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RESUMO 

 

Introdução: O ensaio cometa é uma técnica sensível, de baixo custo e alta 

reprodutibilidade que tem por finalidade detectar dano ao DNA. A técnica 

demonstra potencial para melhor entendimento das associações entre exposição 

a medicamentos, envelhecimento, doenças crônicas e dano ao DNA, por isso 

mostra-se ser uma aquisição vantajosa para o LAMAP que possui histórico de 

pesquisa de tais associações. Objetivo: Implementar e otimizar o ensaio do 

cometa utilizando sangue total periférico humano no LAMAP. Materiais e 

métodos: A implementação foi baseada no protocolo do curso Ensaio cometa 

(Fiocruz), sendo utilizados, amostra controle positivo, amostras de sangue 

periférico de indivíduos saudáveis e amostras de sangue periférico de pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos no ambulatório de oftalmologia do 

HUAP/UFF. Após três etapas de adequação do protocolo, amostras de sangue 

periférico frescas e congeladas foram comparadas. Os pacientes com diabetes 

foram analisados em três tempos: T0: Jejum, T1: 30 minutos após a alimentação 

de uma dieta prova e T2: 90 minutos após a segunda coleta. Resultados: A 

técnica foi implementada com sucesso resultando na elaboração de um 

procedimento operacional padrão. Foi observada dano maior nas amostras 

congeladas. Comparando as amostras dos pacientes dos pacientes diabéticos e 

controles, ambos os grupos apresentaram danos ao DNA. Entretanto, amostras 

dos pacientes diabéticos demonstraram um aumento de dano, conforme o 

aumento de tempo após um pico hiperglicêmico. Conclusão: O ensaio do cometa 

deve ser utilizado com amostras frescas de sangue periférico humano. Ainda, o 

ensaio do cometa apresenta boa aplicação em amostras de pacientes diabéticos, 

sugerindo grande potencial para o estudo de doenças crônicas no LAMAP. 

 

     

 

 Palavras-chave: ensaio cometa, dano ao DNA, eletroforese, diabetes. 



   
 

   
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The comet assay is a sensitive technique, low cost and high 

reproducibility whose purpose is to detect damage to DNA. The technique 

demonstrates the potential for better understanding of the associations between 

exposure to drugs, aging, chronic diseases and damage to DNA, therefore shows 

himself to be an acquisition advantageous for the LAMAP that has search history of 

such associations. Objective: To implement and optimize the comet assay using 

human peripheral blood in the LAMAP. Materials and Methods: The implementation 

was based on the protocol of the test course comet (Fiocruz), being used, positive 

control sample, samples from peripheral blood of healthy individuals and samples of 

peripheral blood of patients with type 2 Diabetes Mellitus treated in the outpatient clinic 

of Ophthalmology of HUAP/UFF. After three stages of suitability of the protocol, 

samples of fresh and frozen peripheral blood were compared. Patients with diabetes 

were analyzed in three times: T0: Fasting, T1: 30 minutes after eating a diet trial and 

T2: 90 minutes after the second collection. Results: The technique was successfully 

implemented resulting in the elaboration of a standard operating procedure. Major 

damage was observed in the samples frozen. Comparing the samples of patients of 

diabetic patients and controls, both groups showed DNA damage. However, samples 

of diabetic patients demonstrated an increase in damage, according to the increase of 

time after a hyperglycemic peak. Conclusion: The comet assay should be used with 

fresh samples of human peripheral blood. Still, the test of comet presents good 

application in samples of diabetic patients, suggesting a high potential for the study of 

chronic diseases in the LAMAP. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENSAIO COMETA 

 

O ensaio cometa (EC) também denominado de “Single Cell Gel 

Electrophoresis" trata-se de uma técnica sensível e de baixo custo para análise e 

quantificação de dano de DNA em células individualizadas de mamíferos e por essa 

razão, é amplamente utilizado em testes de genotoxicidade in vitro e in vivo. (SILVA, 

2007) É bastante difundido em estudos ambientais e ocupacionais de biomonitoração 

humana, genética toxicológica, radiação biológica e processos de reparo de DNA, 

devido a sensibilidade de detecção de lesões genômicas que podem obter potencial 

pré-mutagênico. (SALVADORI,2003; SCHERER,2013; KOPPEN et al.,2017) 

A forma de detecção de danos de DNA obteve diversas variações na intenção 

de refinar e aumentar a sensibilidade da análise. A descrição feita por Ostling e 

Johanson em 1987 do ensaio cometa abrangia a técnica por "fluorescent halo assay" 

em que trabalhos anteriores estimavam quebra de DNA feita a partir da medida do 

raio do halo, além do núcleo celular e a concentração dos pigmentos de corante para 

estimativa de quebra (técnica essa ainda muita utilizada até os dias atuais). Na 

descrição os autores apresentaram um refinamento da técnica ao inserir células 

expostas a radiação em um sistema microeletroforético. Estas células 

individualizadas embebidas em agarose e previamente lisadas com um tampão 

neutro quando submetidas a um campo elétrico, fazia com que o DNA migrasse para 

o anôdo devido a sua carga negativa. Assim fragmentos de DNA migram para além 

do nucleóide. (OSTLING & JOHANSON,1987; SALVADORI,2003)  

As células apresentam uma organização nuclear compactada e enovelada com 

proteínas histônicas que forma alças de DNA de 5-200 Kpb, que por sua vez, são 

aderidas a uma matriz nuclear (HOPKIN, 2011). Quando inseridas em agarose e 

tratadas com detergentes e altas concentrações de sais, a membrana celular é lisada 

e suas proteínas nucleares são extraídas, fazendo com que o DNA ocupe o espaço 

no gel preenchido anteriormente pela célula. Então o nucleóide é composto por alças 
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super enoveladas de DNA sem histonas ligada a matriz nuclear residual do tamanho 

do núcleo da célula. (SALVADORI,2003; HOPKIN, 2011)  

Uma variedade de compostos é capaz de danificar o DNA de células vivas, e 

esse potencial genotóxico obtém efeito propulsor na letalidade, efeitos hereditários e 

câncer, uma vez que, quando não reparadas, ou se produzidas em quantidades 

excessivas essas lesões podem desencadear uma cascata de efeitos biológicos a 

nível celular e orgânico. Os tipos de danos abrangem quebra de cadeia simples e 

dupla, bases modificadas, ligações cruzadas entre DNA-DNA e crosslink DNA-

Proteína que podem ser ocasionadas por agentes genotóxicos ou, secundariamente 

pela indução de apoptose (através de radicais de oxigênio e/ou intermediários 

reativos). (SESTILI et al., 2006) 

A técnica trata-se de uma corrida eletroforética em que as células estudadas 

são inseridas em gel de poliacrilamida ou agarose, espalhadas sobre uma lâmina 

microscópica e submetidas a uma corrente elétrica (Imagem 1). Essa por sua vez, 

proporciona o potencial de migração de fragmentos de DNA livre, resultante de 

quebra, para fora do núcleo pela atração de um polo ânodo formando uma trilha 

eletroforética. Após a eletroforese as células normais, sem danos, apresentam um 

núcleo redondo. Já as células com lesão apresentam um halo visível, uma espécie 

de cauda, similar a um cometa, o que fez Olive e colaboradores em 1989 sugerir o 

nome "Comet assay" (teste do cometa). A formação desse halo tem envolvimento 

com a fragmentação do DNA e consegue apresentar diferentes tamanhos que 

segundo autores, podem ser proporcionais ao dano. Para visualização do cometa, a 

lâmina pode ser marcada com marcadores que emitem fluorescência, como brometo 

de etídio, iodeto de propídio e syber green ou corada por histotécnica convencional 

com sal de prata. (SILVA, 2007; SALVADORI, 2003) 

A técnica pode avaliar qualquer tipo celular (qualquer tecido em que se possa 

extrair células nucleadas e isolá-las) e exerce uma vantagem sobre os testes 

citogenéticos e bioquímicos, já que, necessita de um pequeno número de células, que 

por sua vez, não precisam necessariamente estar em divisão celular. (DIPAOLO, 

2006; SILVA, 2007; SCHERER, 2013).  
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Imagem 1. Principais etapas do procedimento geral do ensaio cometa : as células são inseridas 

em agarose na superfície de uma lâmina microscópica (A), lisadas para produzir nucleóides (B) e 

submetidas à eletroforese para obtenção de cometas (C). Fonte: (AFANASIEVA,2018) 

 

A eletroforese pode ocorrer sobre seguintes variações: neutra ou alcalina 

tabela 1. A versão neutra considera-se menos sensível, pois é capaz de detectar só 

lesão de fita dupla de DNA. Já a alcalina, estabelecida por Singh et al., tem a 

capacidade de detecção de uma maior variedade de lesões, porquê proporciona 

relaxamento das moléculas de DNA, viabilizando a identificação de quebra de fita 

simples, dupla, lesões de sítios alcalinos lábeis, locais de reparos incompletos e 

crosslinks (SALVADORI, 2003; SCHERER, 2013). Em contraponto existem alguns 

trabalhos que contrariam a ideia de inferioridade de sensibilidade entre a variação 

neutra com relação a alcalina para detecção de quebra de fita simples (AFANASIEVA, 

2018). Singh e colaboradores em 1989 fizeram modificações além do pH do tampão 

de eletroforese, adicionaram ao tampão de lise detergentes e sais com alto potencial 

iônico e complementaram com uma etapa de neutralização antes da coloração, etapa 

essa utilizada mesmo nas versões neutras. (AFANASIEVA,2018)  

 

Tabela 1.Variações mais comuns no teste do cometa para detecção de danos no DNA 

Versão Danos que detecta Observações técnicas Referência 

Alcalina 

(pH >13) 

Quebras de fita simples, sítios álcali-

labéis, sítios incompletos de reparo, 

sítios abásicos, quebras de fita dupla 

e ligações cruzadas. 

1 h de lise; 20-60 min de relaxamento; 10-40 min 

de eletroforese; 5 min de neutralização. 

Tampão de eletroforese: 1-2 Mm Na2EDTA, 300 

Mm NaOH, pH> 13 

Condições de eletroforese : 300 mA, 0,5-1,0 

V/cm à temperatura constante (recomenda-se < 

10°C) 

Singht et al. 

(1989); 

Olive et al. (1990) 

Tice et al. (2000) 

Alcalina 

(pH 12,1-12,5) 

Quebras de fita simples, sítios 

incompletos de reparo, quebras de 

fita dupla e ligações cruzadas 

1 h de lise; 20-60 min de relaxamento; 10-40 min 

de eletroforese; 5 min de neutralização*. 

Miyamae et al. 

(1997) 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/comet-assay
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/agarose
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/nucleoid
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Tampão de eletroforese: 1-2 Mm Na2EDTA, 300 

Mm NaOH, ajustado para o pH 12,1-12,5 com 

HCl. 

Condições de eletroforese: 250 mA, 0,5-1,0 V/cm 

à temperatura constante (recomenda-se < 10°C) 

Neutra 

(pH 7,5-9,0) ** 

Quebras de fita dupla e ligações 

cruzadas*** 

24 h de lise****;20 min de descanso;1-2 h de 

eletroforese;5 min de neutralização*. 

Tampão de eletroforese: 300 mM acetato de 

sódio, 100 mM Tris pH 9 com ácido acético glacial 

Condições de eletroforese:50-60 mA, 0,4-0,6 

V/cm à temperatura constante (recomenda-se 

<10°C) 

Singh & Stephens 

(1997) 

Adaptada de (SALVADORI,2003) 

 

Outras variantes foram desenvolvidas para exercer maior sensibilidade a 

danos provenientes de oxidação, empregando endonucleases capazes de 

identificarem sítios de lesão após a etapa de lise, como a enzima DNA glicosilase de 

formamidopirimidina bacteriana que reconhece a região 8-oxoguanina e purinas 

abertas no anel, e as remove do esqueleto do DNA, podendo assim, ser detectada no 

EC. Assim como a endonuclease III que reconhece pirimidinas oxidadas e as converte 

em fragmentos; Endonuclease V, reconhece dímeros de pirimidina, interessante para 

identificação de dano proveniente por radiação ultravioleta (KOPPEN et al., 2017; 

AFANASIEVA,2018). O dano oxidativo tem sido considerado o mais significativo dano 

proveniente do metabolismo celular, já que é aumentado com o envelhecimento, 

causado pelo acúmulo de danos e/ou diminuição da capacidade de reparação do 

DNA. (SCHERER, 2013)  

A identificação do dano pode ser obtida de diferentes formas, desde medir o 

comprimento do DNA (cauda do cometa) com o auxílio de uma ocular de medida; 

classificação visual e a utilização de programas especializados com sistema de 

análise de imagem digital. Os danos podem ser classificados desde a ausência: grau 

0; presença: variando do tamanho da cauda do cometa: grau1, 2 e 3. (SILVA, 2007; 

BRIANEZI et al.,2009; KOPPEN et al., 2017)  

Amostra proveniente do sangue periférico é o material orgânico mais utilizado 

nos estudos de biomonitorização humana pois além de refletirem o estado do 

organismo como um todo, são de fácil obtenção. (BRIANEZI et al., 2009) Geralmente 
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as células mononucleares de sangue periférico (PBMC) são as mais utilizadas por 

serem uma população mais homogênea e com meia vida maior quando comparadas 

com os outros leucócitos, o que proporciona um parâmetro maior de exposição. 

Contudo, estudos recentes têm mostrado que a utilização do sangue total possui 

vantagens sobre as PBMC pela menor manipulação da amostra (diminuição de danos 

infringidos pelo processamento) e necessidade de menor volume para teste. Esta 

característica torna seu uso interessante principalmente quando existe um grande 

número de amostras a serem analisadas. Outra possibilidade discutida na literatura é 

a utilização de amostra congelada, pela apresentação de potencialidade prática pois, 

abre a oportunidade de estocagem de amostra para processamento tardio, o que 

viabiliza o processamento das amostras em dias distintos, posto que, o experimento 

é efetuado comumente com amostra fresca. (AL-SALMANI et al.,2011; KOPPEN et 

al.,2017)  

 

1.2 APLICAÇÕES DO ENSAIO COMETA  

 

As adaptações do ensaio cometa desde o manuscrito por Singh e seu grupo 

em 1989, assumem a potencialidade de ser mais um instrumento para analisar e 

compreender o processo de envelhecimento celular, que é caracterizado por uma 

perda progressiva da integridade fisiológica. O comprometimento da função celular 

apresenta fator de risco para o desenvolvimento de doenças humanas que 

consequentemente apresentam risco a qualidade de vida e aumentam a 

vulnerabilidade a morte. O entendimento dos mecanismos subjacentes que 

contribuem para doenças relacionadas a idade é um tópico essencial, dado que, há 

um crescimento na expectativa de vida. (LOPEZ-OTÍN et al., 2013) A taxa de 

envelhecimento é controlada em certa medida por vias genéticas e processos 

bioquímicos conservados na evolução, e que o declínio funcional provém do acumulo 

de dano celular dependente do tempo. O relógio biológico do indivíduo é marcado por 

uma herança genética atrelada ao ambiente e vice e versa. (BAUER, 2016) Então é 

sugerido que com a idade haja um acumulo de dano ao DNA, possivelmente, 

evidenciado pelo EC. (COLLINS et al., 2014) Singh e colaboradores analisaram a 
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influência do tempo com amostras de sangue do Estudo longitudinal da NIA sobre 

envelhecimento e visualizaram diferenças significativas entre danos no DNA em 

indivíduos jovens quando comparados com idosos (SINGH et al., 1990).  

O dano genômico pode estar envolvido no desenvolvimento de doenças 

degenerativas e neoplásicas. Além das ações de agentes propriamente genotóxicos, 

já é estabelecido que alterações de nível genômico sejam produzidas por deficiência 

micronutricional, estilo de vida, intenso estresse oxidativo, exposição ocupacional e 

pré-disposições genéticas. Estudos mostram associações com altos níveis danos de 

DNA identificados no EC com diferentes tipos de câncer, como de mama, carcinoma 

do colo de útero, doença de Hodking e câncer esofágico (COLLINS ET AL., 2014). 

Então o rastreio e monitorização da estabilidade do DNA é um grande aliado na 

assistência à saúde, para predição do risco de desenvolvimento de câncer e outros 

efeitos adversos. (TONELINE et al., 2014) (CILIÃO et al., 2016) 

 Doenças crônicas apresentam persistência de inflamação que pode ser 

correlacionada com o aumento do estresse oxidativo. O EC tem sido proposto como 

técnica adicional para o entendimento de risco relacionado a doenças como a 

Diabetes Mellitus que apresenta níveis elevados de danos ao DNA (COLLINS et al., 

2014). Diabetes é uma doença caracterizada por níveis elevados de produtos 

oriundos de peroxidação lipídica e alterações transitórias nas atividades de enzimas 

antioxidantes como superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, 

alteradas dependentemente pela hiperglicemia. O estresse oxidativo acomete 

biomoléculas além do lipídio, como proteínas e DNA. A nível de DNA, há um aumento 

de 8-oxo-guanina, produto típico de oxidação de DNA, relada em linfócitos. Assim 

como correlação com concentrações séricas de glicose e os sítios sensíveis a FPG. 

(COLLINS et al., 1998) 

Assim, neste trabalho, além de implementar e otimizar o EC para sangue total 

humano, avaliaremos se o EC é capaz de evidenciar dano no DNA em amostras de 

sangue periférico de pacientes diabéticos submetidos a uma dieta prova com 

equivalência calórica a solução de teste oral de tolerância a glicose. 

Nossa hipótese científica é que o EC é um teste simples e capaz de detectar o 

dano em DNA de células do sangue periférico de pacientes com diabetes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Implantar o ensaio cometa no Laboratório Multiusuário de Apoio à Pesquisa 

em Nefrologia e Ciências Médicas do Hospital Antônio Pedro/ UFF.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Otimizar o ensaio cometa, adequando-o ao laboratório visando produzir 

um Procedimento operacional padrão, POP. 

• Analisar a influência do congelamento sobre as amostras de sangue 

total periférico humano no ensaio do cometa. 

• Comparar amostras de pacientes com diabetes melittus tipo 2 com 

controles saudáveis submetidos a uma dieta prova e coletadas em 

diferentes tempos de coleta. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

As doenças crônicas em geral apresentam persistência da inflamação associada 

a manutenção do estresse oxidativo, que por sua vez, possui correlação com dano 

ao DNA (COLLINS et al., 2014). Assim, a implantação de um ensaio para 

rastreamento de pacientes em tratamento de doenças crônicas no LAMAP que possui 

pesquisas relacionadas com doentes crônicos, poderia favorecer a identificação 

prévia de danos ao DNA. Sendo interessante para compreensão dos fatores 

relacionados a quebra de DNA e seus possíveis desfechos fenotípicos.  
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4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Por se tratar de uma técnica de baixo custo e alta reprodutibilidade, a implantação 

da técnica apresenta um ganho adicional nos estudos assistenciais aos pacientes do 

Hospital Universitário Antônio Pedro/-UFF. 

 

5  PACIENTES E MÉTODOS 

5.1  PACIENTES E CONTROLES 

 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense (HUAP/UFF) com pacientes diabéticos tipo 2 de um projeto de 

mestrado em andamento intitulado “Efeitos da hiperglicemia sobre a via das pentoses 

fosfato e glutationa em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 e retinopatia diabética”, 

atendidos no ambulatório de oftalmologia no período de maio a junho de 2018.  

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal 

Fluminense, inscrito sob o CAAE: 49306015.2.0000.5243 (Anexo 1). 

  Critérios de inclusão: Nossa população de estudo foi constituída por cinco 

pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2, acima de 18 anos, que não 

apresentavam nenhuma doença de base.  

Critérios de exclusão: Foram excluídos deste projeto indivíduos que 

relataram exposição pregressa a radiação ou quimioterapia, exames que utilizam raio 

x, consumo elevado de álcool nos últimos dias (relacionado ao momento da coleta), 

infecções virais recentes e tabagismo. 

Foi efetuada uma análise de prontuários com atendimentos próximos 

marcados na ala oftalmológica para reconhecimento de prováveis pacientes para 

inclusão no estudo. Através destes dados prévios, os indivíduos foram contatados via 

telefone, onde foram convidados a participar do projeto, sob algumas informações: 

Necessidade de estar em jejum; realização de três coletas de sangue periférico; 
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alimentação com um lanche oferecido pela equipe do projeto; esclarecimento prévio 

sobre a pesquisa. 

No dia da consulta os pacientes foram esclarecidos sobre o projeto, e todos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) anexo II.  

Os pacientes diabéticos passaram por três tempos de coleta, sendo eles: 

Tempo 0: Paciente em jejum de 8 a 10 horas; tempo 1: Logo após a primeira coleta, 

o paciente ingere uma dieta-prova constituída por pão branco (50 g), manteiga (à 

vontade), café (à vontade), açúcar (15 g), leite (200 ml) e uma banana tamanho médio 

em no máximo 10 minutos; após 30 minutos da alimentação a segunda coleta foi 

efetuada. A dieta-prova* possui calorias equivalentes ao Teste oral de tolerância a 

glicose (TOTG), 75 g. (MILLER, 2018); e tempo 2: A terceira amostra foi colhida 90 

minutos depois do desjejum oferecido. 

O grupo controle foram recrutados entre os membros do LAMAP e do HUAP por 

motivos de fácil obtenção, considerando com critério de exclusão ter diabetes do tipo 

1 e tipo 2. Eles não foram submetidos à dieta-prova. 

 A participação dos controles está na categoria de estudo de corte transversal. 

 

5.2   COLETA 

 

Foram obtidos 4 mL de sangue periférico dos participantes por punção venosa 

em tubo heparinizado (BD Vacutainer®, USA). A coleta foi realizada nos três pontos 

descritos: T0, T1 e T2 para os 4 pacientes diabéticos. Uma paciente foi excluída por 

dificuldades na coleta.  Posteriormente foi encaminhada ao Laboratório Multiusuário 

de Apoio a Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP) onde foram 

separadas duas alíquotas com volume de 100 µL cada: uma para o processamento 

fresco (no mesmo dia) e outra para congelamento (-80°C) e processamento tardio 

(uma semana). 

Para processamento da amostra congelada, a mesma foi deixada na bancada 

para descongelamento progressivo em temperatura ambiente. 
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5.3  PREPARAÇÃO DAS LÂMINAS 

 

A lâmina microscópica foi banhada em agarose de ponto de fusão normal 

quente 1,5% mantida em banho-maria (Deprom PBM 120, Brasil) a uma temperatura 

de 60 ± 1°C. 

As lâminas secaram overnight e foram acondicionadas em caixas próprias 

para armazenamento a uma temperatura ambiente.   

 

5.4    PREPARAÇÃO DA SEGUNDA CAMADA DE AGAROSE E LISE CELULAR 

 

Após a identificação das lâminas em um tubo tipo eppendorf, foram 

adicionados 5 µL de sangue total em 120 µL de agarose de baixo ponto de fusão 

0,75% mantidos a 37 °C. Foram utilizadas duas lâminas para cada indivíduo. 

 Adicionado 120 µL de mistura sobre a lâmina que foi previamente revestido 

pela agarose de ponto de fusão normal e assim, armazenado na geladeira para 

endurecimento do gel. 

Após esse tempo de endurecimento as lâminas foram mergulhadas lentamente 

em recipiente contendo solução para lise celular gelada (2,25 M de NaCl, 90 mM de 

Na2EDTA, 9 mM TRIS, 1% Triton X-100, 10% DMSO e pH 10). Lâminas mantidas em 

geladeira (4° a 10°C) por 1 hora. 

 

5.5  DESENROLAMENTO E ELETROFORESE DE DNA 

 

Delicadamente as lâminas foram retiradas da solução de lise e removido o 

excesso de solução. Colocadas no suporte da cuba de eletroforese horizontal. A cuba 

foi preenchida com solução tampão de eletroforese (300 mM NaOH, 1mM EDTA 

dissódico). 
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As lâminas ficaram por 20 minutos no tampão de eletroforese para 

desenrolamento e expressão de diferentes classes de dano de DNA sensíveis ao 

tratamento alcalino. A corrida ocorreu por 25 minutos a 30 Volts e 300 mA. Para tal, 

utilizamos a fonte de eletroforese da Biorad (cuba-bandeja 15 cm x 15 cm). 

 

5.6  NEUTRALIZAÇÃO 

 

Após a retirada do tampão alcalino, colocadas num suporte de coloração. As 

lâminas foram cobertas totalmente com tampão para neutralização (0,4 M TRIS) por 

5 minutos. O procedimento foi repetido por mais duas vezes. Colocadas em caixas 

com álcool propílico por 10 minutos. 

 

5.7 CONTROLE POSITIVO 

 

Para caracterização de dano uma alíquota de uma amostra controle positivo foi 

exposta ao agente genotóxico (Metanosulfonato de metila MMS, Sigma-Aldrich,USA), 

sendo sua diluição seriada realizada na capela de fluxo lâminar para obtenção de 

diferentes concentrações e geração de diferentes graus de dano celular. 

a)   Para grau 0, Solução solvente PBS + amostra de sangue 

b) Para grau 1, foi realizada uma diluição 1:1000, onde foi obtida uma 

concentração final de 40 μM MMS.   

c) Para grau 2, realizada uma diluição 1:100, onde foi obtida uma concentração 

final de 80 Μm MMS. 

d) Para grau 3, foi realizada uma diluição 1:10, onde foi obtida uma concentração 

final de 160 μM MMS. 
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5.8   MICROSCOPIA E VALIDAÇÃO DO ENSAIO 

 

Foi adicionado às amostras o intercalador de DNA, 30 µL brometo de etídio e 

a leitura foi realizada no microscópio de fluorescência Zeizz axiocam MRC 

(Alemanha) em um aumento de 400 X através de uma medição visual feita por dois 

observadores distintos. Foram consideradas cinquenta células entre campos  

escolhidos aleatoriamente. A qualificação do dano foi classificada em quatro 

categorias, variando a migração visível (grau 0, sem danos genômico) ao 

comprimento máximo (grau 3). O dano de DNA foi expresso em porcentagem de 

células nas quatro diferentes classes e em número de unidades arbitrarias (UA), de 

acordo com a fórmula: 

UA = [(M0 x 0) + (M1 x 1) + (M2 x 2) + (M3 x 3)] (CILIÃO Et al.,2016) 

M0 = Número de células com classe de dano 0 

M1 = Número de células com classe de dano 1 

M2 = Número de células com classe de dano 2 

M3 = Número de células com classe de dano 3 

 

 

Imagem 2. Graus de danos ao DNA. Adaptado (GONÇALVES, 2014) 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 FASES DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

6.1.1 Fase 1: Implementação  

 

No primeiro teste do ensaio precisávamos ajustar as etapas para que a corrida 

eletroforética acontecesse, para tal, foram feitos dois testes com amostras coletadas 

dos indivíduos saudáveis, controles. 

A preocupação inicial girava em torno da variação da corrente elétrica do 

HUAP, o que poderia interferir com voltagem inconstante no momento do 

experimento. Na literatura, as condições recomendadas para a eletroforese são de 

no máximo 30 minutos numa voltagem de 0,5-1,0 V/cm, 25 V (DIPAOLO,2006) 

(SALVADORI,2003). Nos primeiros dois testes, não foi observado a formação da 

cauda do cometa, e até mesmo a células supostamente ausentes de danos, não se 

encontravam com aspecto parecido com amostras de grau 0 da literatura. Depois da 

verificação da fonte por parte do técnico elétrico e medições com um voltímetro, ficou 

estabelecido que a eletroforese aconteceria por 25 minutos, sob a corrente de 300 

mA e 30 Volts. (KOPPEN,2017).  

Por questões práticas decidimos realizar o ensaio cometa em duas etapas: 

Preparação da primeira e segunda camada de agarose em um dia, as amostras foram 

expostas ao tampão de lise por uma noite; eletroforese e leitura, no dia seguinte. Na 

literatura há relatos da amostra sendo exposta ao tampão de lise no mínimo de 1 hora 

até uma noite. (AZQUETA, 2013) 

 

6.1.2 Fase 2: Implementação e teste através de controles positivos  

 

Para certificar a corrida eletroforética e validar a presença de dano ao DNA, foi 

utilizado uma amostra de sangue total de (uma amostra controle saudável) controle 

positivo. A indução do dano foi realizado por um agente químico, previamente 



26 
 
 

   
 

conhecido ser genotóxico, o Metanosulfonato de metila (MMS).Para tal, foi efetuada 

diferentes concentrações do  MMS , sendo elas: 40 μM para dano de grau 1; 80 μM 

grau 2;e 160 μM grau 3.No grau 0, ausência de dano, à amostra de sangue foi 

adicionada a solução solvente, tampão fosfato salina pH 7,2 – 7,4.  

  O primeiro teste com o controle positivo em questão não evidenciou a 

formação da cauda do cometa, o que sugeria problemas na eletroforese. Nesse teste 

em questão acondicionamos 12 lâminas nas duas direções opostas da plataforma da 

cuba, como na Imagem 3a. Assim, realizamos o primeiro ajuste que foi alterar a 

disposição das lâminas, sendo realizado outra corrida eletroforética com apenas 6 

lâminas testes próximos ao polo anodo (Imagem 3B). 

Diante da mudança, foi possível detectar formação de danos nas lâminas de 

controle positivo e padronizar pela leitura de dois observadores a classificação visual 

segundo as imagens. Na Imagem 4A observa-se o DNA circular com as bordas bem 

definidas caracterizando o Grau 0, ausência de dano. Na Imagem 4B) observa-se que 

a células não possui as bordas definidas apesar de não apresentar cauda 

proeminente, sendo caracterizado como Grau 1; presença de uma discreta cauda. Na 

Imagem 4C) verifica-se que há uma pequena cauda no sentido direito sendo descrito 

o grau 2. Por último, observa-se que a células possui uma cauda mais extensa e 

proeminente no sentido esquerdo determinando o grau 3 (Imagem 4D).   
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Imagem 3. Disposição das lâminas na cuba eletroforética. 

A) Cuba de eletroforese com as 12 lâminas B) Cuba de 

eletroforese com 6 lâminas 

  

A 

B 
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Imagem 4. Classificação de dano visual do ensaio cometa pelos controles positivos induzidos por MMS. 

De forma sequencial: A)Grau 0; B) Grau 1; C)Grau 2 e D)Grau 3. Análise realizada na objetiva de 40x. 

 

6.1.3 Fase 3: Formação da lâmina com agarose 

 

Durante as experimentações com as amostras testes de diabéticos houve uma 

dificuldade. A segunda camada de agarose de BPF solidificava quando em contato 

com a lâmina, havendo a formação de grumos, o que dificultava a homogeneização 

com a amostra de sangue. Ao microscópio, a leitura foi dificultada pela espessa 

camada da agarose o que resultou na perda de duas amostras dos pacientes 

diabéticos na fase teste das amostras congeladas. (Imagem 5) 

 

100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 

B A 

C D 
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Imagem 5. Aspecto da agarose na lâmina (A) e sua respectiva leitura no 

microscópio (B). Análise realizada na objetiva de 40x. 

 

 

Um segundo ajuste foi realizado, no qual uma nova solução de agarose de BPF 

foi preparada, sendo realizada reposição volumétrica para o acerto da concentração 

final, após o seu aquecimento. 

 

A 

B 
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6.1.4  Fase 4: Implementação concluída  

 

Na quarta semana de experimentos todas as adequações foram finalizadas 

para a confecção do Procedimento padrão operacional. 

 

6.2 ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

Com a implantação da técnica no laboratório foi possível à confecção de um 

protocolo interno através da reprodução do ensaio de forma repetida. Foi possível 

aperfeiçoar algumas etapas e adaptar os procedimentos para o LAMAP. O POP foi 

confeccionado e sua descrição segue no Anexo III. 

 

6.3 TESTE PILOTO COM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

 

6.3.1 Caracterização da população estudada 

  

Foram analisadas amostras de quatro pacientes diagnosticados com Diabetes 

Mellitus tipo 2 atendidos no ambulatório de oftalmologia e cinco pacientes controles. 

Na tabela 1 encontram-se a caracterização da população analisada. A maioria dos 

pacientes foi do sexo feminino (80%), com média de idade (63,2). Estes pacientes 

possuem como doença de base Diabetes mellitus tipo 2, sendo dois pacientes que 

apresentam além da diabetes, hipertensão arterial. As comorbidades mais 

observadas nos pacientes foram: edema macular diabético, retinopatia diabética e 

dislipidemia. Quanto às profissões, a maioria dos pacientes é aposentada, mas, 

declararam ter sido caminhoneiro, diarista e cuidador de idoso. Uma paciente ainda 

trabalha como diarista. Com relação aos controles, dois são pós-graduandos; um 

médico; uma secretária; um pintor.  
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Todos os pacientes fazem uso de medicamento, consistindo em: dois (50%) 

fazem uso de anti-hipertensivos; três (75%) de hipoglicemiantes; e um (25%) de 

antidislipidémicos. 

Tabela 2. Caracterização global dos indivíduos testados pelo ensaio cometa 

 

Características Pacientes 

(n=4) 

Controle 

(n=5) 

Gênero n (%) 

Masculino  1 (20) 2(40) 

Feminino  3 (80) 3(60) 

Idade (média ± DP) 63,2 ± 3,91 34,8± 6,36 

Doença de base n (%) 

Diabetes Mellitus tipo 2  4 (100) - 

    Hipertensão 2 (50)  - 

Comorbidades n (%) 

Edema macular diabético 2 (50) - 

Retinopatia diabética 3 (75) - 

Dislipidemia 1 (25) - 

Profissões n (%) 

    Diarista 2 (50) - 

    Cuidador de idoso 1 (25) - 

    Caminhoneiro 1(25) - 

     Médico infectologista - 1(20) 

     Pós-graduando - 2 (40) 

     Secretário - 1(20) 

     Pintor  - 1 (20) 

Uso de medicamentos 

Anti-hipertensivos  2 (50) - 

Hipoglicemiante 3 (75) - 

Antidislipidémicos 1 (25) - 
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6.3.2 Distribuição celular de dano ao DNA entre diabético e não diabéticos 

 

A partir da contagem manual das duas lâminas para cada indivíduo das 

populações foi possível analisar um grupo de 100 células (Imagem 4) e classificá-las 

segundo a ausência e presença de dano, dependente de suas graduações. Os dados 

são referentes a primeira coleta efetuada onde os pacientes diabéticos encontravam-

se em jejum, T0. É possível observar a distribuição celular entre os indivíduos, a 

média visualizado no grau 0 dos pacientes diabéticos foi de 97%; no caso dos 

controles o valor foi de 95,4%. Na Imagem 5 localiza-se os valores das unidades 

arbitrárias. Observado que o Paciente 22 (P22) e Controle (C4) obtém o mesmo valor 

de unidades arbitrárias (11), seguido do Controle 5 (C5), (10). Os Pacientes 19; 20 e 

Controle 3 (0) no índice. 
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Imagem 6. Distribuição em porcentagem (%) da classificação das células 

observadas nas lâminas dos indivíduos em seus seguintes graus: Grau 0,1,2 e 3. 

Sendo A) P= Paciente e B) C=Controle 

A 

B 
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Imagem 7. Unidades arbitrárias totais dos dois grupos: Pacientes e controles.   

 

6.3.3 Distribuição celular de dano ao DNA dos pacientes diabéticos nos três 

pontos 

 

Na Tabela 2 e Imagem 6, situam-se os resultados expressos do ensaio nos 

três tempos. É possível notar que há um aumento de danos entre os pacientes após 

a ingestão da dieta-prova, exceto o paciente 21, quando comparado os tempos 1 e 2 

com o 0. Nos pacientes 20 e 22 é observada uma diminuição no tempo 2 com relação 

ao tempo 1. 

A Imagem 7 mostra os três tempos do paciente 19, sendo possível a 

visualização do aumento de dano nas células observadas. 

Tabela 3. Resultados expressos em distribuição celular em porcentagem de dano ao DNA (%) e em 

unidades arbitrárias total (U.A.T.) 

Paciente 19 Paciente 20 

Tempo T0 T1 T3 T0 T1 T3 

Lâminas 

% 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Grau 0 100 100 100 98 92 96 100 100 98 92 98 94 

Grau 1 0 0 0 2 8 4 0 0 2 8 2 6 

Grau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.A.T 0 1 6 0 5 4 

Paciente 21 Paciente 22 

Tempo T0 T1 T3 T0 T1 T3 

Lâminas 

% 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Grau 0 96 96 100 100 100 100 88 96 94 62 98 88 

Grau 1 2 4 0 0 0 0 8 2 4 36 2 10 

Grau 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2 

Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.A.T. 5 0 0 11 24 8 

 

T0:em jejum, T1: 30 minutos após a dieta-prova e T3:90 minutos após a segunda coleta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8. Apresentação gráfica das unidades arbitrárias entre os quatro pacientes nos três tempos 

de coleta após ingestão de dieta prova. 
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Imagem 9. Fotos da microscopia de fluorescência do Paciente 19 nos três tempos: A) T0, B) T1 e C) T2. 

Observada em objetiva 40 x 

 

6.3.4 Amostras frescas em comparação com as congeladas 

 

Foi efetuado o ensaio cometa das amostras frescas e congeladas 

armazenadas em um período de uma semana afim de comparações da viabilidade e 

reprodutibilidade dessas amostras. Nos testes de implementação algumas amostras 

congeladas foram perdidas pela problemática de leitura, proveniente da segunda 

camada de agarose.  

Na Tabela 3 observa-se o grande aumento de dano entre todas as amostras 

testadas no ensaio. A Imagem 8 demonstra a microscopia do paciente 19 fresca vs a 

congelada no tempo 0. Na Imagem é possível analisar células com dano 0 na lâmina 

proveniente de processamento fresco; células com grau 3 na lâmina congelada.  

Imagem 3. Fotos da microscopia de fluorescência, de forma sequencial os tempos 0, 1 e 2 do paciente 

19. Visualização em aumento de 40x. 

A 

 

B 

 

C 

 

100 µm 

100 µm 

100 µm 
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Tabela 4. Unidades arbitrárias das amostras do paciente diabético fresca e congelada nos três tempo e 

controles 1,2 e 3. 

                                                                 Unidades arbitrárias totais Paciente 

Tempo Paciente 19 fresca Paciente 19 congelada 

T0 0 50 

T1 1 48 

T2 6 144 

                                                           Unidades arbitrárias totais Controles 

Amostras Frescas Congeladas 

Controle 1 2 52 

Controle 2 3 46 

Controle 3 0 98 

 

 

 

 

Imagem 10. Fotos da microscopia do Paciente 19 a) fresca 

e b) congelada no tempo 0. Lâminas visualizadas na 

objetiva de 40 x.  

A 

B 

100 µm 

100 µm 
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7 DISCUSSÃO 

 

A implantação obteve algumas dificuldades técnicas e a presença delas é bem 

habitual para qualquer inserção de uma nova técnica em um laboratório, 

principalmente quando não se tem prática ou familiaridade. O primeiro ajuste foi 

efetuado com relação as condições para corrida eletroforética através da visita técnica 

elétrica, sendo que, a importância da voltagem adequada confere-se na mobilidade 

do DNA na corrida, uma vez que, excessiva ou muita baixa acarreta em distorções na 

migração. (CORRÊA,2004) O que poderia então, interferir na morfologia das células 

no momento da leitura. Dipaolo, 2006, visualizou a diferença da morfologia na leitura 

sobre as diferentes condições de voltagem (0,4 V/cm à 0,8 V/cm) sobre uma mesma 

amostra sanguínea de um indivíduo saudável e constatou um aumento gradual da 

intensidade de migração de DNA, conforme o aumento da voltagem. A mesma 

amostra sanguínea na classificação de dano em voltagem 0,4 V/cm evidenciou grau 

0, ausência de dano, enquanto que, na voltagem 0,8 V/cm grau 4. Dessa forma, a 

adequação da voltagem da eletroforese é um fator imprescindível para avaliação de 

dano de DNA e minimização de leitura inadequada.  

A confecção da segunda camada de agarose apresentou a maior dificuldade 

na confecção, porque, no começo dos experimentos usávamos uma solução pronta 

cedida. Quando foi necessário reproduzi-la, obtivemos uma complicação que 

acarretou na perda de amostras na fase de teste do congelamento, pois, a agarose 

ficou espessa e não homogênea dificultando na leitura microscópica posterior. 

Através de trocas de informações com grupos que implementaram o ensaio, foi 

possível corrigir a preparação através de uma reposição volumétrica, visto que, diante 

da necessidade de ferver várias vezes, a solução perdia água que resultava na 

alteração da concentração final. Uma vez corrigida, conseguimos reproduzir os 

demais experimentos sem problemas práticos de execução. A qualidade da 

visualização é um ponto essencial para a diminuição das dificuldades de observação 

das células e a alteração da concentração da agarose, influencia na mobilidade do 

DNA na eletroforese, aumentando a resistência de migração, da qual, pode resultar 

em falsos resultados. (DIPAOLO, 2006) Al-Salmani e colaboradores visualizaram que 

em concentrações maiores que 1,2 % havia influência sobre a morfologia das células, 
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que por sua vez, eram impedidas de migrar durante a eletroforese. (AL-SALMANI et 

al., 2011) 

Utilizamos como base um POP proveniente do curso de Ensaio cometa do 

Fundação Oswaldo Cruz. Neste há a recomendação da utilização da variação alcalina 

estabelecida por Singh e seus colaboradores em 1989, para a análise de danos de 

DNA. É bem aceito sua utilização por obter maior sensibilidade com relação aos 

vários tipos de danos que podem acometer o DNA, sendo eles, quebra de fita simples, 

dupla, lesões de sítios alcalinos lábeis, locais de reparos incompletos e crosslinks. 

(SALVADORI,2003). Sua sensibilidade com relação a variante neutra, só seria 

superior em correspondência à sítios sensíveis ao pH alcalino- sítios apurínicos / 

apirimidínicos convertidos em pH >13. (AFANASIEVA, 2018) Essa metodologia 

atualmente é mais difundida nos estudos de biomonitorização ocupacional, ecológica 

a mutagênicos, testes reposição dietética com antioxidantes entre outros. Além de 

testes de toxicologia genética com medicamentos. (COLLINS, 2014) O que fez com 

que fosse interessante a  sua implementação no LAMAP. 

Outro parâmetro técnico que necessitou de cautela foi a leitura microscópica 

das lâminas. Com a produção dos controles positivos foi possível à classificação 

visual de danos, mas, a classificação de grau um foi mais complexa quando 

comparada com os demais graus, que apresentam dano mais evidente. Para leituras 

mais precisas muitos trabalhos fazem utilização de programas especializados que 

minimizam problemas de subjetividade do observador, aumentam a reprodutibilidade 

entre laboratórios e apresentam análise quantitativa. (BRIANEZI, 2009) Em 

contraponto, a análise visual trata-se de um método mais simples, rápido e sem 

custos e alguns trabalhos na literatura atestam um alto grau de concordância com a 

análise feita por programas. (DIPAOLO, 2006)  

No geral, a implantação levou um mês para ser concluída, devido à 

dependência da reprodução prática do ensaio com a agenda de recrutamento dos 

pacientes, que seguiam um cronograma de consultas no setor oftalmológico da 

HUAP/UFF. Ao final, com a implantação e otimização foi possível então a confecção 

do POP interno do LAMAP. 
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Esses pacientes possuem diabetes mellitus tipo 2 e comorbidades associadas, 

com idade mediana de 63,2 anos e estão inclusos no projeto de mestrado em 

andamento no LAMAP que visa estudar os efeitos da hiperglicemia sobre a via das 

pentoses fosfato e glutationa. Então eram amostras de fácil acesso para a 

padronização da técnica e nos incitou a curiosidade, em vista que, a manutenção do 

estado de inflamação tem interação com o estresse oxidativo, que por sua vez, tem 

relação com danos ao DNA. (REIS et al., 2008) 

A princípio, tivemos a intenção de observar o perfil da distribuição celular de 

dano nos diabéticos e não diabéticos com a finalidade de comparação, uma vez que, 

esses pacientes possuem uma doença crônica e algumas outras comorbidades, 

diferente dos nossos controles. No geral, mais de 89% das células dos nove 

indivíduos possuíam ausência de dano. A partir da distribuição foi possível o cálculo 

de índice de danos. 

Quando o enfoque foi o índice de danos (UAT), foi visualizado para nossa 

surpresa presença de danos tanto no grupo testado, quanto no grupo controle. Não é 

possível fazer alguma conclusão com relação à saúde individual diante do observado, 

pois, nos falta outros elementos para análise, como por exemplo, a glicemia, 

hemoglobina glicada, perfil lipídico e outros exames complementares dos envolvidos, 

que ampliariam a visão sobre o histórico e estado médico de cada um. Existem outras 

limitações também, nessa análise os pacientes encontravam-se sobre jejum e os 

controles não. E os controles possuem características de confundimento, pois, três 

deles (C1, C2 e C5) possuem a ocupação entrelaçada com exposição hospitalar diária 

e C4 atua como pintor. Existem estudos com funcionários (enfermeiros e médicos) 

que avaliam a relação de dano ao DNA com exposição a radiação (manuseio e 

interação com equipamentos de raio X, medicina nuclear) e a medicamentos como 

anti-tumorais e anestésicos (HE, 2000; URSINI, 2006; VALVERDE, 2009)  A 

exposição a tintas cuja composição abrange solventes orgânicos e metais pesados 

podem acarretar danos ao DNA e formação de espécies reativas. (CASSINI, 2009) A 

exposição ocupacional é o carro chefe de muitos trabalhos na literatura para avaliação 

de potenciais danosos ao DNA. (AZQUETA, 2013) Portanto, os voluntários recrutados 

a princípio não são controles adequados. 
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 Os pacientes 19, 20 e Controle 3 não demonstraram danos nesse primeiro 

teste. Já a paciente 21 e 22 demonstraram presença de danos; Paciente 22 além de 

diabetes possui hipertensão e dislipidemia. 

Posteriormente avaliamos os diabéticos nos três pontos de coleta. Excluindo a 

paciente 21, todos os outros três tiveram aumento na contagem de células com danos 

provenientes da hiperglicemia, visto que, a hiperglicemia pontual e crônica está 

associada com aumento de marcadores de estresse oxidativo, como a 8-oxoguanina 

(base modificada por oxidação) (REIS et al., 2008). Nos dados referentes a coleta 

seguida (90 minutos), visualizamos uma diminuição nestes danos, o que deve estar 

relacionada com a correção pelos sistemas de reparação de DNA. Embora alguns 

trabalhados tem analisado uma regulação negativa no sistema de reparação induzida 

pelo estresse oxidativo em pacientes diabéticos. (GRINDEL et al.,2016)  

Nós não sabemos explicar o que aconteceu para que o resultado da paciente 

21 fosse completamente diferente dos demais. No caso, seria interessante uma 

análise de outros parâmetros como a glicemia e hemoglobina glicada para 

comparação se há diferença com relação aos outros pacientes. Não foi possível a 

coleta de tais informações.  

A proposta além da implantação foi testar a possibilidade de usar amostras 

congeladas para a reprodução tardia do ensaio cometa, o que no nosso trabalho, não 

pareceu interessante. Nossos resultados foram diferentes de alguns trabalhos que 

demostram a concordância entre essas amostras, pois, houve um aumento sem 

precedentes no índice de danos. (KOPPEN et al., 2017; AL-SALMANI et al., 2011).  

É bem conhecido que o processo de congelamento de células causa um processo de 

dano e rompimento celular, o que explica nossos resultados. Talvez a adição de 

algum agente de criopreservação ou técnicas de congelamento lento sejam 

interessante.  

No geral, a implantação se desenvolveu sem grandes contratempos, o ensaio 

tem grande reprodutibilidade, não possui custo de produção elevado e trata-se de 

uma técnica sensível (SCHERER, 2013). Sua capacidade por exemplo de detectar as 

variações com relação a dieta-prova nos nossos testes mostra seu potencial para 

avaliação de danos ao DNA causado por espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. 
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Embora que para esse tipo de análise atualmente, estão se empregando a variante 

com endonucleases que aumentam a sensibilidade com relação a danos provenientes 

de EROS, pois, são capazes de remover bases oxidadas que são reveladas na cauda 

do cometa. (COLLINS,2014) Talvez os danos entre pacientes e controles poderiam 

ser mais evidenciados, caso fosse utilizado tal metodologia.  

Lembrando que o ensaio analisa lesões que podem ter potencial pré-

mutagênico, posto que, danos ao DNA não acarretam necessariamente a implicações 

graves com desfecho fenotípico. Esses danos, na maioria das ocasiões são 

reparados pelos mecanismos de reparo do DNA que abrangem o reparo de excisão 

de base (BER), reparo de excisão de nucleotídeos, reparo de reversão direta, reparo 

de incompatibilidade, recombinação homóloga e união de extremidades não 

homólogas. É descrito que o sistema de reparo do DNA em diabéticos sofre declínio 

devido ao acumulo de parâmetros de estresse oxidativo. Embora na literatura há 

inconsistências quando comparados populações diabéticas com controles 

saudáveis.i(GRINDEL, 2016) Pouco se sabe acerca dos distúrbios de reparação ao 

DNA, mas por sua vez, alterações podem estar relacionadas com suscetibilidade aos 

carcinogênicos e em instabilidade genômica que podem resultar em câncer. 

ii(BLASIAK, 2004)  
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8 CONCLUSÃO 

 

Os ajustes técnicos são de grande importância para confecção do ensaio, pois, o 

controle dos pontos críticos como voltagem, concentração de solução (agarose) e 

leitura visual apresentam influência direta sobre os resultados e assim, na 

confiabilidade do ensaio. Contudo durante a execução da implantação foi possível a 

identificação desses parâmetros técnicos e sua adequação. 

Constatamos que a utilização de amostra de sangue periférica congelada não 

possui concordância com a fresca, o que apresenta uma limitação da técnica.                  

O ensaio mostra grande potencial devido a sua simplicidade e sensibilidade. 

Através dos ajustes técnicos e testes com as amostras dos pacientes diabéticos e 

controles foi possível a sua implementação no LAMAP e confecção de protocolo 

interno operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   
 

REFERÊNCIAS 

 

AFANASIEVA, Katerina; SIVOLOB, Andrei. PHysical principles and new applications of comet 
assay. Biophysical Chemistry, v. 238, p. 1–7, 2018. 
 

AL-SALMANI, Kamla; ABBAS, Hussein H. K.; SCHULPEN, Sjors; et al. Simplified method for 
the collection, storage, and comet assay analysis of DNA damage in whole blood. Free 
Radical Biology and Medicine, v. 51, n. 3, p. 719–725, 2011. 
 

AZQUETA, Amaya; COLLINS, Andrew R. The essential comet assay: a comprehensive guide 
to measuring DNA damage and repair. Archives of Toxicology, v. 87, n. 6, p. 949–968, 
2013. 
 

BAUER, Moisés Evandro; FUENTE, Mónica De la. The role of oxidative and inflammatory 
stress and persistent viral infections in immunosenescence. Mechanisms of Ageing and 
Development, v. 158, p. 27–37, 2016. (Cytomegalovirus, Immunity and Human Ageing). 
 

BLASIAK, Janusz et al, DNA damage and repair in type 2 diabetes mellitus, Mutation 

Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, v. 554, n. 1, p. 297–

304, 2004. 

BRIANEZI, Gabrielli; CAMARGO, João Lauro Viana de; MIOT, Hélio Amante. Development 
and validation of a quantitative image analysis method to evaluate comet assay (silver 
staining). Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 45, n. 4, p. 325–334, 
2009. 
 

CASSINI, Carina. Avaliação do estresse oxidativo, genotoxicidade e mutagenicidade em 
trabalhadores expostos a tintas. 2014. Disponível em: 
<http://vkali40.ucs.br:8080/xmlui/handle/11338/456>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
 

COLLINS, Andrew; KOPPEN, Gudrun; VALDIGLESIAS, Vanessa; et al. The comet assay as 
a tool for human biomonitoring studies: The ComNet Project. Mutation Research/Reviews 
in Mutation Research, v. 759, p. 27–39, 2014. 
 

CORRÊA, Elisete; POSSIK, Patrícia. Biologia Molecular – Técnicas Moleculares | AC&T. 
Disponível em: <http://www.ciencianews.com.br/index.php/ciencia/biologia-
molecular/biologia-molecular-tecnicas-moleculares/>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
 

DIPAOLO, Carolina, Aplicação do Ensaio Cometa a estudos de danos ao DNA de robalos, 
Centropomus parallelus(Poey, 1860), expostos à beta-naftoflavona,. 2006. 103 p. Dissertação 



 
 
 

   
 

(Mestrado em Ciencias, área de Oceanografia Biológica, Universidade de São Paulo, São 
Paulo,2006 
 
GRINDEL, Annemarie; GUGGENBERGER, Bianca; EICHBERGER, Lukas; et al. Oxidative 
Stress, DNA Damage and DNA Repair in Female Patients with Diabetes Mellitus Type 2. 
PLoS ONE, v. 11, n. 9, 2016. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5012603/>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
 

HOPKIN, Alberts; RAFF, Lewis. Fundamentos da Biologia Celular - 3a Ed. 2011. Disponível 
em: <https://www.saraiva.com.br/fundamentos-da-biologia-celular-3-ed-2011-
3457829.html>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
 

LÓPEZ-OTÍN, Carlos; BLASCO, Maria A.; PARTRIDGE, Linda; et al. The Hallmarks of Aging. 
Cell, v. 153, n. 6, p. 1194–1217, 2013. 
 

MANOHARAN, K.; BANERJEE, M. R. β-Carotene reduces sister chromatid exchanges 
induced by chemical carcinogens in mouse mammary cells in organ culture. Cell Biology 
International Reports, v. 9, n. 9, p. 783–789, 1985. 
 

REIS, Janice Sepúlveda; VELOSO, Clara Araújo; MATTOS, Rafael Teixeira; et al. Estresse 
oxidativo: revisão da sinalização metabólica no diabetes tipo 1. Arquivos Brasileiros de 
Endocrinologia & Metabologia, v. 52, n. 7, p. 1096–1105, 2008. 
 

SILVA, Juliana da. O uso do ensaio cometa para o ensino de genética toxicológica. p. 4. 
 

SINGH, Narendra P. The comet assay: Reflections on its development, evolution and 
applications. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, v. 767, p. 23–30, 2016. 
 

TONELINE, Marcelo Torquato; FILHO, Júlio Boschini; RODRIGUEIRO, Débora Aparecida; et 
al. Frequência de micronúcleos e outras alterações nucleares em pacientes portadores de 
diabetes mellitus. Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, v. 16, n. 2, 
p. 80–85, 2014. 
 

 C.L. Ursini, Evaluation of early DNA damage in healthcare workers handling antineoplastic 

drugs, Int. Arch. Occup. Environ. Health 80 (2006) 134–140. 

 

He, W. Chen, L. Jin, H. Jin, Comet assay and cytokinesis-blocked micronucleus test for 

monitoring the genotoxic effects of X-ray radiation in humans, Chin. Med. J. 113 (2000) 911–

914 

 

GRINDEL, Annemarie et al, Oxidative Stress, DNA Damage and DNA Repair in Female 
Patients with Diabetes Mellitus Type 2, PLOS ONE, v. 11, n. 9, p. e0162082, 2016. 



 
 
 

   
 

SALVADORI, D.M.F; Ribeiro, L.R.; Marques, E.K. 2003. Mutagênese Ambiental. Editora da 
ULBRA. Canoas-RS. 356pp. 

 

SCHERER, Karine; STROHSCHOEN, Andreia Aparecida Guimarães.Padronização do teste 
cometa para análise de genotoxicidade como atividade de ensino para graduação na área 
da saúde. Revista destaques acadêmicos, Rio Grande do sul, v. 5, n. 3, jun./jul.2013. 

 

SINGH NP. The comet assay: Reflections on its development, evolution and applications. 

Mutat Res Rev Mutat Res. 2016 Jan-Mar; 767:23-30. PMID: 27036063 

COLLINS, A. R., Rašlová, K., Somorovská, M., et al. (1998) DNA damage in diabetes: 

correlation with a clinical marker. Free Radic. Biol. Med. 25, 373–377. 

 
 GONÇALVES et al. Avaliação de danos genômicos em anfíbios anuros do cerrado  
Goiano. Estudos, Goiânia, v. 41, especial, p. 89-104, nov. 2014.  
 
CILIÃO, H. L. et al. Long-term genotoxic effects of immunosuppressive drugs On lymphocytes 
of kidney transplant recipients. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental 
Mutagenesis, Paraná, v. 806, p. 47-52, jul. 2016. 

  



 
 
 

   
 

ANEXO I 

Aprovação do comitê de ética 

 

 

 

 



 
 
 

   
 

ANEXO II 

Termo de consentimento livre e esclarecido 



 

 
 

ANEXO III 

POP ENSAIO COMETA 

LISTA DAS SOLUÇÕES PARA O ENSAIO COMETA 

 

Checar solução estoque:                                                       Manutenção: 

PBS                                                                                                Geladeira 

Solução de lise                                                                     Temperatura ambiente 

Soluções estoque para o tampão de eletroforese: 

• NaOH 10N (validade 2 semanas)                             Temperatura ambiente 

• EDTA 200mM                                                             Temperatura ambiente 

Tampão para neutralização                                                 Temperatura ambiente  

Solução corante (estoque 10 X)                                          Temperatura ambiente 

 Agarose do baixo ponto de fusão (BPF)                                Geladeira 

 Lâminas pró-revestidas com agarose PFN                           Temperatura ambiente  

Solução a ser preparada antes de se iniciar o teste: 

 

Solução de lise final                                                            Geladeira (no mínimo 1 h) 

Solução a ser preparada durante o teste: 

Tampão para eletroforese                                                     Geladeira (no mínimo1h)         



 

 
 

   SOLUÇÕES PARA ENSAIO COMETA 

1 SOLUÇÃO PARA LISE 

 

A   Solução de lise 1 

       Cloreto de sódio 2,5 M                                 (PM 58,44)                  146,1 g 

EDTA dissódico 100 mM                              (PM 372,24)                    37,2g 

Tris 10mM                                                     (PM 121,14)                    1,2 g 

Agua desionizada                     850 mL 

                                        

• Usar um Becker de 1 L e lembrar que para uso do PHmêtro, este por sua vez, 

deve estar calibrado  

• Dissolver com agitação magnética utilizando peixe/bailarina em placa de 

aquecimento 40/50 °C por 30 a 40 min. 

• Antes da solubilização completa, adicionar 8 g de hidróxido de sódio sólido 

para ajustar o PH para 10 

• Dissolver com agitação magnética até a solução ficar clara/transparente sem 

sais no fundo 

• Caso o PH esteja acima de 10 adicionar ácido clorídrico 10N 

• Se necessário, adicionar solução de hidróxido de sódio 1N para o ajuste ao PH 

10 

• Adicionar aos poucos com agitação magnética bem forte 10 g de sarcosinato 

de lauroilo sódico (Sigma L-5125; PM 293,4) (espuma muito) para obter a 

concentração final de 1% p/v 

• Completar o volume final a 1000 mL com água desionizada (pode ser que não 

precise, pois, os sais ocupam bastante volume) 

• Manter a solução em temperatura ambiente 

 

 

 

 



 

 
 

B  Solução de lise 2 

 

Triton X-100  (PM 646,87)                      1 mL                    2 mL 

DMSO     (PM 78,13)                            10 mL                  20 mL 

Solução de lise 1                                  89 mL                178 mL     

 

 

O frasco para acondicionamento de lâminas cabe 55 mL e 3 lâminas 

Em vista disso, dá para calcular o volume de solução de lise dependente da 

quantidade de lâminas a serem realizadas. 

A cuba de lâminas cabe 200 mL- 12 lâminas 

 

 

• Preparar no dia do experimento 

• Manter na geladeira (cerca de 8 °C) por pelos menos 60 minutos antes do uso 

protegida da luz 

• A solução deve ficar transparente 

 

1.1 SOLUÇÃO TAMPÃO ALCALINA PARA ELETROFORESE (NaOH 300 

mN/EDTA 1mM) 

 

a) Solução de hidróxido de sódio (10 N)  

 

Hidróxido de sódio (PM 40)                                 40 g  

Água desionizada                                          100 mL 

 

• Em capela química, adicionar lentamente a água ao pó em bécker 

• Colocar o Becker dentro de um isopor com gelo, pois, trata-se de uma reação 

exotérmica 

• Usar a solução no prazo máximo de 2 semanas após a sua preparação 

• Manter a temperatura ambiente 

 

  

 

b) Solução de EDTA 200 mM: 



 

 
 

 

EDTA dissódico (PM 372,24)                               14,89 g 

          Água desionizada qsp                                                    200 mL 

 

• Dissolver com agitação magnética 

• Ajustar o pH da solução a aproximadamente 10 usando NaOH 10N 

• Manter à temperatura ambiente. 

 

1.2 SOLUÇÃO TAMPÃO PARA ELETROFORESE: 

 

Hidróxido de sódio  10 N                        45 mL           15 mL 

EDTA dissódico   200 Mm                     7,5 mL        2,5 mL  

Água desionizada  qsp                         1500 mL           500mL 

 

A cuba de corrida cabe 500 mL de solução e 6 lâminas em 1 corrida 

 

 

• Misturar até completa dissolução;  

• Preparar no dia do experimento e manter em geladeira pelo menos 2h antes do 

seu uso ou preparar a solução com água previamente resfriada em geladeira 

por pelo menos 2h. 

 

 

1.3 SOLUÇÃO PARA NEUTRALIZAÇÃO  

 

 Tris 0,4M (PM 121,14)                               48,5 g 

Água desionizada qsp                               1000mL 

 

• Dissolver com agitação magnética 

• Ajustar o pH para 7,5 com ácido clorídrico concentrado 

• Manter a temperatura ambiente 

 



 

 
 

1. SOLUÇÃO PBS 

 

Cloreto de sódio (PM 58,44) 32 g 

Cloreto de potássio (PM 74,55) 0,8 g 

Fosfato de sódio dibásico (PM 141,96) 4,6 g 

Fosfato de potássio monobásico (PM 136,09)         0,8 g 

Água desionizada qsp 4,0 L 

   

• Dissolver com agitação magnética; 

• Ajustar o pH a aproximadamente 7,4 com ácido clorídrico 1N ou hidróxido de 

sódio 1N; 

• Esterilizar por autoclavação durante 30 min. Pode-se também esterilizar por 

filtração a vácuo (membrana de 0,22 µm) 

 

 

2. SOLUÇÃO CORANTE DE BROMETO DE ETÍDIO  

 

(brometo de 2,7 - diamino - 10 - etil - 9 fenilfenantridineo - Sigma E-8751) 

• Fazer em capela 

 

a)  Solução corante de brometo de solução de brometo de etídio 200 

µg/mL (10 X concentrada): 

 

Brometo de etídio  (PM 394,3)                          0,005 g 

Água desionizada                              25 mL 

 

• Dissolver até completa dissolução 

• Manter à temperatura ambiente 

 

b) Solução de brometo de etídio 20 µg/mL (1 X concentrada): 

 

Solução de brometo de etídio 200 µg/mL                         0,25 ml 

           Água desionizada                                                              2,25 ml 

 

• Preparar no dia do experimento 



 

 
 

• Adicionar 30 µL/ lâmina 

• Colocar lamínula 

    

 

3. SOLUÇÃO DE METANOSULFONATO DE METILA (MMS)- CONTROLE 

POSITIVO 

 

MMS - Aldrich 12,992-5 - PM 110,13; d = 1,300 

a) Solução A - MMS 8 X 10-2 M (80 mM):  

 

MMS               20 µL 

          PBS                 3 mL 

  

• Adicionar 20 µL de MMS com micropipeta a um tubo contendo 3 mL de PBS 

• Dissolver o MMS e homogeneizar a solução com micropipeta de 1 mL com 

ponteira azul 

 

b) Solução B - MMS 8 X 104 M (0,8 mM): 

 

Solução A              10 µL 

PBS                        990 µL 

 

• Empregar tubo de microcentrífuga de 1,5 mL para a dissolução 

 

c) Solução C- MMS 4 X 104 M (0,4 mM): 

 

Solução B              100 µL 

PBS                       200 µL 

 

• Empregar tubo de microcentrífuga de 1,5 mL para a dissolução 

 

 



 

 
 

d) Solução D - MMs 2 X 104 M (0,2 mM): 

 

Solução C        100 µL 

PBS                 100 µL 

 

• Empregar tubo de microcentrífuga de 1,5 mL para a dissolução 

 

a) Adicionar 50 µL da solução B a 200 µL de sangue - concentração final de 

MMS: 16 x 10-5 M (160 µM) 

b) Adicionar 50 µL, da solução C a 200 µL, de sangue - concentração final 

de MMS: 8 x 10-5 M (80 µM) 

c) Adicionar 50 µL da solução D a 200 µL de sangue - concentração final de 

MMS: 4 x 10-5 M (40 µM) 

d) Adicionar 50 µL de PBS a 200 µL de sangue (controle-solvente) 

e) Incubar durante 1 h ou 2h a 37 ± 1°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ENSAIO COMETA 

1 Princípio do ensaio 

 

Nesta técnica eletroforética em microgel, as células são embebidas em gel de 

agarose em lâmina para microscopia, posteriormente lisadas, submetidas à 

eletroforese sob condições alcalinas e coradas com um corante fluorescente que se 

liga ao DNA. As células que apresentam danos crescentes no DNA mostram migração 

aumentada de DNA cromossómico do núcleo em direção ao anodo que se assemelha 

à forma de um cometa. A extensão da migração do DNA indica   a quantidade de 

quebras de DNA na célula (Singh et al., 1988). 

 

(AFANASIEVA,2018) 

 

 

 

 

 

 

 

2 PREPARAÇÃO DAS AGAROSES DE BAIXO PONTO DE FUSÃO E DE 

PONTO DE FUSÃO NORMAL 



 

 
 

 

2.1 - Preparação da agarose de baixo ponto de fusão (Agarose BPF) 

 

a) Fazer em becker grande.Preparar Agarose BPF na concentração de 

0,5% p/v. 

Dissolver 0,1g em 20 mL de PBS pelo aquecimento com bico de 

Bunsen) a uma temperatura próxima à da ebulição ou em microondas 

(cerca  de 1 min, e potência 10 ) até a completa solubilização da agarose; 

No Hotplate configurar para esquentar até a marca 7, marcar no Becker 

com caneta o nível da marca do volume. Conforme chegar no ponto de 

ebulição, completar com PBS até a marca. 

 

b) Distribuir a agarose em volumes de 5 mL em erlenmeyer de 25 mL e 

guardar na geladeira até o momento do uso; 

 

c) Quando for necessário, aquecer rapidamente a agarose até a sua 

completa dissolução e repetir o processo de marcar com a caneta o 

volume e repor PBS. 

 

d) Resfriar a agarose colocando-a em banho-maria a 37±10C até o 

momento do uso ou configurar o Hotplate a marca 1 ou 2. 

 

 

2.2 – Preparação da agarose de ponto de fusão normal (Agarose PFN) 

 

a) Preparar solução de agarose PFN 1,5% em solução PBS. Para 200 lâminas, 

adicionar 6 g de agarose a 400 mL de solução PBS e aquecer no Hotplate 

(marca 7 ou 8) a uma temperatura próxima à ebulição ou em micro-ondas 

(cerca de 5  minutos , e potência 10) até a sua dissolução; 

b) Ferver três vezes a agarose PFN antes de se usar e repetir o processo de 

marcar o volume com a caneta e repor o PBS.  

 



 

 
 

 

3.  PREPARAÇÃO DAS LÂMINAS 

  

3.1. Preparação da camada inferior de agarose  

 

a) Limpar previamente as lâminas com álcool ou dextran e secá-las bem 

b) Mergulhar as lâminas limpa; por pouco tempo na agarose quente mantida 

em banho-maria a uma temperatura de 60 oC ± 1°C. A agarose deve 

alcançar até a metade da parte fosca da lâmina para assegurar que a 

mesma fique aderida adequadamente à lâmina; 

c) Enxugar o lado posterior da lâmina e colocá-la rapidamente sobre a estante 

na posição horizontal. Essa etapa deve ser realizada rapidamente para que 

se possa garantir uma boa distribuição da agarose; 

d) Deixar as lâminas secarem à temperatura ambiente durante noite;  

e) Armazenar as lâminas em caixas à temperatura ambiente. 

  Podem ser armazenadas por um período de um ano



 

 
 

                                      FAZER NO ESCURO 

 

4. PREPARAÇÃO DA SEGUNDA CAMADA DE AGAROSE  

 

As amostras devem ser protegidas da luz com papel alumínio e 

podem ficar à temperatura ambiente 

 

 

 

a) Em eppendorf, adicionar 5 µl de sangue total e 120 µl de agarose BPF 

mantida 37 °C; 

b) Enquanto isso deixar uns 10 segundos a lâmina sobre o Hotplate na marca 

1 ou 2 para aquecer um pouco (ajuda para que a agarose não endureça 

rapidamente em contato com a lâmina) 

c) Homogeneizar uma vez lentamente para completa distribuição das células 

em Agarose BPF; 

d) Adicionar em arraste pela extensão da lâmina previamente revestida pela 

Agarose PFN 120 µL; 

e) Imediatamente após colocar lamínula sobre a lâmina, e evitar a formação 

de bolhas de ar;  

f)  Colocar na geladeira (40C a 100C) as lâminas em estantes por 

aproximadamente 5 minutos, até que a camada de agarose endureça; 

g)  Remover a lamínula, deslizando-a delicadamente sobre a camada de 

agarose logo em seguida. Mergulhar lentamente a lâmina em recipiente 

contendo solução para lise celular gelada, recentemente preparada e 

protegida da luz; 

h) Manter as lâminas em geladeira (40°C a 100°C) durante pelo menos 1h;Ou 

armazenar overnight 

i) Preparar 2 lâminas para cada amostra ou grupo experimental. 

 

 

 



 

 
 

 

 

NOTAS 

a) Realizar as etapas descritas no item 3 com a luz do laboratório apagada para 

evitar danos adicionais ao DNA 

b) Não usar volume de suspensão celular superior a 10 µl  

c) Cobrir a tampa e o recipiente contendo a solução de lise com folha de papel 

de alumínio para proteger as lâminas da exposição a luz  

d) as lâminas podem ser mantidas em solução de lise gelada por períodos de 

tempo longos, porém não superior a quatro semanas; 

e) Enxaguar  as lâminas cuidadosamente com água destilada antes da 

eletroforese, quando for observada precipitação da solução de lise. 

 

4. DESENROLAMENTO E ELETROFORESE DO DNA 

 

a) Colocar a cuba de eletroforese BIO-RAD DNA SUB-CELL em recipiente 

plástico com, respectivamente, 4 a 5 L de água previamente resfriada em 

geladeira durante no mínimo 4h. Colocar também junto unidades de gelo 

reciclável do tipo "termogel" que devem ser mantidas no congelador durante 

cerca de 12h para solidificação; 

b) Depois de pelo menos 1h em geladeira (40°C a 100°C), remover 

delicadamente as lâminas da solução de lise; 

c) Retirar o excesso de solução de lise das bordas e da parte de trás das 

lâminas; 

d) Colocar as lâminas no suporte da cuba de eletroforese horizontal próxima ao 

pólo positivo vermelho (ânodo), o mais próximo possível umas das outras e 

completar os espaços vagos com lâminas de vidro sem agarose; 

e) Distribuir aleatoriamente as duas lâminas do mesmo grupo experimental; 

f) Encher a cuba com tampão fresco para eletroforese previamente resfriado 

em geladeira durante pelo menos 2h, até que o nível do líquido cubra 

completamente as lâminas e evitar a formação de bolhas sobre a agarose. 

A cuba deve ficar estável no recipiente plástico; 



 

 
 

g) Realizar o desenrolamento do DNA e a eletroforese nas condições descritas 

abaixo; 

h) Manter as lâminas em tampão alcalino por 12 minutos para desenrolamento 

do DNA. 

i) Ligar a fonte em 30 volts e ajustar a corrente para 300 mA. Fazer a corrida 

em 25 minutos; 

Ao final da corrida eletroforética, desligar a fonte 

 

NEUTRALIZAÇÃO E COLORAÇÃO DAS LÂMINAS 

 

Ao término da corrida eletroforética, retirar cuidadosamente as lâminas do 

tampão alcalino e coloca-las sobre o suporte de coloração 

b) Gota a gota cobrir totalmente as lâminas com tampão para neutralização 

esperar pelo menos 5 minutos. 

Repetir o procedimento de neutralização mais duas vezes; 

 

Quando se deseja estocar as lâminas por um tempo prolongado, de preferência 

colocá-las após a etapa de neutralização em etanol absoluto (99,2% a 99,5%) por 10 

min, e em seguida deixar as lâminas secarem na posição horizontal à temperatura 

ambiente. 

Para corar, adicionar 30 µl de solução de brometo de etídio 1 x concentrada e 

cobrir com uma lamínula. 

 

NOTAS  

Quando se empregar sistema de análise por imagem na avaliação microscópica 

das lâminas, lavar ligeiramente as lâminas após a coloração com água destilada para 

evitar resíduos de fundo ("background"), cobrir com lamínula e retirar o excesso de 

líquido das bordas e da parte de trás da lâmina; 



 
 
 

 
 

a) As lâminas coradas (uma a uma) devem ser avaliadas imediatamente; 

b) Lâminas coradas já analisadas podem ser lavadas ligeiramente com água 

destilada para remoção da lamínula, em seguida deixar que se sequem e corá-

las posteriormente para reavaliação. 

5.  AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA 

 

a) Analisar as lâminas, com DNA corado pelo brometo de etídio, em 

microscópio de fluorescência a um aumento de 200 X ou 400 X; 

b) Selecionar ao acaso 50 células por lâmina para análise; 

c) Avaliar a extensão de migração do DNA em 100 células (2 lâminas) de 

acordo com a intensidade da cauda dos cometas (Collins, Aiguo & Duthie, 

1995) em 4 diferentes classes (0 a 3), da seguinte forma: 

• classe 0: ausência de cauda; 

• classe 1: pequena cauda; 

• classe 2: grande cauda; 

• classe 3: totalmente danificado (cabeça do cometa muito pequena, 

com praticamente todo o DNA na cauda). 

 

d) utilizar formulário apropriado durante a análise microscópica; 

e) expressar o dano ao DNA em percentagem de células nas quatro diferentes 

classes e em unidades arbitrárias (UA) em formulário adequado. 
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