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RESUMO 

 

 

O papilomavírus bovino (BPV) é o agente etiológico da papilomatose bovina, 

caracterizada pela presença de papilomas que regridem espontaneamente, mas que 

podem persistir ou progredir à malignidade. O vírus também é considerado o melhor 

modelo na compreensão do processo oncogênico do HPV. A classificação 

filogenética dos PVs é realizada com base na homologia de sequências da Open 

Reading Frame (ORF) L1, a mais conservada entre os diferentes sorotipos virais. 

Como a melhor forma de prevenção ainda é a intensificação dos controles gerais de 

manejo, há a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias vacinais. Tendo 

em vista a importância da proteína L1 e a imunogenicidade das saponinas, o presente 

trabalho tem por objetivo avaliar o potencial mutagênico e genotóxico da proteína 

isolada e purificada, bem como seus efeitos quando associada as saponinas, além 

de uma comparação com o adjuvante já bastante utilizado hidróxido de alumínio. 

Lesões genômicas, que após processadas sem reparação podem resultar em 

mutações, foram detectadas por meio de ensaio cometa. Possíveis danos ao material 

genético causados por alterações cromossômicas estruturais (clastogênese), bem 

como perdas cromossômicas (aneugênese) foram avaliadas pelo teste de 

micronúcleo. Ambos os testes foram feitos em eritrócitos policromáticos e células 

Vero. A avaliação de apoptose e necrose das células Vero tratadas foi feita por 

coloração com Anexina V/PI e citometria de fluxo. Os dois produtos vacinais 

(L1+Saponina e L1+Hidróxido de Alumínio) apresentaram danos compatíveis com o 

controle positivo no ensaio cometa e ambos elevaram levemente os níveis de 

micronúcleo, no ensaio de Viabilidade Celular os resultados com Hidróxido de 

Alumínio foram mais viáveis, caracterizando-o como um adjuvante mais seguro de 

acordo com os testes propostos. Algumas frações do extrato de saponina separadas 

por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência foram avaliadas frente à atividade 

genotóxica por ensaio cometa, e suas identidades foram confirmadas por 

similaridade ao padrão de referência por espectrometria de massas. 

 
 

Palavras-chave: papilomavírus bovino, vacina, adjuvante, saponina, genotoxicidade 

  



ABSTRACT 
 
 

Bovine papillomavirus (BPV) is the etiological agent of bovine papillomatosis, 

infectious disease characterized by the presence of benign tumors that can progress 

to malignancy.The phylogenetic classification of the PVs is performed based on the 

sequence homology of the Open Reading Frame L1, the most conserved among 

different viral serotypes. Given the importance of L1 protein and the immunogenicity 

of saponins, these emerge as a promising candidate as adjuvant for veterinary 

use.  Objectives: This study aimed to evaluate the mutagenic and genotoxic potential 

of the isolated and purified protein as well its effects when associated with saponins 

and a comparison with the adjuvant widely used aluminum hydroxide.  Methods: 

Genomic lesions, which after processed without repair can result in mutations, were 

detected by comet assay. Possible damages to genetic material caused by structural 

chromosomal changes (clastogenesis), as well as chromosomal losses 

(aneugenesis) were evaluated by the micronucleus test. Both tests were done on 

polychromatic erythrocytes and Vero cells. The evaluation of apoptosis and necrosis 

of treated Vero cells was made by Annexin V / PI staining and flow cytometry.  Results 

and Discussion: The two vaccine products (L1 +Saponin and L1 + Aluminum 

Hydroxide) showed damages compatible with the positive control in the comet assay 

and both slightly elevated the micronucleus levels, in the Cell Viability Assay the 

results with Aluminum Hydroxide were satisfactory, characterizing Aluminum 

Hydroxide as a safer adjuvant according to the proposed tests, better than the 

saponins. Some fractions of the saponin extract separated by High Performance 

Liquid Chromatography were evaluated against genotoxic activity by comet assay, 

and their identities were confirmed by similarity to the reference standard by mass 

spectrometry. 

 
 
 
 

Keywords: bovine papillomavirus, vaccine, adjuvante, saponin, genotoxicity 
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1.1. O Papilomavírus (PV)  

 

Os papilomavírus (PVs) são pequenos vírus de DNA dupla-fita circular, não 

envelopados e com simetria icosaédrica. (DOORBAR, 2005). Os PVs pertencem a 

família Papillomaviridae, sendo uma das mais antigas e extensas famílias de vírus 

conhecida (MUNDAY et al., 2014).  

São considerados espécie-específicos (DE VILLIERS et al., 2004), entretanto, 

o papilomavírus bovino (BPV) é a única exceção (ZHOU et al., 2014). Isto porque os 

BPVs- 1, 2 e 13 podem infectar diversas espécies, tais como: búfalos, antílopes, 

girafas, zebras  (VAN DYK et al., 2011), mulas, felinos, coelhos, cavalos, répteis, 

anfíbios  (CHAMBERS et al., 2003) e primatas não humanos, resultando em 

sarcomas, tumores invasivos, porém não metastáticos (LUNARDI et al.,2013) sendo 

o homem o hospedeiro mais extensivamente estudado dos PVs (DE VILLIERS et al., 

2004).   

Os PVs apresentam tropismo para células epiteliais e mucosas, causando 

lesões benignas (papilomas), que podem regredir espontaneamente ou progredir à 

malignidade (Figura 1) (STOCCO DOS SANTOS et al., 1998).  

Neste contexto, o BPV destaca-se como o melhor modelo de estudos dos 

mecanismos oncogênicos dos PVs tendo em vista suas semelhanças genômicas e 

patológicas com o HPV  (MUNDAY, 2014). 

O BPV é o agente etiológico da papilomatose bovina, doença infectocontagiosa 

que afeta principalmente o gado jovem (STOCCO DOS SANTOS et al., 1998), 

apresenta uma distribuição mundial  (HE et al., 2016; STOCCO DOS SANTOS et al., 

1998), trazendo significativos prejuízos econômicos a todos os segmentos da cadeia 

produtiva da bovinocultura  (NASCIMENTO et al., 2012). Estima-se que 60% do 

rebanho nacional esteja infectado pelo BPV  (STOCCO DOS SANTOS et al., 1998), 

embora estes números possam ser ainda maiores, já que o vírus pode ser 

assintomático  (ARALDI et al., 2013; SILVA et al., 2013). 
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Figura 1 - Lesões características em bovinos acarretadas por papilomatose 

bovina com potencial oncogênico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São descritos na literatura 23 tipos de BPV (MUNDAY et al., 2015) classificados 

em quatro gêneros: Deltapapillomavirus (BPV- 1, 2, 13 e 14), Epsilonpapillomavirus 

(BPV-5 e 8), Dyoxipapillomavirus (BPV-7), Dyokappapilomavirus (BPV-16 e BPV-22), 

Xipapillomavirus (BPV- 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17 e 20) (figura 4), o tipo 24 

recentemente descoberto na Amazônia foi sugerido como um novo pertencente ao 

grupo Xipappilomavirus (GRINDATTO et al., 2015; DAUDT et al., 2018), e mais outros 

três (BPV- 18,19 e 21) permanecem sem classificação definida (SILVA et al., 2016; 

DAUDT et al. 2018b). 

Além desses há mais de 32 supostos novos tipos sendo investigados (WHITE; 

HOWLEY, 2013), entretanto, o BPV-1 é o tipo viral mais bem estudado 

(BORZACCHIELLO &  ROPERTO, 2008). Isto porque foi o primeiro vírus a ser 

descoberto, bem como por estar associado a gênese de papilomas, fibropapilomas e 

carcinomas uroepiteliais (CAMPOS et al., 2013). Por este motivo, O BPV-1 é 

 A) Tumor na bexiga: Borzacchiello e Roperto, 2008. 
      B) Progressão papiloma-carcinoma em gado: Campo, 2002. 

                     C) Papiloma cutâneo em gado:  Diniz et al, 2009. 

A A 

B B 

C C 
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considerado um modelo para estudos de infecção e persistência do HPV (SCHILLER 

et al., 1984) e também um modelo nos estudos do BPV (BORZACCHIELLO &  

ROPERTO, 2008). 

A transmissão do vírus ocorre por meio do contato entre animais infectados ou 

em áreas contaminadas por partículas virais como:  ordenhadeira mecânica, 

bebedouro, comedouro, cordas e cercas (MCBRIDE et al., 2012). Para que haja 

contaminação é necessária a lesão tecidual, a qual expõe os peptídeoglicanos de 

sulfato de heparina presentes na membrana da célula epitelial (LJUBOJEVIC; 

SKERLEV, 2014) que atuam como sítio de ancoragem da proteína L1, resultando na 

endocitose viral  após uma série de alterações morfológicas dos vírions (FERNANDES 

et al., 2013).  

As partículas virais do BPV são internalizadas (Figura 2) em estruturas 

vasculares que se associam a lisossomos, os quais induzem alterações de pK das 

proteínas do capsídeo viral (L1 e L2) por conterem conteúdo ácido, promovendo a 

liberação do genoma viral (figura 3), o qual permanece epissomal, diferente do HPV 

que pode se integrar ao DNA do indivíduo contaminado (DAY; LOWY; SCHILLER, 

2003). 

Figura 2 - Internalização do vírus na célula hospedeira. 

 

Figura 3 - Endocitose e liberação dos lisossomos com genoma viral. 

 

   Modificadas a partir  de Zhou et al., 1995. 
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Figura 4 - Classificação dos tipos de BPVs descritos na literatura:      

Deltapapillomavirus, Epsilonpapillomavirus, Dyoxipapillomavirus, 

Dyokappapillomavirus e Xipapillomavirus. 

 

 

      Modificada a partir de Gil da Costa et al., 2013. 

 

O DNA viral encontra-se ligado a proteínas semelhantes a histonas. O capsídeo 

viral é composto por 72 capsômeros constituídos por duas proteínas estruturais de 

expressão tardia, L1 e L2. O genoma viral apresenta três regiões: a região E (early), 

L (late), e uma terceira região, a LCR (long control region) (ZHENG  &  BAKER, 2006). 

Embora não codificante, a região LCR contém a origem de replicação (ori). 

A região L codifica as proteínas estruturais L1 e L2. A Open Reading Frame 

(ORF) L1 é a mais conservada entre os PVs (BUCK et al., 2013). Por este motivo, 

esta ORF é empregada na classificação filogenética desses vírus (DE VILLIERS et 

al., 2004). A ORF L1 codifica a proteína L1, que representa 80% das proteínas do 

capsídeo viral (MUNDAY et al., 2014). Esta proteína é altamente imunogênica, sendo, 

portanto, empregada em vacinas baseadas em virus-like-particles (VLPs) (BUCK et 

al., 2013). A proteína L2 auxilia no empacotamento do DNA viral pós-replicação 

(WANG  &  RODEN, 2013). Ambas as proteínas L1 e L2 participam do processo de 

infecção viral (MUNDAY et al., 2014).  
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A região E possui sete ORFs (figura 5) (E1 a E7), responsáveis pela expressão 

de proteínas que participam ativamente no processo de replicação do BPV (CHEN  &  

LEE, 2015). Além do mais, está região contém as ORFs E5, E6 e E7, cujos produtos 

gênicos estão associados à indução e promoção da carcinogênese (CHEN et al., 

2014). A oncoproteína E5 possui o maior potencial de transformação. Esta proteína 

promove, ainda, mudanças no pH das cisternas do complexo de Golgi (DIMAIO, 

2014). Tal protonação resulta no sequestro de MHC-I, resultando na evasão do 

sistema imunológico (BORZACCHIELLO, 2007). A oncoproteína E6 promove a 

redução dos níveis de expressão da proteína supressora tumoral p53, levando a uma 

reposta anti-apoptótica e mutagênica (ARALDI et al, 2016). A oncoproteína E7 

estimula a proliferação celular por meio da fosforilação da proteína pRb. Tal 

fosforilação resulta na liberação do fator de transcrição E2F, que se liga a promotores 

de cdks (DIMAIO, 2014).  

Desta forma, as oncoproteínas induzem o estresse mitótico. Neste cenário, a 

redução dos níveis de expressão e o sequestro citoplasmático da p53 faz com que a 

célula perca a capacidade de reparar possíveis danos no DNA, aumentando a 

frequência das mutações como: rearranjos cromossômicos, clastogênese e 

aneuploidias (STOCCODOS SANTOS et al., 1998, ARALDI et al., 2013, 2015). O 

acúmulo de eventos mutacionais é a causa subjacente ao desenvolvimento de uma 

neoplásia, podendo resultar em câncer. (KEHMEIER et al., 2002; VOUSDEN, 1993). 

 

1.2. L1 como possível candidato vacinal contra o BPV 

 

Poucas intervenções médicas propostas no último século podem se igualar aos 

efeitos que a imunização exerceu sobre a longevidade  (SCHUCHAT  &  JACKSON, 

2013). Por este motivo, a vacinação é considerada a medida de maior sucesso na 

prevenção, controle e erradicação de doenças de etiologia viral  (RIBEIRO-MULLER, 

2014). A imunização abranda consideravelmente os aspectos clínicos da doença, 

reduzindo, consecutivamente, complicações decorrentes da mesma  (SCHUCHAT  &  

JACKSON, 2013). Além do mais, a imunização reduz a transmissão e disseminação 

do agente infeccioso  (SCHUCHAT  &  JACKSON, 2013). 

Vacinas profiláticas contra o HPV estão disponíveis no mercado desde 2006  

(RIBEIRO-MULLER, 2014). Tais vacinas são baseadas em VLPs (virus like particles) 

da proteína estrutural L1, já que está pode se auto organizar em pentâmeros  
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(MARIGLIANI et al., 2012). Entre as vacinas disponíveis contra o HPV estão a 

Cervarix, produzida pela Merck e a Gardasil, pela Glaxo-Smith Klein (GSK)  (RIBEIRO-

MULLER, 2014). A Cervarix é uma vacina bivalente, conferindo proteção contra o 

HPV-16 e 18, empregando VLPs de L1 produzidos em leveduras e sulfato de 

hidrofosfato de alumínio como adjuvante  (RIBEIRO-MULLER, 2014). A Gardasil é 

uma vacina quadrivalente, conferindo proteção contra o HPV-6, 11 (associados a 

verrugas genitais), 16 e 18 (alto risco), empregando VLPs de L1 produzidos em células 

de insetos e 3-O-deacilato-44-monofosforil lipídeo A (ASO4) como adjuvante  

(RIBEIRO-MULLER, 2014).  

A proteína L1 é capaz de se auto organizar em pentâmeros, que compõe o 

capsídeo viral (RIBEIRO MULLER  & MULLER, 2014). A proteína L1 possui um papel 

chave nos mecanismos de infecção viral, garantindo a ancoragem do capsídeo aos 

receptores de sulfato de heparina (BUCK; DAY; TRUS, 2013). Tal ancoragem é 

essencial para garantir a infecção celular (FLORIN; SAPP; SPODEN, 2012). Deste 

modo, a imunodetecção desta proteína é considerada a principal evidência da 

infecção produtiva (COSTA; MEDEIROS, 2014; NASIR; REID, 1999). 

 

Figura 5 - Representação esquemática do genoma do papilomavírus bovino 

tipo 1 (BPV1). 

 

Fonte: https://www.intechopen.com/books/current-issues-in-molecular-virology-viral-

genetics-and-biotechnolo0gical-applications/bovine-papillomaviruses-taxonomy-and-genetic-

features, acesso em 20/08/2017. 
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Embora duas vacinas profiláticas contra o HPV estejam disponíveis no 

mercado, até o momento não há vacinas comerciais contra o BPV. A ideia de 

desenvolver uma vacina contra os papilomas teve início com a injeção de extrato de 

papilomas na década de 1940  (SHOPE, 1937). Desde então, diferentes modelos 

vacinais foram propostos na literatura  (CAMPO, 2006). Entretanto, nenhuma está 

disponível no mercado. Estudos mostram que as proteínas precoces do BPV (E6 e 

E7) apresentam ação terapêutica, ao passo que as estruturais (L1 e L2), profilática  

(CAMPO et al., 1997). Trabalhos baseados nas proteínas estruturais apontam que a 

proteína L2 apresenta uma imunogenicidade inferior a da L1, não sendo um bom 

candidato à vacina  (RIBEIRO-MULLER, 2014). Além do mais, peptídeos isolados da 

porção amino-terminal de L2 de BPV-4 não foram capazes de induzir proteção contra 

a infecção pelo vírus  (CAMPO et al., 1997). Neste sentido, as saponinas apresentam-

se como potentes candidatos a adjuvantes em vacinas baseadas em VLPs  (PENG et 

al., 2015). 

 

1.3. Saponinas como adjuvante 

 

O adjuvante deve ser capaz de promover uma elevada e prolongada resposta 

imune e de induzir uma resposta biologicamente ativa por meio da modulação do 

sistema imunológico (AUDIBERT, 2003), além de direcionar essa resposta imune para 

uma resposta protetora, prevenindo a doença (MOREIN et al., 1996).  

Compostos bioativos naturais derivados de plantas e do ambiente marinho são 

bem conhecidos pelas suas propriedades farmacológicas e efeitos terapêuticos na 

prevenção e tratamento de várias doenças. Contudo, antes de desenvolver agentes 

farmacêuticos a partir de fontes naturais é importante pesquisá-los quanto a sua 

citotoxicidade e atividade hemolítica em eritrócitos saudáveis (KUMAR et al., 2011, 

SHARMA et al., 2001). As saponinas, importante classe de produtos naturais possui 

amplo espectro de fatores biológicos e atividades farmacológicas (CHWALEK et al., 

2006, GAUTHIER et al., 2009). Estas produzem espuma quando misturadas com 

água. As propriedades anfifílicas das saponinas permitem que elas interajam com as 

membranas das células (SOLTANI et al., 2014, AMINI et al., 2014). Embora o 

mecanismo subjacente à hemólise, promovida pelas saponinas, tenha permanecido 

indescritível, sabe-se que as saponinas interagem com colesterol nas membranas de 

eritrócitos, formando poros que as desestabilizam (CHWALEK et al., 2006, 
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GAUTHIER et al., 2009). Esta atividade leva à liberação de hemoglobina e outros 

componentes nos fluidos circundantes. 

No entanto, algumas saponinas exibem pouco ou nenhum efeito hemolítico 

(XIE et al., 2008), portanto, a relação estrutura-atividade é utilizada para explicar os 

efeitos químicos das saponinas sobre a atividade hemolítica e para identificar 

compostos ativos que não apresentem toxicidade para eritrócitos normais. Além disso, 

embora a atividade hemolítica dependa tanto das agliconas quanto do número e 

sequência das cadeias laterais de açúcares (CHWALEK et al., 2006, 2004) poucos 

estudos têm sido centrados na estrutura das sapogeninas e nas posições de grupos 

funcionais, os quais podem desempenhar papéis nas atividades biológicas de 

produtos naturais (CARELLI et al., 2011). 

A estrutura das saponinas (figura 6) consiste em uma porção oligossacarídea 

formada por carboidratos como glicose, galactose, N-acetilglucosamina, ácido 

glicurônico, xilose, ramnose ou metilpentose ligados a uma porção aglicona (não-

açúcar), insolúvel em água, chamada genericamente de sapogenina e quando esta 

possui um esqueleto esteroidal, ela é chamada de sapogenina esteroidal. Portanto, 

sapogenina é a porção não-polar de uma saponina. (WILLIAMS  & GONG, 2007).  

 

                 Figura 6 - Estrutura química geral das Saponinas 
 

 
                   Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/11214175/, acesso em 21/01/2019. 
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As saponinas são glicosídeos triterpénicos ou esteroides (figura 7), abundantes 

em plantas e extratos marinhos (SOTHEESWARAN, 1988).  

Esses glicosídeos possuem alta massa molecular (600 a 2000) e se 

apresentam em misturas complexas devido à presença concomitante de estruturas 

com um número variado de açúcares ou ainda devido à presença de diversas 

agliconas. A cadeia de açúcares pode ser linear ou ramificada e uma das dificuldades 

na elucidação estrutural desses compostos está justamente em determinar os 

carbonos das ligações interglicosídicas (SARKER  &  NAHAR, 2009). Por essas 

razões, os isolamentos de saponinas, bem como esclarecimentos sobre sua estrutura, 

podem ser muito difíceis. É por isso, também, que o conhecimento sobre a química e 

propriedades biológicas de saponinas desenvolveu-se apenas mais recentemente, 

paralelo à evolução das técnicas cromatográficas e espectroscópicas (SIMÕES et al., 

1999). 

  

   Figura 7 - Classificação das saponinas de acordo com a Sapogenina. 
 

 

    Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/11214175/, acesso em 21/01/2019. 
 

Tais glicosídeos, têm sido extensivamente estudados, revelando um forte 

potencial adjuvante que parece estar associado à sua capacidade de induzir produção 

de citocinas (SINGH & O’HAGAN, 2003).  

Muitos trabalhos foram realizados expondo a alta capacidade imunogênica e a 

baixa capacidade hemolítica, porém nenhum mostra a relação estrutura-atividade 

para essa classe geral de compostos, o que se deve a ausência de sistematização de 
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informações disponíveis (ORTEGA et al., 2009). A relação entre atividade adjuvante 

e hemolítica já foi relatada, mas esses estudos basearam-se em poucas amostras 

(KENSIL et al., 1991; BOMFORD et al., 1992). 

No entanto, os produtos naturais não são intrinsecamente seguros e eficazes, 

podendo gerar danos à saúde (NOHYNEK et al., 2010), o que justifica a necessidade 

de avaliação da segurança de novas matérias-primas vegetais, garantindo, dessa 

forma, boa condição de uso (ANTIGNAC et al., 2011). 

Para vacinas humanas, os adjuvantes registrados são limitados e incluem 

adjuvantes aluminatados e a base de óleo / água. Estes adjuvantes induzem 

respostas de anticorpos robustas, mas uma imunidade mediada por células fraca. Os 

adjuvantes à base de saponina (SBAs) aumentam a resposta Th1, através da 

estimulação de citocinas (IL-2 e INF-γ) (SINGH E O’HAGAN, 2003, KENSIL, 1995).  

Estudos em raiz de Polygala senega L. (Polygalaceae), uma planta indígena 

das pradarias canadenses, indicaram grande potencial das saponinas como adjuvante 

em vacinas, aumentando a resposta imune específica em ratos estimulados 

imunizados com rotavírus (ESTRADA et al., 2000). 

Vacinas a base de proteínas sem um adjuvante induzem respostas 

imunológicas muito fracas, as saponinas são adjuvantes potentes, (SLOVIN et al., 

2005) quando purificadas, apresentam elevada capacidade adjuvante e já são usadas 

em vacinas veterinárias (GUPTA et al., 1993). 

No entanto, foi com a descoberta do adjuvante completo de Freund (ACF), em 

1937, que o uso das emulsões em procedimentos de imunização tornou-se frequente. 

O ACF é um dos mais potentes adjuvantes descritos para diversos antígenos e usados 

extensivamente em procedimentos experimentais com animais de laboratório, porém, 

em sua formulação original, mostrou-se inaceitável para uso em humanos devido a 

complicações inflamatórias (GUPTA et al., 1993). As vacinas com adjuvantes a base 

de óleo são utilizadas com sucesso em programas de controle de doenças na América 

do Sul (PATIL et al., 2002) e outras partes do mundo.  

As emulsões lipídicas são conhecidas como os efetivos adjuvantes capazes de 

induzir uma resposta imune elevada e duradoura (HILLEMAN, 1966; EDELMAN, 

1980; GUPTA & SIBER, 1995). Um dos maiores problemas encontrados para vacinas 

com adjuvantes oleosos é que o uso frequente pode resultar em reações adversas 

indesejáveis, tais como formação de granulomas e cistos, que são atribuídas a 

diversos fatores incluindo impurezas do óleo (BARTELING & VREESWIJK, 1991; 
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GUPTA et al., 1993) e no caso do ACF e AIF (adjuvante incompleto de Freund), muitos 

dos efeitos adversos são creditados ao óleo mineral, pelo fato de não ser 

biodegradável, formando lesões ulcerativas no local da injeção. Devido a esses efeitos 

colaterais, uma larga variedade de óleos e derivados vem sendo testada, como o 

esqualeno, esqualano e óleos vegetais (CHANG et al., 1998). 

 Durante as últimas nove décadas, algumas formulações de adjuvantes têm 

sido desenvolvidas, sendo que poucas foram testadas em triagens clínicas e grande 

parte apresenta elevada toxicidade e efeitos adversos (GUPTA & SIBER, 1995). 

Estudos mostram que falhas nos processos de vacinação dos animais produzem 

efeitos adversos que contribuem de forma significativa para perdas em carcaças por 

meio de lesões vacinais (ASSUMPÇÃO  &  PACHENSHY, 2011). Paranhos da Costa, 

et al. (2006), constataram que a baixa eficiência no processo de vacinação é a grande 

responsável pela formação de reações vacinais e perdas nas carcaças, o que leva à 

redução do lucro do pecuarista. O óleo mineral, presente em vacinas para febre aftosa 

e em medicamentos é um grande catalisador de formação de absessos sendo 

responsável pela depreciação e eliminação de grandes porções de carne e couro 

(MORO et al., 2011). 

Sais minerais baseados em alumínio foram introduzidos na terapêutica há mais 

de 50 anos, por apresentarem bons níveis de segurança, porém são pouco eficazes 

na indução de anticorpos nas subunidades de proteínas e também na imunidade 

mediada por célula (SYRJANEN, 1999). 

O Hidróxido de alumínio injetado com um antígeno forma um depósito de sais 

de alumínio nos tecidos do animal gerando um granuloma rico em macrófagos. O 

antígeno dentro deste granuloma é liberado de forma lenta proporcionando um 

estímulo antigênico prolongado.  

Estes adjuvantes a base de alumínio promovem boas respostas em forma de 

anticorpos, porém com pouco efeito sobre as respostas mediadas por células. Em 

experimentos com saponinas conseguiu-se uma melhor resposta celular quando se 

associam os dois compostos (RIVERA et al., 2003, HU et al., 2003). Estudos recentes 

de uma vacina para HPV16, associando E6/E7 a L2 com saponinas demonstraram 

sua alta eficácia e menor citotoxicidade durante o tratamento quando comparada ao 

potente quimioterápico, Cisplatina, comumente utilizado na terapêutica. O composto 

formulado com saponinas estendeu a sobrevida de camundongos infectados e 
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retardou o crescimento do tumor após tratamento apenas com Cisplatina (RODEN, 

2015). 

 

1.3.1.  Agave Sisalana Perrine 

 

A Agave sisalana Perrine (Figura 8), conhecida popularmente como sisal, é 

uma herbácea originada no México e adaptada ao clima semiárido da Caatinga 

(GUTIERREZ et al., 2008). Esta espécie está distribuída no Nordeste do Brasil, onde 

seu cultivo ocupa extensas áreas de solos pobres, sendo considerada uma importante 

alternativa produtiva para essa região (RIBEIRO FILHO, 1967), ocupando um 

importante papel socioeconômico, especialmente aos agricultores familiares, desde o 

manejo da lavoura, a colheita, o desfibramento, o beneficiamento da fibra, a 

industrialização e/ou confecção de artesanatos (MARTIN, 2009). 

Essa espécie é monocotiledônea e fonte de fibra dura em áreas semi-áridas da 

qual o Brasil é o maior produtor e exportador do mundo e a Bahia é responsável por 

80% da produção da fibra nacional. Teve seu apogeu econômico durante a Crise do 

Petróleo nas décadas de 60 e 70 e apenas 4% dos cortes das folhas do sisal 

produzem fibra, o restante do material é comumente descartado por fazendas de sisal 

(BANDEIRA & SILVA, 2006). 

O sisal também é ecologicamente correto, enquanto a fibra sintética demora 

até 150 anos para se decompor no solo a fibra do sisal em poucos meses torna-se um 

fertilizante natural (NAVES, 2013; SANTOS, 2006), além de constituir fonte de renda 

e emprego para um grande contingente de trabalhadores e ser um importante agente 

de fixação do homem à região semiárida nordestina, haja visto, em algumas dessas 

regiões, ser a única alternativa de cultivo com resultados econômicos satisfatórios 

(ALVES et al., 2004).  

Estima-se que o sisal ofereça aproximadamente 500 mil postos de trabalho de 

forma direta e indireta, por meio de sua cadeia de atividades, que começa com a 

manutenção das lavouras, a colheita, o desfibramento e o beneficiamento da fibra, e 

termina com a industrialização e a confecção de artesanato (SILVA et al., 2006). 
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Figura 8 - Produção de Sisal: sistema sustentável 
 

 

  Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/11663258/, acesso em 15/08/2017. 
 

As monocotiledôneas são as principais fontes de saponinas esteroidais, como 

alguns representantes das famílias Liliaceae, Dioscoreaceae e Agavaceae e podem 

ser também encontradas nas famílias Amaryllidaceae, Bromeliaceae e Palmae. 

Estudos recentes identificaram saponinas espirostanas em dicotiledôneas, como nas 

famílias Asteraceae (Aspilia montevidensis), Balanitaceae (Balanites aegyptiaca), 

Leguminosae (Trigonella foenum-graecum) e Zygophyllaceae (Tribulus terrestres) 

(FRANCIS et al., 2002). 

As saponinas espirostanas encontradas em Agave apresentam-se como uma 

importante classe de produtos naturais para as indústrias farmacêuticas por ser 

matéria-prima para a produção de hormônios sexuais (principalmente 

anticoncepcionais, corticosteróides, diuréticos esteroidais e vitamina D) 

(HOSTETTMANN & MARSTON, 1995). 

As principais atividades biológicas de espécies de Agave que apresentam 

saponinas espirostanas em sua estrutura química são hipocolesterolmia e 

antiinflamatória (Agave americana) (KINTIA et al., 1996), moluscicida (Agave 

decipiens) (BRACKENBURY & APPLETON, 1997), antiinflamatória (Agave intermixta) 

(ABDEL-GAWAD et al., 1999), antifúngica (Agave sisalana) (GARCIA et al., 2000). 

Estudos de atividade adjuvante e hemotílica em Agave sisalana ainda são 

escassos, bem como a segurança no seu uso farmacêutico. Pesquisas ainda não 
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publicadas realizadas na UNESP pelo laboratório de Biotecnologia demonstram que 

em concentrações acima de 50 µg/mL saponinas extraídas de Agave sisalana são 

altamente hemolíticas, porém abaixo disso não possuem efeito imunoadjuvante 

satisfatório, sendo esta a concentração ideal de escolha para maiores estudos de 

citotoxidade e genotoxidade (SOUZA, 2017,comunicação pessoal). 

 

1.4. Ensaio Cometa como indicador de genotoxidade 

 
Para que uma substância seja aceita para uso comercial é necessário que 

passe por testes de genotoxicidade, sendo esta uma especialidade recente, e se situa 

na interface entre a toxicologia e a genética, por isto frequentemente denominada de 

genética toxicológica (SILVA et al. 2006). 

A genética toxicológia visa o estudo dos processos que alteram a base genética 

da vida, quer seja na sua estrutura físico- -química, o ácido desoxirribonucleico (DNA), 

processo classificado como mutagênese; quer seja na alteração do determinismo 

genético a níveis celulares e orgânicos, identificados, respectivamente, como 

carcinogênese e teratogênese (SILVA et al. 2003). 

O ensaio cometa (EC) foi desenvolvido por Östling e Johanson em 1984 e 

modificado por Sinh et al. (1994), que atribuíram maior sensibilidade à técnica com a 

utilização de solução alcalina, sendo considerado eficaz nos testes citogenéticos 

(FLORES  &  YAMAGUCHI, 2008).  

A vantagem deste método é a simplicidade e versatilidade, onde podemos 

utilizar um número pequeno de células, podendo ser realizado com qualquer 

população celular eucariótica (KHOEI et al., 2011). Essa técnica pode ser utilizada em 

uma vasta gama de organismos (humanos, animais, plantas), tanto em culturas in vitro 

com in vivo (Neri et al., 2015). 

Ao contrário de outros tipos de ensaios, que avaliam células em divisão, para 

averiguar sua viabilidade, o Teste Cometa não necessita dessa condição, podendo 

ser realizado com células estáveis, geralmente linfócitos, pois são obtidos facilmente 

por meio de coleta de sangue (GONTIJO  &  TICE, 2003). Porém, outros tecidos, como 

o fígado e os rins, também já foram testados (MITCHELMORE  &  CHIPMAN, 1998). 

 A técnica é amplamente aceita e utilizada em pesquisas de genética 

toxicológica e médica, ecogenotoxidade, para fins diagnósticos e de tratamentos 
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médicos, biomonitoramento ambiental, estudos de células apoptóticas e sistemas de 

reparo de DNA (KASSIE et al.,2000) 

O EC é empregado na detecção de danos no DNA, sendo o principal integrador 

e complementar a outros testes mutagênicos (TICE et al.,2000) tendo por finalidade 

identificar quebras induzidas por mutágenos na molécula de DNA (FABIANI et 

al.,2008). 

As células na lâmina são submergidas em gel de agarose e então colocadas 

em campo elétrico, que atua promovendo a migração dos segmentos de DNA livres, 

resultante de quebras, adquirindo a aparência de um cometa (ARALDI et al., 2013).  

A região nuclear origina a cabeça do cometa enquanto que os fragmentos, a 

cauda, cuja extensão está diretamente relacionada com a intensidade do dano (OLIVE 

& BANATH, 2006), que é verificada por meio de microscopia óptica de fluorescência 

(Figura 9), onde as células são criteriosamente analisadas e classificadas em 

diferentes graus de lesão (HARTMANN et al. 2003). 

O EC não é utilizado para detectar mutações, mas sim lesões no DNA que, 

após serem processadas, podem resultar em mutações. Diferentes das mutações, as 

lesões detectadas pelo teste são passíveis de correção, sendo assim, o teste 

necessita de controles muito bem estabelecidos por ser muito sensível, o tempo entre 

a exposição e a análise deve ser o mais curto possível, pois o dano pode ser reparado, 

por isto o tempo curto de detecção. Assim sendo, o teste cometa pode ser utilizado 

também para estudos de reparo do DNA (ALBERTINI et al. 2000). 

 

Figura 9 – Classificação dos nucleóides de cometas de 0 a 2. 
 

 
 Nucleóide de classe 0 (sem dano), nucleóide de classe 1 (dano intermediário) e nucleóide de 

classe 2 (dano máximo). 
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1.5. Teste do Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese (TMBC) como indicador 

de mutagenicidade 

 

O teste do micronúcleo é um teste de mutagenicidade que identifica danos 

cromossômicos por meio da presença de micronúcleos (MNs) (NORPPA & FALCK, 

2003).  

O micronúcleo é um tipo de dano cromossômico ou anomalia mitótica que se 

originam a partir de fragmentos de cromossomos ou cromossomos inteiros. Durante 

a fase da anáfase da mitose eles não são capazes de interagir com o eixo formado na 

citocinese e, portanto, não são incorporados aos núcleos filhos (Figura 10) (Kirsch-

VOLDERS  et al. 2011). 

 

Figura 10 - Formação de micronúcleos durante a fase da anáfase da mitose. 

 

  

Modificado a partir de Terradas et al 2010. 

 

Sua formação deve-se a alterações estruturais cromossômicas espontâneas 

ou decorrentes de fatores ambientais (RIEGER, 1968). Quando essas aberrações 

ocorrem em células somáticas, podem levar à formação de neoplasia (RAMIREZ & 

SALDANHA, 2002). 

Em 1985, a técnica foi adaptada usando citocalasina B para bloquear a 

citocinese, sem bloqueio da mitose, e diferenciar as células que passaram por um 

ciclo de divisão. Este método ficou conhecido como técnica de micronúcleos com 
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bloqueio de citocinese (CBMN, de cytokinesis-block micronucleus). Os micronúcleos 

podem ser analisados em células tratadas com citocalasina B ou não, sem o bloqueio 

do processo de citocinese (VALENTE et al. 2017). 

CBMN pode revelar, através de simples critérios morfológicos, genotoxicidade 

e citotoxicidade por quebra cromossômica (clastogênese), perda de cromossomo 

(aneugênese), rearranjo cromossômico (pontes citoplasmáticas), inibição da divisão 

celular, necrose e apoptose (FENECH & MORLY, 1985; FENECH, 2000; GONTIJO & 

TICE, 2003). 

A frequência de micronúcleos nas células é considerada um parâmetro 

citogenético por ser um forte indicativo da associação entre as extensas mudanças 

cromossômicas e a transformação celular. O acúmulo dessas anormalidades aponta 

uma instabilidade cromossômica, o que pode levar a um mecanismo carcinogênico 

(THOMAS et al. 2003). Recentemente, evidências acumuladas sugerem indução de 

parada no ciclo celular ocasionando apoptose (TERRADAS et al., 2010). 

Os procedimentos de marcação podem ser usados também quando há um 

aumento na formação de micronúcleos e o pesquisador pretende determinar se esse 

aumento é resultado de eventos clastogênicos ou aneugênicos. São dados que 

enriquecem enormemente a dosimetria biológica (WU & RODE, 2002). 

 

 
1.6. Citometria de fluxo: ensaio com Anexina V-PI como indicador de viabilidade 

celular e citotoxicidade 

 

A apoptose é um processo natural de morte celular programado geneticamente 

que ocorre durante o desenvolvimento embrionário, bem como na manutenção da 

homeostase do tecido, sob condições patológicas e no envelhecimento. O processo é 

caracterizado por características morfológicas específicas, incluindo perda de plasma 

assimetria e fixação da membrana, condensação do citoplasma e do núcleo e 

clivagem internucleosomal do DNA (KERR et al., 1999). Nas células apoptóticas, a 

fosfatidilserina (PS), uma proteína de membrana, é translocada do folheto interno para 

o exterior da membrana plasmática, assim expondo a PS ao ambiente celular externo. 

Anexina V é um proteína de ligação de fosfolípidio dependente de Ca2 + com alta 

afinidade para PS e liga-se a superfície celular apoptótica expondo a PS (VERMES et 

al.,1995). A anexina V pode ser conjugada com fluoroforos, mantendo a sua alta 
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afinidade por PS e que, portanto, serve como uma sonda para análise em citometria 

de fluxo de células submetidas à apoptose (CASCIOLA-ROSEN et al., 1996). 

A translocação PS precede a perda da integridade da membrana, que 

acompanha as fases posteriores da morte celular resultantes de processos 

apoptóticos ou necróticos (Figura 11). 

 

Figura 11 - Células saudáveis, recentemente apoptóticas e tardiamente 

apoptóticas/necróticas com marcador de apoptose  Anexina-PI. 

 

 

 

 

 

 

        Modificado a partir de Hingorani et al.,2011. 

 

 

 

Portanto, a coloração das células com Anexina V é tipicamente usada em 

conjunto com um corante vital, tal como o iodeto de propídio (PI), para identificação 

de apoptose precoce e tardia nas células. As células viáveis com membranas intactas 

excluem PI, enquanto as membranas de células necróticas e danificadas são 

permeáveis ao PI. Portanto, células que são consideradas viáveis são anexina V e PI 

negativos, enquanto células que estão em apoptose precoce são Anexina V positiva 

e PI negativa, e células que estão em apoptose tardia ou já estão em necrose tanto 

Anexina V quanto PI positivas (van ENGELAND et al.,1996). 
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O Laboratório de Genética do Instituto Butantan tem se dedicado ao estudo do 

BPV por mais de duas décadas, contribuindo em diferentes segmentos da pesquisa, 

como descoberta de novos tipos virais no Estado de São Paulo  (ARALDI et al., 2014b; 

MELO et al., 2014), novos métodos diagnósticos  (CARVALHO et al., 2013), 

isolamento viral  (ARALDI et al., 2014a), expressão de proteínas recombinantes  

(MAZZUCHELLI-DE-SOUZA et al., 2013), análise de alterações citogenéticas  

(CAMPOS et al., 2013; MELO et al., 2011; STOCCO DOS SANTOS et al., 1998) e 

estudos patológicos dos papilomas e carcinomas associados ao vírus (ARALDI et al., 

2017). 

A papilomatose bovina não representa apenas um problema de buiatria, mas 

também econômico  (CAMPO, 2002; NASCIMENTO et al., 2012), pois a pecuária 

representa um dos principais segmentos do agronegócio brasileiro, abrangendo duas 

vertentes altamente lucrativas: as cadeias produtivas de carne e leite.  

Além do mais, O BPV é considerado o melhor modelo de estudo do HPV  

(CAMPO, 2002). Há uma grande variedade de estudos sobre vacinas profiláticas e 

terapêuticas contra o Papilomavírus humano (HPV), o qual apresenta grande 

relevância na área da saúde humana por sua associação a vários tipos de 

malignidades, incluindo o câncer cervical e de cabeça e pescoço (CAMPANA et al., 

2013). 

 Para HPV já há duas vacinas no mercado que conferem proteção aos tipos 16, 

18, 11, 6, ou somente o 16 e 18 que são os principais causadores do câncer. 

Entretanto, não há vacinas disponíveis no mercado contra o BPV. As vacinas 

terapêuticas experimentais são baseadas na indução de imunidade celular, 

expressando antígenos virais, visando à regressão de lesões associadas (PAHEL et 

al., 1993).  

Os procedimentos desenvolvidos têm sido o ponto de partida para estudos 

sobre estratégias vacinais, e a obtenção de proteínas recombinantes e saponinas em 

laboratório permite um estudo minucioso de sua ação conjunta. A clonagem em vetores 

bacterianos para a expressão e purificação de proteínas apresenta vantagens como a 

grande quantidade de biomassa gerada, baixo custo relativo e rapidez, servindo a 

diferentes propósitos, porém, para que se chegue a um produto final, muitas etapas 

deverão ser realizadas, sendo o presente estudo uma avaliação de proteína 

recombinante associada a um possível adjuvante, sendo esta, uma proposta de 

extrema importância. 
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3.1. Objetivo Geral 

 

O estudo tem por objetivo avaliar o potencial genotóxico, mutagênico e 

citotóxico da proteína L1 do BPV associada ao adjuvante saponina e fazer uma 

comparação com a ação da mesma proteína recombinante associada ao adjuvante 

hidróxido de alumínio. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a ação genotóxica e mutagênica nas amostras de células sanguíneas 

e células Vero após tratamento com os produtos vacinais por meio de ensaio 

cometa e ensaio de micronúcleo; 

 Quantificar as células Vero apoptóticas e viáveis após tratamento com os 

produtos vacinais por citometria de fluxo; 

 Fazer uma comparação entre os resultados obtidos com Saponinas e 

Hidróxido de Alumínio para as técnicas aplicadas utilizando testes estatísticos;  

 Fracionar o extrato de saponinas utilizado por meio de método cromatográfico 

e verificar ação genotóxica das frações eluídas por ensaio cometa; 

 Identificar e caracterizar as frações que apresentaram atividade genotóxica por 

espectrometria de massas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

________________________________________________________ 
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A metodologia do trabalho seguiu o esquema demonstrado na figura 12, sendo 

dividido em duas partes: 

 
Figura 12 - Esquema geral de metodologia 
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4.1. Coleta do Sangue e Extração do DNA 

 
4.1.1. Coleta das amostras 

 

Foram coletados 10 mL de sangue periférico de dez bovinos (Bos taurus, 

Simental) por meio de punção venosa da veia jugular, empregando tubos a vácuo 

contendo heparina potássica.  

As amostras de sangue foram coletadas no município de Itapetininga e 

transportadas para o Laboratório de Genética do Instituto Butantan em caixas térmicas 

para evitar eventuais danos no material genético, bem como para preservar as células 

viáveis, permitindo assim a incubação do material biológico para a realização do Teste 

do Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese realizado impreterivelmente no mesmo 

dia. 

 

4.1.2. Extração do DNA genômico e viral do sangue coletado 

 

O material destinado à extração de DNA foi conservado a -20ºC. O DNA foi 

extraído empregando o kit QIAamp® DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha), 

de acordo com as instruções do fabricante. O DNA extraído foi quantificado em 

espectrofotômetro BioPhotometer Plus (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha), onde foi 

realizada a leitura de uma alíquota de 2 μL das respectivas amostras em 

comprimentos de onda de 230, 260 e 280 nm, calculando a concentração em ng/μL, 

por meio da multiplicação do valor da absorbância pelo coeficiente de extinção. 
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4.2. Identificação e Tipagem Molecular de BPV 

 

O sangue coletado foi submetido à identificação molecular de sequências de 

BPV empregando o conjunto de pares de iniciadores (primers) mostrados na tabela 1, 

por serem estes os principais causadores das manifestações clínicas do BPV.  

 
Tabela 1 – Sequências dos iniciadores (primers) para diagnóstico. 
 
Primer Sequência (5’-3’) Gene alvo Tamanho   

esperado 
de 
amplicon 
(pb) 

BPV-1 GGAGCGCCTGCTAACTATAGGA 
ATCTGTTGTTTGGGTGGTGAC 

L1 301 

BPV-2 GTTATACCACCCAAAGAAGACCCT 
CTGGTTGCAACAGCTCTCTTTCTC 

L2 164 

BPV-4 GCTGACCTTCCAGTCTTAAT 
CAGTTTCAATCTCCTCTTCA 

E7 170 

Nucleotídeos degenerados: W - A ou T, Y – C ou T, M – C ou A, R – A ou G, K – T ou G, V – A, C ou 
G, H – A, C ou T, D – C, G ou T, I – A, C ou T. 

 

Parâmetros da PCR: Foram realizadas reações com um volume total de 25 µL, 

sendo estas compostas por 18 μL de PCR Master Mix (Quatro G, Porto Alegre) (100 

mM de Tris-HCl, pH=8, 5, 500 mM KCl, 1, 7 mM de MgCl2, 0, 2 mM de dNTPs e 1, 5 

U de Taq DNA Polimerase recombinante) 1 μL do primer forward, 1 μL do primer 

reverse e 5 μl da amostra de DNA extraído em cada tudo de polipropileno. As reações 

foram levadas ao termociclador Veriti 96 Well Thermal Cycler (Applied Biosystems, 

Singapura) e submetidas aos seguintes ciclos descritos na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Parâmetros da reação de PCR empregando os diferentes pares de 
iniciadores (primers). 
 

 Primers específicos 
Tempo Temperatura 

Inicio 3 min 94ºC 
Desnaturação 50 s 94ºC 
Anelamento 1 min 60ºC 

Extensão 1 min 72ºC 
Ciclos 35  

Extensão final 5 min 72ºC 
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Condições da eletroforese: Os produtos resultantes da PCR foram analisados 

em gel de agarose a 2%, em tampão TAE (Tris-acetato EDTA), corado com 1, 0 μL 

de GelRed (Biotium Inc., Hayward, CA, EUA) / 100 mL de solução de agarose. A 

corrida eletroforética foi realizada em cuba Horizon 20.25 (Life Technologies, 

Carlsbad, EUA), empregando a fonte PowerPacBasic (Bio-Rad, Singapura), a 100 V, 

400 mA, durante 120 minutos, aplicando o marcador 100 pb DNA Ladder (Invitrogen, 

Carlsbad, EUA). O gel foi visualizado em transluminador BioDocAnalyze (Biometra, 

Goettingen, Alemanha) e as imagens capturadas por meio do software BioDocAnalyze 

versão 2.1 (Biometra, Goettingen, Alemanha) 3.3. 

 

 

4.3. Obtenção do resíduo de sisal e preparação dos extratos 

 

4.3.1. Obtenção do suco de sisal 

 

A matéria-prima foi obtida a partir da sua extração na Bahia (suco do Sisal) 

diretamente do processo de desfibramento das folhas de Agave sisalana em fazenda 

de cultivo de sisal localizada na cidade de Valente, Bahia (latitude 11 ° 44 ′ 24 ″ S, 

longitude 39 ° 271 43 ″ W e altitude 585m) por meio de uma parceria com a Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI) e Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica em Fitoterapia do campus da UNESP-Assis. Para isso, as 

folhas foram secas a 50ºC utilizando-se secador elétrico e trituradas com auxílio de 

um triturador mecânico até obter a forma de pó. 

 

4.3.2. Obtenção do precipitado seco de sisal 
 

Para obter o precipitado seco de A. sisalana, o suco do sisal foi centrifugado 

(FANEM FR 22) a 4000 rpm por 20 minutos com uma força centrípeta de 

aproximadamente 52.580 N. Posteriormente o sobrenadante foi seco em estufa 

(FANEM LTDA, modelo 002CB) a 40°C, até obtenção do peso constante.  
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4.3.3. Obtenção do extrato por hidrólise ácida 
  

O extrato de hidrólise ácida de A. sisalana (AHEAS) foi preparado de acordo 

com Duender et al. 41. Em detalhes: o suco de sisal foi aquecido a 100ºC e resfriado 

por dez vezes, e hidrolisado com HCL 2N durante quatro horas, sob agitação. O 

precipitado foi separado da solução ácida por filtração em membranas (Millex®) à 

temperatura ambiente.  

Os extratos foram liofilizados e mantidos a 4ºC até o uso. Este processamento 

e a concentração de estudo foram obtidos pelo laboratório de Biotecnologia, da 

Universidade Julio Mesquita (UNESP- Assis) e encaminhados para o Instituto 

Butantan por colaboração para a realização do presente trabalho.  

 

4.4. Obtenção da Proteína L1 

 

A proteína L1 foi expressa e purificada no laboratório de Genética do Instituto 

Butantan, por Modolo (2014), e cedida para este trabalho para os testes de 

mutagenicidadee genotoxidade na concentração de 1ug/mL de acordo com Modolo et 

al, 2017. 

O gene L1 de BPV-1, previamente clonado em pAT153, foi inserido em um 

vetor de expressão pET28a. O vetor denominado pET L1 foi clonado em bactéria E. 

coli dH5 e subsequentemente inserido em bactérias BL21 para a expressão proteica. 

E. coli BL21 modificadas (DE) foram utilizadas para a expressão da proteína. A 

expressão da proteína recombinante foi avaliada por Western Blot e espectrometria 

de massa. A purificação de proteínas foi realizada por cromatografia de afinidade  e 

troca iônica, passando então por análise espectroscópica por dicroísmo circular para 

avaliar sua dobradura e estabilidade térmica.  

 
4.5. Teste do Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese (TMBC) em Sangue 

Periférico 

 

O sangue coletado foi incubado em tubos Falcon de 15 mL contendo: 4,5 mL 

de meio RPMI 1640, suplementado com 0,5 mL de soro fetal bovino e 0,1 mL de 

fitohemaglutinina A (PHA). A cada tubo foram acrescentados 200 µL de sangue total. 

A incubação de sangue total é preferencialmente recomendada, pois o isolamento de 
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células mononucleares de sangue periférico com Ficoll-Paque pode induzir danos no 

DNA  (Araldi et al., 2015). Os tubos foram incubados em estufa a 37ºC. 

Após 8 h de incubação as 10 amostras foram tratadas conforme tabela 3:  

 

Tabela 3 - Drogas testadas e concentrações de trabalho. 
 

 
Abreviações  Droga testadas Concentrações 

C- (Controle negativo) Células sem nada 
aplicado 

- 

C+(Controle positivo) Ciclofosfamida 
(diluída em PBS) 

50ug/mL 

L1 L1 de BPV-1  
(diluída em PBS) 

1ug/mL 

H Hidróxido de 
Alumínio 

10uL/mL 

L1+H L1 de BPV-1 
Recombinante (diluída em 

PBS)+ Hidróxido de 
Alumínio 

1ug/mL + 
10uL/mL 

S  Extrato aquoso de 
Agave sisalana (diluída 
em PBS e DMSO 2%) 

50ug/mL 

L1 + S L1 de BPV-1 
Recombinante (diluída em 
PBS)+ Extrato aquoso de 
Agave Sisalana (diluída 
em PBS e DMSO 2%) 

1ug/mL +50gL/mL 

DMSO DMSO 2%+PBS 10uL/mL 
 

Após 44 h de início do procedimento, as amostras coletadas foram tratadas 

com 6 µL de citocalasina B, diluída em DMSO, na concentração de 6 µg/mL, para 

impedir a citocinese, conforme Araldi et al (2015). As amostras foram incubadas por 

72 h e então foi adicionado 0, 5 mL de fixador Carnoy (3:1 metanol-ácido acético) por 

5 min a temperatura ambiente. Os tubos foram centrifugados por 10 min a 1.000 rpm. 

O sobrenadante foi descartado por inversão. Foram adicionados 5 mL de fixador 

Carnoy por tubo. O material foi cuidadosamente homogeneizado com auxílio de 

pipetas Pasteur descartáveis para evitar eventuais contaminações. Os tubos foram 

centrifugados por 10 minutos a 1.000 rpm, descartando-se o sobrenadante. O 

procedimento foi repetido por três vezes.  

Após a última centrifugação, o material foi aspirado e transferido para lâminas 

previamente limpas com álcool 70º. As lâminas foram secas em temperatura ambiente 
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overnight, fixadas em metanol absoluto e coradas com solução de 2% de Giemsa em 

tampão PBS pH 6, 8 por 8 min. O material foi lavado três vezes em água destilada por 

3 min. As lâminas foram montadas com Entelan (Merck, Alemanha) e analisadas em 

microscópio binocular de luz Primo Star (Zeiss, Alemanha) com objetiva de 100 X. 

O método prevê a análise de 1.000 células por lâmina, observando-se a 

frequência de linfócitos micronucleados. As análises do TMBC em sague periférico é 

realizada avaliando a frequência de formação de micronúcleos (MNr0 = a/b, onde: a - 

número de linfócitos com MN e b - número total de linfócitos). Com base no número 

de células micronucleadas foi realizado um histograma através do software Excel. 

 

4.6. Teste do Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese em Cultivo Celular 

 

O TMNBC foi, também, realizado em linhagens de células epiteliais Vero não 

infectadas pelo BPV (FLORES  & YAMAGUCHI, 2008). Tais células imortalizadas, 

disponíveis comercialmente, fazem parte do acervo biológico do Laboratório de 

Parasitologia do Instituto Butantan. 

As células foram cultivadas em placas de Petri, em meio mínimo (MEM) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, em estufa a 37ºC e atmosfera de 5% de 

CO2. 

Cultura de células: Foram estabelecidas oito culturas tratadas de acordo com 

a tabela 3. As substâncias foram adicionadas e após 1 h foram adicionados 6 µg/mL 

de Cyt-B. O material foi incubado por 48 horas, já que o tempo de duplicação celular 

para a linhagem empregada é de 24 horas, garantindo assim, dois ciclos de 

replicação. 

Após a incubação, o meio foi removido com pipeta estéril. As placas foram 

lavadas com 2 mL de PBS a 37ºC, o qual foi descartado por inversão. Foram 

adicionados 2 mL de solução de tripsina-EDTA a 37ºC. As placas foram incubadas 

por 5 minutos. Após este tempo, o material foi aspirado e transferido para o tubo de 

Falcon contendo o meio inicialmente removido, permitindo a inativação da tripsina. O 

material foi centrifugado por 5 minutos a 1.000 rpm. O pellet celular foi coletado e 

transferido para lâminas previamente lavadas, realizando-se esfregaço. As lâminas 

foram montadas empregando Entellan (Merck, Alemanha). O material foi analisado em 

microscópio binocular Primo Star (Zeiss, Alemanha) com objetiva de 100 X.  
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Foram analisadas 1.000 células por lâmina. As análises do TMN em células 

Vero foram realizadas avaliando a frequência de formação de micronúcleos (MNr0 = 

a/b, onde: a - número de células com MN e b - número total de células). Com base no 

número de células micronucleadas foi realizado um histograma através do software 

Excel. 

 

4.7. Ensaio cometa (EC) em células sanguíneas 

 

O EC foi empregado para analisar o potencial mutagênico em células 

sanguíneas. 

Pré-preparo das lâminas: Lâminas de 26 X 76 mm foram imersas em bécker 

contendo solução de agarose de ponto normal de fusão (NMA - normal melting 

agarose), diluída em tampão PBS livre de Ca2+ e Mg2+ a 1, 5% a 60ºC, tendo um de 

seus lados limpos com papel toalha. As lâminas permaneceram overnight em 

temperatura ambiente, na posição horizontal, para a completa secagem da agarose.  

 Tratamento das amostras: O material sanguíneo coletado dos dez bezerros 

foi fracionado em oito amostras de 200 μL cada. As alíquotas foram distribuídas em 

tubos de polipropileno de 1, 5 mL contendo 200 μL de meio RPMI 1640 e as drogas 

foram aplicadas aos tubos conforme tabela 3. O material foi incubado por uma hora 

em estufa a 37º C, de acordo com Araldi et al. (2015). Após este período, os tubos 

foram centrifugados a 10.000 RPM por um minuto, descartando-se o sobrenadante. 

Um volume de 10 μL do material centrifugado foi transferido para tubos de 

polipropileno de 0, 2 mL e acrescido de 75 μL de agarose de baixo ponto de fusão 

(LMA - low melting agorose) a 37º C. O volume final de 85 µL da suspensão celular 

foi aspirado com auxílio de pipeta e transferido para as lâminas pré-cobertas com NMA 

a 1, 5%. 

As lâminas foram cobertas com lamínula e incubadas a 4º C por 20 minutos 

para a solidificação da agarose. Após este tempo, a lamínula foi cuidadosamente 

removida. As lâminas foram inseridas em um frasco contendo solução de lise gelada 

(71 mL da solução estoque de 2, 5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl, acrescido 

de 0, 8 mL de Triton X-100 e 8 mL de DMSO), permanecendo nesta por uma hora a 

4º C. A partir deste momento, as demais etapas foram realizadas com as luzes do 

laboratório apagadas para evitar eventuais danos no DNA. 
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Eletroforese: Após a lise, as lâminas foram lavadas em PBS por cinco minutos. 

O material foi transferido para cuba horizontal, tendo sido adicionado o tampão de 

eletroforese (300 mM NaOH, 1 mM EDTA, pH > 13, 0). O material permaneceu imerso 

no tampão por 40 minutos para a remoção das histonas. Após este período, foi iniciada 

a corrida eletroforética nas seguintes condições: 24 V (0, 74 V/cm), 300 mA durante 

30 minutos. A cuba eletroforética foi revestida por placas de gelo afim de garantir que 

o material permanecesse a 4º C durante o experimento. 

Neutralização: Após a eletroforese, o material foi neutralizado em solução 

neutralizadora (400 mM de Tris-HCl, pH 7, 5) por cinco minutos. 

Análise do material: O material foi corado com 20 µL de iodeto de propídeo 

(PI) 4 µg/mL e analisado em microscópio de epifluorescência Axio Scope A1 (Carl 

Zeiss, Alemanha) no aumento total de 400 X. Foram analisados 100 nucleóides por 

lâmina, no total de 8 lâminas (800 nucleóides) para cada uma das 8 amostras, 

totalizando 6.400 nucleóides, os quais foram classificados em: 0 (sem dano), 1 (dano 

intermediário) e 2 (dano máximo), conforme a figura 6. 

 
 
Análise estatística: Com base no número de nucleóides observados por 

classe, foi obtido o valor do escore por lâmina, conforme a fórmula:  

 
Σ = [ (NC0 x 0) + (NC1 x 1) + (NC2 x 2)] 

 
Onde: NC0 (número de nucleóides observados na classe 0), NC1 (número de 

nucleóides observados na classe 1) e NC2 (número de nucleóides observados na 

classe 2). 

Com base nos valores de escores obtidos, foi realizado o teste de Kruskal-

Wallis seguido do teste post-hoc de Dunn, ambos com nível de significância de 5% 

usando o software GraphPad Prism versão 5 (GraphPad Software, Inc.). 

 

4.8. Ensaio cometa (EC) em cultivo celular 

 

Oito frascos de cultura de 25 cm2, contendo 5mL de meio mínimo (MEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino) com confluência de 80% de células 

VERO foram destinados ao ensaio cometa. Foram aplicadas as drogas nos frascos 

conforme tabela 3. O material foi incubado em estufa a 37ºC, com atmosfera de 5% 
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de CO2 até atingir confluência de 100%. As células foram lavadas com 2, 0 mL de PBS 

estéril e centrifugadas a 10.000 RPM, descartando-se o sobrenadante. O pellet foi 

homogeneizado com 200 μL de PBS. Um volume de 20 μL da suspensão celular foi 

transferido para um tubo de polipropileno de 0, 2 mL e acrescido de 170 μL de agarose 

de baixo ponto de fusão (LMA – low melting point agarose) (Fermentas, Lituânia) a 0, 

8%, diluída em PBS, a 37ºC. O material foi homogeneizado e transferido para as 

lâminas pré-cobertas com agarose NMA a 1, 5% e coberto com lamínula. 

As lâminas foram cobertas com lamínula e incubadas a 4º C por 20 minutos 

para a solidificação da agarose. Após este tempo, a lamínula foi cuidadosamente 

removida. As lâminas foram inseridas em um coply contendo solução de lise gelada 

(71 mL da solução estoque de 2, 5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl, acrescido 

de 0, 8 mL de Triton X-100 e 8 mL de DMSO), permanecendo nesta por uma hora a 

4º C. A partir deste momento, as demais etapas foram realizadas com as luzes do 

laboratório apagadas para evitar eventuais danos no DNA. A eletroforese e a 

neutralização foram feitas de forma similar ao ensaio com células sanguíneas. 

Análise do material: O material foi corado com 20 µL de iodeto de propídeo 

(PI) 4 µg/mL e analisado em microscópio de epifluorescência Axio Scope A1 (Carl 

Zeiss, Alemanha) no aumento total de 400 X. Foram analisados 50 nucleóides por 

lâmina, no total de 3 lâminas (150 nucleóides) para cada uma das 8 amostras, 

totalizando 1.200 nucleóides os quais foram classificados em: 0 (sem dano), 1 (dano 

intermediário) e 2 (dano máximo), conforme figura 6. 

Análise estatística: Com base no número de nucleóides observados por 

classe, foi obtido o valor do escore por lâmina. Com base nos valores de escores 

obtidos, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste post-hoc de Dunn, 

ambos com nível de significância de 5% usando o software GraphPad Prism versão 5 

(GraphPad Software, Inc.). 

 

4.9. Citometria de fluxo: ensaio com Anexina V-PI 

 

Oito frascos de cultura de 25 cm2, contendo 5mL de meio mínimo (MEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino) com confluência de 70% de células 

VERO foram destinados ao ensaio de Citometria de Fluxo. 

As células foram incubadas com as diferentes substâncias testadas (tabela 3) 

a 37ºC por 48 horas, tempo necessário para dois ciclos de duplicação. Em seguida, o 



53 
 

meio foi transferido para tubos Falcon de 15,0 mL e as células foram lavadas com 2, 

0 mL de PBS estéril e incubadas com 2,0 mL de solução de tripsina / EDTA (Cultilab, 

Campinas, Brasil) a 37ºC por cinco minutos para promover a desagregação de 

monocamada . A suspensão celular foi transferida para o tubo Falcon contendo o meio 

removido e centrifugado a 1.400 RPM durante cinco minutos, descartando o 

sobrenadante. O sedimento foi homogeneizado com 1,0 mL de PBS estéril frio e 

transferido para tubo de polipropileno de 1,5 mL. As células foram centrifugadas a 

1.400 RPM durante cinco minutos, descartando o sobrenadante. As células foram 

homogeneizadas com 100 μL de tampão de ligação e incubadas com 5,0 μL de 

Annexin V-FITC e 5,0 μL de iodeto de propídio (PI) durante 15 minutos à temperatura 

ambiente. As células foram homogeneizadas com 100 μL e, em seguida, 

centrifugadas a 1.400 RPM durante cinco minutos, descartando o sobrenadante. As 

células foram homogeneizadas com 100 μL de tampão de ligação a frio e analisadas 

em citometria de fluxo de BD Accuri C6 (BD Biosciences, EUA), utilizando os canais 

FL1 (Annexin V-FITC) e FL3 (PI). As análises foram realizadas em triplicata, sendo 

analisados 10.000 eventos. Os dados foram analisados por meio do software BD 

Accuri C6. A análise estatística foi realizada com base na porcentagem média de 

células vivas, por meio do teste two-way ANOVA seguido do teste post-hoc Tukey 

(P<0.05) usando o software GraphPad Prism versão 5 (GraphPad Software, Inc.). 

  

      
4.10. Fracionamento cromatográfico por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) do extrato bruto de Agave Sisalana Perrine 

 
Foram pesados 52,3 mg do extrato hidrolisado e liofilizado, e também do 

padrão de Saponina Sigma, a seguir foram homogeneizados em 2mL (26,15 mg/mL) 

de solução aquosa de ácido trifluoracético-TFA 0,05% e submetidos à Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência em coluna Júpiter C18 (Phenomenex R.), semi-preparativa, 

250 mm  x 10 mm  (Resina 10 ųm x 300 Å), sistema UFLC Shimadzu modelo 

Proeminence. A coluna foi previamente equilibrada com solvente A (TFA0,05%) e as 

eluições foram realizadas em gradiente linear 0-80%  de acetonitrila acidificada 

(ACN/TFA) durante 80 minutos, com fluxo de vazão de 2 mL/min. A separação foi 

realizada a temperatura constante e a absorbância monitorada em 225 e 280 nm. 
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As frações correspondentes aos picos foram coletadas manualmente e 

concentradas em centrífuga a vácuo (Savant Instrument Inc.), liofilizadas 

(Liofilizador Epsilon 2_6D LSC, Christ, Alemanha) e armazenadas a -80ºC até 

o momento da realização dos ensaios. 

 

4.11. Ensaio cometa (EC) em cultivo celular das frações obtidas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 
As frações escolhidas para análise de atividade genotóxica foram aquelas cujos 

picos eluíam em tempos de retenção semelhantes, comparando amostra e padrão. O 

padrão utilizado foi a saponina comercial obtida da casca de Quillaja saponaria 

(Sigma, Germany, referência S4521), por ser o único padrão disponível atualmente 

no mercado. 

Essa análise foi feita com o intuito de isolar e identificar a substância que, 

possivelmente, confere genotoxidade na composição deste composto.  

Dezesseis frascos de cultura de 25 cm2, contendo 5mL de meio mínimo (MEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino) com confluência de 80% de células 

VERO foram destinados ao ensaio cometa. As frações obtidas foram reconstituídas 

em 300 μL de DMSO 2%, e 10 μL foram aplicados nos frascos, bem como o controle 

positivo Ciclofosfamida 50μL/mL e o diluente DMSO 2%. O material foi incubado em 

estufa a 37ºC, com atmosfera de 5% de CO2 até atingir confluência de 100%. As 

células foram lavadas com 2, 0 mL de PBS estéril e centrifugadas a 10.000 RPM, 

descartando-se o sobrenadante. O pellet foi homogeneizado com 200 μL de PBS. Um 

volume de 20 μL da suspensão celular foi transferido para um tubo de polipropileno 

de 0, 2 mL e acrescido de 170 μL de agarose de baixo ponto de fusão (LMA – low 

melting point) (Fermentas, Lituânia) a 0, 8%, diluída em PBS, a 37ºC. O material foi 

homogeneizado e transferido para as lâminas pré-cobertas com agarose NMA a 1, 

5% e coberto com lamínula. 

As lâminas foram cobertas com lamínula e incubadas a 4º C por 20 minutos 

para a solidificação da agarose. Após este tempo, a lamínula foi cuidadosamente 

removida. As lâminas foram inseridas em um coply contendo solução de lise gelada 

(71 mL da solução estoque de 2, 5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl, acrescido 

de 0, 8 mL de Triton X-100 e 8 mL de DMSO), permanecendo nesta por uma hora a 

4º C. A partir deste momento, as demais etapas foram realizadas com as luzes do 
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laboratório apagadas para evitar eventuais danos no DNA. A eletroforese e a 

neutralização foram feitas de forma similar ao ensaio com células sanguíneas. 

Análise do material: O material foi corado com 20 µL de iodeto de propídeo 

(PI) 4 µg/mL e analisado em microscópio de epifluorescência Axio Scope A1 (Carl 

Zeiss, Alemanha) no aumento total de 400 X. Foram analisados 100 nucleóides por 

lâmina, no total de 3 lâminas (300 nucleóides) para cada uma das 16 amostras, 

totalizando 4.800 nucleóides os quais foram classificados em: 0 (sem dano), 1 (dano 

intermediário) e 2 (dano máximo), conforme figura 9. Com base no número de 

nucleóides observados por classe, foi obtido o valor do escore por lâmina. Os três 

valores de escore por lâmina foram somados para cada amostra para que fosse feita 

uma comparação de atividade entre o extrato e padrão Sigma. As frações que 

obtiveram valor de escore mais próximos ao controle positivo foram escolhidas para 

posterior análise em espectrômetro de massas. 

 
 
4.12. Análise e caracterização de substâncias por espectrometria de massa 
 
 
         A espectrometria de massas foi utilizada para verificar a correspondência 

molecular das frações de padrão e amostra, com tempos de retenção semelhantes, e 

que apresentaram ação genotóxica. 

O material foi suspenso em 20 μL de solução de ácido fórmico a 0,1% e 

analisado por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS / 

MS).  Foi utilizado o equipamento LTQ XL - ETD (Thermo Fisher Scientific, Bremen, 

Alemanha) acoplado a ao sistema e nano-cromatografia líquida Easy-nLC 1000 

(Thermo Fisher Scientific, Bremen, Alemanha).  

As frações foram injetadas automaticamente (18μL) em uma pré-coluna C-18 

Júpiter C-18 (10 μm, 100 μm x 50 mm) (Phenomenex) acoplada a uma coluna de fase 

reversa analítica capilar C18. Foi utilizado um gradiente linear de 0 a 80% de 

acetonitrila / ácido fórmico a 0,1% durante 30 minutos a um fluxo e 140 nL / min. A 

fonte de ionização foi operada em modo positivo, que detecta íons carregados 

positivamente. Os espectros foram coletados e analisados no software Xcalibur 2.0 

(Thermo Electron, USA). A deconvolução dos valores m / z para obtenção do peso 

molecular foi realizada no software Mass Analyzer 1.03 (ZHANG & MARSHALL, 

1998). 
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5.1. Coleta das amostras de sangue periférico 

 

Foram coletados 10 mL de sangue periférico de dez bovinos (Bos taurus, 

Simental) com até 2 meses, já que estudos apontam uma correlação de danos no 

DNA idade-dependente  (HEUSER et al., 2008), de acordo com a tabela 4.  

 

 
 

5.2. Extração e quantificação de DNA 

 
O DNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro BioPhotometer Plus 

(Eppendorf, Hamburgo, Alemanha), onde foi realizada a leitura de uma alíquota de 2 

μL das respectivas amostras em comprimentos de onda de 230, 260 e 280 nm. A 

concentração de DNA foi calculada em ng/μL e o grau de pureza nas razões 260/230 

e 260/280 de acordo com a tabela 5. 

 
Tabela 5 - Determinação por espectrofotometro da concentração do DNA das amostras 
saguíneas coletadas e das diferentes razões em diferentes comprimentos de onda. 

 
AMOSTRAS ng/µL R (260/230) R (260/280) 
1 17 1, 07 1, 03 
2 27 0, 93 1, 08 
3 27 0, 93 1, 08 
4 65 1, 00 1, 57 
5 70 0, 82 1, 39 
6 65 1, 06 1, 58 
7 43 0, 83 1, 70 
8 37 1, 32 1, 26 
9 80 1, 90 1, 64 
10 26 3, 15 1, 49 
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5.3. Identificação e Tipagem Molecular de BPV nas amostras de sangue 

periférico  

 

As amostras de sangue coletadas de dez bezerros foram submetidas à 

identificação molecular de sequências de DNA viral por meio de PCR. Para tanto, 

foram empregados três pares de primers específicos (BPV-1, BPV-2 e BPV-4). Os 

resultados da identificação de sequências de BPV são mostrados na figura 13. 

O diagnóstico molecular das dez amostras de sangue periférico revelou a 

ausência de amplicons para os três diferentes pares de primers empregados. 

Entretanto, os primers amplificaram as amostras de controle positivo constituídas por 

genomas de BPV-1, 2 e 4, clonados em bactérias E.coli D5Ha. Nenhum amplicon foi 

observado nos controles negativos, anulando a possibilidade de contaminações.  
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Figura 13 - Imagens de géis de eletroforese mostrando: a integridade do DNA 
genômico extraído nas 10 amostras. 

 

 

                                 

                                

Foi utilizado marcador 1 Kb DNA Ladder (Invitrogen, Carlsbad, EUA) (A) e constatada a 
ausência de amplicons empregando primers específicos para BPV-2 (B), BPV-4 (C) e BPV-1 
(D). Nas imagens observa-se apenas a presença de amplicons condizentes com os controles 
positivos. Marcador empregado 100 pb DNA Ladder (Invitrogen, Carlbad, EUA) nas figuras B, 
C e D. 

 
 

 

170pb 

164pb 

 

D 

301pb 
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5.4. Ensaio cometa (EC) em células sanguíneas 

 

Foi estabelecida a análise de oito amostras em cada experimento. Os 

resultados do ensaio cometa são mostrados na tabela 6  

Tabela 6 – Resultados e escores obtidos na análise do potencial mutagênico por 
ensaio cometa. 

Controle negativo (células sanguíneas sem nenhuma substnância aplicada) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
 Escore 

01 34 56 10  76 
02 44 29 27  83 
03 61 10 29  78 
04 86 09 05  19 
05 89 01 07  15 
06 78 05 16  37 
07 75 04 20  44 
08 70 12 17  46 

Total 537 126 131  398 
Controle positivo (50 µg/mL de ciclofosfamida) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 0 78 22  122 
02 07 74 19  112 
03 01 20 82  184 
04 07 27 66  159 
05 08 14 78  170 
06 0 06 94  194 
07 01 30 69  168 
08 01 29 70  169 

Total 25 278 500  1278 
Grupo experimental 1 (1 µg/ml de L1 recombinante) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 20 55 25  105 
02 51 20 29  78 
03 09 46 45  136 
04 06 43 52  147 
05 45 0 55  110 
06 85 07 07  21 
07 100 0 0  0 
08 98 02 0  2 

Total 414 173 213  599 
      
Grupo experimental 2 (1 µg/mL de L1 recombinante +50ug/mL de Saponinas) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 04 73 23  119 
02 75 07 17  41 
03 33 45 22  89 
04 39 44 17  78 
05 39 21 41  103 
06 54 30 16  62 
07 54 03 43  89 
08 71 14 15  44 

Total 369 237 194  625 
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Grupo experimental 3 (10uL/mL de Hidróxido de alumínio) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
 Escore 

01 73 15 12  39 
02 49 34 17  68 
03 53 12 35  82 
04 69 17 15  47 
05 52 37 11  59 
06 61 22 17  56 
07 69 18 13  44 
08 79 12 09  30 

Total 505 167 129  425 
 

Grupo experimental 4 (50ug/mL de Saponinas) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
 Escore 

01 48 31 21  73 
02 46 16 38  92 
03 67 25 08  41 
04 68 03 29  61 
05 95 0 05  10 
06 70 22 08  38 
07 62 12 26  64 
08 57 19 24  67 

Total 513 128 159  446 
Grupo experimental 5 (1 µg/mL de L1 recombinante + 10uL/mL de Hidróxido de 

alumínio) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
 Escore 

01 55 10 35  80 
02 61 0 39  78 
03 77 08 15  38 
04 56 14 30  74 
05 45 0 55  110 
06 68 0 32  64 
07 68 0 32  64 
08 60 0 40  80 

Total 490 32 278  588 
Grupo Controle DMSO + PBS (2%) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 62 20 18  56 
02 63 19 18  55 
03 63 22 15  52 
04 68 17 15  47 
05 65 26 09  44 
06 67 22 11  44 
07 60 32 08  48 
08 64 20 16  52 

Total 512 178 110  398 
Número de nucleoídes observadas por classe (0 – sem dano, 1 – dano intermediário e 2 – dano 
máximo), e o respectivo valor do score que demonstra o índice de dano– obtido a partir do somatório 
do produto do número de nucleóides (N) pelo respectivo valor da classe (C), conforme a fórmula: Σ = 
(NxC0) + (NxC1) + (NxC2). 
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Com base nos valores de escores mostrados na tabela 6, foi realizado o teste 

de Kruskal-Wallis com nível de significância de 5%. O teste apontou diferenças 

estatísticas significantes (p=0,0004) entre os grupos como mostra a tabela 7. Baseado 

neste resultado foi realizado o teste post-hoc de Dunn, também com nível de 

significância de 5% representado na figura 8, o qual revelou diferenças estatísticas 

significantes entre o grupo controle negativo e positivo, bem como entre controle 

positivo e o grupo tratado somente com hidróxido de alumínio, saponinas e o diluente 

DMSO, entretanto, o teste não revelou diferenças significativas entre os grupos 

controle positivo e o tratado com a combinação da proteína L1 e os adjuvantes, nem 

tampouco o grupo tratado apenas com a proteína L1 como mostra a tabela 7. 

 

Tabela 7 - Valores estatísticos do teste post-hoc de Dunn obtidos por meio do software 
GraphPad Prism versão 5 do teste cometa em células sanguíneas 
 

 

 
A comparação dos valores de escores entre os grupos é mostrada na figura 14. 
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Figura 14 - Gráfico estatístico de Ensaio cometa em células sanguíneas   comparando 
os valores de escore das amostras tratadas em relação ao controle positivo 
 

 
O grupo C-(controle negativo), Saponinas, DMSO e H  (Hidróxido de Alumínio) apresentaram 
diferenças significantes com o grupo comparativo, não demonstrando caráter mutagênico. 
Para valor de P > 0,05, NS= diferença não significante estatisticamente; P entre 0,01 e 0,5 (*) 
= diferença significante, P entre 0,001 e 0,01 (**)= diferença muito significante, P < 0,001 (***) 
= diferença extremamente significante. 
 

 
 
 

5.5. Teste do Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese (TMBC) em Sangue 

Periférico 

 

O teste foi feito repetidas vezes e não foi satisfatório, pois não houve número 

suficiente de células para contagem, já que mais de 80% estavam hemolisadas, 

inclusive no controle negativo, o que leva a crer que não é algo relativo a toxidade das 

substâncias aplicadas. Na figura 15 pode-se observar uma comparação entre células 

sem a presença de micronúcleos e células micronucleadas. A insuficiência de 

resultados neste ensaio não foi determinante para a conclusão do trabalho. 
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Figura 15 – Análise microscópica do Teste de Micronúcleo em células sanguíneas 
 

 
               A)Linfócitos sem a presença de micronúcleo; B) Linfócito com micronúcleo. 

 

 
5.6. Ensaio cometa (EC) em cultivo celular 

Os resultados observados na análise do potencial mutagênico por ensaio 

cometa em células Vero são apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Número de nucleoídes observadas por classe (0 – sem dano, 1 – dano 
intermediário e 2 – dano máximo), em triplicata, e o respectivo valor do score que 
demonstra o índice de dano– obtido a partir do somatório do produto do número de 
nucleóides (N) pelo respectivo valor da classe (C), conforme a fórmula: Σ = (NxC0) + 
(NxC1) + (NxC2). 

 
 

Controle negativo (células Vero sem nenhuma substância aplicada) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
 Escore 

01 46 03 01  05 
02 46 01 02  05 
03 48 01 01  03 

Total 140 05 03  13 
Controle positivo (50 µg/mL de ciclofosfamida) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 02 18 30  78 
02 06 11 33  77 
03 09 11 30  71 

Total 17 40 93  226 
Grupo experimental 1 (1 µg/mL de L1 recombinante) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 21 10 19  48 
02 22 09 19  47 
03 18 18 14  46 

Total 61 37 53  141 
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Grupo experimental 2 (1 µg/ml de L1 recombinante +50ug/mL de Saponinas) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 21 09 20  49 
02 20 10 20  50 
03 22 10 18  46 

Total 63 29 58  145 
Grupo experimental 3 (10uL/mL de Hidróxido de alumínio) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 19 14 17  48 
02 21 10 19  48 
03 21 09 17  42 

Total 61 33 53  138 
Grupo experimental 4 (50ug/mL de Saponinas) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 13 17 20  57 
02 12 18 20  58 
03 08 19 23  65 

Total 33 54 63  180 
Grupo experimental 5 (1 µg/ml de L1 recombinante + 10uL/mL de Hidróxido de 

alumínio) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
 Escore 

01 19 11 20  51 
02 20 20 20  60 
03 21 10 19  48 

Total 60 41 59  159 
Grupo Controle DMSO + PBS (2%) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

 Escore 

01 35 09 07  23 
02 39 07 06  19 
03 38 07 05  17 

Total 112 21 19  59 

 

Com base nos valores de escores mostrados na tabela 8, foi realizado o teste 

de Kruskal-Wallis com nível de significância de 5% como mostra a tabela 9. O teste 

apontou diferenças estatísticas significativas (p=0,0038) entre os grupos. Baseado 

neste resultado foi realizado o teste post-hoc de Dunn, também com nível de 

significância de 5%.  
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Tabela 9 - Valores estatísticos do teste post-hoc de Dunn obtidos por meio do software 
GraphPad Prism versão 5 do teste cometa em cultivo celular 

 

 
 

O teste revelou diferenças estatísticas significantes entre o grupo controle 

negativo e positivo, bem como entre esse e o grupo tratado somente com o diluente 

DMSO, entretanto, o teste não revelou diferenças significantes entre os grupos 

controle positivo e o tratado com a combinação da proteína L1 e os adjuvantes, que 

eram os grupos de interesse, nem tampouco com as drogas separadas como mostra 

a tabela 9. 

A comparação dos valores de escores entre os grupos é mostrada na figura 16. 
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Figura 16 - Gráfico estatístico de Ensaio cometa em cultivo celular comparando os 

valores de escore das amostras tratadas em relação ao controle positivo. 

 

 
 

Apenas o grupo C- (controle negativo) e DMSO apresentaram diferenças significantes com o 
grupo comparativo C+ (controle positivo), os demais apresentaram caráter mutagênico com 
diferença não significativa em relação ao C+. Para valor de P > 0,05, NS= diferença não 
significante estatisticamente; P entre 0,01 e 0,5 (*) = diferença significante, P entre 0,001 e 
0,01 (**) = diferença muito significante, P < 0,001 (***) = diferença extremamente significante. 
 

 
 
 

5.7. Teste do Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese em Cultivo Celular 

 

Foram analisadas 1.000 células por lâmina. As análises do TMN em células 

Vero foram realizadas avaliando a frequência de formação de micronúcleos (MNr0 = 

a/b, onde: a - número de céulas com MN e b - número total de células).  

Os valores encontrados no teste de micronúcleos encontram-se na tabela 10. 
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Tabela 10 - Quantidade de micronúcleos encontrados por lâmina e frequência 
calculada. 

 
Amostra NºdeMicronúcleos MNr0 

C+ 691 0, 691 

C- 77 0, 077 

Hidróxido de Alumínio 148 0, 148 

L1+Hidróxido de 
Alumínio 

176 0, 176 

L1 106 0, 106 

Saponina 226 0, 226 

L1+Saponina 266 0, 266 

DMSO 113 0, 113 

 
 

Com base no número porcentual de células micronucleadas foi realizado um 

histograma comparativo através do software Excel (Figura 17). 

 
Figura 17 - Histograma comparativo das porcentagens de micronúcleos 

contabilizados entre as amostras com os 8 tratamentos diferentes em células Vero. 
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A análise deste gráfico demonstra que 7,7% de micronúcleos encontrados no 

controle negativo de um total de 1.000 células analisadas fazem parte do metabolismo 

basal da célula, e sendo assim, foi subtraído esse valor das demais porcentagens, 

sendo constatado para a combinação de L1 com saponinas um acréscimo de 18, 9% 

de micronúcleos ao controle negativo e 9,9% ao aplicar a combinação de L1 com 

Hidróxido de Alumínio, quase o dobro de acréscimo de micronúcleos.  

Os valores aproximam-se com a somatória das porcentagens de micronúcleos 

de drogas separadas, sendo 2,9% para L1, 14,9% para saponinas, 7,1% para 

Hidróxido de Alumínio e 3,6% para DMSO. Nenhum valor aproximou-se do controle 

positivo. 

 

 

5.8. Citometria de fluxo: ensaio com Anexina V-PI 

 

Os dados foram analisados por meio do software BD Accuri C6. A análise 

estatística foi realizada com base na porcentagem média de células vivas, por meio 

do teste two-way ANOVA seguido do teste post-hoc Tukey (P<0,05) usando o software 

GraphPad Prism versão 5 (GraphPad Software, Inc.) conforme figura 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Figura 18- Gráfico estatístico comparando as médias com desvio padrão de células  
viáveis das amostras tratadas em relação ao controle negativo 
 

 
Apenas o grupo H e L1+H não apresentaram diferenças significantes com o grupo   C- 
(controle negativo), caracterizando-os como não mutagênicos neste teste. Para valor de P > 
0,05, NS= diferença não significante estatisticamente; P entre 0,01 e 0,5 (*) = diferença 
significante, P entre 0,001 e 0,01 (**)= diferença muito significante, P < 0,001 (***) = diferença 
extremamente significante. 
 

A análise estatística foi realizada com base na porcentagem média de células 

vivas. O teste two-way ANOVA seguido do teste post-hoc Tukey apontou diferenças 

estatísticas significantes (p<0, 0001) entre os grupos, também com nível de 

significância de 5%.  

Todos os valores de médias apresentaram altas diferenças significantes em 

relação às células viáveis com o controle negativo com exceção para o conjugado de 

proteína L1 com Hidróxido de Alumínio e o Hidróxido de Alumínio quando aplicado 

sozinho que apresentaram valores superiores ao controle negativo. 

A figura 19 mostra um gráfico em dot plot do cruzamento entre os eixos de 

fluorescência de anexina V-FITC e PI onde a população celular viável está 

representada no quadrante inferior esquerdo (Annexin V-PI-), as células apoptóticas 

precoces no quadrante inferior direito (Annexin V + PI-), as células apoptóticas 

tardias/necróticas no quadrante superior direito (Annexin V + PI +), as células mortas 

(Anexin V – PI+) no quadrante superior esquerdo.  
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Figura 19 - Gráfico em dot plot dos dados analisados em citometria de fluxo com Anexina-PI por meio do software BD Accuri C6 das 
células Vero tratadas de acordo com a Tabela 3 com base na porcentagem média de células vivas, por meio do teste two-way ANOVA 
seguido do teste post-hoc Tukey (P<0.05) usando o software GraphPad Prism versão 5 (GraphPad Software, Inc.). 
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Na figura 20 os dados obtidos das triplicatas estão representados em gráfico 

estatístico com base na porcentagem média de células em cada fase e desvio padrão, 

por meio do teste two-way anova seguido do teste post-hoc bonferroni  (p<0,05) 

usando o software graphpad prism versão 5 (grandpad software, inc.). 

 

Figura 20 - Gráfico estatístico dos dados analisados das células vero tratadas de 

acordo com a tabela 3 em comparação as células sem tratamento (C-). 
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Dados obtidos por meio do software BD Accuri C6 das células Vero tratadas de acordo com 
a tabela 3 em comparação as células sem tratamento (C-). Com base na porcentagem média 
de células distribuídas em cada fase do ciclo celular e desvio padrão realizou-se o teste two-
way ANOVA seguido do teste post-hoc Bonferroni (p<0,05) usando o software graphpad prism 
versão 5 (GrandPad Software, Inc.). 

Para valor de P > 0,05, NS= diferença não significante estatisticamente; P entre 0,01 
e 0,5 (*) = diferença significante, P entre 0,001 e 0,01 (**) = diferença muito significante, P < 
0,001 (***) = diferença extremamente significante. 
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5.9.   Isolamento de substâncias por fracionamento cromatográfico 
 
 
O isolamento das substâncias presentes no extrato de saponinas e no padrão 

teve por objetivo fracionar e identificar por CLAE quais frações eram eluídas nas duas 

amostras em tempos de retenção semelhantes, para que suas genotoxidades fossem 

analisadas posteriormente e caracterizadas por espectrometria de massas. 

Esta etapa resultou na separação e coleta manual de 21 frações conforme os 

gráficos da figura 21. 

Com base nestes gráficos gerados foram coletadas 21 frações e escolhidas 13, 

sendo 7 do padrão e 6 do extrato (indicadas com seta na figura 21), entre o minuto 28 

e 42 das corridas, gradiente 0-80% analisando a semelhança entre picos e tempos de 

retenção.  
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Figura 21 – A: Perfil cromatográfico do Padrão Saponinas Sigma. 

         B: Perfil cromatográfico da amostra de extrato Saponina. 

           

                

            

 

Fonte: Imagens obtidas por meio de análise cromatográfica em sistema UFLC Shimatzu, 
modelo Proeminence.Foram eluídas 21 frações, as quais foram coletadas manualmente e 
selecionadas 13 (indicadas em seta). O fracionamento    do material foi realizado em coluna 
de fase reversa semi-preparativa Júpiter C18 (250 mm x 10 mm, Phenomenex) com gradiente 
linear de 0 a 80% acetonitrila em água acidificada por 60 minutos, num fluxo de 2mL/min. A 
absorbância foi monitorada em 225 e 280 nm.  

 
 

A 
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5.10.   Ensaio cometa (EC) em cultivo celular das frações obtidas por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 
 

Todas as frações eluídas e selecionadas foram submetidas a um screening de 

atividade para avaliar sua ação genotóxica por ensaio cometa (tabela 11). 

 
Tabela 11  - Número de nucleoídes observados por classe (0 – sem dano, 1 – dano 
intermediário e 2 – dano máximo), e o respectivo valor do score que demonstra o 
índice de dano– nas frações obtidas por HPLC-  a partir do somatório do produto do 
número de nucleóides (N) pelo respectivo valor da classe (C), conforme a fórmula: Σ 
= (NxC0) + (NxC1) + (NxC2). 

Controle negativo 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
Escore 

01 82 04 14 32 
02 80 19 01 21 
03 94 03 03 11 

Total 338 26 18 64 
Controle positivo (50 µg/ml de ciclofosfamida) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 21 17 62 141 
02 24 17 59 135 
03 24 06 70 146 

Total 69 40 191 422 
Grupo Controle DMSO + PBS (2%) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 53 33 14 61 
02 47 38 15 68 
03 50 40 10 60 

Total 150 111 39 189 
Grupo experimental Padrão (Amostra 1) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 38 16 46 108 
02 45 17 38 93 
03 40 15 35 85 

Total 123 48 119 286 
Grupo experimental Padrão (Amostra 2) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 62 17 22 61 
02 33 17 50 117 
03 48 42 10 62 

Total 143 76 82 240 
 

Grupo experimental Padrão (Amostra 8) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
Escore 

01 79 16 05 26 
02 46 44 10 64 
03 55 42 04 50 

Total 180 102 19 140 
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Grupo experimental Padrão (Amostra 9) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 66 02 31 64 
02 65 10 25 60 
03 73 09 18 45 

Total 204 21 74 214 
Grupo experimental Padrão (Amostra 10) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 46 09 15 39 
02 27 08 33 74 
03 12 03 12 27 

Total 85 20 60 140 

Grupo experimental Padrão (Amostra 5) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
Escore 

01 128 24 48 120 
02 85 10 05 20 
03 58 38 04 46 

Total 271 72 57 286 
Grupo experimental Padrão (Amostra 4) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 46 21 33 87 
02 44 45 09 63 
03 51 32 17 66 

Total 141 98 59 216 
Grupo experimental AEHAS (Amostra 2) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 51 21 28 77 
02 23 33 44 121 
03 17 33 50 133 

Total 91 87 122 331 
Grupo experimental AEHAS (Amostra 6) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 48 14 38 90 
02 46 09 45 99 
03 63 05 32 69 

Total 157 28 115 258 
Grupo experimental AEHAS (Amostra 7) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 37 10 53 116 
02 15 45 40 125 
03 25 33 42 117 

Total 77 88 135 358 
Grupo experimental AEHAS (Amostra 8) 

Amostra Classe 
0 

Classe 
1 

Classe 
2 

Escore 

01 12 42 46 134 
02 30 26 44 114 
03 23 31 43 117 

Total 65 99 133 365 
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Grupo experimental AEHAS (Amostra 10) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
Escore 

01 44 18 38 94 
02 44 16 40 96 
03 33 16 52 120 

Total 121 
 

50 130 310 
 

Grupo experimental AEHAS (Amostra 11) 
Amostra Classe 

0 
Classe 

1 
Classe 

2 
Escore 

01 76 12 12 36 
02 59 07 34 75 
03 64 10 26 62 

Total 199 29 72 173 
   
 

Com base nos escores encontrados no ensaio cometa foi feita uma relação 

comparativa entre os tempos de retenção e atividade genotóxica (tabela 12). 

 
Tabela 12 – Comparativo entre padrão e amostra em relação a tempo de retenção e 
escores de atividade genotóxica do ensaio cometa. 
 
Controle Negativo Escore: 64 

Controle Positivo  Escore: 422 

DMSO Escore: 189 

Padrão nº Pico  Tempo de retenção (minutos) Escore 

1 28,13-30,54 286 
2 30,54-31,66 240 
4 32,64-34,13 216 
5 34,13-35,22 286 
8 38,28-39,28 140 
9 39,28-40,84 214 
10 40,84-42,57 140 
EHAS  nº Pico  Tempo de retenção (minutos) Escore 

2 30,17-32,29 331 
6 34,90-35,11 258 
7 35,11-37,14 358 
8 37,14-38,58 365 
10 39,47-41,42 310 
11 41,42-42,04 173 
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Quatro frações (duas do padrão e duas da amostra de extrato) que 

demonstraram similaridade em relação ao tempo de retenção na cromatografia e 

atividade genotóxica no ensaio cometa foram selecionadas para análises estruturais 

em espectrofotometria de massas, para que houvesse uma confirmação de se 

tratarem da mesma substância e possibilitar um primeiro estudo de separação do 

composto que estaria causando efeito genotóxico e prejudicando o uso da saponina 

como adjuvante neste aspecto. 

 

 
5.11.   Análise e caracterização de substâncias por espectrometria de massa 

 

Os arquivos provenientes do espectrômetro de massas acoplado ao 

cromatógrafo, correspondentes a cada uma das quatro frações, foram analisados 

separadamente por meio do software Xcalibur 2.0 software (Thermo Electron, USA), 

e para confirmar as massas médias dos fragmentos e a deconvolução das cargas dos 

espectros foi utilizado o software Mass Analyzer 1.03 (ZHANG  &  MARSHALL, 1998). 

Por não haver um banco de dados com massas glicosídicas de saponinas depositadas 

previamente, como há para inúmeras proteínas, a comparação de similaridade e 

identificação de sequências primárias das moléculas das frações não entraram no 

escopo destas análises.  

A espectrometria de massas é baseada na ionização de um composto, que em 

seguida é separado com base da razão massa/carga (m/z), e o número de íons que 

correspondem a cada unidade de m/z é registrado na forma de espectros 

(SILVERSTEIN et al., 2006). 

As frações de extrato nº06 e nº10 resultaram em 740,14Da e 740,15Da 

respectivamente, e as frações do padrão nº5 e nº9 resultaram e valores de massa de 

740,09 Da e 740,17 Da por conseguinte (figuras 22 e 23).  

Houve, portanto, uma possível confirmação de se tratarem das mesmas 

substâncias, as quais não podem ser identificadas de forma exata pela falta de um 

banco de dados disponível para essa classe de composto. Análises de Ressonância 

Magnética Nuclear poderão ser feitas futuramente para esta finalidade, com 

determinação estrutural mais detalhada, além do que recentes técnicas de 

ressonância têm possibilitado esse estudo sem o emprego de métodos destrutivas 

(AGRAWAL & PATHAK, 1996). 
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Figura 22- Deconvolução dos espectros das frações do padrão nº05 e nº09. 
 

 
 

 
 

Fonte: Imagens obtidas por meio de análise pelo software Mass Analyzer 1.03. 
Através da deconvolução dos íons (m/z) foram encontradas as massas moleculares de 740.09 
Da para a fração nº05 e 740.17 Da para a fração nº09 do padrão. 
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Figura 23- Deconvolução dos espectros das frações da amostra nº06 e nº 10. 
 

 

 
Fonte: Imagens obtidas por meio de análise pelo software Mass Analyzer 1.03. 
Através da deconvolução dos íons (m/z) foram encontradas as massas moleculares de 740.15 
Da para a fração nº06 e 740.14 Da para a fração nº10 do padrão. 
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6 DISCUSSÃO 
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Vacinas são grandes aliados no combate a ações de agentes infecciosos. Sua 

eficácia tem sido verificada tanto no aspecto profilático como terapêutico. Para 

aumentar esta eficácia, várias substâncias têm sido administradas conjuntamente ao 

produto vacinal. Estas substâncias são conhecidas como adjuvantes, do latim 

adjuvare (melhorar) (SCHIJNS, 2000). Diferentes adjuvantes têm sido utilizados: 

mineral (hidróxido de alumínio – Alumem), vegetal (saponinas), emulsões (adjuvante 

incompleto de Freund) e até derivados de agentes infecciosos (adjuvante completo de 

Freund) (RAMON, 1925; 1926), no entanto, a toxicidade local e / ou sistêmica 

conferida por esses adjuvantes tem sido um grande desafio para licenciar um novo 

componente (SUN et al., 2009). 

Estas substâncias propiciam maior ação imunológica dos produtos vacinais, o 

que é de máximo interesse em termos de saúde pública e biotecnológica. Porém, 

apesar dos adjuvantes estarem sendo utilizados há décadas e haver relatos de 

reações adversas, ainda não há estudos sobre possíveis ações citotóxicas destes 

produtos (GUPTA & SIBER, 1995). O papilomavírus bovino (BPV) é o agente 

etiológico da papilomatose bovina, doença infectocontagiosa caracterizada pela 

presença de papilomas que regridem espontaneamente, mas que podem persistir e 

progredir à malignidade, afetando seguimentos de produção de carne e leite, o que 

representa um grave problema de pecuária considerando que pelo menos 60% do 

gado está contaminado no Brasil (STOCCO DOS SANTOS et al., 1998). Apesar do 

controle de manejo ser apontado como uma medida de controle da doença há a 

necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias vacinais e de diagnóstico, já 

que o vírus pode ser transmitido verticalmente (ROPERTO et al., 2012).  

No entanto, como todas as vacinas baseadas em proteínas recombinantes, a 

formulação final requer que se use substâncias capazes de melhorar a resposta imune 

contra um antígeno específico (REED et al., 2009), além disso, aumentando a 

resposta imune, os adjuvantes reduzem a quantidade necessária de antígeno na 

formulação final da vacina, diminuindo seu custo (AGUILAR et al., 2007). 

Os compostos minerais (fosfato de cálcio, hidróxido de alumínio) são 

amplamente utilizados em vacinas humanas e veterinárias. O uso de hidróxido de 

alumínio, também conhecido como Alumem foi introduzido em 1926 (GLENNY et al., 

1926). Entretanto, o Alumem é um indutor pouco eficaz de resposta das células T, 

caracterísica importante no desenvolvimento de uma vacina. Por estes motivos, as 



83 
 

saponinas emergem como um promissor candidato a adjuvante para uso veterinário 

(PETROVSKY et al, 2004), devido ao seu maior potencial adjuvante em relação ao 

alúmem (GUPTA et al., 1995). 

Tendo em vista a antigenicidade da proteína L1 e a notável capacidade 

adjuvante das saponinas, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o potencial 

mutagênico e genotóxico da proteína isolada e purificada, bem como seus efeitos 

quando associada às saponinas e também compará-la ao hidróxido de alumínio, 

utilizando testes in vitro. 

Os resultados de dignóstico demonstram a ausência de infecção por BPV 

prévia nas dez amostras. A ausência do vírus nas amostras de sangue é de importante 

constatação, haja visto que estudos mostraram que células infectadas pelos BPVs 1, 

2 e 4 apresentam altos níveis clastogênicos (ARALDI et al., 2014ª; ARALDI et al., 

2013). Algumas amostras de sangue podem apresentar o vírus, mas sem expressão 

em epitelio, por estarem em estado de latência (SILVA et al., 2013). No gado 

assintomático, a ativação do vírus no sangue pode ser independente da infecção 

produtiva no tecido epitelial (CAMPO et al., 2006). 

A presença de BPV no sangue de bezerros recém-nascidos já foi detectada por 

outros autores (STOCCO DOS SANTOS et al., 1998; FREITAS et al., 2003; YAGUIU 

et al., 2008), sugerindo a transmissão vertical. Sabe-se que o vírus é capaz de induzir 

diversas aberrações citogenéticas em sangue periférico (STOCCO DOS SANTOS et 

al., 1998), sendo o diagnóstico molecular uma ferramenta essencial para garantir que 

não haverá indução de clastogenicidade pelo vírus e interferência nos demais ensaios. 

 Os níveis de clastogenicidade foram detectados pelo ensaio cometa e o 

potencial genotóxico, por meio do teste do micronúcleo. O grau de apoptose foi 

detectado por citometria de fluxo utilizando Anexina- PI.  

Juntos, estes métodos permitem avaliar o potencial mutagênico e citogenéticos 

das formulações testadas, sendo esta uma necessidade exigida por agências 

regulamentadoras, já que a toxicidade limita a liberação e o uso de fármacos e estes 

estudos servem de indicadores para a condução de estudos pré-clínicos, devendo ser 

realizados em células e posteriormente em animais (MARTIN et al., 2009). 

 Tais testes foram realizados em células Vero e sangue periférico de bovinos, 

posto que segundo o International Workshop on Genotoxicity Test Procedures (TICE 

et al., 2000), pelo menos duas culturas de células independentes devem ser 

sucessivamente testadas, além do que as células Vero têm contribuído amplamente 
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sendo utilizadas, não só para microbiologia, mas também na produção de vacinas de 

uso humano (OSADA et al., 2014).  

A linhagem Vero, originária de rins de macaco Cercopithecus aethiops (African 

green monkey), é usada rotineiramente por laboratórios de controle de qualidade que 

monitoram a potência de vacinas (MENDES et al.,1990), esta linhagem não possui 

propriedades oncogênicas, como foi demonstrado em diversos estudos, sendo aceita 

pela Organização Mundial de Saúde - OMS - para uso como substrato inclusive na 

produção de vacinas para humanos (FURESZ et al., 1989; VINCENT FALQUET et al., 

1989; HORAUD, 1992). 

Os resultados obtidos pelo ensaio cometa, método sensitivo para os estudos 

de danos ao DNA em células individualizadas (SINGH et al., 1988; SARAN et al., 

2008), em sangue periférico, mostraram que o grupo controle negativo apresentou 

menor número de cometas. Este resultado era esperado, pois o material biológico foi 

transportado e processado após três horas de sua coleta, reduzindo a interferência de 

fatores ambientais exógenos, além do mais, as amostras sanguíneas, como verificado 

no ensaio de PCR, não estavam infectadas por BPV, reduzindo assim a influência de 

fatores ambientais endógenos que pudessem influenciar os resultados. 

O grupo controle positivo apresentou um elevado número de cometas de classe 

2, resultado também esperado, pois foi tratado com 50ug/mL de ciclofosfamida, 

quimioterápico e imunossupressor mutagênico, citotóxico e teratogênico (BRITO et 

al., 2008). 

O teste pos-hoc de Dunn não revelou diferenças estatísticas entre alguns 

grupos testados comparados com o controle positivo, apontando danos citogenéticos 

compatíveis com este, as amostras tratadas com a proteína L1, as composições 

vacinais compostas por L1 com saponinas e L1 com Hidróxido de Alumínio, o que 

sugeriu ser a L1 nesses casos o fator determinante de citogenicidade, já que o DMSO, 

hidróxido de alumínio, saponinas e controle negativo demonstraram ser 

significativamente diferentes do controle positivo e não apresentaram diferenças 

significantes com o controle negativo quando analisados separadamente.  

Nos dados obtidos em células Vero os resultados foram próximos aos de 

sangue periférico para esses tratamentos, porém essas células mostraram-se mais 

sensíveis ao tratamento somente com saponinas e Hidróxido de Alumínio, os quais 

lhes conferiram citogenicidade, sendo somente o diluente DMSO e o controle negativo 

diferentes significantemente do controle positivo.  
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O teste de micronúcleo tem sido amplamente usado como um teste primário em 

genética toxicológica pela sua capacidade de avaliar genotoxicidade de forma simples 

e rápida, detectando danos cromossômicos induzidos como um biomarcador de 

mutagenicidade (HEDLE et al., 1983). 

Nos testes com a proteína L1 observou-se um acréscimo de 2,9% de 

micronúcleos, na combinação de L1 com saponinas houve um aumento de 18, 9% de 

micronúcleos em comparação ao controle negativo, e 9, 9% ao aplicar a combinação 

de L1 com hidróxido de alumínio, o que representa quase o dobro de micronúcleos, 

porém nenhuma amostra ficou próxima ao valor do controle positivo, o qual 

acrescentou 61,4% de micronúcleos em relação ao controle negativo que representou 

apenas 7,7% de micronúcleos num total de 1000 células contadas. O diluente DMSO 

acrescentou 3, 6%, o hidróxido de alumínio 7,1% e somente a Saponina 14,9% de 

micronúcleos. 

 A soma das porcentagens de micronúcleos encontradas na aplicação das 

drogas separadas (hidroxído de alumínio ou saponinas) com a porcentagem dos 

micronúcleos encontrados na aplicação de L1, também separado, aproxima-se da 

porcentagem encontrada de micronúcleos nas formulações vacinais de L1 com 

Hidróxido de Alumínio e L1 com Saponinas, esta última estando em desvantagem 

aumentando levemente o potencial genotóxico da formulação.  

O sistema de reparo de DNA é essencial para a manutenção da estabilidade 

genética e consequentemente para a manutenção da vida, e a importância destes 

reparos são evidentes, visto o enorme investimento feito pelas células em enzimas 

para esta finalidade (FRIEDBERG et al., 2005). 

Quando ocorre um dano ao DNA, mecanismos de checkpoint são ativados 

desencadeando uma resposta celular que aciona uma pausa no ciclo celular. Em 

seguida, dependendo do tipo, do grau da lesão e do estado fisiológico da célula, a 

resposta celular pode acontecer de duas maneiras: pela ativação do sistema de reparo 

de DNA, resultando na restauração de sua estrutura química original, ou, se os danos 

ao DNA forem muito severos, e, portanto, não passíveis de reparação, a célula opta 

por se auto-eliminar por meio da apoptose (MASLOV & VIJG, 2009). 

Neste contexto o ensaio de anexina V-PI apontou que nenhuma das amostras 

tratadas apresentaram potencial apoptótico semelhante ao controle positivo, pois 

estatisticamente houve grande diferença, com exceção do DMSO, o qual apresentou 

pouca diferença estatística, mas ainda assim significante. 
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 Entretanto, em relação ao controle negativo (figura 20) as amostras com 

saponinas, saponinas com L1, DMSO e L1 apresentaram diferenças significantes, 

estando num estado intermediário de viabilidade celular entre controle positivo e 

negativo.  

Já a combinação vacinal de hidróxido de alumínio com L1 e somente hidróxido 

de alumínio não apresentaram diferenças significativas com o controle negativo, e, 

analisando os valores de médias de células viáveis, o hidróxido de alumínio aumentou 

o número de células viáveis em relação ao controle negativo quando aplicado, não 

havendo nenhum relato desta capacidade protetora do alumínio na literatura, sendo 

este um resultado pioneiro. 

A capacidade apoptótica das saponinas pode ser atribuída à presença de 

surfactante, que se liga ao colesterol presente na membrana celular, levando a 

formação de poros e hemólise (SINGH, 1999). Entre as atividades biológicas, a 

hemólise é a característica comum a muitas saponinas com estruturas diferentes. Esta 

atividade deve-se ao fato das saponinas em geral formarem complexos com os 

esteróides da membrana dos eritrócitos, causando um aumento na permeabilidade e 

a consequente perda da hemoglobina (COSTA, 2001; WANG et al., 2007).  

O efeito hemolitico das saponinas é muito influenciado pela natureza polar dos 

substituintes ligados à aglicona (VOUTQUENNE et al., 2002), bem como sua atividade 

imunoadjuvante (SOLTYSIK et al., 1995), contudo as evidências ainda não são 

conclusivas, além do que a maioria dos estudos centram-se na imunoatividade da 

saponina Quillaja (KENSIL et al., 1996), que é apenas uma entre tantas existentes e, 

portanto, difere na estrutura química sendo necessário maiores estudos com outras 

espécies. 

Os resultados também sugerem toxicidade relacionada ao diluente DMSO, o 

qual não apresentou diferença significante com o controle positivo. O DMSO foi 

escolhido como diluente da saponina, devido as suas propriedades farmacotécnicas 

e farmacológicas interessantes para uma vacina, pois possui intensa capacidade de 

penetração, facilitando o carreamento de muitas substâncias a ele associadas através 

das membranas (BLYTHE et al., 1986; RAND-LUBY et al., 1996) e é miorrelaxante, 

associado a efeitos tranquilizantes e sedativos (ROSENBAUM, 1965; BRAYTON, 

1986;). Essa propriedade sem dúvida decorre principalmente do conforto resultante 

das outras propriedades, ou seja, antiinflamatória e analgésica (BLYTHE, 1986; 

BRAYTON, 1986). 
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A caracterização química das saponinas, de um modo geral, constitui um árduo 

trabalho devido ao fato destes compostos apresentarem alto peso molecular. Outro 

fato complicador é a presença de uma mistura de saponinas no extrato, necessitando 

a aplicação de técnicas sofisticadas de separação (WANG et al., 2007). A hidrólise foi 

realizada por via química utilizando um ácido mineral (catalisador), com finalidade de 

liberar as agliconas, sendo uma etapa útil no esclarecimento parcial de sua estrutura. 

Com base nos resultados de cromatografia líquida de alta eficiência, ensaio 

cometa das frações separadas e espectrometria de massa podemos inferir que as 

moléculas com alto potencial genotóxico do extrato usado como adjuvante nos 

experimentos estão presentes também no padrão de saponina, e que embora haja 

uma pequena diferença em tempo de retenção e massa, o que pode significar apenas 

uma diferença estrutural no que tange ao tipo de açúcar ligado a sapogenina principal 

e/ou aos seus tipos de ligações e oxidações (figura 24), havendo portanto, uma 

confirmação da sua identidade dentro do escopo do trabalho. 

A grande complexidade da estrutura química das saponinas consiste na 

variabilidade das estruturas das agliconas, na natureza das cadeias glicosídicas 

laterais e na posição em que elas estão ligadas a estrutura da aglicona (FRANCIS et 

al, 2002), outro fator que também influencia é o estágio de desenvolvimento da planta 

(HOSTETTMANN; MARSTON, 1995). 

 

Figura 24 – Ilustração de duas principais sapogeninas que diferem em suas massas 

molares, sendo a Sarsapogenina (C27H44O3) com 416,64 g/mol e a Diosgenina 

(C27H42O3) com 414,62 g/mol. 

 

       Fonte: https://isqch.wordpress.com/2015/02/04/una-dosis-de-esteroides/ , acesso em  

20/01/2019. 
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Observando os resultados, embora os dois produtos vacinais ( L1 + saponina 

e L1 + hidróxido de alumínio) tenham apresentado danos compatíveis com o controle 

positivo no ensaio cometa e ambos tenham elevado os níveis de micronúcleo no 

ensaio de Micronúcleo, no ensaio de Viabilidade Celular os resultados com hidróxido 

de alumínio foram surpreendentemente positivos, caracterizando- o como um 

adjuvante seguro, e tornando viável sua associação com a L1, que embora tenha 

apresentado genotoxidade quando analisada sozinha, teve essa ação deletéria 

neutralizada quando associada ao hidróxido de alumínio. 

Isso pode indicar que os danos encontrados no DNA, por meio do ensaio 

cometa e de micronúcleo, não levam a apoptose celular por não serem tão severos 

quanto os provocados pela saponina, podendo ser reparados, já que o aumento da 

clastogênese é um evento presente na fase precoce da apoptose (NICOLETTI et al, 

1991).  

A prospecção e manipulação de compostos ativos a partir de produtos naturais 

possibilita a descoberta de moléculas que podem ser nocivas para uso humano ou 

animal, ou eficazes frente a diferentes patógenos, e que podem ser exploradas 

visando diversas aplicações, assim sendo, ao separar as moléculas que causam 

maior índice de genotoxidade na saponina, podemos vislumbrá-la como um possível 

adjuvante, caso fossem isoladas estas moléculas genotóxicas, necessitando de um 

estudo mais detalhado entre estrutura e atividade, e realizando testes em relação a 

imunogênicidade e toxicidade após manipulação do composto sugerido. 
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