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Resumo Geral 

Novaes, VCN. Influência de drogas quimioterápicas na evolução da periodontite 

experimental em ratos. [Tese]. Araçatuba: UNESP – Universidade Estadual Paulista; 

2017.  

Objetivo: Este estudo avaliou comparativamente a influência dos 

quimioterápicos 5-fluotouracil (5-FU) e Cisplanina (CIS) para tratamento de câncer no 

periodonto saudável, sobre a evolução da periodontite experimental (PE) e as funções 

hepáticas e renais de ratos portadores de PE submetidos ao tratamento com os 

quimioterápicos 5-FU ou CIS. Materiais e Métodos: foram utilizado 90 ratos machos 

distribuídos em 6 grupos. Grupo SPE-SS (n = 15): animais que receberam injeções de 

0,5 ml de solução salina 0.9% (SS) sem indução da PE (grupo Sham). Grupo PE-SS (n = 

15): animais que receberam injeções s de 0,5 ml de SS e indução da PE após a primeira 

injeção. Grupo SPE-5FU (n=15): animais que receberam injeções de 5-Fluorouracil (5-

FU) sem indução da PE. Grupo PE-5FU (n = 15): animais que receberam injeções de 5-

FU e indução da PE após a primeira injeção. Grupo SPE-CIS (n = 15): animais que 

receberam injeções Cisplatinas (CIS) sem indução da PE. Grupo PE-CIS (n = 15): 

animais que receberam injeções de CIS e indução da PE após a primeira injeção. Para 

indução da PE foi adaptado um fio de algodão número 24 ao redor dos primeiros 

molares inferiores direito e esquerdo. Decorridos 07, 15 e 30 dias após a primeira 

injeção intraperitoneal (SS ou quimioterápicos) os animais foram eutanaziados. Foi 

realizada coleta sanguínea para análises hematológia e bioquímicas de aspartato 

aminotransferase (AST), alamina aminotransferase (ALT), creatinina e uréia 

previamente as injeções e aos 07 e 30 dias, totalizando 60 dos 90 ratos. Foram coletadas 

as mandíbulas contendo os primeiros molares inferiores e processadas de acordo com as 

análises propostas. Para a análise fotométrica avaliou-se a perda óssea alveolar ao redor 
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do primeiro molar inferior. Para a análise de microtomografia computadorizada (µCT) 

avaliou-se a porcentagem de volume de tecido ósseo (PVTO) na região de furca. As 

hemimandíbulas contralaterais foram utilizadas para análises histomorfométrica e 

imunoistoquímicas na região de furca e avaliou-se a porcentagem de área sem osso 

(PASO), características histológicas e análises dos biomarcadores (TRAP, RANKL, 

OPG, TNF-α, IL-1β, PCNA, BAX e HIF-1α,). Os dados obtidos foram submetidos à 

análise estatística (p<0,05). Resultado: ambos os quimioterápicos 5-FU e CIS 

contribuíram para o agravamento da evolução da PE por duas vias: aumentando a 

intensidade e duração do processo inflamatório; e diminuindo a capacidade de reparo 

tecidual por redução do “turnover” celular e vascular, resultando de forma significativa 

na maior perda óssea, que comparativamente foi maior nos animais que receberam 

aplicação sistêmica de 5-FU do que de CIS. Adicionalmente a PE associada ao 5-FU 

apresentou de maneira significante maiores níveis de ALT e AST aos 30 dias e 

associada a CIS apresentou de maneira significante maiores níveis de Uréia e não 

apresentou diferença significativa nos níveis de Creatinina. Conclusão: ambos os 

quimioterápicos, 5-FU ou CIS, exacerbaram a severidade da periodontite, sendo que os 

danos periodontais causadas pelo 5-FU foram comparativamente maiores e mais 

intensos do que os causados pela CIS. Adicionalmente, podemos concluir que a PE 

agravou de forma sinérgica as condições debilitantes hepáticas e renais ocasionadas 

pelos quimioterápicos. 

 

Palavras chaves: perda óssea alveolar; doenças periodontais; quimioterapia; defeito de 

furca; modelos animais. 
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General Abstract 

Novaes, VCN. Influence of chemotherapeutics drugs on the evolution of 

experimental periodontitis in rats. [Thesis]. Araçatuba: UNESP – São Paulo State 

University; 2017.  

Objective: This study evaluated the influence of chemotherapy with 5-fluorotouracil (5-

FU) and Cisplanin (CIS) for the treatment of cancer in healthy periodontium, on the 

evolution of experimental periodontitis (EP), and liver and kidney function of rats with 

EP treated with chemotherapeutic agents. Materials and Methods: 90 male rats were 

distributed in 6 groups. Group SPE-SS (n = 15): animals that received injections of 0.5 

ml of 0.9% saline solution (SS) without PE induction (Sham group). Group PE-SS (n = 

15): animals that received injections s of 0.5 ml of SS and induction of PE after the first 

injection. Group SPE-5FU (n = 15): animals receiving injections of 5-Fluorouracil (5-

FU) without induction of PE. Group PE-5FU (n = 15): animals receiving injections of 5-

FU and induction of PE after the first injection. SPE-CIS group (n = 15): animals that 

received Cisplatin injections (CIS) without PE induction. PE-CIS group (n = 15): 

animals that received CIS injections and PE induction after the first injection. For EP 

induction a cotton thread number 24 was fitted around the first right and left lower first 

molars. After 07, 15 and 30 days after the first intraperitoneal injection (SS or 

chemotherapeutic) the animals were euthanized. Blood samples were collected for 

hematological and biochemical analyzes of AST, ALT, creatinine and urea before 

injections and at 07 and 30 days. The mandibles containing the mandibular first molars 

were collected and processed according to the proposed analyzes. For the photometric 

analysis, alveolar bone loss (ABL) around the lower first molar was evaluated. For the 

analysis of computerized microtomography (µCT) the percentage of bone tissue volume 

(PBTV) in the furcation region was evaluated. The contralateral hemimandibula were 
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used for histomorphometric and immunohistochemical analyzes in the furcation region 

and the percentage of bone-free area (PBFA), histological characteristics and 

biomarkers analysis (TRAP, RANKL, OPG, TNF-α, IL-1β, PCNA, BAX and HIF-1α). 

Data were submitted to statistical analysis (p <0.05). Results: Both chemotherapy 5-FU 

and CIS contributed to the worsening of the evolution of EP by two routes: increasing 

the intensity and duration the inflammatory process; and decreased tissue repair ability 

by reducing cell and vascular turnover, resulting in significantly greater bone loss, 

which was comparatively higher in animals treated with 5-FU than in CIS. Additionally, 

5-FU associated PE significantly increased ALT and AST levels at 30 days and 

associated CIS significantly increased Urea levels and showed no significant difference 

in Creatinine levels. Conclusion: both chemotherapy, 5-FU or CIS, exacerbated the 

severity of periodontitis, and periodontal damage caused by 5-FU was comparatively 

bigger and faster than those caused by CIS. In addition, we can conclude that PE has 

synergistically aggravated the liver and kidney debilitating conditions caused by 

chemotherapy. 

 

Key words:  alveolar bone loss, periodontal disease; chemotherapy; furcation defect; 

animal models. 
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  Introdução Geral 

Introdução Geral 

Proporcionar qualidade de vida aos pacientes submetidos ao tratamento 

oncológico é uma busca constante, principalmente após o aumento da expectativa de 

vida obtida pelas novas terapias de combate ao câncer. Por outro lado, a OMS estima 

que o aparecimento anual de novos casos de câncer irá aumentar dos 14 milhões 

registrados em 2012 para 22 milhões dentro das próximas duas décadas (WHO 2014). O 

tratamento convencional para o câncer é baseado, atualmente, em três importantes 

modalidades: cirurgia, radioterapia e quimioterapia citotóxica. A retirada cirúrgica de 

um tumor primário é um tratamento necessário e efetivo para um grande número de 

tipos de câncer (SHURIN, 2009). Já a terapia com quimioterapia citotóxica se baseia na 

administração de uma dose máxima tolerável das drogas escolhidas, com o objetivo de 

promover a erradicação do maior número de células tumorais. O principal efeito 

adverso da quimmioterapia está relacionado com a toxicidade aguda e acumulada para 

os tecidos normais, incluindo as células do sistema imune. Assim, a quimioterapia 

convencional está comumente associada com uma variedade de efeitos colaterais, 

inclusive mielossupressão e diminuição da viabilidade e número de células (SALTZ & 

KEMENY, 1996; HALF & ARBER, 2009). 

Dentre os diversos quimioterápicos empregados no tratamento de câncer, o 5-

Fluorouracil (5-FU) e a Cisplatina (CIS) são drogas amplamente utilizadas durante a 

quimioterapia (TAYLOR et al., 1994; LORCH et al., 2011; VERMORKEN et al., 

2014), sendo que a CIS também pode ser utilizada durante a radioterapia em razão do 

seu potencial radiossensibilizador (DEWIT, 1987). A CIS é um composto com ampla 

atividade antineoplásica, sendo utilizada no tratamento de vários tipos de cânceres, 

dentre os quais os de testículo, pulmão, ovário, esôfago, cabeça e pescoço, mama e o 
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carcinoma de bexiga (WANG & LIPPARD, 2005; PANG et al., 2007; ZHANG et al., 

2009). A molécula de cisplatina possui um átomo central de platina rodeado por dois 

átomos de cloro e dois grupos amônia e torna-se ativa pela reação de moléculas de água 

com os íons cloreto, reagindo, assim, com biomoléculas como DNA, RNA, proteínas e 

membranas fosfolipídicas (WANG & LIPPARD, 2005; CHO et al., 2008). Sabe-se que 

a atividade antitumoral da cisplatina é resultado da sua interação com o DNA. Esta 

molécula ao entrar na célula, sofre reações que deixam a platina disponível para se ligar 

a bases do DNA e formar vários tipos de aductos que podem dar origem a ligações 

cruzadas intra e intercadeia (WOZNIAK et al., 2004; WANG & LIPPARD, 2005; 

RABIK & DOLAN, 2007). As alterações mais frequentemente observadas no DNA são 

os aductos entre guaninas adjacentes, que representam cerca de 65% de todas as lesões; 

25% são representadas por aductos entre guanina e adenina e o restante é formado por 

ligações cruzadas intercadeias (KARTALOU & ESSIGMANN, 2001; RABIK & 

DOLAN, 2007; KOBERLE et al., 2010). Os aductos cisplatina-DNA podem inibir 

processos celulares fundamentais que incluem replicação, transcrição, tradução e reparo 

de DNA (WOZNIAK et al., 2004; CHO et al., 2008).  

Com relação ao 5-FU, este é um antimetabólito do tipo análogo da pirimidina, 

com amplo espectro de ação contra tumores sólidos de cabeça e pescoço, trato 

gastrointestinal, ovário, fígado, cérebro e mama (ARIAS, 2008). Após sua entrada na 

célula, o 5-FU interfere com o metabolismo dos nucleosídeos e é incorporado a todas as 

classes de RNA por meio da RNA-polimerase. Adicionalmente, o fluorouracil forma o 

monofosfato de fluorodesoxiuridina (FdUMP), que incorporado a timidilato sintase leva 

a inibição desta enzima impedindo a síntese de timidilato, que é um precursor 

necessário do DNA. A ação do 5-FU sobre o DNA e o RNA promove a toxidade e 
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morte celular (NOORDHUIS et al., 2004; ARIAS, 2008; WISNIEWSKA-

JAROSINSKA et al.; 2011). 

Os quimioterápicos antineoplásicos atuam no metabolismo das células que 

possuem rápido crescimento e proliferação, como as células cancerígenas, induzindo 

sua apoptose (GUCHELAAR et al., 1998; ARIAS, 2008). A falta de especificidade na 

sua biodistribuição sistêmica faz com que estas drogas atinjam tanto as células alvo 

como as células saudáveis que possuem alto índice mitótico (ARIAS, 2008).  Desta 

forma, a cavidade oral é alvo frequente dos efeitos tóxicos dos agentes antineoplásicos 

por apresentar tecidos com rápida divisão celular, comparável aos tumores malignos. 

(GUGGENHEIMER et al., 1997; MCGUIRE, 2002; NAIDU et al., 2004). No 

periodonto, o epitélio juncional é responsável pela adesão dentogengival e tem um papel 

fundamental na defesa dos tecidos periodontais (TSUKAMOTO et al., 2012). Por ser 

um tecido com rápida proliferação ele pode ter sua renovação comprometida pela ação 

dos quimioterápicos, o que pode favorecer a penetração e contaminação dos tecidos 

mais profundos, incluindo os que compõem o periodonto de inserção. Por outro lado, o 

5-FU pode bloquear a proliferação de osteoblastos e induzir sua apoptose em placas de 

crescimento ósseo (XIAN et al., 2006). Além desta ação, o 5-FU pode afetar o sistema 

RANK-RANKL-OPG, um dos sistemas reguladores do metabolismo ósseo, resultando 

no aumento das células clásticas TRAP-positivas (RAGHU NADHANAN et al., 2012, 

GARCIA et al., 2015). Com relação a CIS, esta promove um efeito negativo sobre a 

resposta tecidual frente a inflamação em defeitos ósseos (STINE et al., 2014). Desta 

forma, estas alterações podem favorecer o desenvolvimento da doença periodontal (DP).  

A DP é uma doença imuno-inflamatória em que o desafio microbiano induz a 

resposta inflamatória do hospedeiro, que em indivíduos susceptíveis resultará na 
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destruição dos tecidos periodontais (CEKICI et al., 2014; SANZ et al., 2017). A 

patogênese da doença periodontal pode ser influenciada tanto por fatores etiológicos 

locais como sistêmicos, sendo que drogas que interagem com a resposta imune do 

hospedeiro podem alterar sua progressão (NASSAR et al., 2009; FERNANDES et al., 

2009; ALANI & SAYMOUR, 2014). Estudos clínicos demonstraram que a 

quimioterapia provocou aumento do índice gengival (JENSEN et al., 2008; DJURIC et 

al., 2010), alterações na resposta inflamatória gengival, aumento na profundidade de 

sondagem (MAZZEO et al., 2009; DJURIC et al., 2010) e aumento dos índices de placa 

e sangramento (DJURIC et al., 2010).  Ogawa et al., 2012 constataram que a 

periodontite ocorreu com maior frequência em pacientes que receberam tratamento 

quimioterápico. Além disso, estudos concluíram que o tratamento periodontal não 

cirúrgico em pacientes submetidos a quimioterapia para tratamento de câncer é capaz de 

promover melhoras na condição periodontal (VOZZA et al., 2015; VARGAS-

VILLAFUERTE et al., 2016), porém com resultados menos favoráveis comparados aos 

pacientes com periodontite sem câncer (VARGAS-VILLAFUERTE et al., 2016).  

Contudo para entender os mecanismos pelo qual os quimioterápicos 

influenciam na patogênese da PE, são necessários estudos experimentais. Dentre os 

poucos estudos experimentais realizados, Garcia e colaboradores (2015) e Theodoro e 

colaboradores (2016) avaliaram que o tratamento sistêmico com quimioterápico 5-FU 

em animais portadores de PE resultou em maior destruição do osso alveolar na região 

de furca, maior infiltrado inflamatório e maior padrão de imunomarcação para RANKL 

(GARCIA et al. 2015; THEODORO et al. 2016), demonstrando que o 5-FU é capaz de 

agravar o desenvolvimento da PE. Além disso, foi demonstrado que o tratamento 

mecânico convencional de raspagem e alisamento radicular (RAR) não foi capaz de 

estabelecer adequado processo de reparo no periodonto comparado aos animais que não 
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receberam aplicação sistêmica de 5-FU (GARCIA et al. 2015), porém o uso de terapia 

coadjuvante à RAR como múltiplas sessões Terapia com Laser de Baixa Intensidade 

(TLBI) obteve uma melhor resposta ao tratamento da PE em ratos submetidos ao 

tratamento com 5-FU (THEODORO et al. 2016, THEODORO et al., 2017). Entretanto, 

além de maiores esclarecimentos com relação a influência do 5-FU na patogênese da 

DP, que irá colaborar com a fundamentação das terapias coadjuvantes adequadas às 

condições estabelecidas pelo quimioterápico, também existe a necessidade da avaliação 

da influência de outras drogas quimioterápicas sobre a patogênese da DP, dentre as 

quais a CIS que é amplamente utilizado no tratamento de canceres. Desta forma, é de 

suma importância o entendimento da influência dos quimioterápicos sobre a patogênese 

da DP para que se possa entender seu potencial modificador na etiologia do 

desenvolvimento da DP. 

É importante ressaltar que a frequência e a severidade das condições debilitante 

do paciente frente a quimioterapia dependem de diversos fatores associados ao paciente 

e à terapia antineoplásica. Existem variáveis importantes que aumentam a 

susceptibilidade do paciente, dentre elas temos a droga utilizada, dose e regime 

quimioterápico e intensidade da imunossupressão (EPSTEIN & SCHUBERT, 1999; 

KNOX et al., 2000; DUNCAN & GRANT, 2003; BROWN et al., 2009). Além disso, as 

drogas quimioterápicas levam alterações significativas em diferentes órgão, podendo se 

destacar as alterações em fígado e rim. O 5-FU é metabolizado no fígado e inativado 

pela enzima dihidropirimidina desidrogenase que em algumas condições pode resultar 

em toxicidade hepática (LUNENBURG et al., 2016). Além disso, após ser metabolizado 

no fígado o 5-FU é clivado em a-fluoro-b-alanina, amónia, ureia e dióxido de carbono, 

levando a nefrotoxicidade (RASHID et al.). Do mesmo modo a CIS é reconhecidamente 

capaz de causar nefrotoxicidade (KARASAWA & STEYGER, 2015), principalmente 
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em razão do rim absorver a cisplatina em concentrações mais elevadas em comparação 

com outros tecidos (PABLA et al., 2009; FILIPSKI et al. 2009). Por outro lado, a DP 

pode exercer efeitos sobre o fígado por meio das bactérias patogênicas, mediadores pró-

inflamatórios e estresse oxidativo (HAN et al., 2016), e sobre a função renal pelo 

aumento da carga inflamatória sistêmica, ocasionando alterações na albumina sérica e 

níveis de proteína C-reativa (DA COSTA et al., 2015; YOSHIHARA et al., 2017). 

Deste modo, a DP em conjunto com os efeitos deletérios dos quimioterápicos sobre 

esses órgãos podem comprometer ainda mais as condições hepáticas e renais e aumentar 

a debilidade do paciente.  

Diante da grande preocupação em elucidar detalhadamente a associação da 

influência dos quimioterápicos com a DP, o objetivo do presente estudo foi avaliar os 

efeitos dos quimioterápicos nos tecidos periodontais normais e sobre a evolução da PE e 

o efeito sinérgico dos quimioterápicos e PE sobre as funções hepáticas e renais. 

Portanto, no capítulo 1 foi proposto avaliar a influência dos quimioterápicos 5-FU e CIS 

nos tecidos periodontais normais e sobre a evolução da doença periodontal em animais 

portadores de periodontite experimental (PE) do ponto de vista histomorfométrico, 

imageológico pela análise de microtomografia computadorizada (µCT), 

imunoistoquímico para detecção de TRAP, um biomarcador de osteoclastos, RANKL, 

um regulador positivo da reabsorção óssea; OPG, um regulador negativo da reabsorção 

óssea; TNFα e IL-1β, marcadores pró-inflamatórios; PCNA, um marcador de 

proliferação celular;  HIF-1α regulado pela hipóxia tecidual; e BAX, o produto proteico 

de um oncogene pró-apoptótico. No capítulo 2 foi proposto o efeito sinérgico da PE 

associada aos quimioterápicos 5-FU ou CIS sobre as funções hepáticas e renais. Deste 

modo, as alterações no fígado foram avaliadas pelos níveis séricos das enzimas 
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Aspartato Aminotransferase (ALT) e da Alanina Aminotransferase (AST) e as funções 

renais foram avaliadas pelos níveis séricos de Creatinina e Uréia.  
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