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RESUMO 

 

O câncer colorretal (CCR) é um dos 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil. A 

terapia consiste na remoção cirúrgica e em alguns casos, a quimioterapia adjuvante, 

composta de 5-fluorouracil e outros fármacos associados. O 5-FU, apesar de 

amplamente utilizado, provoca uma série de efeitos adversos, relacionados à 

toxicidade renal, cardíaca, hepática e mucosite. Nesse contexto, a ferramenta do 

planejamento de pró fármacos é uma alternativa para a redução das propriedades 

indesejadas dos fármacos. Assim, o objetivo deste trabalho foi comprovar a hipótese 

da diminuição da toxicidade do 5-FU pela taurina, aminoácido com propriedades anti-

inflamatórias e antioxidante, para a obtenção de pró-fármacos derivados.  Para isso, 

ratos Wistar foram submetidos ao modelo de carcinogênese de cólon induzida por1,2-

dimetilhidrazina (DMH), e tratados com a associação (5-FU+TAU) por 8 dias, na 20° 

semana pós indução. Os resultados demonstraram que a taurina inibe a formação de 

criptas aberrantes e atua sinergicamente com 5-FU reduzindo a quantidade das 

mesmas.  Além disso, o grupo tratado com 5-FU isolado apresentou aumento de 28% 

no número de tumores, enquanto a TAU isolada promoveu 64% menos neoplasias 

que o controle. Na associação a redução na incidência alcança 86%, sendo nenhuma 

das neoplasias classificados como adenocarcinomas (tumor invasivo), enquanto TAU 

isolada apresenta 50%, e 5-FU 70% de adenocarcinomas entre as neoplasias. Os 

resultados demonstram que a TAU e o 5-FU apresentam efeito quimioterápico e 

podem ser utilizados na construção de pró-fármacos. Assim, foram realizadas várias 

tentativas sintéticas, porém sem a obtenção dos mesmos. 

Palavras-chave: 5-fluorouracil; taurina; câncer colorretal; 1,2-dimetilhidrazina.
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ABSTRACT 

 

Colorectal cancer is one of the ten most incident types of cancer in Brazil. Its treatment 

consists of surgical intervention and, in some cases, adjuvant chemotherapy, using 5-

fluorouracil (5-FU) associated with other drugs. Although extensively used, 5-FU 

presents several adverse effects, related to renal, cardiac and hepatic toxicity and 

mucositis. In this context, the search of new drugs is an alternative to reduce some 

undesired properties of the drug. Thus, the objective of this work was to prove the 

hypothesis of the reduction of toxicity of 5-FU by taurine, amino acid with anti-

inflammatory and antioxidant properties, to obtain derivative prodrugs. For this, Wistar 

rats were submitted to the colon carcinogenesis model induced by 1,2-

dimethylhydrazine (DMH) and treated with the combination (5-FU + TAU) for 8 days at 

the 19th week post induction. The results have demonstrated that taurine inhibits the 

formation of aberrant crypts foci and acts synergistically with 5-FU. In addition, the 

group treated with 5-FU alone showed a 28% increase in the number of tumors, 

whereas the isolated TAU promoted 64% fewer neoplasms than the control. In the 

association, the reduction in incidence reaches 86%, none of the neoplasms classified 

as adenocarcinomas (invasive tumor), while isolated TAU presents 50%, and 5-FU 

70% of adenocarcinomas between neoplasms. Thus, the association results have 

demonstrated that the two substances presented a chemotherapic effect and can be 

used to obtention of prodrugs. Thus, several attempts have been tried, but without 

obtaining them. 

Keywords: 5-fluorouracil; taurine; colorectal cancer; 1,2-dimethylhydrazine. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2015 cerca de 8,8 milhões de pessoas vieram à óbito devido a 

algum tipo de câncer (1). O câncer colorretal (CCR) acomete as regiões anatômicas 

do cólon e do reto. No Brasil, a estimativa para o ano de 2018 é o surgimento de 

aproximadamente 36.360 novos casos (2). 

A origem mais incidente do CCR é a esporádica, que representa cerca de 80% 

dos casos (3,4). É caracterizada pelo surgimento de tumores devido à exposição a 

agentes externos e comportamentais, que promovem mutações somáticas levando à 

formação de tumores (5–7). 

O processo de carcinogênese envolve três etapas: iniciação, promoção e 

progressão. Durante a fase de iniciação, na presença do agente promotor, ocorrem 

as alterações nos genes, gerando células chamadas de iniciadas. Nesta fase não é 

possível verificar alterações clínicas (8,9). Na fase de promoção, após a ação do 

agente promotor, ocorre a expansão clonal seletiva das células alteradas, formando 

uma lesão pré-neoplásica (9). Por vezes, pode haver interrupção do processo, uma 

vez que seja desencadeado o processo de apoptose dessas células, o que está 

relacionado ao fator fisiológico de defesa de cada organismo. Já na fase de 

progressão, observa-se a autossuficiência e proliferação celular desordenada, esta 

fase é irreversível e leva às manifestações clínicas da doença (8,9).  

O principal mecanismo molecular envolvido na carcinogênese colorretal é a 

via adenoma-carcinoma. Ocorre mutação no gene APC, promovendo aumento da B-

catenina intracelular e, consequentemente, da proliferação celular. Em seguida, 

ocorrem outras mutações em K-Ras e genes como p53, que promovem alterações 

grosseiras nos genes, características do processo de adenocarcinoma (6,10,11). 
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De modo geral, o tratamento do CCR consiste na remoção cirúrgica da porção 

afetada do cólon e a quimioterapia, composta de 5-fluorouracil e outros fármacos 

associados (6,12,13). O 5-FU é um fármaco antimetabólito, análogo da uracila, capaz 

de promover a incorporação do seu análogo fluoronucleotídeo durante o processo de 

síntese de DNA e RNA. Isso promove a interrupção da síntese de nucleotídeos e 

aciona o processo de apoptose (14–19). Apesar da ampla utilização, o 5-FU provoca 

uma série de efeitos adversos, como toxicidade cardíaca, renal e hepática. Além 

disso, provoca mucosite, aumentando a fragilidade tecidual e reduzindo a eficácia da 

absorção intestinal (redução no tamanho das microvilosidades), e aumenta a 

permeabilidade da membrana das células da mucosa. Isso faz com que esses 

pacientes apresentem casos de sepse e por vezes, sejam levados à óbito (18,20).  

A pesquisa de novos fármacos é um processo complexo, em que, às vezes, 

apesar de se obter um fármaco ativo, este apresenta uma série de inconvenientes, 

como problemas farmacocinéticos, farmacotécnicos ou efeitos adversos (21–23). 

Dessa forma, estratégias de modificação molecular são utilizadas para melhorar o 

perfil do fármaco, uma delas é a obtenção de pró-fármacos. Essa estratégia envolve 

a incorporação de um grupo lábil ao fármaco original, que ao ser metabolizado in vivo, 

libera o fármaco ativo para promover sua ação farmacológica. Os pró-fármacos 

recíprocos são aqueles em que o grupo lábil também possui atividade biológica 

(21,23–25). 

A taurina, um aminoácido considerado semi-essencial, possui ampla atividade 

anti-inflamatória e antioxidante descrita na literatura (26–28). Recentemente, 

pesquisadores evidenciaram o efeito protetor da taurina reduzindo os efeitos adversos 

de fármacos utilizados na terapia de diversos tipos de câncer, como a doxorrubicina e 

a cisplatina (29–31). Além disso, o aminoácido apresentou atividade biológica frente 
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à diversos tipos de tumores, como mama, fígado, cólon e tumor ascítico de Ehrlich, 

tanto como protetor de carcinogênese quanto redutor de proliferação das células 

tumorais (32–38).  

A DMH (1,2- dimetil-hidrazina) é um agente indutor amplamente utilizado em 

modelos de carcinogênese química de cólon e apresenta especificidade quanto a 

formação e tumores de cólon em roedores. Chamado de pró-carcinógeno, essa 

substância é metabolizada in vivo e promove a formação de neoplasias no cólon (39). 

Nesse contexto, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito da taurina 

quando associada ao 5-FU no tratamento do câncer de cólon induzido quimicamente, 

avaliando se ocorre redução de efeitos adversos do 5-FU, bem como verificar se o 

aminoácido apresenta atividade antitumoral neste modelo animal. Além disso, a partir 

desta prova de conceito, objetivou-se o planejamento e obtenção de pró-fármaco 

recíprocos de 5-FU e taurina. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Câncer colorretal (CCR) 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 8,8 

milhões de pessoas morreram de algum tipo de câncer no ano de 2015, o que 

representou cerca de 13% das causas de mortes no mundo (1). 

O câncer colorretal (CCR) acomete as regiões do cólon e reto e está entre os 

que mais causam mortes, no ano de 2015 foram cerca de 774 milhões de óbitos pela 

doença no mundo (40). No Brasil, a estimativa em 2018 é de aproximadamente 36.360 

novos casos, sendo 17.380 homens e 18.980 mulheres (Figura 1) (2). 

 

 

Figura 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2018 por 

sexo, exceto pele não melanoma (Adaptado de INCA (2018)(41)). 

 

Os casos de CCR podem ser de origem hereditária, quando relacionados à 

suscetibilidade genética; e esporádicos, quando causados devido a mutações 

somáticas (3,4). 

O CCR de origem hereditária representa cerca de 15 a 30% dos casos e as 

principais síndromes são: polipose adenomatosa familiar (PAF) e a síndrome de Linch 

(6,42). A PAF caracteriza-se como uma mutação autossômica dominante, em que há 

mutação no gene APC (Adenomatous polyposis coli), que leva a formação de vários 
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adenomas ao longo do cólon. Geralmente acomete pessoas com menos de 30 anos 

e a quantidade de adenomas tende a aumentar em número com o passar da idade. 

Cerca de 100% desses pacientes evoluem para adenocarcinoma, por isso realiza-se 

a colectomia completa como tratamento (6,42,43). No entanto, mesmo após esse 

procedimento, podem surgir novos tumores em outros locais do organismo, como 

estômago, pâncreas, tireoide e sistema nervoso central (6,44). 

A Síndrome de Linch, também conhecida como câncer colorretal não-

polipoide hereditário (CCNPH), é causada por mutações em genes responsáveis pelo 

sistema de reparo durante a replicação de DNA (6,42). Esses genes são chamados 

mismatch, os tipos mais envolvidos são MSH2 e MLH1. Durante o processo de 

replicação, quando ocorre replicação de sequência de DNA repetidas, os chamados 

DNA microssatélites, o sistema de reparo ineficiente leva ao acúmulo dessas 

sequencias não-codificantes, gerando a CCNPH (6,42,43). A idade média dos 

pacientes é entre 41 e 54 anos (43). 

Já os casos de CCR esporádicos, envolvem uma série de fatores indutivos, 

como microrganismos, radiação (solar, nuclear, ionizante, ultravioleta) e fatores 

comportamentais (tabagismo, etilismo, má alimentação, inatividade física) (5–7).  

A carcinogênese do CCR é dividida em três etapas: iniciação, promoção e 

progressão (figura 2). A etapa de iniciação é caracterizada pela exposição ao agente 

carcinogênico (iniciador) e alteração do DNA, levando a produção de células iniciadas 

(8,9,45). Na etapa de promoção, ocorre a expansão clonal seletiva das células 

alteradas geneticamente. Nesta fase se observa formação de lesão pré-neoplásica, 

embora a retirada do estímulo possa reverter o processo de carcinogênese nesta fase 

(8,9,46). 
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Figura 2. Fases da carcinogênese de cólon e a sequência adenoma-adenocarcinoma (Adaptado de 

Pino e Chung, 2010 (47); Tetsuji Takayama et al., 1998(49)). 

 

Na fase de progressão, o tecido é resistente à fatores pró-apoptóticos e ocorre 

a proliferação desordenada das células. Esta fase não é reversível e dará origem às 

manifestações clínicas (8,9).  

Atualmente, para o câncer colorretal as principais vias moleculares de 

formação tumoral são: a instabilidade cromossômica e instabilidade nos 

microssatélites. Esta última está relacionada ao sistema de reparo mismatch, 

característico da síndrome de Linch, e representa somente 15% dos casos de CCR 

(50).   

A primeira, a via da instabilidade cromossômica é a mais comum, responsável 

por cerca de 80% dos casos de CRC esporádico, também conhecida como via APC/β-

catenina ou via clássica, sendo caracterizada pela sequência adenoma-

adenocarcinoma (6,51). O processo envolve mutação na via canônica Wnt, que é 

relacionada à proliferação celular. Inicialmente ocorre mutação no gene que codifica 

a proteína APC (Adenomatous polyposis coli), que é responsável pela clivagem e 

degradação da β-catenina no citoplasma da célula. Isso promove o acúmulo de  β-
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catenina  e sua translocação para o núcleo, levando a transcrição de genes 

relacionados a proliferação celular e promovendo a formação de um adenoma precoce 

(figura 2)(6,47). Tardiamente também se verifica ativação do proto-oncogene K-RAS 

(Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog), envolvido no crescimento tecidual e 

inibição do processo de apoptose. Depois, observa-se a formação de processos 

neoplásicos malignos (adenocarcinomas), e surgem mutações em outros genes anti-

apoptóticos como SMAD-2, SMAD-4 e p53, gerando mutações adicionais e alterações 

cromossômicas grosseiras (6,47,52,53). 

 

Diagnóstico e tratamento do CCR 

O diagnóstico da doença compreende no exame físico em que os pacientes 

relatam dor abdominal, perda de sangue nas fezes e exames bioquímicos detalhados 

em que se pode verificar anemia. A confirmação do diagnóstico é feita através da 

colonoscopia e do exame histopatológico (7,13).  

O maior obstáculo na quimioterapia do câncer são os e efeitos decorrentes da 

falta de seletividade dos fármacos, o que faz com que esses apresentem uma série 

de efeitos tóxicos, principalmente para células de ciclo de vida rápido, como as do 

sistema digestório (15). De maneira geral, os quimioterápicos aumentam o estresse 

oxidativo e induzem o processo inflamatório, causando danos e modificação na 

estrutura de macromoléculas, que por sua vez ocasionam a desregulação de diversos 

processos fisiológicos (54,55). 
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Órgãos como pulmões, coração e rins frequentemente sofrem de efeitos 

adversos considerados irreversíveis. Outra dificuldade é a ineficiência terapêutica, em 

que os tumores são resistentes ao quimioterápico, isso ocorre principalmente em 

estágios avançados da doença, e em casos de tumores metastáticos (15,18). 

A susceptibilidade individual é outro fator agravante no tratamento, que torna 

necessário o cuidado com o ajuste posológico e esquema de administração. A 

presença de comorbidades também dificulta o processo curativo/paliativo (15). 

A tratamento do CCR é dependente do estadiamento do paciente, de acordo 

com os achados histopatológicos e a extensão da lesão. Para isso, utiliza-se o critério 

TNM (Tumor, Limph nodes and Metastasis) para avaliação do estágio do paciente e 

escolha da terapia apropriada. A figura 3 mostra o critério TNM, em que se observa 

que o tratamento quimioterápico é utilizado impreterivelmente no estágio III, em que o 

tumor do cólon pode estar em T1 a 3, mas há comprometimento de um dos linfonodos 

próximos (N1). Nos estágios anteriores a quimioterapia pode ou não ser utilizada, 

avaliando-se cada caso especificamente (56). 
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Figura 3. Estadiamento do CCR e quimioterapia adjuvante (Adaptado de Czito et al., 2016 (56)). 
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O tratamento do CCR inclui a remoção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia, 

sendo incomum a utilização de um método único. De qualquer modo, o objetivo do 

tratamento é gerar resposta curativa, melhora da qualidade de vida ou mesmo 

aumento da sobrevida do paciente (7,57). No Brasil, a quimioterapia é dependente do 

tipo de neoplasia, tem duração de 3 a 12 meses, sendo indicada de acordo com o 

estádio tumoral e variando os intervalos entre as administrações (7,57). 

A quimioterapia disponível tem efeito adjuvante, é utilizada em casos 

específicos, e o padrão de tratamento é composto de 5-fluorouracil (5-FU) e 

associações (13). 

O 5-fluorouracil é um antineoplásico, análogo da uracila (Figura 4), uma base 

nitrogenada indispensável na síntese de DNA e RNA. Sintetizado pela primeira vez 

em meados de 1957 por Charles Heidelberger, é o fármaco padrão para tratamento 

do câncer de cólon (15).  

. 

 

Figura 4. Estrutura química do 5-fluorouracil. 

 

Seu mecanismo de ação envolve a formação de metabólitos 

fluoronucleotídeos, por isso pertence à classe dos antimetabólitos. In vivo, esses 

fluoronucleotídeos são erroneamente incorporados à síntese do material genético, 

induzindo o processo de morte celular. Amplamente utilizado na terapia do câncer,  

sua principal indicação são tumores sólidos, como câncer colorretal, câncer de cabeça 

e pescoço, mama, próstata, fígado, pâncreas e carcinoma geniturinário (16–18,58).  
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De modo geral, o mecanismo de ação do 5-FU  envolve a incorporação do 

derivado fluoronucleotídeo à síntese de RNA e DNA no lugar da uracila, o que 

ocasiona interrupção na síntese de nucleotídeos e aciona o processo de apoptose 

celular (14–19). Seu metabolismo ocorre através de duas vias competitivas: a 

anabólica, responsável pela atividade biológica e a catabólica, responsável pelos 

mecanismos de eliminação do fármaco (15,17). A via anabólica é um processo 

complexo e envolve a adição de uma ribose e três grupos fosfatos, podendo ocorrer 

através de três vias alternativas, conforme observa-se na Figura 5. A principal delas, 

envolve a enzima timidilato sintase (TS), que em condições normais é responsável 

pela adição de um grupo metila à uracila (seu substrato natural), formando a timina 

(18). No caso do 5-FU, através desta via ocorre a adição de uma ribose ao 5-FU 

gerando o 5-flúor-2-desoxiuridina (5-FDUrd), em seguida ocorre uma etapa de 

fosforilação, formando o intermediário 5-flúor-2-desoxiuridina-5-monofosfato (5-

FdUMP), que sofre ataque nucleofílico do átomo de enxofre do resíduo de 195 de 

cisteína da enzima TS (Figura 5) (14–19). 
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Figura 5. Metabolismo do 5-fluorouracil (Baseado em Lemke, 2013 (5)). 
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Nesse processo, forma-se um complexo ternário, composto pela enzima, pelo 

fármaco e pelo ácido fólico reduzido, que atuaria como cofator da reação, captando o 

hidrogênio da uracila. No entanto, como o flúor está substituindo o hidrogênio e sua 

ligação com o átomo de carbono é mais estável, o complexo permanece formado, 

impedindo a formação de timidina trifosforilada, que seria utilizada na síntese do DNA. 

Ainda na via anabólica, o 5-FdUMP pode ser trifosforilado e gerar o 5-flúor-

desoxiuridina-5-trifosfato (5-FdUTP) que pode ser incorporado ao DNA através da 

enzima DNA polimerase (14–19). 

Quanto aos efeitos causados na formação do RNA, o 5-FU pode ser 

convertido a 5-fluorouridina (5-FUrd) e ser trifosforilado a 5-fluorouridina-5-trifosfato 

(5-FUTP) ou pode passar por   uma via alternativa em que o 5-FdUMP é convertido a 

5-FUTP. Em ambos casos o 5-FUTP será incorporado ao RNA pela enzima RNA 

polimerase (14–19). 

A via catabólica envolve a enzima diidropiridina desidrogenase (DPD) (Figura 

5) que promove a redução dos carbonos 5 e 6 do 5-FU formando o 5,6-dihidro-5-

fluorouracil (5-FUH2). Esse intermediário sofrerá abertura do anel e seguira por outras 

vias bioquímicas que levarão à eliminação do fármaco (17,18). 

Assim como outros quimioterápicos, o 5-FU provoca diversos efeitos adversos 

graves, que incluem mucosite/estomatite, complicações cardíacas, renais, hepáticas, 

mielossupressão, síndrome do pé e mão, visão borrada e arenosidade visual, 

cansaço, queda de cabelo, problemas relacionados à reprodução, e gastrointestinais, 

como náusea, vômito, diarreia e perda de apetite (18,20). Além disso, as reações 

adversas causadas pelo fármaco são responsáveis pela interrupção do tratamento 

visando a troca do antineoplásico, ou mesmo alterações posológicas, o que 

compromete a eficácia terapêutica e prejudica o paciente (59–61). 
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A mucosite é um dos efeitos adversos mais comum e caracteriza-se por 

processo inflamatório da membrana mucosa, que ocorre tanto na cavidade oral quanto 

intestino delgado. Gera ulcerações, perda da integridade da membrana, redução no 

tamanho das microvilosidades intestinais e aumento das criptas, esse processo facilita 

a translocação bacteriana, em que há permeação das bactérias para via sistêmica. O 

risco de sepse causada pelo processo de mucosite, por vezes, é letal (18,20,62,63).  

As dosagens de 5-FU variam de acordo com o tipo de tumor, localização e 

idade do paciente. Pode ser utilizado por via tópica no tratamento de ceratoses 

actínicas e carcinomas basocelulares superficiais (18). Além disso, é utilizado por via 

intravenosa, em vários regimes de administração, variando a dosagem e o tempo de 

infusão, não excedendo 800 mg por dia (64).  

Recomenda-se a hospitalização do paciente na primeira administração, em 

virtude dos severos efeitos tóxicos decorrentes do ajuste posológico inicial, 

principalmente nos casos de infusão contínua (18,65,66). Aproximadamente 7-20% 

do fármaco é excretado em sua forma inalterada através da urina, 6 horas após a 

administração e o seu tempo de meia vida é de 16 minutos (18).  

Dificilmente utilizado em monoterapia, é associado com leucovorin (ácido 

folínico) e oxaliplatina (sal de platina) ou irinotecan (inibidor da topoisomerase), 

aumentando a resposta terapêutica (14,15,67,68). A associação do 5-FU com 

irinotecan é considerada primeira linha para o tratamento do câncer colorretal 

metastático (15).  

 

Pesquisa de novos fármacos 

Por vezes, o desenvolvimento de novos fármacos leva a obtenção de uma 

substância protótipo ativa para determinada doença, mas que apresenta propriedades 
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indesejadas ou alterações em sua biodisponibilidade, metabolismo e excreção. A 

obtenção de pró-fármacos é um processo versátil de modificação molecular, com o 

objetivo de modular a fase farmacocinética, farmacodinâmica ou a toxicidade de um 

fármaco através da ligação de dois grupos químicos, os quais são ligados por um 

grupamento lábil (estéres, amidas, azo, carbamatos) (21–23,69). 

O pró-fármaco é inativo, e deve sofrer metabolismo in vivo para ser ativado 

química ou enzimaticamente, promovendo a liberação do fármaco ativo (21–23,69). 

Existem os chamados pró-fármacos recíprocos, que representam uma classe especial 

de pró-fármacos, em que ambas subunidades liberadas na etapa de ativação 

metabólica possuem atividade biológica (transportador com atividade biológica) 

(21,23–25). 

 

Taurina 

A taurina (Figura 6), ácido 2-aminoetanossulfónico, foi inicialmente isolada 

dos ácidos biliares do boi, é o β-aminoácido semi-essencial mais abundante nos 

mamíferos. Pode ser obtido por via endógena através do metabolismo hepático da 

cisteína e metionina ou através da dieta, como a ingestão de alimentos como peixes 

e frutos do mar (70–72). 

 

Figura 6. Estrutura química da taurina. 

 

Sua síntese endógena é regulada pela disponibilidade de cisteína e pela 

necessidade corporal, além disso, pode ser produzida em menor quantidade em 



33 

Revisão da Literatura 

 

Daniela Hartmann Jornada 

outros órgãos, como cérebro, pulmões, músculo esquelético, tecido adiposo e 

glândulas mamárias (72). 

Dados obtidos a partir de um estudo com 179 gestantes sugerem que a 

placenta humana também apresenta a capacidade de sintetizar o aminoácido. Sua 

deficiência está relacionada a diversos problemas no desenvolvimento do feto, entre 

eles distúrbios na neurogênese, distúrbios da retina, problemas cardíacos, renais e de 

crescimento geral do feto (73). 

Neonatos são incapazes de sintetizar a taurina nos primeiros meses de vida, 

sendo susceptíveis a oferta do aminoácido via alimentação, especificamente o leite 

materno, que possui cerca de 40 µmol a cada 100 mL (72) 

A taurina representa cerca de 0,1% do peso corporal, sendo encontrada 

principalmente nos músculos, coração e sistema nervoso central (SNC) (74–76). 

Altamente solúvel em água (fracamente lipossolúvel), em pH fisiológico, a taurina 

encontra-se na forma ionizada, necessitando de proteínas transmembrana para ser 

absorvida para dentro da célula (transporte dependente de íons Na+ e Cl- ou H+) (72).  

As principais proteínas são os receptores TauT (Taurine Transporter), mas 

PAT1 (Proton-coupled amino acid transporter-1) também são capazes de fazer a 

captação do aminoácido circulante. Sua excreção ocorre na forma íntegra, uma vez 

que mamíferos apresentam deficiência enzimática de metabolizar a taurina, por isso 

é excretada na urina ou nas fezes juntamente com ácidos biliares (72). 

Marcinkiewicz (2014) e autores (77,78) descreveram o potencial anti-

inflamatório e inibidor do estresse oxidativo deste aminoácido. Além de atuar como 

regulador osmótico e de cálcio, possui atividade descrita no desenvolvimento da 

retina, funções cerebrais, reprodução, desintoxicação, estabilização da membrana, 
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atuação na resposta imunológica, proteção hepática e renal, atua como antidiabético, 

antimicrobiano além de apresentar potencial antimutagênico (28,72,79–83).  

 Bosquesi et al., (2018) descreveram o potencial antimutagênico da taurina 

quando coadministrada com fármacos mutagênicos, como benznidazol, 

ciclofosfamida, hidroxiuréia, metronidazol e nitrofurazona em ensaio in vivo avaliando 

a presença de reticulócitos micro nucleados. Segundo a pesquisa, a taurina foi capaz 

de reduzir a atividade genotóxica dos fármacos. O possível mecanismo está 

relacionado à  ação antioxidante da taurina, que reduziria o stress oxidativo gerado 

pela ação desses nitro compostos, impedindo a formação de radicais livres e, 

consequentemente, bloqueando possíveis danos ao DNA (figura 7) (84). 

 

 

Figura 7. Possível mecanismo de ação da taurina frente à genotoxicidade de nitro compostos 

(Adaptado de Bosquesi et al., (2018)(84)). 
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Haloaminas da taurina (TauBr e TauCl) são descritas na literatura como 

potentes inibidores de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1β e IL-6, além de 

inibirem a produção de óxido nítrico (NO) e prostaglandina E2 (PGE2) (85–88). A 

principal ação anti-inflamatória deste aminoácido está relacionada ao seu poder 

antioxidante (28). 

Nos trabalhos de Vizioli (2009) e Joo et al. (2009) também foram descritos os 

benefícios de derivados de taurina no tratamento de processos inflamatórios 

intestinais, como a colite (26,27). Segundo as pesquisas, os derivados taurínicos 

apresentam atividade anti-inflamatória superior aos padrões anti-inflamatórios 

utilizados nos trabalhos. 

Estudos in vivo e in vitro, revelaram efeito protetor de apoptose da taurina em 

linfócitos normais, reduzindo a linfopenia gerada durante a imunoterapia com IL-2, e 

aumentando sua eficácia no tratamento de melanoma (89,90). Além disso, a taurina 

apresentou efeito protetor renal em animais com nefrotoxicidade induzida por 

doxorrubicina (31). Efeito semelhante foi observado por Saad & Al-Rikabi (2002), que 

verificaram que através da suplementação do aminoácido houve redução do acúmulo 

renal de cisplatina em ratos Wistar (30). 

El-houseini et al., (2017) verificaram que a associação de taurina e curcumina 

levou a proteção da carcinogênese hepática induzida quimicamente em animais. Foi 

observada redução das alterações malignas nas análises histológicas e o tecido 

hepático do grupo tratado com a associação apresentava semelhança em relação ao 

grupo controle não-induzido.  

Em tumor ascítico de Ehrlich, a associação taurina + levamisol (in vivo) inibiu 

cerca de 57% do crescimento tumoral e 87% quando associada a ciclofosfamida, 

promovendo incremento do efeito antitumoral em ambos casos. Além disso, os 
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autores observaram a redução da proliferação celular e aumento da apoptose das 

células tumorais, indicando modulação da resposta imune induzida pelo aminoácido 

(IBRAHIM, 2018). 

Ensaio clínico com 40 pacientes adultos, demonstrou efeito quimioprotetor da 

taurina, promovendo a redução dos efeitos adversos induzidos pela quimioterapia da 

leucemia linfoide aguda. O aminoácido também promoveu aumentou na linhagem de 

glóbulos brancos e melhoria da função hepática dos pacientes (ISLAMBUCHILAR 

2015).  

Em estudo de sarcoma ovariano em camundongos, a associação da taurina 

com a doxorrubicina foi capaz de promover aumento da concentração do fármaco 

somente em células cancerosas, reduzindo o efluxo do fármaco e aumentando seu 

índice terapêutico (91).  

Em estudos realizados por Liu et al., (2018) observaram que concentrações a 

partir de 80 µM de taurina promovem apoptose em cultura de células tumorais de 

cólon (Caco-2 e SW620), e que a concentração do aminoácido é diretamente 

proporcional ao índice de apoptose observado. Segundo a pesquisa o efeito indutor 

apoptótico está relacionado ao gene MST1 (Mammalian sterile 20-like kinase 1), um 

gene ligado a formação do processo tumoral no cólon e no fígado.  

Em modelo animal de carcinogênese mamária induzida por DMBA (7,12-

dimetil-benz[a]-antraceno), a taurina (100 mg/kg) apresentou-se eficaz no efeito 

protetor da carcinogênese, regulando a função das mitocôndrias, estimulando a 

produção de enzimas antioxidantes, como SOD (superóxido dismutase), CAT 

(catalase), GPx (glutationa peroxidase), GST (glutationa-s-transferase) e GR 

(glutationa redutase), para combater os radicais livres (32). Através do mesmo modelo 

animal, os autores observaram que o aminoácido possui a capacidade de inibir o 



37 

Revisão da Literatura 

 

Daniela Hartmann Jornada 

desenvolvimento dos tumores de mama através da indução da apoptose das células 

tumorais, mediada pelo aumento de p53. A taurina promoveu a superexpressão de 

Bax, caspase-3 e 9, fatores pró-apoptóticos e inibiu Bcl-2 (anti-apoptótico)(33). 

Em cultura de células de câncer de mama (MCF-7 e MDA-MB-23) observou-

se o mesmo efeito, inclusive na linhagem MDA-23, linhagem celular modificada 

geneticamente e ausente de p53. In vivo, observou-se inibição do crescimento tumoral 

e aumento do fator de transcrição PUMA (p53-upregulated modulator of apoptosis), 

promovendo a ativação de caspase-3 e desencadeando a apoptose das células 

tumorais (92). O mesmo foi observado em células HepG2, o silenciamento do gene 

nas células tumorais hepáticas (in vitro) gerou redução significativa no efeito 

apoptótico gerado pelo aminoácido, sugerindo que o gene é um dos principais alvos 

de ação da taurina (38). 

 

Carcinogênese experimental de cólon e 1,2-dimetilhidrazina (DMH) 

A carcinogênese experimental de cólon tem como objetivo simular os eventos   

biológicos envolvidos no processo de formação do CCR. Muitas substâncias são 

utilizadas para indução química de cólon, como a 1,2-dimetilhidrazina (DMH) e o 

azoximetano (AOM) (figura 8). A DMH age como um pró-carcinógeno, pois necessita 

de bioativação para exercer sua ação carcinogênica. Sua metabolização ocorre no 

fígado e os produtos (azoximetano (AOM), metilazoximetanol (MAM) e o íon 

metildiazônio) são transportados para o cólon junto com os sais biliares, onde que 

danificam a mucosa colônica através da formação de adutos com o DNA, promovendo 

a proliferação celular, inibição da apoptose e indução de criptas aberrantes (39). 
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Figura 8. Estrutura química do DMH e AOM. 

 

As criptas aberrantes são consideradas marcadores do processo de iniciação 

tumoral (93). Naturalmente, as criptas fazem parte do cólon, e são formadas por 

células produtoras de mucinas, porém, o processo de carcinogênese promove 

alargamento da cripta, espessamento da parede, proliferação celular, aumento da 

formação de criptas dentro de um mesmo foco e redução da produção de mucinas. 

Essas criptas são chamadas de aberrantes e são passíveis de visualização em 

microscopia através de coloração específica (93,94). 

Facilmente distinguíveis das criptas normais, representam pelo menos duas 

vezes o tamanho das cripta normais circunvizinhas, suas aberturas são ovaladas, 

apresentam espessamento do epitélio, espaço pericriptal maior e não se encontram 

no mesmo plano focal das criptas normais (53,93–95). 

A DMH é considerada um agente carcinogênico completo, pois atua em duas 

fases da carcinogênese de cólon, a iniciação e a promoção.  Amplamente utilizada em 

modelos experimentais que utilizam ratos e camundongos, possui especificidade de 

ação para o cólon e age de forma dependente da dose, tempo de exposição e sexo 

do animal (39). Geralmente utilizam-se ratos F344, Wistar ou Sprague-Dawely 

machos com até 6 semanas de vida e estudos que envolvem maior tempo de 
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exposição ou maiores doses estão envolvidos com alta incidência de tumores e 

aumento de multiplicidade de criptas aberrantes (39). 

 

Hipóteses do trabalho 

1)  A taurina é capaz de exercer efeito protetor, reduzindo as reações 

adversas geradas nos outros órgãos no modelo de carcinogênese de cólon 

induzida por DMH? 

2) A taurina possui efeito sinérgico quando associada ao 5-FU no modelo de 

carcinogênese de cólon induzida por DMH? 
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3 OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Avaliar o efeito biológico da associação de 5-FU e TAU em modelo de 

carcinogênese química de cólon induzida por 1,2-dimetilhidrazina em ratos Wistar. 

Planejar, sintetizar e avaliar os pró-fármacos recíprocos de 5-FU e taurina, com o 

objetivo de reduzir ou inibir a toxicidade do 5-FU sem perda da atividade antitumoral. 

 

Objetivos específicos  

 

• Avaliação do efeito biológico da associação em modelo de 

carcinogênese química de cólon induzida por 1,2-dimetilhidrazina. 

• Síntese de dois compostos inéditos (Figura 9): 

 

 

ácido 2-((2-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-

1(2H)-il)-2-oxoetil)amino)etano-1-sulfônico 

5-FU-TAU-1(1) 

 

Ácido 2-(2-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-

1(2H)-il)acetamido)etano-1-sulfônico 

5-FU-TAU-2 (7) 

 

Figura 9. Estrutura química dos pró-fármacos planejados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Reagentes e solventes 

Brometo de bromoacetila (Sigma®), 1-hidroxibenzotriazol (HOBt) (Sigma®), 

5-fluorouracil (Sigma®), acetato de etila (Synth®), acetonitrila (Synth®), ácido 

bromoacético (Sigma®), álcool etílico (Synth®), diisopropilcarbodiimida (DIC) 

(Sigma®), dimetilformamida (DMF)(Synth®), metanol (Synth®), piridina (Synth®), 

taurina (Sigma®), terc-butóxido de potássio (Synth®), tetrahidrofurano (Synth®), 

tolueno (Synth®) e trietilamina (Synth®), formaldeído (Merck®), Xilol (Synth®), 

água destilada e água mineral, soro fisiológico (0,9% -NaCl), etanol 70%, 80%, 

90% e absoluto, Hematoxilina (Sigma®), Eosina (Sigma®), Parafina (Merck). 

 

Equipamentos 

• Agitador magnético IKA® modelo C(-)Mag HS4; 

• Aparelho de ponto de fusão capilar modelo SMP3 da Bibby Stuart Scientific®;  

• Balança analítica Marte® - modelo AY 220; 

• Balança semi-analítica Gehaka® - modelo BG 200; 

• Sistema de isolamento cromatográfico acelerado - Biotage®, Isolera OneTM-

2.3; 

• Espectrômetro de ressonância magnética nuclear Bruker® modelo DPX-300 

operando a 300 MHz para 1H e 75 MHz para 13C;  

• Espectrofotômetro de infravermelho Shimadzu® modelo IR Prestige-21;  

• HPLC Shimadzu®, modelo CBM 20A, com bomba preparativa quaternária 

modelo LC/6 – detector UV (190 nm); 

• Rotaevaporador Ika® - modelo RV10; 

• Rotaevaporador Buchi® – modelo R-215 

• Sonicador Unique® -modelo UltraSonic Cleaner. 

• Micrótomo Lupetec® MRP 2004; 
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Métodos 

4.1.1 Ensaio in vivo - Avaliação do perfil biológico da associação (5-FU e 

taurina) em modelo de carcinogênese química de cólon  

O ensaio in vivo foi realizado no biotério do departamento de Fármacos e 

Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – UNESP Araraquara. O 

protocolo da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) foi obtido e consta sob 

registro 07/2017 (Anexo I) e o experimento foi realizado segundo as a Resolução 

Normativa CONCEA (Conselho Nacional de Experimentação Animal) nº 27, de 

23.10.2015. Este ensaio simples-cego foi realizado baseando-se nas metodologias 

descritas por Moura et al. (2012), Silva Almeida et al. (2015) e El-Shemi et al. (2016). 

 

4.1.1.1 Grupos e desenho experimental 

Foram utilizados animais com cerca de quatro semanas (ratos Wistar), obtidos 

do Biotério Central do Campus da UNESP em Botucatu. Os 93 animais foram 

devidamente acondicionados em caixas específicas no Biotério de Fármacos (UNESP 

- Araraquara), onde permaneceram por quatro semanas para ambientação, sob ciclo 

claro-escuro 12/12hs, com 3-4 animais por caixa. A maravalha e a ração recebida 

pelos animais era autoclavada, para evitar infecções secundárias, a água era filtrada 

e as trocas eram feitas 3 vezes por semana. Os animais receberam ração e água ad-

libitum. 

A figura 10 apresenta o desenho experimental e as fases de indução e 

tratamento utilizadas neste experimento. 
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Figura 10. Desenho experimental dos grupos experimentais e tratamentos realizados (dados da 

pesquisa). 

 

Após o período de aclimatação, os animais foram pesados e divididos em 

grupos conforme a tabela 1. Os animais foram induzidos por via subcutânea 1,2-

dimetilhidrazina (DMH) (40mg/kg em salina, pH 6,5) duas vezes por semana por duas 

semanas, os grupos controles receberam solução salina (veículo), também por via 

subcutânea (figura 8). 
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Tabela 1. Tabela com os grupos experimentais. 

Grupo Indução Tratamento* 

C(+) – 10 animais DMH (s.c.) Veículo 
C(-) – 10 animais Veículo (salina- s.c.) Veículo 
TAU(+) – 11 animais DMH (s.c.) Taurina 
TAU(-) – 10 animais Veículo (salina– s.c.) Taurina 
5-FU(+) – 11 animais DMH (s.c.) 5-Fluorouracil 
5-FU(-) – 10 animais Veículo (salina- s.c.) 5-Fluorouracil 
5-FU+TAU(+) – 11 animais DMH (s.c.) 5-Fluorouracil e taurina 
5-FU+TAU(-) – 10 animais Veículo (salina- s.c.) 5-Fluorouracil e taurina 

*Veículo: salina via intraperitoneal (i.p.) e água via gavage. 
Taurina: 100mg/kg/dia (gavage) em água (37). 
5-FU: Ciclo 1: 4 dias de 12 mg/kg/dia (i.p.) seguido do ciclo 2: 6 mg/kg/dia por 4 dias (i.p.) em 
solução salina (98,99) 

(Dados da pesquisa). 

 

Após o período de indução, os animais foram mantidos por 19 semanas, 

então, no início da 20° semana os animais iniciaram os ciclos de tratamento. Os 

grupos TAU(+), TAU(-) receberam somente taurina por 8 dias, na dose de 100 mg/kg 

(via gavage – 25 g de TAU a cada 0,1 mL), conforme descrito por Zhang et al (2014). 

Os grupos 5-FU(+) e 5-FU(-) receberam 5-fluorouracil, em dois ciclos: 4 dias na dose 

de 12 mg/kg/dia e 4 dias na dose de 6 mg/kg/dia, por via intraperitoneal (25 g de 5-FU 

a cada 0,1 mL) (98,99). Os grupos da associação 5-FU+TAU(+) e 5-FU+TAU(-) 

receberam 5-FU e taurina. O 5-FU também foi administrado em 2 ciclos (4 dias de 12 

mg/kg/dia seguido de 4 dias de 6 mg/kg/dia – via i. p) e a taurina foi administrada 

também por 8 dias, na dose 100 mg/kg/dia por via oral (gavage) (tabela 1). 

Ao final do 8° dia de tratamento os animais foram eutanasiados em câmara 

de CO2. Este método foi escolhido pois ocorre a perda da consciência do animal, 

seguida de morte, é um método de baixo custo, e não representa limitação em relação 

ao peso do animal. Segundo as normas do CONCEA (2015), o método da 

decapitação, por exemplo, não poderia ser utilizado para ratos com peso superior a 

150 gramas. Além disso, o uso de substâncias indutoras de anestesia, poderia 
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interferir nos resultados experimentais, e por isso, foi descartado o método de 

exsanguinação (100).  

Após o procedimento de eutanásia, os órgãos (cólon, rins, fígado, baço, 

pulmões e coração) foram coletados, delicadamente lavados com solução salina e 

pesados em balança analítica. O cólon dos animais foi aberto longitudinalmente e 

fixado com alfinetes em placas de isopor. Todos os órgãos foram acondicionados em 

recipientes contendo solução de formalina 10% por 24 horas, seguido de etanol 70%.  

 

4.1.1.2 Processamento e análise do cólon 

O colón dos animais foi medido com régua e dividido em três porções: 

proximal, medial e distal, considerando-se sua proximidade em relação ao intestino 

delgado (96,101). Não foi realizada a medida de peso relativo do cólon, pois o material 

fecal na porção interna do órgão seria pesado de forma conjunta, não sendo para este 

trabalho uma fração de interesse. 

 

4.1.1.2.1 Análise macroscópica do cólon 

 

A análise macroscópica, procedimento padrão, foi realizada visando identificar 

lesões visíveis ao olho nu ou com uso de lupas de baixo aumento (1,5 a 2 x). Esse 

processo ocorre logo após a retirada do órgão ou logo após o processo de fixação, 

esse último, usado com maior frequência devido ao risco de degradação dos tecidos 

durante o tempo de análise sem a devida fixação. 

As análises macroscópicas foram realizadas com o cólon completo dos 

animais e compreenderam na contagem do número de lesões visíveis e cálculo de 

volume a partir das medidas dos nódulos. 
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4.1.1.2.1.1 Número de lesões visíveis no cólon  

Para padronização da análise do número de lesões, foram visualizadas as 

fotografias do dia da retirada dos órgãos e então contadas as lesões consideradas 

grosseiras. Assim, foram contadas as lesões caracterizadas por alteração de cor e/ou 

elevação de bordas, conforme representado pelas setas na figura 11. Para esta 

análise não foram consideradas manchas no órgão, nem as áreas de GALT (Tecido 

linfóide associado ao trato gastrointestinal) presentes nas porções proximal e distal do 

cólon. 

 

 

Figura 11. Imagem de cólon com lesões consideradas grosseiras de acordo com a padronização 

realizada (dados da pesquisa). 

 

4.1.1.2.1.2 Volume das lesões visíveis 

Para esta análise foram feitas as medidas de comprimento (C) e largura das 

lesões (L) com o auxílio de um paquímetro de 0,01 cm de precisão. O cálculo do 

volume (V) (em cm³) foi feito de acordo com a fórmula (CxL²)/2, conforme descrito por 

Cheng et al., (2014) e as lesões foram classificadas de acordo com os critérios 

descritos por de Moura et al. (2012), em pequenas (V<0,30 cm3), médias (V= 0,30-

0,60cm3) e grandes (V>0,60cm3). 
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4.1.1.2.2 Análise da formação de focos de criptas aberrantes (FCA) 

As criptas são normalmente encontradas no cólon, são estruturas compostas 

por células caliciformes (globet cells) que são responsáveis pela produção e secreção 

de mucopolissacarídeos no lúmen do cólon (103). 

Os focos de criptas (FCA) aberrantes são focos em que há cripta alteradas 

histologicamente, caracterizadas por alargamento luminal irregular, zona pericriptal e 

revestimento espessados. Por vezes, ocorre sua multiplicação dentro do foco e com 

o passar do tempo observa-se aumento da multiplicidade (aumento do número de 

criptas dentro foco), por isso são consideradas marcadores do início do processo 

tumoral no cólon. (93).  

A figura 12 (1) apresenta a imagem macroscópica da porção distal do cólon, 

corada com azul de metileno para a contagem de FCA, e a figura 12 (2) mostra em A 

focos contendo 7 e 3 criptas aberrantes, em B uma cripta normal. 

 

 

Figura 12. Imagem macroscópica do cólon distal (1). Imagem microscópica do cólon (objetiva 10x) 

(2), criptas aberrantes (A), cripta normal (B) (dados da pesquisa). 

 

Para esta análise foi utilizada a metodologia descrita por Dias et al.(2010). O 

material foi corado com de azul de metileno a 1% dissolvido em tampão fosfato salino 

(PBS), por 2 a 5 minutos e foi feita a contagem de focos (FCA) e criptas aberrantes 

(CA) de acordo com o critério estabelecido por Bird (1995) e Bird & Good 
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(2000)(93,94). Foram avaliados o número de focos e o número de criptas em cada 

foco (multiplicidade) por cólon, e a análise foi feita em 25 campos consecutivos em 

microscópio de luz, na objetiva de 10X, partindo-se da porção final e superior no 

sentido da direita para esquerda (105,106). 

Após essas análises, as amostras foram mantidas em álcool etílico 70% para 

posterior processamento e inclusão em parafina. O processamento histológico foi 

realizado no Laboratório de Estomatopatologia e no Laboratório de Patologia da 

Faculdade de Odontologia – UNESP – Araraquara, conforme descrito nos itens 

4.1.1.2.3 e 4.1.1.3. 

 

4.1.1.2.3 Processamento histológico do cólon 

O cólon foi cortado de 3mm em 3mm e os fragmentos foram alocados em 

ordem alfabética dentro dos cassetes, de modo que fosse possível identificar a 

posição em que alterações histológicas se encontravam, conforme observa-se na 

figura 13.  Em seguida os cassetes foram imersos em banhos de 1 hora com álcool 

70%, álcool 80%, álcool 90%, 2 banhos de álcool absoluto, álcool/xilol, 2 banhos de 

xilol 100% e 3 banhos de parafina. Depois do processo de desidratação e diafanização 

o material foi novamente aberto e reposicionado para inclusão em parafina, mantendo 

as posições pré-determinadas. O corte no micrótomo foi feito na medida de quatro 

micrômetros e a coloração utilizada hematoxilina/eosina (HE).  
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Figura 13. (A) Identificação dos fragmentos do cólon distal; (B) Fragmentos de cólon em ordem 

alfabética nos cassetes; (C) Lâmina pronta, contendo todos os fragmentos do cólon distal (dados da 

pesquisa). 

  

4.1.1.2.4 Análise histológica do cólon 

A análise histológica do cólon foi realizada através da quantificação de 

neoplasias (adenomas e adenocarcinomas), displasia, índice mitótico e infiltrado 

inflamatório. As outras análises foram padronizadas de acordo com a codificação dos 

achados histopatológicos para análise estatística (Anexo II). 

 

4.1.1.2.4.1 Identificação de adenomas e adenocarcinomas 

A identificação dos lesões foi feita de acordo com os critérios descritos por 

Hamilton et al. (2000), que faz a diferenciação através da presença do processo de 

invasão da camada submucosa, característica do adenocarcinoma, conforme 

observa-se na figura 14. 
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Figura 14. Imagens de microscopia para diferenciação entre adenoma e adenocarcinoma (Dados da 

pesquisa). 

 

4.1.1.2.4.2  Identificação de lesões displásicas 

A identificação e quantificação das lesões displásicas foi feita baseando-se 

em Perse e Cerar (2011), considerando-se lesão displásica a presença de pelo menos 

três dos seguintes fatores: hipercelularidade, nucléolos aumentados, policromasia, 

graus variados de estratificação, perda da polaridade, alta relação 

nuclear/citoplasmática, aglomeração nuclear, presença de muitas mitoses e/ou 

mitoses atípicas (figura 15). 

 

 

Figura 15. Exemplo de mucosa displásica (objetiva de 5x e 10x, respectivamente) (dados da 

pesquisa). 
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4.1.1.2.4.3 Processo inflamatório 

 Foram avaliados dois parâmetros quanto ao processo inflamatório: a 

caracterização do tipo de processo inflamatório do tecido mucoso (agudo, crônico e 

misto), a intensidade (leve, moderado e intenso), além da quantificação de áreas com 

infiltrado inflamatório ao longo do cólon, conforme demonstrado pela seta na figura 

16. Para esta análise, as áreas de GALT não foram consideradas, uma vez que são 

consideradas tecido linfoide normal do órgão. 

 

 

Figura 16. Área de infiltrado inflamatório (dados da pesquisa). 

 

4.1.1.2.4.4 Caracterização do epitélio do cólon 

 Verificação quanto à espessura da camada mucosa e camada muscular em: 

atrófica, normal e hipertrófica (figura 17). Além disso, foi avaliada semi-

quantitativamente a presença de muco na superfície do epitélio, em leve, moderado e 

intenso. 
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Figura 17. Aspecto da camada muscular atrófica e normal (dados da pesquisa). 

 

4.1.1.2.4.5  Cálculo do índice mitótico 

O índice mitótico é uma medida da proliferação celular tecidual, 

frequentemente é utilizado para mensurar a velocidade com que ocorre a multiplicação 

das células (108). O cálculo do índice mitótico foi realizado a partir da contagem do 

número de mitoses (figura 18) em 10 campos consecutivos, em objetiva de 40X, e 

calculando-se a média da contagem. 

 

 

Figura 18. Mitose encontrada na cripta do cólon (dados da pesquisa). 
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4.1.1.3  Processamento e análise histológica dos outros órgãos 

Após a remoção dos órgãos foi feita a lavagem com salina e pesagem, para 

obtenção da medida de peso relativo do órgão ((peso órgão/peso do animal) x100). 

Logo em seguida foram colocados em formalina 10% de 2 a 24 horas. Foi retirado um 

fragmento de cada órgão e colocado em cassetes para desidratação e diafanização, 

assim como foi feito para o cólon dos animais. Os órgãos foram inclusos em parafina 

e cortados no tamanho de 5 µM, as lâminas com os cortes permaneceram por 12 

horas em estufa de secagem e o material foi corado com HE para confecção de lâmina 

permanente. 

No baço, os parâmetros analisados foram: integridade e espessura da 

cápsula, relação entre polpa branca e polpa vermelha, aspecto da zona marginal entre 

as polpas, verificação dos folículos germinativos quanto à organização, identificação 

quanto à presença de granuloma, congestão dos vasos, presença de seios venosos 

e pigmento extra capsular. Esses parâmetros foram padronizados de acordo com o 

Anexo III para análise estatística dos dados histopatológicos do órgão.  

Outros órgãos como fígado, coração, pulmão e rim estão sendo processados. 

 

4.1.2 Análise estatística 

Quando os dados atenderam o pressuposto de normalidade foi utilizada a 

Análise de variância (ANOVA) e o pós-teste realizado para identificar a diferença entre 

os grupos foi Bonferroni. Os dados que não atenderam o pressuposto de normalidade 

(Shapiro-Wilk) foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de 

Dunn. O nível de significância utilizado para tomada de decisão foi de 5%.  
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4.1.3 Síntese dos pró-fármacos - Planejamento Estrutural 

Considerando a potente atividade antineoplásica do 5-FU e sua ampla 

utilização, objetivou-se reduzir os efeitos adversos causados pelo 5-FU ao promover 

a ligação química entre o fármaco e a taurina. Assim, o planejamento visou a obtenção 

de dois pró-fármacos recíprocos de 5-FU e taurina, para que, in vivo, os pró-fármacos 

fossem biotransformados e os efeitos de 5-FU e taurina fossem obtidos de forma 

sinérgica (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Planejamento estrutural dos pró-fármacos recíprocos de 5-FU e taurina (dados da 

pesquisa). 
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4.1.4 Metodologias sintéticas 

A figura 20 apresenta o mecanismo retrossintético utilizado para obtenção dos 

pró-fármacos 5-FU-TAU-1 (1) e 5-FU-TAU-2 (7). Foram utilizados dois espaçadores 

diferentes, a fim de verificar o que se havia alguma alteração na resposta biológica do 

receptor. 

A seguir, serão apresentadas as três metodologias para obtenção do 

intermediário do pró-fármaco 5-FU-TAU-1 (1) e uma metodologia para obtenção do 

pró-fármaco 5-FU-TAU-2 (7). 
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Figura 20. Esquema retrossintético para obtenção dos pró-fármacos recíprocos 5-FU+TAU-1(1) e 5-

FU-TAU-2 (7) (dados da pesquisa). 
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4.1.4.1 Síntese do pró-fármaco 5-FU-TAU-1(1) (ácido 2-((2-(5-fluoro-2,4-

dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-2-oxoetil)amino)etano-1-sulfônico)  

4.1.4.1.1  Síntese do intermediário 1-(2-bromoacetil)-5-fluoropirimidina-2,4(1H,3H)-

diona (2) 

A obtenção do intermediário (2) envolve uma reação de adição-eliminação, 

entre o átomo de nitrogênio 1 do 5-FU (4), que sofreria uma acilação através do 

brometo de bromoacetila (5). Para isso, foram utilizadas duas metodologias, conforme 

descrito a seguir. A figura 21 apresenta o esquema geral de reação. 

 

 

Figura 21. Esquema de obtenção do intermediário (2) a partir dos reagentes (4) e (5) (dados da 

pesquisa). 

 
4.1.4.1.1.1 Síntese do intermediário 1-(2-bromoacetil)-5-fluoropirimidina-2,4(1H,3H)-

diona (2) em acetonitrila (metodologia 1) 

Esta metodologia baseou-se nos dados descritos por Cho et al. (2012) e o 

esquema de reação encontra-se na figura 21. 

Para isso, em um balão de 25 mL, adicionou-se 100 mg de 5-FU (4) (1 Eq) 

em acetonitrila anidra e 168,3 mg de terc-butóxido de potássio (1,5 Eq) por 15 minutos. 

Em seguida, adicionou-se 203 µL de brometo de bromoacetila (5) (3 Eq) gota a gota 

e em banho de gelo. A reação permaneceu em atmosfera de nitrogênio por 48 horas 

e foi acompanhada em fase móvel 8/2 acetato de etila/hexano. Após este tempo houve 
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formação de uma nova substância, que foi isolada em aparelho de cromatografia 

automatizado (Biotage) em modo isocrático e fase normal (8/2 acetato de etila/hexano, 

coluna 10g Ultra) e analisada por 1H RMN. 

 

4.1.4.1.1.2 Síntese do intermediário 1-(2-bromoacetil)-5-fluoropirimidina-2,4(1H,3H)-

diona (2) em tetrahidrofurano (metodologia 2) 

A metodologia foi baseada em Kametani et al. (1980) e está representada na 

figura 21. 

Em balão reacional de 10 mL adicionou-se 100 mg (1 Eq) de 5-FU (4) em 7 

mL de tetrahidrofurano, sob agitação e à temperatura ambiente. Em seguida, 

adicionou-se 537 µL (4 Eq) de trietilamina (TEA), sob agitação e temperatura ambiente 

por 30 minutos. Em seguida, foi feita a adição de 67 µL (1Eq) de brometo de 

bromoacetila (5), em banho de gelo, gota à gota (Figura 22). Em 3,5 horas de reação 

observou-se a formação de duas manchas não equivalentes a reagentes, em CCD, 

fase móvel 5/5 acetato de etila/metanol. A reação foi interrompida, o conteúdo foi 

filtrado à vácuo e lavado com THF, o lavado foi seco à pressão reduzida e a separação 

foi feita em equipamento de cromatografia automatizado em modo gradiente (Biotage 

– fase normal - 1% a 10% de MeOH, coluna 10g ultra), com fase móvel acetato de 

etila/metanol. O suposto produto foi isolado e submetido a análise de 1H RMN. 

 

4.1.4.1.2 Síntese do pró-fármaco 5-FU-TAU-1(1) - Síntese do intermediário 1-(2-

bromoacetil)-5-fluoropirimidina-2,4(1H,3H)-diona (2) em piridina 

A reação foi feita baseando-se na metodologia de Ouyang et al., (2011) e o 

esquema reacional está descrito na figura 22. 

Para isso, adicionou-se, em balão de 5 mL, 150 mg (1 Eq) de 5-FU (4) em 5 

mL de piridina e 150 mg de terc(-)butóxido de potássio (4,5 Eq), sob agitação à 35°C. 
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O conteúdo foi mantido sob agitação à essa temperatura por 30 minutos, em seguida 

adicionou-se 159,8 mg (1,15 Eq) de ácido bromoacético (6). A reação foi mantida sob 

agitação a 60°C por 5 horas e o acompanhamento por CCD foi feito em fase móvel 

7/3 acetato de etila/metanol. Após este tempo, a reação foi interrompida e seu 

conteúdo foi concentrado à pressão reduzida. Houve formação de precipitado, que foi 

lavado com éter etílico, e analisado por RMN de hidrogênio. 

 

 

Figura 22. Esquema sintético de obtenção do intermediário (2) a partir dos reagentes (4) e (6) (dados 

da pesquisa). 

 

4.1.4.2 Síntese do pró-fármaco 5-FU-TAU-2 (7) (ácido 2-(2-(5-fluoro-2,4-

dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)acetamido)etano-1-sulfônico) 

4.1.4.2.1 Metodologia de síntese do intermediário ácido 2-(2-bromoacetamido)etano-

1-sulfônico (8) em dimetilformamida 

Como método alternativo para obtenção do produto, optou-se por reagir a 

taurina (3) com o espaçador (6), conforme a Figura 23. 
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Figura 23. Esquema de obtenção do intermediário (8) em dimetilformamida (dados da pesquisa). 

 

Em balão de 10 mL adicionou-se 4 mL de dimetilformamida (DMF) e 300 mg 

(1Eq) de taurina (3), sob agitação à temperatura ambiente por 10 minutos. Em seguida 

adicionou-se gota a gota 209 µL (1Eq) de brometo de bromoacetila (6) e observou-se 

a formação de coloração alaranjada após 30 minutos de reação. A fase móvel de 

acompanhamento (CCD) foi 100% metanol. Após acompanhamento do consumo do 

reagente (6) o conteúdo do meio reacional foi extraído com acetato de etila e a fase 

aquosa foi evaporada à pressão reduzida, obtendo-se um óleo de cor marrom. Foi 

feito arraste exaustivo do DMF em à pressão reduzida (5x 10mL com tolueno e 10x 

10mL com metanol), posteriormente a fração líquida foi evaporada. O conteúdo foi 

analisado em HPLC analítico e posteriormente isolado em HPLC preparativo (Coluna 

Shimadzu Shim-pack PREP-ODS(H)KIT 250x20mmL.D, tamanho de partícula 5µm, 

fase móvel 95/5 água/metanol). 

 

4.1.5 Métodos Analíticos 

Durante os procedimentos sintéticos os compostos foram analisados através 

de cromatografia em camada delgada (CCD), em cromatofolhas de alumínio (AL TLC) 

de sílica-gel 60 F254 Sigma® e visualização através de lâmpada ultravioleta (254 e 

365 nm). Além disso, foram determinados os espectros de ressonância magnética 
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nuclear de 1H, que foram obtidos no Instituto de Química (UNESP-Araraquara), 

utilizando-se um espectrômetro de 300 MHz Fourier Dual Probe 13C/1H – Bruker®. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma das ferramentas utilizadas para o planejamento de novos fármacos é o 

processo de latenciação ou desenvolvimento de pró-fármacos. Para tanto, um 

transportador é ligado quimicamente ao fármaco a ser modificado, através de uma 

ligação lábil, gerando uma nova unidade química chamada de pró-fármaco, o qual 

promoverá a atividade biológica após a clivagem no organismo.  Caso o transportador 

tenha atividade, o pró-fármaco será chamado de recíproco ou mútuo. Esta estratégia 

é utilizada para potencializar os efeitos do fármaco matriz (23,25,112). Assim, para 

que o planejamento tenha maior chance de sucesso, é imprescindível demonstrar os 

efeitos dos dois componentes in vivo. Desta maneira, ensaios in vivo envolvendo a 

associação do transportador ativo com o fármaco matriz devem ser realizados antes 

da síntese do pró-fármaco. 

Neste contexto, o ensaio in vivo foi realizado com a associação entre 5-FU e 

taurina como uma prova de conceito em relação ao efeito protetor da taurina e sua 

atividade tumoral. 

A indução da carcinogênese química foi realizada com DMH, após o período 

de indução (1ª semana), houve a perda de 8 animais. Esses dados estão de acordo 

com os obtidos por Moura (2012), que descreve a perda de 10% dos animais após a 

indução com DMH. Na 9a semana após a indução houve a perda de um animal, o 

mesmo ocorreu na 12a semana. Ambos foram encontrados enrijecidos, e as análises 

histológicas revelaram processo de necrose, assim este material biológico não foi 

objeto desse estudo.  
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5.1.1 Análise da variação de peso corpóreo dos animais 

Os animais foram pesados, individualmente, em quatro momentos distintos: 

antes do processo de indução, antes do início do tratamento (antes do ciclo 1), antes 

da segunda fase de tratamento (antes do ciclo 2) e no dia da eutanásia. A análise foi 

realizada considerando-se o peso inicial de cada animal como 100% e calculando-se 

proporcionalmente os pesos em relação à porcentagem. A Tabela 2 apresenta a 

variação dos pesos corporais reais de cada grupo, por fase do experimento e a tabela 

6 (Anexo IV) apresenta os valores em porcentagem, que foram utilizados na análise 

estatística. 

 

Tabela 2. Peso corporal dos animais de acordo com o grupo e a fase do experimento. 

   Fase do experimento 

Grupo Antes do ciclo 1 (P1) Antes do ciclo 2 (P2) Eutanásia (P3) 

C(-) 563,84± 20,93 b,c 568,50± 21,25 c,d 541,05± 20,33 b 

C(+) 539,07± 19,14 a,c 542,32± 19,27 a,c,d 513,27± 17,91 b,c 

TAU(-) 543,94± 14,93 b 557,65± 16,01 c 521,14± 14,93 b 

TAU(+) 496,78± 14,55 a 504,63± 14,66 a 475,59± 14,16 c 

5-FU(-) 562,08± 18,84 b,c 563,83± 19,96 b,d 523,60± 17,14 b 

5-FU(+) 504,28± 21,34 a,c 500,02± 21,16 a,d 455,00± 17,70 c 

5-FU+TAU(-) 494,56± 20,49 a,c 503,52± 18,86 a,b,d 454,77± 17,36 a,c 

5-FU+TAU(+) 508,83± 20,02 b,c 500,97± 18,82 a,c,d 453,17± 18,33 c 

* a,b,c,d – diferença estatística entre linhas (p<0,05).  

Valores são médias ± erro padrão. 

Análise estatística: Two-way Anova seguido de teste de múltiplas comparações de Bonferonni. 

Grupos: C(-) (não-induzido+veículo), C(+) (induzido+veículo), TAU(-) (não-induzido+taurina), TAU(+) 

(induzido+taurina), 5-FU(-) (não-induzido+5-FU), 5-FU(+) (induzido+ 5-FU), 5-FU+TAU(-) (não-induzido+ 

5-FU+ taurina), 5-FU+TAU(+) (induzido+ 5-FU+taurina). 

(Dados da pesquisa). 
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Na análise da variação de peso após o primeiro ciclo de tratamento (P2), 

observou-se, que não houve diferença estatística entre o controle negativo e os 

grupos TAU(-), 5-FU(-) e associação (5-FU+TAU(-)). O mesmo foi observado 

analisando-se o controle positivo e os grupos tratados com taurina, 5-FU e 

associação. 

O grupo induzido e tratado com taurina (TAU (+)) foi o único que apresentou 

redução de peso corporal quando comparado ao seu controle não induzido (TAU (-)), 

porém, essa diferença já havia sido observada antes do início do ciclo de tratamento, 

sugerindo relação direta com o processo de indução.  

Após o segundo ciclo de tratamento (P3), entre os grupos não induzidos, 

observou-se redução de peso significativa somente no grupo da associação (5-

FU+TAU (-)) quando comparado aos demais (C(-), 5-FU(-) e TAU(-)). Com relação 

aos grupos induzidos e tratados, não houve diferença quando comparados entre si. 

Já em relação ao controle de tratamento dos grupos, os grupos que receberam 

tratamento isolado de 5-FU ou taurina, apresentaram reduções de peso 

estatisticamente significativas. No caso da taurina (TAU (-) X TAU (+)), essa diferença 

já havia sido observada na fase anterior ao início do ciclo 1, conforme discutido 

anteriormente, porém, no caso do 5-FU (5-FU (-) X 5-FU (+)) poderia estar relacionada 

aos efeitos adversos relacionados à mucosite gerada pelo fármaco. 

A figura 24 apresenta os gráficos individuais dos grupos, com as variações de 

peso corpóreo observadas de acordo com a fase do experimento. É possível observar 

que todos grupos tiveram perda ponderal entre P2 (peso antes do ciclo 2) e P3 (peso 

após a eutanásia). Possivelmente devido à uma variável intercorrente, que se aplicou 

a todos os grupos experimentais. Além disso, observa-se que os animais tratados com 

5-FU apresentaram perda ponderam mais expressiva, sendo também verificada entre 
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P1 e P3 (inclusive nos grupos que não foram induzidos). Isso pode estar relacionado 

ao efeito adverso causado pelo fármaco no sistema gastrointestinal (18,20).
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Figura 24. Variação de peso entre os grupos nas fases do experimento. Os valores são a média de cada grupo em porcentagem (dados da pesquisa). 
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5.1.2 Análise macroscópica do cólon 

5.1.2.1 Análise do número de lesões visíveis 

A figura 26 apresenta os dados da contagem de lesões visíveis, em que se 

verificou que animais não induzidos também apresentaram lesões visíveis. É 

importante destacar que as lesões visíveis podem incluir processos inflamatórios 

localizados, tecido linfoide hiperplásico e neoplasias. A confirmação das lesões 

encontradas somente é possível a partir da análise histológica do cólon completo. 

Mesmo assim, os grupos não induzidos não apresentaram diferença estatística entre 

si. Ainda, neste ponto do trabalho, observou-se que o grupo controle negativo (C(-)) 

apresentou menos lesões que C(+) nas porções proximal, medial e na contagem total 

de lesões encontradas no cólon P<0,05).   

Já entre os grupos induzidos (Figura 25), houve diferença entre os grupos 

somente na contagem total do número de lesões. Observou-se que TAU(+), 5-FU(+) 

e 5-FU+TAU(+) apresentaram menos lesões do que o controle do que C(+), com 

valores significativos de p<0,01, p<0,05 e p<0,001, respectivamente. Além disso, 

TAU(+) e 5-FU(+) foram equivalentes entre si, mas comparando-se TAU(+) com a 

associação (grupo 5-FU+TAU(+)), não houve diferença estatística entre os grupos. Já 

para 5-FU(+) e 5-FU+TAU(+) observou-se que o grupo da associação promoveu maior 

redução do número total de lesões visíveis do que o padrão de tratamento (p<0,01), 

demonstrando que a TAU melhora o perfil da atividade do 5-FU na diminuição das 

lesões. 
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Figura 25. Número de lesões visíveis por grupo experimental (dados da pesquisa). 

  

A Figura 26 apresenta o gráfico de distribuição das lesões visíveis de acordo 

com as porções do cólon. Observa-se que no grupo controle de indução (C(+)), a 

maioria das lesões aparece nas porções proximal e medial do cólon, cerca de 39,53% 

e 37,21 %, respectivamente. Segundo dados da literatura (39,113), a porção distal e 

medial apresentam maior incidência de tumores em modelos de carcinogênese 

química induzida por AOM ou DMH. Entretanto, é importante enfatizar que as lesões 

visíveis aqui determinadas não se caracterizam, obrigatoriamente, como processos 

tumorais (adenomas ou adenocarcinomas). Essas lesões podem incluir processos 

inflamatórios localizados ou mesmo tecido linfoide hiperplásico. Do mesmo modo, não 

há garantia de que todas as lesões tumorais se expressem clinicamente como lesões 

macroscópicas. Alguns tumores podem ser diminutos no momento do sacrifício, não 

atingindo tamanho suficiente para serem identificados na análise ao olho nu.  
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Figura 26. Gráfico da distribuição das lesões visíveis de acordo com as porções do cólon nos grupos 

experimentais (dados da pesquisa). 

 

Com relação aos dados obtidos, observou-se que a taurina isolada foi capaz 

de reduzir cerca de: 77% das lesões no cólon distal, 37% no medial e 25% no proximal. 

Enquanto o 5-FU isolado reduziu cerca de 27%, 15% e 42% das lesões visíveis no 

cólon distal, medial e proximal, respectivamente. 

Os dados da associação apontam efeito sinérgico das duas substâncias, uma 

vez que se observa incremento da redução das lesões visíveis no cólon total. Segundo 

os dados, há redução de cerca de 82% das lesões no cólon distal, 60% no cólon 

medial e 62% no cólon proximal. 

Assim, os dados macroscópicos obtidos corroboram com os resultados 

obtidos por Zhang et al. (2014), que observaram a atividade da taurina inibindo a 

proliferação de células tumorais de cólon e induzindo a apoptose dessas células (LoVo 

e HT-29).  Em modelo xenográfico de camundongos, os pesquisadores verificaram 

que a taurina foi capaz de reduzir o volume dos tumores de cólon de forma dose 

C (-) T (-) 5FU (-) 5FUT (-) C (+) T (+) 5FU (+) 5FUT (+)

DISTAL 0,00 0,00 0,16 0,02 1,00 0,27 0,73 0,18

MEDIAL 0,30 0,10 0,12 0,79 1,60 1,00 1,36 0,64

PROXIMAL 0,30 0,10 0,46 0,15 1,70 1,27 1,00 0,64
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Grupos: C (-): não-induzido+veículo, C (+): induzido+veículo, TAU (-): não-induzido+taurina, TAU (+): 
induzido+taurina, 5FU (-): não-induzido+5-FU, 5FU (+): induzido+ 5-FU, 5FU+TAU (-): não-induzido+ 5-FU+ 
taurina, 5FU+TAU (+): induzido+ 5-FU+taurina. 
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dependente, e que a administração de 200 mg/kg de taurina gera cerca de 40 a 50% 

de redução do volume dos tumores em relação ao grupo não tratado, conforme 

observa-se na figura 27 (37). 

 

 

Figura 27. Imagem dos tumores de cólon (células LoVo) tratados com taurina, obtidos a partir de 

modelo xenográfico (Adaptado de Zhang et al. (2014) (37)). 

 

Isso sugere a hipótese de que o mesmo efeito antitumoral possa ser visto no 

presente trabalho, uma vez que a redução do número de nódulos visíveis foi 

considerada equivalente entre o grupo da taurina (grupo TAU(+)) e o grupo do 5-

fluorouracil isolado (5-FU(+)) e sabe-se que o fármaco (5-FU) não possui atividade 

anti-inflamatória. De qualquer modo, os resultados indicam que a taurina age de forma 

sinérgica com o 5-FU, reduzindo o número de lesões visíveis. A figura 28 apresenta 

as imagens macroscópicas de um animal de cada grupo experimental, as lesões 

visíveis são destacadas pelas setas pretas. 
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Figura 28. Imagem macroscópica com o cólon total de um animal de cada grupo experimental, as 

setas pretas indicam lesões visíveis (dados da pesquisa). 
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5.1.2.2 Análise do volume das lesões visíveis 

Com relação ao volume das lesões visíveis (Figura 29), não houve diferença 

estatística entre os grupos, tanto induzidos quanto não induzidos. No entanto, 

observa-se que no grupo induzido e tratado com a associação (5-FU+TAU(+)) não 

foram encontradas lesões de volume grande (>0,60 cm3). Analisando o volume das 

lesões encontradas, a maioria das lesões foi classificada como pequena. No entanto, 

o grupo tratado com a associação é o único dos grupos induzidos que não apresentou 

lesões de volume grande. Isso pode estar relacionado com um provável efeito 

sinérgico entre 5-FU e taurina, já que a taurina também possui atividade na redução 

de volume de neoplasias, conforme descrito por Zhang et al. (2014). 

Observa-se também que cerca de 95,46% do total das lesões apresentadas 

no grupo C(+) foi classificada como pequena (<0,30 cm³) (Figura 29).   Além disso, 

considerando todas as lesões apresentadas pelos animais, incluindo todos os grupos, 

94,3% foram classificadas como pequenas. Observou-se, ainda que o grupo da 

associação não apresentou lesões de tamanho grande (<0,60 cm³). 

 

 

Figura 29. Gráfico do número total de lesões visíveis de acordo com o volume (dados da pesquisa). 
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5.1.3 Análise da formação de focos de criptas aberrantes (ACF) e 

multiplicidade 

 As análises da formação de focos de criptas aberrantes e multiplicidade foram 

realizadas no cólon completo (proximal, medial e distal).  

A formação de focos de criptas aberrantes representa o início do processo de 

formação do câncer de cólon, e o aumento da quantidade de criptas dentro de um 

mesmo foco está diretamente relacionado à progressão da doença (39). O surgimento 

dessas alterações celulares indica que há alterações genéticas, assim, não se deve 

encontrar criptas aberrantes em animais que não foram iniciados. Dessa forma, os 

resultados apresentados são apenas dos grupos induzidos, uma vez que não foram 

visualizados focos de criptas aberrantes nos animais dos grupos não induzidos. 

A figura 30 apresenta o gráfico com a média do número de focos e criptas 

aberrantes observados nos grupos induzidos. Em relação ao número de focos, o 

grupo que recebeu a taurina apresentou redução significativa em relação ao grupo 

não tratado, 5-FU isolado e associação (p<0,05). Considerando-se o número de 

criptas aberrantes, o grupo da associação apresentou redução significativa em relação 

aos demais grupos (p<0,05). Além disso, o grupo que recebeu taurina isoladamente 

apresentou redução no número de criptas aberrantes em relação ao não tratado 

(p<0,05) e equivalente ao fármaco antitumoral.  

O DMH é um pró-carcinógeno, que in vivo é metabolizado em MAM 

(metilazoximetanol), que promove a metilação do DNA das células, principalmente as 

que estão em constante proliferação celular, como as células que formam as criptas 

colônicas (39). Além disso, a taurina apresentou efeito protetor de carcinogênese 

química em modelo de indução de câncer de mama, segundo os autores, a taurina 

age como potente antioxidante, promovendo a regulação da mitocôndria e protegendo 
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dos radicais livres formados pelo carcinógeno (32). Resultado semelhantes também 

foram descritos por Wargovich et al. (2000), que demonstrou que a suplementação de 

taurina simultaneamente ao processo de indução por azoximetano (AOM), foi capaz 

de reduzir a formação de focos de criptas aberrantes em ratos F344. O azoximetano 

é o metabólito ativo do DMH, que in vivo gera também a formação de MAM.  

O efeito da taurina como protetor também foi descrito por Bosquesi,et al. 

(2018) segundo os autores a taurina reduz o efeito genotóxico in vivo quando 

associada à substâncias que formam radicais livres, especificamente nitrocompostos. 

Assim como proposto pelos autores, o efeito antioxidante pode ser responsável por 

sua atividade biológica. Neste caso, o efeito da taurina frente ao MAM gerado pelo 

metabolismo do DMH, seria a redução de radicais livres e, consequentemente da 

metilação do DNA. Isso explicaria a redução no número de focos de criptas 

aberrantes.  
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Figura 30. Média de focos e criptas aberrantes nos grupos induzidos (dados da pesquisa). 
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O gráfico da figura 31 apresenta os dados sobre a multiplicidade na média do 

total de focos. Sabe-se que a quantidade de criptas aberrantes dentro de cada foco 

está diretamente relacionada a progressão do processo tumoral (39).  

Nesse contexto, foi possível observar que os grupos que receberam 5-FU (5-

FU(+) e 5-FU+TAU(+)) possuem menor multiplicidade por foco, o que deve estar 

relacionado ao mecanismo de ação do fármaco, que atua diretamente na fase S do 

ciclo celular, bloqueando bioquimicamente a síntese de DNA (115). Neste caso, 

inibindo o aumento da proliferação de criptas dentro do mesmo foco. Além disso, 

observa-se que a taurina isolada apresenta cerca de 26% menos focos com mais de 

4 criptas, o 5-FU isolado apresenta 69,5% menos e a associação 84% menos focos 

com 4 criptas. O grupo que recebeu a associação reduz o número de focos e a 

quantidade de criptas por foco, aumentando focos com uma cripta. Isso pode estar 

envolvido com o mecanismo de apoptose. Estudos de Vanitha et al. (2018) verificaram 

o efeito da taurina na apoptose de células tumorais, o mecanismo parece estar 

relacionado ao gene p53. O que pode explicar a redução no número de criptas 

aberrantes, uma vez que a taurina exerça efeito em p53 e reative a apoptose das 

criptas aberrantes formadas, reduzindo a multiplicidade dentro dos focos.  

 



76 

Resultados e discussão  

   

Daniela Hartmann Jornada 

 

Figura 31. Gráfico do número total de focos e a multiplicidade em cada grupo (dados da pesquisa). 
 

A figura 32 apresenta dados de microscopia dos grupos induzidos e do 

controle negativo, observa-se a formação das criptas aberrantes que, geralmente, 

encontram-se fora do plano microscópico observado. Na figura, o grupo C (-) 

apresenta somente criptas normais, o C (+) apresenta um foco com cerca de 9 criptas 

e outro com 2 criptas. TAU(+) apresenta um foco com cerca de 8 criptas, 5FU(+) um 

foco com 2 criptas e o grupo da associação, apresenta 2 focos, um com 2 e outro com 

3 criptas aberrantes. 
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Figura 32. Imagem microscópica dos focos de criptas aberrantes em alguns grupos experimentais 

(dados da pesquisa). 

 

5.1.3.1 Análises histopatológicas do cólon 

A seguir serão apresentados os resultados das análises histológicas das 

porções distais do cólon dos animais, as demais porções do cólon encontram-se em 

fase de análise. 

A primeira análise histopatológica realizada foi a identificação e contagem de 

neoplasias (Tabela 3). As neoplasias foram classificadas em adenomas, lesões 

tumorais sem processo de invasão da camada submucosa e/ou muscular e 
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adenocarcinomas, caracterizados pelo processo de invasão. A figura 32 apresenta a 

imagem microscópica do cólon de um animal por grupo, nos grupos C(+) e 5-FU(+) 

observa-se rompimento da camada submucosa e invasão do tecido. Nos grupos 

TAU(+) e 5-FU+TAU(+) observa-se adenomas, em que o tecido submucoso e 

muscular aparecem íntegros. Os demais grupos apresentam arquitetura tecidual 

normal, comparativa ao C(-). 
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Tabela 3. Tabela com alguns dos parâmetros histológicos analisados para o cólon (distal). 

  C(-) C(+) TAU (-) TAU (+) 5-FU(-) 5-FU(+) 5-FU+TAU(-) 5-

FU+TAU(+) 

Neoplasia (A+Ac) 0,00 0,50±0,31 0 0,18±0,12 0 0,64±0,20 0 0,09±0,09 

Adenoma (A) 0,00 0,10±0,10 0 0,09±0,09 0 0,18±0,12 0 0,09±0,09 

Adenocarcinoma (Ac) 0,00 0,40±0,22 0 0,09±0,09 0 0,45±0,20 0 0 

Infiltrado inflamatório 0,59±0,09 0,56±0,06 0,65±0,15 0,67±0,09 0,94±0,13 0,67±0,06 0,59±0,09 0,71±0,08 

Inflamação Submucosa-

intensidade 

2,25±0,01 2,20±0,08 2,50±0,11 2,82±0,10 2,50±0,13 2,27±0,12 2,25±0,12 2,36±0,12 

Mucosa - Perda de Continuidade 0,40±0,16 0,10±0,10 0,20±0,13 0,18±0,12 0 0,55±0,16 0,40±0,16 0,91±0,09 

Aspecto mucosa 1,80±0,25 2,00±0,15 1,80±0,13 2,00±0,19 2,10±0,10 1,36±0,15 1,80±0,25 1,09±0,09 

Muscular - Perda de Continuidade 0,00 0 0 0 0 0 0 0,09±0,09 

Aspecto do tecido muscular 1,6±0,16 1,90±0,10 1,80±0,13 1,82±0,18 2,10±0,10 1,36±0,15 1,60±0,16 1,18±0,12 

Produção de Muco 2,20±0,24 2,05±0,09 1,95±0,14 1,95±0,20 2,30±0,13 1,81±0,19 2,20±0,24 1,41±0,22 

*não houve diferença estatística para estes parâmetros entre os grupos experimentais (p>0,05). 

Valores são médias ± erro padrão. 

Análise estatística: Two-Way ANOVA seguido do teste de múltiplas comparações de Bonferroni. 

 
(Dados da pesquisa). 
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A tabela 3 apresenta parte dos dados histopatológicos do cólon distal, 

observou-se que os grupos não induzidos não apresentaram neoplasias, o que era 

esperado, uma vez que estes animais não passaram pelo processo de iniciação 

(indução da carcinogênese). Além disso, observou-se que a média de tumores 

apresentados no grupo induzido e tratado com 5-FU é superior à média encontrada 

para o controle positivo, cerca de 28%. Em relação ao grupo induzido que recebeu a 

taurina isoladamente, o aminoácido apresentou cerca de 64% menos neoplasias que 

o controle positivo e aproximadamente 72% menos que o fármaco padrão (grupo 5-

FU(+)). Com relação a associação, a incidência de neoplasias foi cerca de 82% menor 

do que o C(+), 86% menor que a do grupo 5-FU(+) e 50% menor do que o grupo 

tratado com taurina isoladamente (TAU(+)) .  

É importante ressaltar, que os dados de neoplasia no grupo 5-FU(+) não 

indicam que o fármaco causa neoplasia. A contagem superior ao controle positivo 

deve-se a um fator incremental ao processo de indução da carcinogênese promovida 

no modelo animal (46). Na verdade, a DMH é um carcinógeno considerado completo, 

ou seja, não necessita de outras substâncias para promover a carcinogênese. 

Todavia, o 5-FU, tendo em vista seu próprio mecanismo de ação, pode ter atuado de 

forma a incrementar a indução tumoral, justificando essa contagem superior ao C(+). 

Além disso, observando-se o grupo não induzido que recebeu 5-FU, fica claro que o 

fármaco não desenvolve neoplasias, afinal nenhum grupo não-induzido apresentou 

tumor.  

Ainda, verifica-se atividade sinérgica da taurina sob este ponto, uma vez que 

se observa redução da quantidade de neoplasias no grupo que recebeu associação, 

e esta redução é superior ao valor obtido para taurina isolada. 
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Segmentando os dados de neoplasia, para o grupo C(+) cerca de 80% das 

neoplasias eram adenocarcinomas, valor semelhante ao obtido no grupo  que recebeu 

5-FU como tratamento, que apresentou cerca de 70% de adenocarcinomas. O grupo 

que recebeu taurina (TAU(+)), apresentou aproximadamente 50% de 

adenocarcinomas. No entanto, o grupo que recebeu 5-FU e TAU é apresentou zero 

como média de incidência de adenocarcinomas, valor que se equipara aos grupos não 

induzidos (não apresentaram adenocarcinomas). Isso indica que das lesões 

neoplásicas que apareceram no grupo tratado com a associação, aproximadamente 

100% delas eram adenomas, sendo, portanto, lesões não-invasivas. 

Dessa forma, nossos dados estão condizentes com os da literatura, segundo 

Zhang et al. (2014), a taurina foi capaz de promover a redução de 40-50% de tumores 

de cólon, em ensaio com modelo xenográfico utilizando duas linhagens celulares 

(LoVo e HT-29). Além disso, foi capaz de promover a apoptose das células tumorais 

e inibição da proliferação dessas células. Os mecanismos moleculares envolvem o 

aumento na expressão do gene PUMA, aumento da expressão do gene Bax (pró-

apoptótico) e redução do anti-apoptótico (Bcl-2), gerando a formação de caspase 3 e 

9. Porém, os autores observaram que este não deve ser o único mecanismo envolvido, 

uma vez que a deleção do gene p53 não bloqueia a apoptose induzida pela taurina. 

Os estudos de Liu et al. (2018) corroboram com esses dados, foi observado que a 

indução de apoptose gerada pela taurina em cultura de células de CCR (Caco-2 e 

W620) ocorre via MST1-JNK (mammalian sterile 20-like kinase 1-c-Jun N-terminal 

kinase) e a deleção do gene MST-1 a taurina ainda promove efeito apoptótico, embora 

reduzido.  Os autores sugerem que a ação apoptótica da taurina esteja relacionada a 

três vias de sinalização: MST1-JNK, MST1-Hipo, que estaria relacionada a via p53  e 

PUMA (via apoptose mitocondrial) (36,116). 
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Outros autores, descreveram o potencial da taurina modulando a atividade de 

doxorrubicina, aumentando a concentração do fármaco dentro das células tumorais 

de câncer ovariano (M5076), mas não dentro das células normais. Segundo a 

pesquisa a taurina reduz o efluxo de doxorrubicina em cultura de células, in vivo o 

grupo que recebeu a associação (DOX+TAU) apresentou redução de 40% do peso 

tumoral quando comparado ao grupo tratado com doxorrubicina isoladamente (91).  

A figura 33 apresenta algumas imagens microscópicas (aumento de 4X) 

obtidas dos grupos experimentais. Observa-se que os grupos que não foram induzidos 

(dispostos a primeira coluna) apresentam aspecto histológico normal. Nos grupos 

induzidos, são apresentados um adenoma e um adenocarcinoma de cada grupo, as 

setas vermelhas apontam para a camada submucosa, que aparece íntegra nos 

adenomas e invadida nos adenocarcinomas. 

Observa-se ainda, que não houve a presença de adenocarcinomas no grupo 

induzido e tratado com a associação, por isso a imagem da figura 33 apresenta 

apenas um adenoma observado. 

 

 

 

 

 

 



83 

Resultados e discussão  

   

Daniela Hartmann Jornada 

 

Figura 33. Imagem microscópica (objetiva de 4x) de fragmentos do cólon distal dos grupos experimentais (dados da pesquisa).
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Com relação à quantificação dos infiltrados inflamatórios, não houve diferença 

estatística entre os grupos analisados. Já em relação às características inflamatórias 

da camada submucosa, 100% dos animais apresentaram inflamação de origem mista, 

com a presença de neutrófilos, macrófagos e linfócitos, enquanto a intensidade se 

manteve entre nível leve e moderado. Isso sugere que os efeitos apresentados pela 

taurina estejam relacionados à sua atividade antioxidante, e não anti-inflamatória, uma 

vez que não se observou redução de processo inflamatório local. 

A figura 34 apresenta os dados de contagem de displasia e índice mitótico, 

que apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre alguns grupos.  
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Figura 34. Gráfico de displasia e índice mitótico no cólon distal (dados da pesquisa). 

 

Observa-se que houve diferença entre o grupo 5-FU(+) e os demais grupos, 

tanto para displasia, quanto para índice mitótico. A displasia, também chamada de 

neoplasia intraepitelial, poderia ser entendida através do mecanismo de ação do 

fármaco, interferindo na síntese de DNA e RNA, o que histologicamente pode gerar 
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displasia no tecido, embora o objetivo seja eliminar o câncer de cólon. No caso do 

experimento, a carcinogênese química promove a formação dos tumores de cólon de 

forma mais inespecífica. Entretanto, é possível que, mesmo no caso do tratamento de 

animais com o tumor pré-estabelecido, haja formações displásicas devido ao 

mecanismo de ação do fármaco em outros pontos do cólon.  

De qualquer forma, fica clara a contribuição do 5-FU em promover a displasia, 

uma vez que o grupo da associação apresentou diferença em relação aos demais 

grupos experimentais. Porém, esse efeito não é observado nos grupos não-induzidos 

que receberam 5-FU como tratamento, individual ou mesmo combinado. Isso pode 

estar relacionado ao fato de não terem passado pelo processo de iniciação (indução 

química), o que seria o fator predisponente para o aparecimento dessas lesões, 

tornando o 5-FU o fator incremental, conforme discutido anteriormente para 

neoplasias (46). 

Quanto aos dados de índice mitótico, pode-se observar o mesmo efeito, visto 

que os grupos que apresentam aumento do índice mitótico são os grupos induzidos e 

tratados com 5-FU. De qualquer forma, o fator indução parece ser mais preponderante 

neste caso, já que é possível observar incremento do índice mitótico no grupo C (+). 

Na verdade, isso condiz com os dados da literatura, uma vez que o índice mitótico 

representa uma medida de rapidez com a qual as células do tecido estão se dividindo, 

e em casos de áreas tumorais, a chance de disseminação das mesmas. Assim, após 

os animais terem passado pela fase de indução com o carcinógeno, o esperado seria 

justamente o aumento dos índices mitóticos, para que os animais entrem em fase de 

promoção seguida de progressão. Embora a etapa de iniciação tenha ocorrido 20 

semanas antes do tratamento, não é possível prever a fase específica na qual cada 

animal se encontra, ou mesmo, em que fase específica cada parte do cólon pode se 
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enquadrar, visto que animais com mais de uma lesão neoplásica também foram 

observados no experimento. 

Adicionalmente, o grupo que recebeu a associação apresenta redução tanto 

do número de displasias, quanto do índice mitótico, deixando claro que o efeito redutor 

está relacionado a administração de taurina. 

 
 

5.1.4 Análise do baço 

O baço representa o maior tecido linfoide secundário do organismo, 

responsável pela maior produção de células do sistema imune e pela filtração e 

armazenamento de sangue. É responsável pela remoção de células circulantes em 

processo de apoptose, além de estar envolvido na produção de anticorpos, uma vez 

que a polpa branca, contém os centros germinativos e a zona marginal. Em roedores, 

a zona marginal é formada exclusivamente por linfócitos B, responsáveis pela 

produção de anticorpos (117). 

A figura 35 apresenta os dados de peso relativo do baço dos animais do grupo 

experimental. Observou-se diferença significativa (p<0,05) entre os animais induzidos 

e tratados com 5-FU e TAU isoladamente quando comparados aos animais do 

controle negativo.  
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Figura 35. Gráfico de peso relativo do baço (dados da pesquisa). 

 
 

Com relação a análise histopatológica, foram utilizados os critérios descritos 

no anexo V. De acordo com a figura 36, no gráfico da análise histopatológica do órgão, 

observou-se que todos os grupos apresentaram a cápsula do baço íntegra, folículos 

organizados, presença de seios venosos, congestão vascular e pigmento extra 

capsular. 
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Figura 36. Gráfico da análise histopatológica do baço (Dados da pesquisa). 
 

Observou-se diferença na polpa branca entre o grupo TAU (+), que 

apresentou polpa branca reduzida em relação ao grupo TAU(-) (polpa branca normal). 

O mesmo ocorreu entre o grupo TAU(-) e 5-FU+TAU(+), em que o grupo da 

associação também apresentou a polpa reduzida. De modo geral, observou-se que 

em alguns grupos induzidos houve aumento da zona marginal, como no caso do 

controle negativo, que apresentou a zona marginal normal, e comparado ao grupo 

induzido e tratado com a associação (5-FU+TAU(+)) apresentou esta área 

aumentada. O mesmo ocorreu entre os grupos TAU(-) e 5-FU+TAU(+); 5-FU(-) e 5-

FU+TAU(+), e 5-FU+TAU(-) e 5-FU+TAU(+). 

A relação entre os parâmetros parece estar mais relacionada ao processo de 

indução, uma vez que se observando os grupos induzidos e não induzidos em seus 

respectivos pares, parece haver a tendência de que os grupos induzidos apresentem 

a polpa branca reduzida e a zona marginal aumentada. Isso poderia ser explicado 
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pelo processo de carcinogênese, uma vez que haja uma célula alterada 

geneticamente, existem diversos mecanismos de evasão do sistema imunológico que 

em última instância, permitirão o estabelecimento da neoplasia. As células NK são as 

principais células envolvidas na defesa contra tumores, são responsáveis pelo 

reconhecimento do MHC classe I e marcação para que as células tumorais sejam 

identificadas pelos linfócitos T (118). A redução da polpa branca, pode representar a 

exaustão do centro germinativo do baço, uma vez que ocorreria a formação e a 

migração dessas células para o cólon. Segundo Di Sabatino et al., (2005), em 

humanos o baço está diretamente relacionado ao tecido linfoide intestinal (GALT). O 

estudo verificou que pacientes com doença inflamatória do cólon apresentam níveis 

de células B de memória reduzidos, além de baixa produção de IgM, que é ainda mais 

baixa em pacientes que passaram por remoção cirúrgica do órgão.  

A figura 37 apresenta algumas imagens microscópicas do baço dos animais 

de cada grupo experimental. Observa-se redução de polpa branca nas imagens dos 

animais pertencentes aos grupos tratados com 5-FU isoladamente (5-FU(+), 5-FU(-)) 

e TAU(+). As setas vermelhas indicam espessamento da cápsula do baço. Na 

imagem, o baço dos animais dos grupos TAU(+) e 5-FU (+) também apresenta 

redução da zona marginal. 
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Figura 37. Imagens microscópicas do baço de alguns animais dos grupos experimentais, as setas 

vermelhas indicam espessamento da cápsula do baço (objetiva 4x) (dados da pesquisa). 
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Síntese e obtenção dos pró-fármacos 

5.1.5 Síntese do intermediário (2) 

A figura 38 apresenta o mecanismo de reação proposto para as metodologias 

4.1.4.1.1.1. e 4.1.4.1.1.2.  A reação deveria ocorrer por mecanismo de adição-

eliminação, neste caso o átomo de carbono carbonílico encontrar-se-ia altamente 

positivado, pois os átomos de bromo e oxigênio, retiram sua densidade eletrônica. A 

base do meio reacional, atuaria de forma a retirar o próton do átomo de nitrogênio 1, 

que disponibilizaria de modo mais efetivo seu par de elétrons, que atacariam o átomo 

de carbono eletrofílico do reagente (2). O átomo de nitrogênio seria adicionado ao 

carbono da carbonila e o par de elétrons da ligação dupla da carbonila (C=O) 

deslocaria para o átomo de oxigênio. Em seguida o par de elétrons voltaria a 

estabelecer a ligação C=O e ocorreria a eliminação do bromo com seu par de elétrons 

(caso a reação tenha ocorrido com o reagente (5)) ou de uma molécula de água (caso 

tenha sido utilizado o reagente (6)) (120). 

 

 

Figura 38. Mecanismo de reação (adição-eliminação) proposto para a formação do intermediário (2) 

em meio básico (Baseado em Carey et al. 2007ª). 

 

Após a metodologia 4.1.4.1.1.1, realizada em acetonitrila, a elucidação 

estrutural por RMN de hidrogênio do sólido formado revelou que o produto formado 
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não correspondia ao intermediário (2), e sim ao 5-fluorouracil e outro possível 

subproduto da degradação do brometo de bromoacetila. 

Considerando a dificuldade em solubilizar o 5-FU optou-se pela troca do 

solvente, da acetonitrila para outro solvente polar, neste caso o THF 

(tetrahidrofurano). Anteriormente, foi realizada a mesma metodologia descrita para o 

THF em 1,2-dioxano, porém a viscosidade do solvente dificultou a reação, que ocorreu 

em baixo rendimento e inviabilizou seu isolamento. 

De acordo com dados da literatura (121), o reagente brometo de bromoacetila 

(2) é incompatível com bases fortes e volumosas, como o terc-butóxido (pka 17), por 

isso, também realizou-se a substituição da base. Utilizou-se então, a trietilamina 

(TEA), que possui pka do seu ácido conjugado 10,7 (120,122) . 

Assim, a partir da metodologia 4.1.4.1.1.2 (em THF) o sólido branco isolado 

foi analisado por RMH de hidrogênio e não apresentou correspondência com o 

intermediário desejado. Foram observados deslocamentos químicos diferentes dos 

reagentes de partida, sugerindo a degradação dos reagentes.  

Outra metodologia utilizada foi através da utilização do ácido bromo acético 

(6) como espaçador. O mecanismo reacional segue o mesmo descrito na figura 38, 

mas neste caso, com a liberação de uma molécula de água. A reação foi feita de 

acordo com a metodologia 4.1.4.1.2, utilizando-se como solvente a piridina. Durante 

a síntese, observou-se solubilização parcial do 5-FU (4), mesmo com a adição da 

base, que formou coloração levemente amarelada. O produto formado apresentou 

deslocamentos químicos incompatíveis com o intermediário (2). Tais deslocamentos 

indicaram a presença de vestígios de solvente utilizado na síntese e do reagente 

(ácido bromoacético). A tabela 4 resume as principais informações das metodologias 

utilizadas e das substâncias obtidas. 
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Tabela 4. Dados das substâncias obtidas de acordo com as metodologias utilizadas. 

 Dados da reação Dados da substância obtida 

Metodologia 
Solve

nte 

Proporçã

o 

reagente 

A 

Base 

utilizada 

Proporção 

reagente B 

Tempo 

reação 
T°C Rf produto 

Aspecto da 

substância 

obtida 

Elucidação 

estrutural 

4.1.4.1.1.1. (Cho et al., 2012) 

 

 

CH2H

3N 
1 Eq (4) 

1,5 Eq 

terc-butK 
3 Eq (5) 

48 hs (atm 

N2) 
t. a. 

0,58 (8/2 

acetato de 

etila/hexano) 

Sólido 

amarelado 

Produto não 

obtido 

4.1.4.1.1.2. (Kametani et al., 1980) 

 

 

THF 1 Eq (4) 4 Eq TEA 1 Eq (5) 3,5 hs t. a. 

0,45 (5/5 

acetato de 

etila/MeOH) 

Pó branco 
Produto não 

obtido 

          

4.1.4.1.2 (Ouyiang et al., 2011) 

 

 

PI 1Eq (4) 
4,5 Eq 

TBK 

1,15 Eq 

(6) 
30 min 35°C 

0,14 (7/3 

acetato de 

etila/MeOH) 

Pó branco 
Produto não 

obtido 
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4.1.4.2.1. 

 

 

DMF 1 Eq (3) --- 1 Eq (6) 30 min t. a. 

três 

substâncias: 

0,85; 0,19 e 

0,07 (100% 

MeOH) 

Óleo marrom 
Produto não 

obtido 

* t°C – temperatura em graus Celsius; t.a. – temperatura ambiente, atm N2 – atmosfera de nitrogênio 

PI – piridina, TEA – trietilamina, TBK – terc-butóxido de potássio 

(Dados da pesquisa). 
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Síntese do intermediário (8) 

Já para síntese do pró-fármaco 5-FU-TAU-2 (7) utilizou-se a síntese a partir 

da taurina (3) e do espaçador ácido bromoacético (6). A figura 39 apresenta o possível 

mecanismo de reação da metodologia 4.1.4.2.1, que também ocorreria através de um 

mecanismo de adição-eliminação. Neste caso, o par de elétrons do nitrogênio da 

taurina, promoveriam ataque ao carbono carbonílico do reagente (6). Em seguida 

ocorreria  a liberação de uma molécula de água e promovendo a formação do 

intermediário (8) (120). 

 

 

Figura 39. Mecanismo de reação proposto para reação entre a taurina (4) e o brometo de 

bromoacetila (2) (Baseado em Carey & Sundberg, 2007a). 

 

Através desta metodologia, obteve-se um óleo de coloração amarelada, 

apresentando-se como a mistura de três substâncias, conforme representado na 

tabela 4. Após a purificação em HPLC preparativo, foram coletadas as frações 1,2 e 

3 em tempos de retenção 2 min, 8 min e 29,5 min, respectivamente (tabela 4). Os 

deslocamentos químicos obtidos por RMN de hidrogênio revelaram que nenhuma das 

substâncias correspondia ao intermediário desejado (8).  
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6 CONCLUSÕES 

Os dados obtidos no presente modelo animal apresentaram resultados 

promissores. A taurina isolada foi capaz de reduzir em 73% o número de lesões 

visíveis no cólon distal dos animais, reduziu também o número de focos de criptas 

aberrantes, apresentando efeito superior ao 5-FU. Com relação a multiplicidade, 

reduziu cerca de 26% a incidência de focos com mais de 4 criptas e reduziu o número 

de criptas aberrantes, sendo equivalente ao 5-FU. Em relação às neoplasias, a TAU 

também reduz o número de neoplasias, sendo cerca de 50% delas caracterizadas 

como adenocarcinomas (5-FU – 70% das neoplasias eram adenocarcinomas). 

Já o grupo tratado com a associação apresentou efeito sinérgico na redução 

no número de lesões macroscópicas no cólon dos animais, apresentando redução de 

82% das lesões na porção do cólon distal. Além disso, os animais não apresentaram 

lesões de volume grande e se verificou a redução no número de focos (equivalente 

ao 5-FU) e redução no número de criptas, sendo superior ao 5-FU e a TAU isolada 

(efeito sinérgico). Além disso, a associação gerou redução na multiplicidade, cerca de 

84% menos focos com mais de 4 criptas. Já para neoplasias, o grupo da associação 

apresentou 82% menos neoplasias do que o controle positivo, 86% menos do que o 

grupo tratado com 5-FU isolado e 50% menos do que o grupo da taurina isolada. Além 

disso, os animais induzidos com DMH e tratados com associação não apresentaram 

adenocarcinomas (neoplasias invasivas).  

A análise de peso dos animais e a análise do baço não apresentaram 

resultados expressivos em relação aos grupos tratados, não havendo diferença entre 

eles. Além disso, apesar de várias tentativas sintéticas, os pró-fármacos não foram 

obtidos.
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8 ANEXOS 

Anexo I – Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo II 

 
Tabela 5. Parâmetros para análise do cólon. 

Parâmetros para análise histológica do 
cólon 

Valor 

Neoplasia 
Adenoma 

Contagem 
Adenocarcinoma 

Displasia 
Contagem do número de fragmentos com a 

presença de displasia 

Índice mitótico Média da contagem em 10 campos 

Inflamação mucosa 

Tipo 

aguda 1 

mista 2 

crônica 3 

Intensidade 

Leve 1 

Moderada 2 

Intensa 3 

Aspecto da camada 
mucosa 

atrófico 1 

normal  2 

hipertrófico 3 

Perda de 
continuidade da 
mucosa 

ausente 0 

presente 1 

Aspecto da camada 
muscular 

atrófico 1 

normal  2 

hipertrófico 3 

Perda de 
continuidade da 
camada muscular 

ausente 0 

presente 1 

Produção de muco 

Leve 1 

Moderada 2 

Intensa 3 

 
(Próprio autor). 
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Anexo III  

Tabela 6. Parâmetros para análise do baço. 

Parâmetros para análise 
histológica do baço Valor 

Cápsula 
íntegra 1 

perda da 
continuidade 2 

Espessura da cápsula 

atrófica 1 

normal 2 

espessada 3 

Polpa branca 

reduzida 1 

normal 2 

aumentada 3 

Zona Marginal 

reduzida 1 

normal 2 

aumentada 3 

Folículos germinativos 
organizados 1 

desorganizados 2 

Granuloma 
ausente 0 

presente 1 

Congestão ausente 0 

  presente 1 

Seios venosos 
ausentes 0 

presentes 1 

Pigmento extra 
capsular 

ausente 0 

presente 1 

 
(Próprio autor). 
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Anexo IV – Tabela de peso corporal em porcentagem. 

 

Tabela 7. Proporção de pesos corporais médios de cada grupo em relação ao peso inicial dos 

animais divididos por fase do experimento. 

 Peso em cada fase do experimento (%) 

Grupos Antes do Ciclo 1 Antes do Ciclo 2 Pós Eutanásia 

C(-) 163,5A 164,9A 156,6a,B 

C(+) 161,4A 162,4A 153,4B 

TAU(-) 167,6A 171,7a,A 160,3aB 

TAU(+) 151,2A 153,7A 144,9B 

5-FU(-) 166,7A 167,3C 155,4a,B 

5-FU(+) 158,4A 157,1A 143,1B 

5-FU+TAU(-) 156,8A 159,5b,A 144,5b,C 

5-FU+TAU(+) 163,5A 161,1A 145,8B 

* a, b, c – diferença estatística entre linhas para grupos não-induzidos (p<0,05).  

* A,B,C – diferença estatística entre colunas (p<0,05). 

Valores em porcentagem. 

Análise estatística: Two-way Anova (análise inter-grupos) e One-way para amostras pareadas 

(análise intra-grupo) seguidos de teste de múltiplas comparações de Bonferonni. 

Grupos: C(-): não-induzido+veículo, C(+): induzido+veículo, TAU(-): não-induzido+taurina, TAU(+): 

induzido+taurina, 5-FU(-): não-induzido+5-FU, 5-FU(+): induzido+ 5-FU, 5-FU+TAU(-): não-

induzido+ 5-FU+ taurina, 5-FU+TAU(+): induzido+ 5-FU+taurina. 

(Dados da pesquisa). 

 


