox. Foi realizada triplicata de 

análise. Os resultados foram expressos em µmoL Trolox equivalente/100g ou 100 mL. 

 

APÊNDICE D.QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONOIDES 

 

A extração de flavonoides foi realizada de acordo com o método descrito por 

Arabbi et al. (2004). Assim, aproximadamente 5g de amostra de amora-preta 

previamente triturada em nitrogênio líquido, em duplicata, foi extraída em 100mL de 

metanol 70% acidificado com 0.2% de ácido acético, com a utilização de 

homogeinizador do tipo Turrax (Brinkmann Homogenizer, Suiça)e posterior filtração a 

vácuo. O resíduo remanescente foi reextraído mais duas vezes com 50 mL de metanol 

70%. Este extrato foi combinado e concentrado em rotaevaporador (Rotaevaporador, R-

3 HB, Buchi, Suíça) a 40°C até a completa evaporação do metanol. O extrato 

concentrado foi, então,ressuspendido em água milliQ em quantidade sufuciente para 50 

mL. Uma alíquota deste extrato foi eluída em coluna de 1g de Poliamida (CC 6, 

Macherey-Nagel), preparados em seringa própria de 6mL (HPLC Technology). As 

colunas foram pré-condicionadas pela passagem de metanol, seguida de água 

deionizada. Após a passagem dos extratos, a coluna foi lavada com 20 mL de água 

deionizada. A eluição dos flavonoides foi realizada com 50 mL de metanol, seguida por 

50 ml de metanol: hidróxido de amônia (95,5:0,5, v:v). Os eluatos foram 

completamente secos através de rotaevaporação sob vácuo a 40ºC, ressuspendidos em 1 

mL de metanol para a fração metanol e 400µL de metanol para a fração metanol:amônia 

e filtrados utilizando-se filtros de polietileno com membrana PTFE (Millipore Ltd., 
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Bedford, E.U.A.) de 0,43 µm de poro. O conteúdo obtido, em duplicata, foi utilizado 

para a quantificação de flavonoides por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

com detector de arranjo de diodo (CLAE/DAD) (sistema Agilent 1260, com injetor 

automático e bomba quaternária, Hewlett-Packard, Palo Alto, CA). Foi utilizada a 

coluna Prodigy 5 µ ODS3 (250 x 4,60 mm) (Phenomenex Ltd., Reino Unido), com 

fluxo de 1 mL/min, temperatura de 25 °C, e eluição com gradiente de solventes 

constituído por A: ácido fórmico 0,5% em água e D: acetonitrila acidificado com 0,5% 

ácido fórmico. A corrida foi monitorada nos comprimentos de onda de 270 nm e 525 

nm(Hassimotto et al., 2007). Utilizaram-se os padrões cianidina-3-glucosídeo 

(Extrasynthese, Genay, France), quercetina e ácido elágico (Sigma-Aldrich). Os 

flavonoides foram identificados através da similaridade do espectro de absorção e 

tempo de retenção. 

 

APÊNDICE E.QUANTIFICAÇÃO DE ELAGITANINOS (ÁCIDO ELÁGICO 

TOTAL) 

 

A quantificação de ácido elágico (AE) total foi realizada pelo método de Pinto et 

al. (2008), onde aproximadamente 0.5g de amostra, em triplicata, foi extraída com 

25mL de acetona 80% em homogeinizador do tipo Turrax (Brinkmann Homogenizer, 

Suiça) e posteriormente filtrado sob vácuo. Uma alíquota de 2 mL deste extrato foi seca 

sob fluxo de nitrogênio. Posteriormente, adicionou-se 2 mL de ácido trifluoracético 2M. 

Em seguida, os extratos foram autoclavados a 120 ºC por duas horas. Adicionou-se 2 

mL de álcool terc butírico e secos sob fluxo de nitrogênio. Os extratos foram 

posteriormente ressuspendidos em 1 mL de metanol grau HPLC e filtrados utilizando-se 

filtros de polietileno com membrana PTFE (Millipore Ltd., Bedford, E.U.A.) de 0.45µm 

de poro para análise em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), como descrito 

no APÊNDICE D.  Os resultados foram expressos em mg AE/100g ou mL. 

 

APÊNDICE F. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA 

SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD) 

 

A determinação da atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) foi 

realizada utilizando hipoxantina, enzima xantina oxidase e citocromo C (Ewing e 

Janero, 1995). Nesta reação, que ocorre em condições aeróbicas, a enzima xantina 
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oxidase atua sobre a hipoxantina gerando O2•-. Esse ânion age sobre o citocromo C, 

reduzindo o Fe3+ à Fe2+. A SOD captura o O2•-, inibe a formação de Fe2+ (Nogueira, 

2004). Foram adicionados em cubetas de quartzo 1mL de meio de SOD, que foi 

composto por tampão fosfato de potássio 0.05M pH 7.8. Além disso, adicionou-se 10µL 

de xantina oxidase. A reação foi iniciada com a adição de 15 µL de amostra, 

previamente diluídas, e monitorada a cada 1 minuto. A leitura da absorbância foi 

realizada a 550nm em espectrofotômetro (Hewlett Packard, 8453). Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. Uma unidade de atividade enzimática (UA) corresponde 

à variação de 0.1 Abs. O resultado foi expresso como UA/min/g proteína. 

 

APÊNDICE G. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA 

CATALASE (CAT) 

 

A determinação da atividade enzimática da catalase (CAT) foi baseada no 

método espectrofotométrico descrito por Adamo et al. (1989). O método baseia-se no 

acompanhamento da decomposição do H2O2 a 37°C (Nogueira, 2004). Foram 

adicionados em cubetas de quartzo 640 µL de tampão fosfato 50mM pH 7,0, 340 µL de 

H2O2. A reação foi iniciada com a adição de 10 µL de amostra, previamente diluídas e, 

monitorada a cada 1 minuto. A leitura da absorbância foi realizada a 240 nm em 

espectrofotômetro (Hewlett Packard, 8453). Todas as análises foram realizadas em 

quintuplicata. Uma unidade de atividade enzimática (UA) corresponde à variação de 0.1 

Abs. O resultado foi expresso como UA/min/g proteína. 

 

APÊNDICE H. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA 

GLUTATIONA PEROXIDASE (GPx) 

 

A determinação da atividade glutationa peroxidase (GPx) foi realizado de acordo 

com Wendel (1981). O método baseia-se na oxidação da glutationa reduzida pelo 

peróxido de terbutila, catalisada pela GPx, gerando GSSG a 37°C. Na presença da 

enzima e do cofator NADPH, a GSSG é imediatamente convertida à forma reduzida 

(GSH) pela glutationa redutase, com a oxidação concomitante do NADPH em NADP+ 

(Donadio, 2011; Nogueira, 2004). Foram adicionados em cubetas de quartzo 1mL de 

meio de GPx, que foi composto por tampão Tris HCl 0.1M EDTA 0.5 mM pH 8.0. 

Além disso, adicionou-se 10µL de extrato, previamente diluídos. A reação foi iniciada 
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com a adição de 10µL de peróxido de terbutila 0.5mM e monitorada a cada 1 minuto. A 

leitura da absorbância foi realizada a 340 nm em espectrofotômetro (Hewlett Packard, 

8453). Todas as análises foram realizadas em triplicata.  Uma unidade de atividade 

enzimática (UA) corresponde à variação de 0.1 Abs. O resultado foi expresso como 

UA/min/g proteína. 

 


