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RESUMO 

Ferro-Alves, ML. INFLUÊNCIA DA QUIMIOTERAPIA COM 5-FLUOROURACIL NA 

OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES INSTALADOS EM TÍBIAS DE RATOS: 

AVALIAÇÃO BIOMECÂNICA, MICROTOMOGRÁFICA, HISTOMORFOMÉTRICA, 

HISTOQUÍMICA E IMUNOISTOQUÍMICA. [Dissertação de Mestrado]. Araçatuba: 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP; 2016. 

 

O propósito do presente estudo foi avaliar a influência do tratamento quimioterápico com 5-

Fluorouracil (5-FU) durante o processo inicial de osseointegração e na fase de maturação do tecido 

ósseo, em áreas de implantes osseointegradros, instalados em tíbias de ratos por meio das análises: 

biomecânica, microtomográfica, histomorfométrica, histoquímica e imunoistoquímica, pela detecção 

dos imunomarcadores TRAP e OCN. Foram utilizados 60 animais submetidos a um procedimento 

cirúrgico para instalação de um implante de titânio em suas tíbias.  Os animais foram separados 

aleatoriamente nos seguintes grupos experimentais: Grupo C15/30D ( n=10) – os animais receberam 

a primeira injeção com solução salina fisiológica(SSF)  15 dias após a instalação dos implantes; 

Grupo 5FU15/30D (n=10) – os animais receberam a primeira dose do 5-FU 15 dias após a 

instalação dos implantes, os animais dos grupos 30D  foram eutanasiados  45 dias após a instalação 

dos implantes; Grupo C15/45D (n=10) – os animais receberam a primeira injeção com SSF 15 dias 

após a instalação dos implantes; Grupo 5FU15/45D (n=10) – os animais receberam a primeira dose 

do 5-FU 15 dias após a instalação dos implantes; Grupo C30/45D (n=10) – os animais receberam a 

primeira injeção com SSF 30 dias após a instalação dos implantes; Grupo 5FU30/45D (n=10) – os 

animais  receberam a primeira dose  do 5-FU 30 dias após a instalação dos implantes, os animais dos 

grupos 45D  foram eutanasiados  45 dias após a instalação dos implantes. As tíbias direita e esquerda 

foram coletadas e fixadas em formol tamponado a 4% e álcool 70% respectivamente. As peças 

obtidas foram processadas para se efetuar as anlises biomecânica, microtomográfica, 

histomorfométrica, histoquímica e imunoistoquímica (TRAP e OCN).  Na Análise biomecanica e 

histométrica o grupo 5FU15/30D obteve resultados inferiores aos grupos 5FU15/45D(p<0.05) e 

5FU30/45D(p<0.05), já na análise microtomográfica o grupo5FU15/30D apresentou  menor volume 
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ósseo quando comparado ao grupo 5FU15/45D(p<0.05), e o grupo C15/30D também apresentou  

menor volume ósseo quando comparado ao grupo C30/45D(p<0.05). Com relação a análise 

histoquimica o grupo 5FU15/30D apresentou menor quantidade de fibras colágenas maduras quando 

comparado aos grupos C15/30D(p<0.05) e 5FU15/45D(p<0.05) .  Na avaliação imunoistoquímica do 

marcador TRAP não foram encontradas diferenças entre os grupos, já para o marcador OCN o grupo 

5FU15/30 apresentou um baixo padrão de imunomarcação quando comparado aos demais grupos. 

Concluiu-se que quando o tratamento quimioterápico com 5-FU é realizado durante a 

osseointegração ocorre um atraso desse processo, no entanto quando administrado após a 

osseointegração não exerce influencia negativa sobre os tecidos periimplantares. 

 

Palavras- Chave: osseointegração, quimioterapia, implantes dentários. 
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ABSTRACT 

Ferro-Alves, ML. INFLUENCE OF CHEMOTHERAPY WITH 5-FLUOROURACIL ON 

IMPLANTS OSSEOINTEGRATION INSTALLED AT THE RAT TIBIA. 

BIOMECHANICAL, MICROTOMOGRAPHY, HISTOMORPHOMETRY, 

HISTOCHEMISTRY AND IMMUNOHISTOCHEMISTRY EVALUATION. [Dissertação de 

Mestrado]. Araçatuba: Faculdade de Odontologia de Araçatuba - UNESP; 2016. 

 

The purpose of the present study was to evaluate the influence of chemotherapy treatment with 5-

fluorouracil(5-FU) during the initial process of osseointegration, and influence of chemotherapy 

treatment with 5-FU on osseous tissue maturation phase, on osseointegrated implants, installed at the 

rat tibia, through biomechanics, microtomography, histomorphometry, histochemistry and 

immunohistochemistry evaluation, through the detection of immunomarkers tartrate-resistant acid 

phosphatase (TRAP), osteocalcina (OCN). Sixty animals were submitted to a surgical procedure to 

install a titanium implant on their right and left tibia. The animals were randomly separated on the 

following experimental groups:  Group C15/30D (control; n=10) – The animals received the first 

physiological saline (PS) 15 days after the implants installation; Group C15/45D (control; n=10) – 

The animals received the first OS 15 days after the implants installation and were euthanized 45 days 

after the implants installation; Group 5FU15/30D (n=10) – The animals received the first 5-FU 

chemotherapic shot 15 days after the implants installation and were euthanized 30 days after the 

implants installation. Group 5FU15/45D (n=10) – The animals received the first shot of 5-FU 

chemotherapic 15 days after the implants installation and were euthanized 45 days after the implants 

installation. Group C30/45D (control; n=10) received the first OS shot 30 days after the implants 

were installed and were euthanized 45 days after the implants installation. Group 5FU30/45D (n=10) 

– the animals received the first 5-FU chemoterapic shot 30 days after the installation of the implants 

and were euthanized 45 days after the implants installation. Both left and right tibias were collected 

and fixed in buffered formalin 4% and 70% ethanol respectively. The pieces were processed to do 

the biomechanical, microtomography, histomorphometry, histochemistry and immunohistochemistry 

evaluation. At the biomechanics and histomorphometry analyses the group 5FU15/30D got results 
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below the 5FU15/45D(p<0.05) and 5FU30/45D(p<0.05) groups, as in the 

analyses microtomography the group 5FU15/30D presented less osseous volume when compared to 

the 5FU15/45D(p<0.05) group, and the C15/30D group presented less osseous volume when 

compared to C30/45D(p<0.05) group. The histochemistry analyses of the 5FU15/30D group 

presented less quantity of mature collagen fibers when compared to C15/30D(p<0.05) e 

5FU15/45D(p<0.05) groups. At the immunohistochemistry evaluation of the TRAP marker wasn’t 

found any differences between the groups, but the OCN marker on 5FU15/30 group presented a low 

standard of immunostaining when compared to the other groups. It concludes that when the 

chemotherapy with 5-FU is accomplished during osseointegration it has no negative influence 

on peri-implant tissues. 

 

Key-words: osseointegration, chemotherapy, dental implants. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2016) haverão 596.070  novos 

casos de Neoplasias malignas no território nacional, dentre esses 61200 serão tumores de próstata, 

57.960 tumores de mama e 22.780 serão lesões de tecido sanguíneo (leucemias e linfomas). Os 

tumores da cabeça e do pescoço representam o quinto câncer mais frequente no mundo, sendo 

estimado que anualmente ocorram 500.000 novos casos (GRANSTRÖM, 2005), sendo que só no 

Brasil as estimativas para 2016 são de 15.490 novos casos (INCA, 2016). A radioterapia, 

quimioterapia e excisão cirúrgica são as três modalidades terapêuticas que combinadas ou usadas 

isoladamente constituem o tratamento de tumores malignos (BUDDULA et al, 2012). 

A quimioterapia baseia-se na administração sistêmica de fármacos dirigidos contra certos 

grupos moleculares e o objetivo das drogas usadas em quimioterapia é destruir ou causar um atraso 

na divisão das células com proliferação acelerada (PETERSON et al., 2005). Os fármacos agem 

tanto nas células tumorais, como nas células com metabolismo acelerado como, por exemplo, as 

células do epitélio gastrointestinal, incluindo as da cavidade bucal (PETERSON et al., 2005). 
 

Os agentes quimioterapêuticos atrasam a migração das células para o local danificado, 

diminuem a formação da matriz de reparo no dano tecidual, reduzem a produção de colágeno, 

comprometem a proliferação de fibroblastos e inibem a contração das feridas (GUO et al., 2010). 

Além disto, enfraquecem o sistema imunológico do paciente, impedindo a reposta imune-

inflamatória das feridas aumentando  assim a possibilidade de infecção (GUO et al., 2010). Alguns 

dos efeitos sistêmicos causados pela quimioterapia são: fadiga geral, astenia, náuseas, vômitos, 

diarreia, obstipação, anorexia, hipotireoidismo, hiperglicemia, toxicidade cardíaca e toxicidade 

dermatológica (BARTON, 2011).
 
 Estes fármacos induzem neutropenia, anemia e trombocitopenia, 

tornando a zona da ferida mais vulnerável e mais susceptível a hemorragia descontrolada (GARG e 

GUEZ, 2011). Como efeito secundário tardio, as alterações vasculares, causadas pelos agentes 
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quimioterapêuticos, conduzem à má-nutrição óssea, o que leva a um estado semelhante à osteoporose 

(KOVÁCS, 2001), tornando assim necessário a investigação sobre seus efeitos na osseointegração. 

Os fármacos quimioterapêuticos mais frequentemente administrados são: 5-Fluororacil (5-

FU), cisplatina, metotrexato, bleomicina e vincristina (GRANSTRÖM, 2005; GRANSTRÖM, 2007). 

O 5-FU é o fármaco mais associado à mucosite, durante a quimioterapia, pois é um análogo que 

interfere na síntese de DNA, provocando a destruição de células que se desenvolvem rapidamente 

como, por exemplo, células tumorais e também células da mucosa. Estas lesões ulcerativas podem 

ocorrer ao longo do trato gastrointestinal e, geralmente são tão dolorosas que podem fazer com que o 

paciente não consiga ingerir alimentos (GARG e GUEZ, 2011). Nas células da linhagem 

osteoclástica o efeito do 5-FU parece ser diferente de sua ação sobre as células da linhagem 

osteoblástica. O 5-FU provoca severa mielossupressão, o que pode afetar os precursores dos 

osteoclastos, no entanto, tais células possuem os denominados precursores quiescentes, os quais são 

altamente resistentes ao 5-FU e se mantem viáveis e capazes de se diferenciar após tratamento com 

esta droga (MIZOGUCHI et al., 2009).  Além disto,  o  5-FU  pode induzir uma condição 

inflamatória no tecido ósseo por alterar os níveis de citocinas pró-inflamatórias capazes de recrutar 

osteoclastos, sugerindo que este quimioterápico pode aumentar a presença de osteoclastos no tecido 

ósseo (RAGHU NADHANAN et al., 2012), e  pode ser citotóxico para osteoblastos e seus 

precursores (XIAN et al., 2006). 

A osseointegração é essencial para o sucesso clínico dos implantes dentais em longo prazo, 

envolve a direta ancoragem do implante pela formação óssea sem o crescimento de um tecido fibroso 

na interface osso/implante, e representa um processo dinâmico tanto em seu estabelecimento quanto 

em sua manutenção (ALBREKTSSON et al., 2003; BLOCK et al., 2004; BERGLUNDH et al., 

2003). 
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A neoformação óssea requer o recrutamento de células multipotentes do sistema 

mesenquimal, as quais são capazes de se proliferar e se diferenciar em uma variedade de tipos de 

células, incluindo os osteoblastos (WALKER et al., 2001). Estas células osteoblásticas, por sua vez, 

estão envolvidas na diferenciação e função osteoclástica via interação célula a célula (PEREIRA et 

al., 2010).  

Embora alguns estudos tenham avaliado o prognóstico da reabilitação com implantes dentais 

em pacientes que haviam realizado quimioterapia (JAVED et al., 2010; BARROWMAN et al., 

2011), a literatura ainda carece de respostas quando se pensa em indivíduos,  que no curso de um 

tratamento odontológico invasivo, como  a instalação de implantes, tenham a necessidade de realizar 

um tratamento quimioterápico ou quando com implantes já instalados há algum tempo, deverão 

serem submetidos a quimioterapia, ou ainda em casos de tumores de cabeça e pescoço onde há 

instalação de implantes junto a cirurgia de ressecção e/ou reconstrução da lesão. 

Existem dois estudos clínicos que apontam em direções diferentes na discussão quanto à 

conduta com esses implantes, Kovacs (2001) mostrou que a quimioterapia, com cisplatina não teve 

nenhum efeito negativo na manutenção dos implantes ao longo de 10 anos, quando o implante foi 

colocado em  média 10,5 meses após a quimioterapia, enquanto um estudo anterior que investigou 

implantes convencionais com  superfície usinada e implantes tipo lamina (Karr et al., 1992) 

recomendou a remoção dos implantes antes da quimioterapia. Estes estudos apresentaram opiniões 

opostas sobre o efeito da quimioterapia na sobrevida dos implantes e revelam pouco sobre os efeitos 

da quimioterapia sobre o processo de osseointegração primária. Com  relação a estudos em animais 

são escassas as pesquisas que avaliaram a osseointegração em animais submetidos a quimioterapia 

(AL-MAHALAWYL et al., 2016). 

Diante do exposto constitui propósito do presente estudo avaliar a resposta biológica na fase 

inicial do processo de osseointegração e na fase de maturação do tecido ósseo periimplantar em tíbia 
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de ratos submetidos à quimioterapia com o 5-FU por meio de análises biomecânica, 

microtomográfica, histométrica, histoquímica, imunoistoquímica. 
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CONCLUSÃO 

Baseado na metodologia utilizada e dentro dos limites deste estudo conclui-se que quando o 

tratamento quimioterápico com 5-FU é realizado durante a osseointegração ocorre um atraso desse 

processo, no entanto quando administrado após a osseointegração não exerce influencia negativa 

sobre os tecidos periimplantares. 
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