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RESUMO 

 

 

Benites, B. Determinação da presença de 5-FU na saliva de hamsters que receberam o 
quimioterápico pela técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência [dissertação]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão 
Original. 
 

 

Vários métodos de análise para o ensaio do quimioterápico 5-Fluorouracil (5-FU) em 

fluidos biológicos de humanos e animais, foram previamente relatados. 

Considerando que a administração do 5-FU altera de alguma maneira a morfologia e 

função das glândulas salivares, e que a presença do quimioterápico na mucosa oral 

pode levar a algumas complicações orais, este trabalho teve como objetivo de 

determinar a presença de 5-FU na saliva de hamsters que receberam o quimioterápico 

pela técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), uma vez que este 

modelo animal é usado nos estudos com mucosite oral e hipofunção glandular, 

induzidas por 5-FU. Doze animais foram divididos em 4 grupos: CP e CPI, onde os 

animais receberam intraperitonealmente pilocarpina (CP) ou pilocarpina + isoproterenol 

(CPI) e o veículo do quimioterápico, e os grupos QP e QPI, onde os animais 

receberam, respectivamente, os mesmos secretagogos listados acima e o 

quimioterápico 5-FU. Após a administração do secretagogo, foi coletada a saliva de 

todos os animais, por um período de 60 min. Em seguida, a saliva foi congelada a 

-80 ˚C para posterior determinação do quimioterápico por CLAE. Após análise dos 

cromatogramas, e com base nos resultados obtidos, foi possível identificar a 

presença do 5-FU nas amostras de saliva de hamsters que receberam o 

quimioterápico via intraperitoneal pela técnica da CLAE. 

 

Palavras-Chave: Quimioterapia. 5-Fluorouracil. Excreção salivar. Saliva de 

Hamsters. Cromatografia de Alta Eficiência.  

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 
Benites, B. Determining the presence of 5-FU in the saliva of the hamsters that 
received chemotherapy by liquid chromatography of high efficiency [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão 
Original. 
 
 
 

Various analytical methods for testing the chemotherapeutic agent 5-fluorouracil (5-

FU) in biological fluids of humans and animals have been reported previously. 

Whereas the administration of 5-FU alter in any way the morphology and function of 

the salivary glands, and that the presence of chemotherapy in the oral mucosa can 

lead to some oral complications, this study aimed to determine the presence of 5-FU 

in chemotherapy treated hamsters saliva by Liquid Chromatography High 

Performance (HPLC), since this animal model is used in studies of oral mucositis and 

gland hypofunction induced by 5-FU. Twelve animals were divided into 4 groups: 

intraperitoneally pilocarpine (CP), pilocarpine + isoproterenol (CPI) and the 

chemotherapy of the vehicle, and the QP and QPI groups where the animals were, 

respectively, the same secretagogues listed above and 5-FU chemotherapy. After 

administration secretagogue, the saliva from all animals was collected for a period of 

60 min. Then the saliva was frozen at -80 ºC for subsequent determination of 

chemotherapy by HPLC. After analysis of chromatograms, and based on the results 

obtained, it was possible to identify the presence of 5-FU in Hamsters saliva samples 

that received intraperitoneal chemotherapy via the technique of HPLC. 

  

Keywords: Chemotherapy. 5-Fluorouracil. Salivary excretion. Saliva hamsters. 

Chromatography High Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os primeiros relatos do câncer foram descritos no antigo Egito e datam de 

aproximadamente 3000 a. C e Hipócrates, segundo a literatura, foi a primeira pessoa 

a usar uma palavra similar a câncer e a começar a definir de fato a doença tal qual a 

conhecemos hoje. Durante anos a doença foi considerada majoritariamente de 

países desenvolvidos. No entanto, hoje a maior parte dos gastos globais 

relacionados à doença é destinada aos países em desenvolvimento.  

No Brasil, a estimativa até o final do ano de 2015 é de aproximadamente 

576.580 mil novos casos de câncer em homens e mulheres (INCA, 2014). Segundo 

dados fornecidos pela GLOBOCAN 2012, o número estimado de novos casos de 

câncer anualmente em todo o mundo chegará em 20 milhões até o ano de 2025 

(IARC, 2015). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é 

a segunda maior causa de morte no mundo e, para 2030, estima-se que haverá 

27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes pela doença e 75 

milhões de pessoas vivas, anualmente, com a doença. Isso se deve ao 

envelhecimento populacional, redução da mortalidade infantil e o controle de mortes 

por doenças infecciosas em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil 

(INCA, 2014; IARC, 2015; Ferlay et al., 2015). 

Atualmente, o tratamento do câncer é alicerçado em uma avaliação 

multidisciplinar em que se determina um plano terapêutico, seja por ressecção 

cirúrgica, radioterapia (RT), quimioterapia (QT) ou a combinação destes tratamentos 

visando melhores chances de cura e a preservação do paciente. 

O termo quimioterapia refere-se ao tratamento de doenças por substâncias 

químicas que afetam o funcionamento celular. Os quimioterápicos empregados no 

tratamento das neoplasias, de maneira geral, podem ser classificados como: 

agentes alquilantes, antimetabólitos, antagonistas purínicos, inibidores de 

topoisomerases e produtos naturais. (Chabner; Calabresi, 1995; Almeida et al., 

2005). 

Os agentes antimetabólitos, um dos grupos de quimioterápicos mais usados na 

prática clínica, exercem seus efeitos farmacológicos interferindo na síntese do DNA 

e RNA e são restritos à fase S do ciclo celular. Metotrexato (MTX) e 5- Fluorouracil 

(5-FU) se estabeleceram ao longo do último quarto de século entre os agentes 
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quimioterápicos de câncer mais utilizados (Coates et al., 1984). A administração 

sequencial de doses moderadas de MTX seguido por 5- FU tem demonstrado ser 

eficaz no tumor de cabeça e pescoço avançado, câncer colorretal e no câncer de 

mama (Dimery; Legha, 1986; Cameron et al., 1994). 

O 5-FU é um fármaco antagonista das pirimidinas. É indicado não só em 

associação com outros agentes quimioterápicos como também como monoterapia 

para o tratamento oncológico de tumores malignos (Ewens et al., 2005). Muitas 

combinações de medicamentos utilizados para tratar cânceres invasivos (por 

exemplo, adenocarcinoma metastático de mama) incluem o 5-FU. O carcinoma 

colorretal é geralmente tratado com um regime que inclui 5-FU em combinação com 

Leucovorin (Madajewicz et al., 1984; O'Connell, 1989). Outra combinação eficaz é 

entre a Cisplatina e o 5-FU, no entanto a resposta e toxicidade variam 

consideravelmente de acordo com o esquema terapêutico (Scanlon et al., 1986; 

Lacave et al., 1991; Ahlgren et al., 1991; Chung et al., 1997). 

Embora o principal modo de administração do 5-FU seja por via intravenosa, 

vários estudos com pacientes com câncer de cólon e ovário têm examinado o uso 

da administração intraperitoneal para alcançar altos níveis da droga no fígado e no 

peritônio, sem a toxicidade sistêmica grave que provoca (Ewens et al., 2005).  

Devido à falta de seletividade dos agentes quimioterápicos para as células 

tumorais, há alguns efeitos colaterais descritos na literatura, como indisposição, 

redução de peso, diarréia, vômitos, dentre outros (Kalman; Vilani, 1997; Capra et al., 

2001; Viele, 2003; Ewens et al., 2005). Além disso, há também ação dos 

quimioterápicos nas células dos tecidos da cavidade oral, o que pode levar à 

mucosite oral, candidose, ageusia e alterações do fluxo salivar e da composição da 

saliva, o que acarreta perda da qualidade de vida dos pacientes oncológicos 

(Simões et al., 2009; Naidu et al., 2004) 

A hipossalivação/xerostomia é um dos sinais/sintomas mais comuns dos 

pacientes que são submetidos à RT de cabeça e pescoço e à QT (Vissink et al., 

2003), juntamente com a mucosite oral. As glândulas salivares são de natureza 

exócrina, localizadas próximas à cavidade oral e classificadas, quanto ao tamanho, 

em glândulas salivares maiores e menores; sendo as glândulas submandibulares, 

parótidas e sublinguais as representantes do primeiro grupo e, as palatinas e labiais, 

exemplos de glândulas salivares menores (Holsinger; Bui, 2007). 
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O produto de secreção das glândulas salivares, a saliva, desempenha um papel 

importante na promoção da saúde da cavidade oral e, variações na sua quantidade 

e qualidade, podem ter consequências deletérias para a mucosa bucal e para todos 

os tecidos da cavidade oral (Epstein et al., 2002). 

Com relação ao efeito da quimioterapia sobre as glândulas salivares, a literatura 

ainda é controversa (Laine et al., 1992; Harrison et al., 1998; Ohrn et al., 2001), no 

entanto, quanto à radioterapia de cabeça e pescoço, a literatura é rica em trabalhos 

relacionados ao seu efeito nocivo e irreversível sobre as glândulas salivares, 

alterando a quantidade e qualidade da saliva (Jonhson et al., 1993; Parliament et al., 

2004; Kam et al., 2007). 

Campos (2013) e Campos et al. (2014), mostraram que o agente 5-FU promove 

alterações morfológicas e bioquímicas importantes nas glândulas submandibulares e 

sublinguais de hamsters que receberam o quimioterápico por via intraperitoneal. 

Além disso, outros trabalhos demonstraram alteração no fluxo e na composição 

salivar de pacientes oncológicos que receberam o tratamento quimioterápico 

(Lockhart; Sonis, 1981; McBride; Siegel, 1988; Vissink et al., 2004; Jensen et al., 

2010). 

Uma vez que pouco se sabe sobre o efeito do 5-FU sobre as glândulas 

salivares, somado ao fato de alguns autores sugerirem que o contato direto do 5-

FU na mucosa oral pode estar relacionado com o aparecimento da mucosite oral 

(Barret, 1987; Milano et al., 1989; Slavik et al., 1993; Epstein et al., 2002), este 

trabalho tem o objetivo de determinar a presença de 5-FU na saliva de hamsters que 

receberam o quimioterápico pela técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE), uma vez que este modelo animal é usado nos estudos com mucosite oral e 

hipofunção glandular, induzidas por 5-FU e, com isto, futuros trabalhos poderão ser 

realizados com esta técnica de determinação de 5-FU, para melhor compreensão de 

como estas complicações orais ocorrem após a administração deste quimioterápico. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Câncer e quimioterapia 

 

 

Câncer, segundo pesquisas é o diagnóstico que a maioria dos brasileiros mais 

teme ouvir, pois está relacionado para muitos, com sofrimento e morte (INCA, 2015). 

Apesar dos avanços nas pesquisas, segundo dados do Instituto de Ciência, 

Tecnologia e Qualidade, a doença assusta mais que a Aids e o diabetes, segundo e 

terceiro lugares, respectivamente (ICTQ, 2015). 

Para uma célula cancerosas ou tumorais é necessário que haja uma 

transformação dos protooncogenes em oncogenes e, a partir disso, se multiplicam 

de forma descontrolada. Através da angiogênese, ocorre a manutenção e o acúmulo 

da massa dessas células, formando os tumores malignos. Inicialmente, as células 

tumorais invadem os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso 

sangüíneo ou linfático e, através destes, disseminarem-se, chegando a órgãos 

distantes do local no qual o tumor se iniciou, formando as metástases (Almeida et 

al., 2005). 

Muito embora a cirurgia e a radioterapia sejam procedimentos mais eficazes e 

valiosos para tumores localizados, somente um terço dos pacientes oncológicos 

podem receber estes tratamentos, uma vez que essas medidas são utilizadas 

quando ainda não houve metástase tumoral. Os 70% restantes dos tumores sofrem 

micro metástases e, por isso, o mais indicado é a utilização ou associação da terapia 

sistêmica, a quimioterapia (QT) (Almeida et al., 2005).   

O tratamento de tumores metastáticos é realizado através do uso de 

quimioterapia, hormônios e terapias biológicas, uma vez que a ação destes 

medicamentos é sistêmica. Em geral, quimioterápicos baseiam-se em compostos 

tóxicos que impossibilitam a proliferação rápida das células tumorais, porém, inibem 

também o rápido crescimento necessário para a manutenção de folículos de cabelo, 

de medula óssea e células do trato gastrointestinal que conduz a efeitos secundários 

indesejáveis observados em tratamento de cancer (Chabner; Roberts, 2005). 

Mais recentemente, uma revolução industrial biotecnológica proporcionou o 

surgimento de uma nova era nas modalidades de tratamento, chamada de “Terapia 
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alvo”. Esta terapia tem como expectativa uma redução aos efeitos colaterais das 

terapias clássicas (Chabner; Roberts, 2005). A idéia é bloquear os sinais que 

ajudam as células malignas a crescerem e se dividerem incontrolavelmente, 

produzindo assim a morte de células cancerosas por meio de indução da apoptose, 

com estímulos ao sistema imune ou alvejando a entrega de agentes quimioterápicos 

específicos, minimizando a morte de células normais e evitando os efeitos 

secundários indesejáveis (Chabner; Roberts, 2005; Croce, 2008). A primeira droga 

da terapia alvo aprovado pela FDA (em inglês Food and Drug Administration) em 

1997 foi o Retuximab, e foi também o primeiro anticorpo monoclonal disponível para 

o tratamento do cancer (Scott, 1998). 

Por não fazer qualquer distinção entre as células normais e neoplásicas, a 

quimioterapia pode causar ulcerações na mucosa, tornando esta suscetível à 

infecção por bactérias da microbiota bucal, bem como por organismos exógenos 

com risco de disseminação sistêmica (Pizzo, 1993; Rolston et al., 2003). 

Concomitantemente, a função salivar comprometida pode elevar ainda mais o risco 

para essa disseminação de origem oral.  

Inúmeros agentes citotóxicos têm sido relacionados ao desenvolvimento de 

danos à mucosa oral e gastrointestinal entre os quais podemos citar os agentes 

antimetabólitos como a mercaptopurina, a citarabina, o 5-Fluorouracil (5-FU) em 

altas doses, os substratos derivados de plantas como o etoposide, os agentes 

antitumorais como a doxorrubicina e os agentes alquilantes como o melfalano e 

bussulfano. Algumas drogas destacam-se pelo seu efeito estomatotóxico, como o 

metrotexato, 5-FU, doxorrubicina, dactinomicina, bleomicina e o uso de associações 

com floxuridina, mitomicina, vincristina e vinorelbina (Cunha, 2010). O 5-FU, 

molécula polar com fórmula molecular C4H3FN2O2 (Figura 2.1), foi introduzido na 

clínica terapêutica para tratamento de tumores em 1957 e continua sendo parte 

essencial do tratamento dos tumores gástricos, colorretais, de cabeça e pescoço, 

mama, ovário, próstata, fígado e do trato geniturinário. O 5-FU foi usado 

inicialmente de forma isolada e, com o passar dos anos, passou a ser utilizado em 

diferentes regimes, melhorando assim a resposta clínica dos pacientes. Esses 

esquemas variam em suas doses, tempo e tipo de infusão (Martins et al., 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9nio
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Figura 2.1 – Fórmula molecular do 5-Fluorouracil (5-FU). 
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure 

 

 

O 5-FU é um antimetabólito análogo à Uracila (U) que entra na célula utilizando 

o mesmo transporte facilitado da U com um átomo de flúor na posição C-5 no lugar 

de hidrogênio. Há três formas citotóxicas diferentes atribuídas ao 5-FU: 

incorporação de fluoronucleotídeos no DNA ou RNA, que desencadeia o processo 

de apoptose, e a inibição da enzima timidilato sintase (TS). A TS é a enzima alvo do 

5-FU e o aumento de sua expressão constitui um potencial mecanismo de 

resistência a esta droga. (Longley et al., 2003). 

Deenen et al, demonstraram em 2013 a biotransformação da Capecitabina (pró-

fármaco do 5-FU) e do 5-FU. A primeira é metabolizada pela carboxilesterase (CES) 

para 5´- deoxi – fluorocitidina (5´-dFCR), a qual é subsequentemente metabolizada 

pela citidina desaminase (CDA) para 5'-deoxi-5-fluorouridina (5´-dFUR), seguido 

para conversão em 5-FU pela timidina fosforilase (TP). O 5-FU é inativado pela 

dihidropirimidina-desidrogenase (DPD) para di-hidrofluorouracil (FUH2), que é 

depois convertido por di-hidropirimidinase (DHP) para α-fluoro-β-ácido 

ureidopropionico (FUPA). O α-fluoro-β-alanina (FBAL) é o catabólito final da cascata 

de biotransformação e é formado pela β -ureidopropionase (β-UP).  

A biodisponibilidade do 5-FU é reduzida no fígado (Schlemmer et al., 1994) 

através da DPD, enzima chave no catabolismo do 5-FU. É através desta enzima que 

o organismo exerce o clearance ou a desintoxicação pelos rins. Portanto, é 

reconhecido que a deficiência de DPD é responsável por mais toxicidades 

potencialmente letais e deve ser utilizado com parcimônia em pacientes com a 

deficiência, já que estes estão em maior risco (Ciccolini et al., 2010). Foi 

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure
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demonstrado que a enzima DPD cataboliza imediatamente 80% a 85% do fármaco 

infundido, o que lhe transfere uma meia-vida plasmática que pode variar de 4.5 até 

aproximadamente 15 minutos (Heggie et al., 1987; Bressolle et al., 1999). 

Devido à elevada toxicidade causada pelo uso do 5-FU e a relação com a 

atividade da enzima DPD de cada indivíduo, parece ser relevante introduzir testes 

de triagem antes da administração da droga (Dolegowska et al., 2012). Desta 

maneira, a detecção da função da DPD, poderia permitir a previsão de intolerância 

ao 5-FU pelo paciente e, com base neste dado, a aplicação de agentes 

quimioterápicos alternativos poderia ser instituída. Além disso, a análise da DPD 

poderia também ser utilizada como ferramenta para o cálculo das doses iniciais de 

5-FU (Van Kuilenburg et al., 2012). Com isto, Dolegowska et al (2012), propuseram 

um método espectrofotométrico para medição da atividade do DPD, para fins de 

rastrear grupos de pacientes qualificados ou não para a quimioterapia com o agente 

5-FU. 

 

 

2.2 Glândulas salivares e saliva 

 

 

As glândulas são originadas a partir da proliferação de células do epitélio de 

revestimento que invadem o tecido conjuntivo subjacente. Após a invasão, estas 

células sofrem um processo de diferenciação que as tornarão especializadas na 

síntese, no armazenamento e na secreção de substâncias de acordo com o a função 

no organismo, constituindo a porção secretora. Os epitélios glandulares que mantêm 

continuidade com o epitélio de revestimento, tanto diretamente com as células 

secretoras, quanto através de ductos, são denominadas células exócrinas. As 

glândulas exócrinas possuem uma porção secretora constituída por células 

especializadas no processo secretório e por ductos que transportam o produto 

secretado. Uma das formas de classificação dessas glândulas é o mecanismo pelo 

qual ocorre a liberação do produto de secreção. As glândulas salivares, por 

exemplo, por liberarem a secreção por meio da exocitose, sem que haja perda de 

material celular, são classificadas em células glandulares merócrinas (Arana-

Chavez; Bradaschia, 2012; Ten Cate, 2013). 
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O ser humano possui três pares de glândulas salivares maiores (parótida, 

submandibular e sublingual) e numerosas glândulas ditas menores. As glândulas 

salivares são compostas por duas regiões anatômicas e funcionalmente distintas: as 

regiões das unidades secretoras terminais (antigamente chamadas de acinares) e 

ductal. A primeira consiste em um ou dois tipos de células, local no qual é produzido 

todo fluido e secretado grande parte de proteínas. A segunda é formada por tipos 

distintos de células e é o local onde ocorrem trocas iônicas e secreção de poucas 

proteínas (Nicolau, 2008). 

As unidades secretoras terminais podem ser constituídas de células mucosas, 

serosas ou mucosas com semilua serosa, além de apresentarem células 

mioepiteliais que ajudam na secreção da saliva (Katchburian; Arana-Chavez, 2012). 

As glândulas menores são mucosas, as parótidas são principalmente serosas, as 

sublinguais são principalmente mucosas e as glândulas submandibulares, mistas 

com predomínio seroso. As células serosas são especializadas na síntese, 

armazenamento e secreção de proteínas, enquanto que a secreção das células 

mucosas possui um conteúdo menos enzimático e com maior teor de glicoproteínas 

(Carpenter, 2013). Possuem formato de trapézio e apresentam características 

ultraestruturais típicas de células com intensa atividade de síntese e secreção 

protéica. A região basal de seu citoplasma é repleta em retículo endoplasmático 

rugoso, e a região apical apresenta o aparelho de Golgi bem desenvolvido, além de 

muitas vesículas ou grânulos de secreção (Arana-Chavez; Bradaschia, 2012; Ten 

Cate, 2013). 

As glândulas salivares maiores são responsáveis por aproximadamente 95% 

da secreção salivar e, as glândulas menores, pelos 5% restantes. As glândulas 

salivares menores, com ductos curtos, formam uma pequena massa glandular 

distribuída por quase toda extensão da cavidade bucal, abaixo da membrana 

mucosa. Embora produzam apenas 5% da saliva, elas secretam mucoproteínas 

importantes na formação da película adquirida (Katchburian; Arana-Chavez, 2012). 

Segundo Nicolau, o número total de glândulas salivares, menores ou acessórias, na 

cavidade oral foi estimado em cerca de seiscentos (Nicolau, 2008). 

A glândula parótida é morfologicamente similar entre ratos e humanos, 

contendo células secretórias serosas e um sistema de ductos constituído de ductos 

intercalar, estriado e excretório. A glândula submandibular de roedores se diferencia 

dos humanos devido à falta de células mucosas secretórias (em humanos são 
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aproximadamente 10-20% de células secretórias) e devido à presença de um 

segmento ductal adicional, nomeado ducto granular, o qual secreta diversas 

enzimas e fatores de crescimento. Com isto, as glândulas salivares e a secreção 

salivar de ratos são o melhor modelo experimental, uma vez que estudos   em   

humanos   são   limitados (Nagler, 2002; Tandler, 1993a,1993b). 

Água e eletrólitos são transportados ativamente pelas unidades secretoras 

terminais e, em seguida, há uma mudança na composição desta saliva primária, 

principalmente no teor de eletrólito, durante a passagem pelo sistema de ducto 

(Turner; Sugiya, 2002; Melvin et al., 2005). A saliva passa, portanto, de uma solução 

isotônica para uma solução hipotônica à medida que atravessa o sistema de ductos. 

Este processo requer um alto gasto de energia, de modo que as regiões mais ativas 

têm um número elevado de mitocôndrias, localizadas na região basolateral das 

células, como nos ductos estriados. Além de absorver íons, há também a 

secreção de bicarbonato de potássio, um componente importante do sistema de 

tamponamento da saliva que ajuda evitando a desmineralização e ajudando a 

remineralização dos dentes. As demais células ductais secretam apenas pequenas 

quantidades de proteínas. No entanto, células dos ductos granulares, que são 

peculiares as glândulas submandibulares de alguns roedores, incluindo ratos e 

hamsters, possuem grande quantidade, por exemplo, de calicreína (Proctor; 

Carpenter, 2007). 

A saliva é composta de 99% de água e 1% de substâncias, orgânica e 

inorgânica. Dentre as substâncias orgânicas encontradas na saliva, destacam-se as 

com funções já bem estabelecidas, como a amilase, lisozima e lactoperoxidase, 

fazendo parte das enzimas digestivas, lise das bactérias e catalisadora de óxido-

redução, respectivamente. Dentre as funções de proteção exercida pelos 

componentes inorgânicos, detacam-se a manutenção do pH, realizada 

principalmente pelo bicarbonato, neutralização de ácidos e bases pelo fosfato e o 

processo de remineralização das superfícies dentárias exercida principalmente pelo 

cálcio e flúor (Nicolau, 2008). 

A literatura aceita o uso de expressões como saliva mista, saliva total ou 

fluido oral. Saliva é o produto de secreção das glândulas salivares, livre de outros 

materiais, enquanto que fluido oral é a mistura de saliva com o fluido do sulco 

gengival (fluido crevicular), além de células de descamação e resíduos alimentares 

(Nicolau, 2008). 
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Segundo Lawrence, os componentes da saliva agem como um "espelho da 

saúde do corpo", visto que a saliva pode ser uma ferramenta no monitoramento da 

saúde e por vezes no diagnóstico precoce de certas doenças, como o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e o câncer de mama (Lawrence, 2002).  

As glândulas salivares são afetadas diretamente por algumas condições 

sistêmicas, incluindo desordens autoimunes (síndrome se Sjögren, HIV, lúpus 

eritematoso e artrite reumatoide), desordem hormonais (diabetes, disfunção da 

glândula tireoide), desordens neuronais (Parkinson, paralisia de Bell, paralisia 

cerebral), depressão, tratamento oncológico, como, radioterapia na região de cabeça 

e pescoço ou quimioterapia e mais de 500 fármacos podem alterar o funcionamento 

das glândulas, principalmente em relação a xerostomia e a hipofunção glandular, 

com consequente quadro de hipossalivação (Nicolau, 2008; Simões et al., 2009a,b; 

Simões et al., 2010; Katchburian; Arana-Chavez, 2012; Campos et al., 2013). 

O controle e atividade, das células secretoras das glândulas salivares, são 

de responsabilidade do sistema nervoso simpático e parassimpático que trabalham 

harmoniosamente em conjunto para produzir a saliva (Proctor; Carpenter, 2007). 

 

 

2.3 Processo secretório e secretagogos 

 

 

As glândulas salivares recebem suprimento nervoso autônomo simpático e 

parasimpático. A estimulação α-adrenérgica e colinérgica muscarínica é responsável 

pela secreção de água e eletrólitos, com menor concentração de substâncias 

orgânicas enquanto que a β-adrenérgica é responsavel pela secreção protéica 

(Baum, 1993). 

As glândulas salivares maiores são inervadas por ambos os nervos simpático 

e parassimpático (Baum, 1993). A secreção salivar ocorre em resposta à 

estimulação autônoma de neurotransmissores simpáticos e parassimpáticos e 

interagem com receptores específicos da membrana plasmática das células 

glandulares desencadeando uma série de reações envolvidas no processo 

secretório. O estímulo simpático é mediado principalmente pelo neurotransmissor 

acetilcolina, enquanto que o estímulo parassimpático é mediado principalmente pelo 

neurotransmissor noradrenalina (Proctor; Carpenter, 2007). O mecanismo pelo qual 
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os neurotransmissores induzem as glândulas salivares a secretarem produtos 

baseia-se em sua ligação a receptores superficiais específicos, na membrana 

basolateral, e por meio da geração do segundo mensageiro (transdução de sinal) 

ativam os processos envolvidos na secreção do fluido e regulação da exocitose. Os 

principais componentes do sistema de transdução de sinal são: receptores, as 

proteínas-G, os efetores enzimáticos, os segundos mensageiros, os canais iônicos e 

as proteínas quinases. Esses receptores são chamados de moduladores ativos, os 

quais podem ser divididos em duas classes: agonistas (estimulação) e antagonistas 

(bloqueador). As glândulas salivares expressam uma variedade de receptores de 

superfície celular, os quais em destaques são: receptores adrenérgicos, 

muscarínicos, substância P e VIP (peptídeo vaso-intestinal) (Nicolau, 2008). 

O tecido alvo responde de forma correta a determinado estímulo, que lhe é 

específico.  O receptor reconhece as características estruturais do sinalizador e a 

interação dos dois geralmente ativa ou complexa proteínas de transdução de sinal 

da membrana, como proteínas-G, ou outro transdutor. A maioria dos 

transdutores de receptores na membrana plasmática são proteínas ligadoras de 

guanosina trifosfato (GTP), conhecidas como proteínas-G. As proteínas-G são 

constituídas por três subunidades: α, β e ᵞ. Se o estímulo for iniciado através da 

ligação de um neurotransmissor com um receptor β-adrenérgico, a subunidade α 

interage diretamente com a enzima adenilato ciclase. Esta interação causa a 

ativação do centro catalítico da enzima, de modo que o ATP é convertido a cAMP. 

Havendo o aumento intracelular de cAMP, haverá a ativação da proteína quinase A 

dependente de cAMP, ocorrendo a exocitose de proteínas. Por outro lado, se a 

estimulação for via receptor muscarínico- colinérgico é a enzima fosfolipase C que 

será ativada. Esta enzima catalisa a hidrólise do fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato (PIP2) 

para formar dois segundos mensageiros, o inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) e o 

diacilglicerol (DAG). O IP3, no citoplasma, se ligará ao receptor do retículo 

endoplasmático provocando a liberação de cálcio e contribuindo para o aumento 

do nível de cálcio citosólico. O DAG ativa a proteína quinase C, a qual é dependente 

de cálcio. Esse aumento de cálcio citosólico, altera a proteína quinase C permitindo 

que a mesma seja ativada, o que leva à exocitose de proteínas. A figura 2.2 

demonstra, resumidamente, o processo de secreção salivar após os estímulos 

simpático e parassimpático (Nicolau, 2008). 
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Figura 2.2 – Processo de secreção salivar (Nicolau, 2008) 

 

 

A estimulação salivar pode ser feita através da estimulação dos receptores 

orais (via aferente) ou por ação direta no sistema nervoso autônomo (via eferente). 

A via aferente engloba estímulos fisiológicos gustatórios e mastigatórios enquanto 

que na via eferente o estimulo salivar é através de sialogogos (Holmes, 1999; 

Davies, 1997; Pedrazas et al., 2007). 

A pilocarpina e o isoproterenol, aplicados por via intraperitoneal, são os dois 

principais agentes utilizados para estimular a salivação em ratos. A pilocarpina, a 

uma dosagem de 0,1-10 mg/kg de peso e  o isoproterenol, em doses de 10-250 

mg/kg de peso corporal (Krinke, 2000). 

A pilocarpina é um agonista parassimpático e sua utilização como 

secretagogo é comum, causando uma produção contínua e abundante da saliva, 

usualmente resultando em uma secreção aquosa (Ferguson, 1993). O Isoproterenol 

é um potente agonista β-adrenérgico, não seletivo, com baixa afinidade pelos 

receptores α-adrenérgicos (Hoffman; Lefkowitz, 1996) que aumenta os níveis de 

cAMP nas unidades secretoras terminais, ativando a proteína quinase A e desta 

forma estimula a secreção protéica (Baum, 1993). No trabalho realizado por Selye 

e colaboradores foi observado que ratos tratados cronicamente com isoproterenol 
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secretaram grande quantidade de saliva viscosa, além de terem mostrado que a 

pele destes animais se apresentava constantemente úmida (Selye et al., 1961). 

 

 

2.4 Detecção do 5-FU em tecidos e fluidos corporais 

 

 

Vários métodos de análise para o ensaio do quimioterápico 5-Fluorouracila (5-

FU) em fluidos biológicos foram previamente relatados, incluindo a separação dos 

compostos estruturalmente relacionados, seus metabólitos, como as pirimidinas, e 

especialmente a uracila, que tem um tempo de retenção próximo ao 5-FU (Alsarra; 

Alarafi, 2004). Para isso, os autores utilizaram a Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência, que vem do acrônimo CLAE (em inglês, High- perfomance liquid 

chromatography – HPLC).  

A cromatografia é uma técnica de química analítica utilizada para separar, 

identificar e para quantificar os componentes de uma mistura. Os constituintes da 

amostra a serem separados são particionados entre duas fases, a fase móvel e a 

fase estacionária. Esta última, geralmente de grande área, e a outra um fluído 

insolúvel, que percorre a fase estacionária (Ciola, 1998). São as forças físicas e 

químicas que atuam entre os solutos e as duas fases, influenciando a retenção 

destes sobre a coluna cromatográfica.  Cada componente na amostra interage de 

forma diferente com o material adsorvente, sendo a saída de cada um, dependente 

desta interação. Com isto, os picos cromatográficos serão gerados de acordo com o 

tempo de retenção e interação do soluto com as fases móvel e estacionária (Collins 

et al, 2006). 

Alsarra e Alarifi, em um trabalho usando CLAE desenvolveram e validaram um 

método rápido e simples de quantificação do 5-FU em amostras de plasma humano 

obtidas a partir de voluntários saudáveis e que receberam a adição de 5-FU e de 

soluções de timina. O método foi extremamente sensível ao ponto de indentificar 

1ng/ml da droga, o que o torna uma ferramenta potencialmente valiosa em muitas 

aplicações (Alsarra; Alarif, 2004).  

Bressolle et al, propôs em seu trabalho avaliar a farmacocinética do 5-FU e do 

Leucovorin (LV) em 85 pacientes com cancer colorretal metastático. Amostras de 

sangue foram coletadas antes, durante e após as infusões em bólus de 5-FU. As 
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concentrações plasmáticas de 5-FU foram realizadas por CLAE com detecção para 

ultravioleta (UV). Os limites de quantificação e de detecção foram de 20 ng/ml e 10 

ng/ml, respectivamente (Bressolle et al., 1999). 

As quantificações, no plasma, da uracila (U) e do seu metabólito di-hidrouracila 

(UH2), podem ser utilizadas como marcadores substitutos do 5-FU (César et al., 

2012). Além disso, Deenen e colaboradores, utilizando o mesmo tipo de aparelho 

usado por César et al, desenvolveram um método robusto de quantificação da 

Capecitabina e seus seis metabólitos em plasma humano, fazendo com que, dessa 

forma, novos estudos farmacocinéticos possam ser realizados e testados, já que 

alguns autores citam o poder citotóxico dos metabólitos do 5-FU (Deenen et al., 

2013). Baseado em estudos com radiomarcadores, Derissen et al, quantificaram 

simultaneamente três dos metabólitos intracelulares formados, considerados 

responsáveis pelo efeito antineoplásico do 5-FU em células mononucleares de 

sangue periférico, sendo eles, 5-Fluorouridina (FUTP), 5-fluorodesoxiuridina-5'-

trifosfato (FdUTP) e 5-fluoro-2  -desoxiuridina-5  -fosfato (FdUMP), através da 

cromatografia líquida acoplado à espectrometria de massas (Derissen et al., 2015).    

Heggie e colaboradores estudaram a farmacocinética do 5-FU e seus 

metabólitos no plasma, urina e bile de 10 pacientes tratados com a droga em bólus 

via intravenosa, a uma concentração de 500 mg/m2. Os autores utilizaram um 

método de CLAE rápido, específico e reprodutível, que permitiu a identificação 

simultânea do 5-FU e dos seus metabólitos.  Especificamente no caso das amostras 

do plasma, constatou-se que a concentração de 5-FU variou entre 5 e 419.8 µM e, 

que após duas horas da infusão, já não era mais possível encontrar concentrações 

detectáveis do 5-FU no plasma, sendo que o limite de detecção do método foi de 2 

µM (Heggie et al., 1987). 

Zheng e Wang (2005) quantificaram, também por CLAE, os níveis de 5-FU no 

sangue, fígado e no tumor de 39 pacientes com Carcinoma hepatocelular tratados 

por mais de quatro dias antes de serem operados. Os resultados encontrados pelos 

autores em relação a concentração da droga foi de 1.1 µg/ml ±0.3 no plasma; 5.6 

µg/ml ±0.8 no fígado; 5.9 µg/ml ±0.9 no centro do tumor e na periferia do tumor 

encontraram 10.5 µg/ml ±1.6. 

Diversos agentes quimioterápicos já foram identificados na saliva de pacientes 

tratados sistemicamente, entre eles: 5-FU, etoposide, melfalan, carboplatina e taxol 

(Slavik et al., 1993). Milano e colaboradores, em 1989, avaliaram a concentração de 
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5-FU no plasma e na saliva de 10 pacientes que receberam o quimioterápico 

durante 5 dias de infusão contínua para diversos tipos de tumores. Oito de dez 

pacientes apresentaram aumento na concentração de 5-FU durante o curso de 

infusão, sugerindo que, o contato direto e crescente do 5-FU com o epitélio oral, 

pode estar relacionado com o aparecimento de danos à mucosa oral. Tal fato reforça 

a necessidade de uma maior compreensão da farmacologia do 5-FU na saliva 

(Milano et al., 1989), como também observado por Epstein et al. (2002). 

Mazzeo et al (2013), analisaram a saliva de 15 pacientes que iriam receber 

tratamento com 5-FU e Leucovorin em três momentos distintos: antes, durante o 

primeiro ciclo e após 21 dias do primeiro ciclo. Concentrações mais elevadas de 

flúor e de cálcio foram observadas nas amostras extraídas durante o primeiro ciclo, 

indicando a presença de produtos do metabolismo dos fármacos na saliva. 

Bressolle e colaboradores (1992), usando CLAE, quantificaram Doxorrubicina no 

plasma e saliva estimulada de glândula parótida de 6 pacientes que receberam entre 

28 a 72 mg/m2 da droga. Com exceção da primeira hora que somente foi coletado 

amostra de sangue, ambos, sangue e saliva foram coletados em tempos variados de 

2, 4, 6, 12, 24, 36 e 48 horas após a infusão intravenosa do quimioterápico. A 

análise revelou que as concentrações da droga na saliva parótida e no plasma não 

se correlacionaram, e as concentrações máximas identificadas em saliva variaram 

entre 11.7 a 82.6 ng/ml. Os autores vão de acordo com Milano, e sugerem que, 

como as drogas são excretadas em quantidades significativas na saliva parótida, 

podem expor a mucosa do trato gastrointestinal a estes agentes, mesmo após 

administração intravenosa, sendo uma das possíveis causas da mucosite em 

doentes que recebem este tipo de medicamento. 

Celio e colaboradores (1983), usando CLAE, identificaram 5-FU no plasma e na 

saliva de glândulas parótidas de 11 pacientes com doenças neoplásicas avançada 

em tempos variados de 15, 45 e 75 minutos após administração intravenosa do 

quimioterápico. No plasma, identificou entre 0,3 à 35 µg/ml e em saliva, foi possível 

identificar de 0,02 à 12 µg/ml de 5-FU, sendo as maiores concentrações encontradas 

em 15 minutos de coleta. Além disso, os autores mostraram que o 5-FU é 

rapidamente distribuído nos tecidos e seu nível plasmático diminui drasticamente 

após a administração intravenosa. Os autores concluíram que a concentração dos 

agentes quimioterápicos na saliva pode fornecer informações sobre a concentração 

plasmática da droga e, a via de eliminação do fármaco, pode ajudar no 
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desenvolvimento de esquemas terapêuticos para agentes antineoplásicos tóxicos, 

assim como ajudar na detecção de pacientes que possuem patologias que alteram a 

excreção da droga e consequentemente estão em maior risco de desenvolver 

toxicidade. 

Joulia e colaboradores (1999), investigaram o perfil farmacocinético do 5-FU e 

Leucovorin em plasma e saliva de 21 pacientes com tumores colorretais 

metastáticos que receberam dois ciclos consecutivos de infusão contínua, por meio 

de análises em CLAE. As amostras foram coletadas em tempos variados de 0.3, 1, 

2, 3, 4, 18, 22.3 horas após a infusão, sendo a saliva coletada por dois minutos, por 

coleta. Apesar de haver uma correlação significativa entre as concentrações 

individuais de 5-FU na saliva e plasma, os valores ficaram dispersos, de modo que a 

concentração da droga na saliva de glândula parótida não pôde ser usada como 

estimativa indireta dos níveis de 5-FU livre no plasma. 

De particular interesse fisiológico e clínico, os trabalhos em geral, tem 

identificado uma rápida difusão de 5-FU na saliva nos primeiros 15 a 20 minutos 

após a infusão, obtendo a maior concentração nesse período. Este fenômeno pode 

ser devido a alterações na função das glândulas salivares causadas pelo 5-FU, 

resultando na redução da taxa de fluxo salivar (Celio et al., 1983; Hayashi et al., 

1988a; Slavik et al., 1993; Meurman et al., 1994; Joulia et al., 1999).  

Jensen e colaboradores (2010) realizaram uma revisão sistemática de 

hipofunção da glândula salivar e xerostomia induzida por terapias contra o câncer. 

Após análise dos dados, os autores concluíram que os resultados mostraram 

divergência com relação ao diagnóstico de câncer subjacente, aos regimes de 

quimioterapia, a diferentes períodos de estudo em relação à administração de 

quimioterápicos e ao número de ciclos de quimioterapia anteriores. Além disso, a 

maioria dos estudos avaliou a função da glândula salivar apenas durante a 

quimioterapia sem acompanhamento em longo prazo. Portanto, não é possível tirar 

qualquer conclusão consistente sobre os efeitos da quimioterapia e a prevalência de 

hipofunção da glândula salivar e xerostomia. Por outro lado, ressalta que os 

pacientes com baixa secreção salivar antes do tratamento do câncer parecem estar 

em maior risco de desenvolver hipossalivação em resposta à quimioterapia e a ter 

uma recuperação mais demorada (Jensen et al., 2008). 

Por ser o modelo animal mais utilizado em outros trabalhos, Celio et al, usando 

ratos machos da raça Wistar, coletaram amostras do plasma, saliva da glândula 
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parótida e da bile para avaliar a farmacocinética do 5-FU em 3 concentrações 

diferentes, qual seja, 12,5, 25 e 50mg/kg após administração intravenosa. A meia-

vida no plasma para cada concentração foi 22 ± 2; 25 ± 5 e 27 ± 3 minutos, 

respectivamente. A saliva foi coletada em tempos variados de 15, 30 e 60 minutos 

identificando concentrações que variaram entre 0,7 e 7,6 µg/ml de 5-FU, sendo que 

as menores e maiores concentrações identificadas da droga foram proporcionais às 

concentrações injetadas (Celio et al., 1983).    

Wang e colaboradores (2008), quantificaram o 5-FU em amostras de sangue de 

quatro ratos machos que receberam uma dose de 25 mg/kg diluídas em 0,9% de 

solução salina. Todos os animais receberam 1 mL/kg do peso corpóreo da solução 

da droga via intravenosa através da canulação realizada na veia jugular.  Antes da 

administração do 5-FU era coletada uma amostra do sangue por um catéter, o que 

equivale ao branco (amostra sem 5-FU), e após a injeção as coletas foram 

realizadas nos tempos 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 e 180 minutos. A concentração 

máxima detectada foi de 21 µg/ml ± 3.26 e o limite de detecção foi de 20 ng/ml. 

Hayashi e colaboradores (1988b), usando ratos como modelo animal, 

estudaram a excreção salivar do 5-FU pelas glândulas submandibulares e 

parótidas, após administração intravenosa em bolus do quimioterápico. A saliva 

específica de cada glândula foi coletada através de canulação dos ductos 

excretores. Os resultados apresentaram diferenças na excreção de cada glândula 

salivar, de modo que houve maior excreção do quimioterápico pela glândula 

submandibular. 

Como observado, a excreção salivar de várias drogas tem sido objeto de um alto 

número de estudos nas três ultimas décadas, visto que o método de coleta da saliva 

tem a vantagem de ser uma técnica não invasiva, sem exposição dos pacientes ao 

desconforto, irritação da pele e risco de infecção. Pouco valor foi dado à excreção 

dos quimioterápicos e seus efeitos colaterais aos tecidos da cavidade oral, visto que 

ainda é desconhecido se o contato direto dos quimioterápicos na mucosa oral 

pode estar relacionado com o aparecimento das mucosites e quais os efeitos nas 

glândulas salivares e sua relação com o fluxo salivar. 

Antuniassi (2005) e McCarthy et al (1998), observaram que pacientes 

portadores do fluxo salivar reduzido, submetidos a protocolo quimioterápico com 5-

FU, desenvolveram mais mucosite e em grau mais severo. Esse fato correlaciona-se 

com os trabalhos que avaliaram a concentração da sIgA, o fluxo salivar e a presença 
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dos diversos quimioterápicos na saliva, em pacientes com manifestação de mucosite 

oral (Barret, 1987; Milano et al., 1989; Slavik et al., 1993). 

As principais complicações sistêmicas ou orais relacionadas com altas doses do 

5-FU incluem diarréia, mielossupressão e mucosite (Cunningham et al., 1984; 

Madajewicz et al., 1984; O'Connell, 1989). Outras toxicidades, com uma baixa 

incidência são: síndrome mão-pé, alopécia, náuseas, vômitos, dermatite, toxicidades 

cardíacas e diminuição da secreção da glândula salivar (Celio et al., 1983; Slavik et 

al., 1993; Joulia et al., 1999). De acordo com os trabalhos citados, César et al., 

encontraram semelhanças entre as toxicidades mais comuns, das quais, a diarreia 

em 9/12 (75%), estomatite em 10/12 (83%) e neutropenia febril em 10/12 (83%) 

pacientes (César et al., 2012). 

Ewens e colaboradores, avaliaram o edema facial, aumento da glândula salivar 

submandibular e sua associação com a perda de peso, após a administração 

(intraperitoneal e intravenosa) de 5-FU + LV em diferentes grupos de ratos. De 

acordo com os dados da pesquisa, pode-se observar que tanto a dose quanto a via 

de administração afetaram o nível de toxicidade. Assim, os ratos tratados com uma 

dose baixa tiveram uma maior perda de peso, quando o tratamento foi dado iv do 

que quando foi dado ip. Já com doses altas, por ambas as vias, todos os ratos 

tiveram perda de peso contínua e foram sacrificados quando a sua perda de peso foi 

de ≥ 20% o seu peso pré-tratamento. Em relação ao edema facial, a incidência foi de 

100% para ratos que receberam doses elevadas de 5-FU + LV por ambas as vias, 

83% nos que receberam baixa dose pela via iv e 0% para aqueles via ip. Não houve 

relação direta do aumento de volume da glândula com a perda de peso do animal, 

de modo que, apenas em 50% e 17% daqueles que receberam a droga via ip e iv 

altas doses, respectivamente, resultaram na perda de peso máxima tolerada (Ewens 

et al., 2005). 

Ainda sobre o aumento de volume das glândulas submandibulares, Ewens e 

colaboradores concluíram que se tratava de uma infecção oportunista, e excluíram 

todas as formas de infecção prévia ao tratamento antineoplásico. Entretanto, não 

conseguiram explicar o porque do aumento de volume especificamente nessa 

glândula. Segundo Sonis et al, os danos diretos à mucosa enfraquecem a 

integridade do tecido e quando associadas à diminuição da produção de saliva ou 

bloqueio das glândulas e imunossupressão, as bactérias podem entrar no interstício, 

sendo essa a justificativa sugerida também por Ewens (Sonis et al., 1990; Ewens et 
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al., 2005). Mazzeo et al (2012), avaliaram a atividade funcional das glândulas 

submandibulares em ratos Wistar submetidos à quimioterapia e em comparação aos 

resultados de Ewens, embora não excluirem a possibilidade de infecção bacteriana 

de doenças imunológicas temporários, sugerem que a secreção salivar pode ser 

afetada por um mecanismo dual. O primeiro mecanismo seria a toxicidade induzida 

por 5-FU, interferindo assim no uso da glicose pelas células acinares. O segundo, 

afetaria o arco reflexo autônomo simpático mediado por receptores beta. Assim, a 

ação sinérgica de ambas as drogas 5-FU + LV agiriria negativamente sobre a 

atividade neural, reduzindo a secreção salivar. E ainda completa dizendo que isto 

explicaria a hipossalivação, citado por vários autores em pacientes submetidos a 

regime de 5-FU + LV no tratamento de carcinoma colorrectal. 

Campos (2013), mostrou que o 5-FU atua nas glândulas salivares atrofiando as 

unidades secretoras terminais e alterando a composição deste tecido, no entanto, 

esclarece que o mecanismo de ação desta droga sobre as glândulas salivares ainda 

é desconhecido (Campos, 2013). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Uma vez que a administração do quimioterápico 5-FU altera a morfologia e 

função das glândulas salivares e que, de maneira direta, a presença do 

quimioterápico na mucosa oral pode levar a algumas complicações orais, como a 

mucosite e, como este modelo animal é usado nos estudos destas alterações induzidas 

por este quimioterápico; somado ao fato de que não há na literatura, dentro do nosso 

conhecimento, padronização da técnica de detecção do 5-FU em saliva de 

hamsters, a determinação da droga na saliva destes animais, pode ajudar em 

futuros trabalhos na compreensão de como estas complicações orais ocorrem, após a 

administração deste quimioterápico. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Para melhor entendimento, a descrição de materiais e métodos foi 

subdividida. 

 

 

4.1 COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) 

 

 

O protocolo utilizado neste estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Odontotologia da USP (FOUSP) e está de 

acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pela Sociedade 

Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) (Anexo A). 

 

 

4.2 Animais 

 

 

Foram utilizados hamsters sírio dourado machos, com massa corpórea entre 

120 a 200 gramas. Os animais foram fornecidos pelo Centro de Bioterismo da 

Faculdade de Odontologia de Bauru e foram mantidos no biotério do Laboratório de 

Biologia Oral da FOUSP.  

Primeiramente, os animais eram pesados e divididos em 1 por gaiola, com 

livre acesso a água e comida. Em seguida, os animais eram divididos em diferentes 

grupos, conforme o uso do secretagogo e do 5-FU (n=3): 

 

Grupo CP: animais receberam pilocarpina e o veículo do quimioterápico; 

Grupo CPI: animais receberam pilocarpina + isoproterenol e veículo do 

quimioterápico;  

Grupo QP: animais receberam pilocarpina e injeção de 5-FU;  

Grupo QPI: animais receberam pilocarpina + isoproterenol e injeção do 5-FU.  
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Após os animais serem anestesiados com uma associação de Anasedan 

(Cloridrato de Xilazina) 13,8 mg/kg e Dopalen (Cloridrato de Ketamina) 11,6 mg/kg, 

era injetado, via intraperitoneal, soluções de Pilocarpina (7,5mg/kg p.c) e 

Isoproterenol (5,0 mg/kg p.c.), dissolvidos em água destilada, para o estímulo da 

salivação. Imediatamente após era injetado 65 mg/kg do 5-FU (Sigma-Aldrich®, St. 

Louis, MO, EUA), diluído em hidróxido de amônia 1M (veículo), via intraperitoneal, 

de acordo com o protocolo utilizado por Campos e colaboradores. Os animais do 

grupo controle receberam apenas o veículo na mesma proporção (Campos et al., 

2013). 

 

 

4.3 Coleta das amostras de saliva 

 

 

As amostras de saliva foram coletadas por um período de 60 minutos. Para a 

coleta da saliva foi utilizado um funil que direcionava o fluxo salivar ao tubo falcon 

de coleta, o qual era mantido em gelo. Percorrido o tempo de coleta das amostras, 

as mesmas foram armazenados em um freezer à -80 ºC até o momento das 

análises. Após o tempo de coleta, os animais foram sacrificados por 

destroncamento medular.  

 

 

4.4 Preparo das amostras de saliva 

 

 

Previamente à análise cromatográfica, as amostras de saliva dos grupos CP, 

CPI, QP e QPI eram descongeladas e preparadas de acordo com o método citado 

por Joulia et al, onde para cada alíquota de 100 µl de saliva, 20 µl da solução do 

padrão interno (Blorouracil, 5 µg/ml) era adicionado e misturado suavemente, 

adicionado a 100µl de acetonitrila, um solvente polar, e então a amostra era 

centrifugada (10 min a 1350 g e 4 ºC). O sobrenadante era transferido para um 

tubo de ensaio e, para cada 100µl, era misturado com 300 µl de acetato de etila. A 

mistura então foi centrifugada (10 min a 1540 g e 4 ºC). A fase orgânica superior foi 

pipetada e transferida para um tubo de ensaio de vidro e levada para o Laboratório 
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de Toxinas e Produtos Naturais de Algas – LTPNA, na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, para evaporação em Nitrogênio até 

à secura, em uma temperatura fixada em 40 ºC. O resíduo seco foi resuspendido 

em 200 µl de água deionizada e, em seguida, as amostras eram filtradas em filtros 

Millex®, 0.45µm (Millipore) antes da injeção na coluna (Joulia et al., 1999). 

 

 

 

4.5 Método analítico 

 

 

As análises fo ram realizadas em um sistema de CLAE Shimadzu 

Prominence (Shimadzu, Japão) de acordo com a monografia oficial USP 38 NF 

33, 2015.  O método referido foi modificado com relação à proporção de fase 

móvel e dimensão de coluna cromatográfica para otimização do tempo de 

retenção e disponibilidade de materiais, respectivamente. Assim, foi utilizada 

uma coluna de fase reversa (C18, 150 x 4,6 mm, 3 µm; Ace, Escócia) e fase móvel 

constituída por 100% de solução de tampão fosfato 0,05 M, com eluição isocrática, 

diluído em água deionizada. O pH da solução foi ajustado para 5,7 ± 0,1, com 

solução de hidróxido de potássio (KOH) 5M. O fluxo da fase móvel foi ajustado em 

1,0 mL/min. O volume de injeção da amostra foi de 20 µl e foi realizada de forma 

manual. A detecção foi efetivada através de detector de arranjos diodos, do inglês 

diode array detector (DAD), no comprimento de onda de 254 nm.  

Foram preparados branco e curva padrão do 5-FU. O branco utilizado foi 

água deionizada (Milli-Q®, Gehaka). Para a curva padrão foram utilizadas soluções 

do analito conforme descrição abaixo. 

Além disso, foi preparada amostra do padrão interno 5-BU (Sigma-Aldrich®, 

St. Louis, MO, EUA). Para isso, foi pesado 10 mg do composto, o qual foi diluído em 

água milliq até o volume de 100 mL, e dessa solução foi pipetado 12,5 mL para um 

volume de 50 mL de água deionizada, obtendo como concentração final 5 µg/mL do 

padrão interno. 
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4.5.1 Curva Padrão 

 

 

Foi pesado 10 mg da substância de referência de 5-FU (Sigma-Aldrich®, St. 

Louis, MO, EUA) e transferido para balão volumétrico âmbar (BV) de 1L, obtendo 

assim uma concentração de 10 µg/mL do analito. 

Em BV de 100mL foram pipetadas 18,75mL, 12,5mL e 6,25mL da solução 

padrão estoque para obtenção de 7,5µg/mL, 5 µg/mL e 2,5µg/mL de concentração 

do analito. Para se obter a concentração de 1µg/mL foi pipetado 2,5mL da solução 

estoque em BV de 25mL e dessa solução, pipetado 2,5mL e adicionado em BV de 

25 mL para se obter a concentração de 100ng/mL. Para cada concentração foram 

realizadas injeções em triplicata e assim calculada a curva padrão. 

Foi pesado 10mg da substância do 5-BU (Sigma-Aldrich®, St. Louis, MO, 

EUA) e diluído em água milliq em BV de 100 mL, e dessa solução foi pipetado 12,5 

mL para um BV de 50 mL, obtendo como concentração final 5 µg/mL do padrão 

interno.  

 

 

4.5.2 Sequência de corrida analítica 

 

 

 A sequência de corrida analítica foi subdivida em tópicos para melhor 

entendimento. As soluções e amostras eram injetadas sequencialmente conforme 

descrição abaixo:  

 

1 – Solução do branco. 

2 – Solução do padrão interno (5µg/ml, 5-BU).  

3 – Uma concentração conhecida da solução de 5-FU. 

4 – Solução do branco.  

5 – Amostras dos grupos CP e CPI, animais que não receberam o 

quimioterápico. 

6 – Uma concentração conhecida da solução de 5-FU. 

7 – Amostras dos grupos QP e QPI, animais que receberam o 5-FU. 
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5 RESULTADOS  

 

 

Os resultados cromatográficos foram subdividos em identificação do branco, padrão 

interno (5-BU), padrão (5-FU), branco e, na sequência, os diferentes grupos (CP, CPI, QP e 

QPI). 

 

 

5.1 Identificação do 5-BU 

 

 

A figura 5.1 representa o cromatograma da solução do padrão interno, 5-Bromouracil (5-

BU) e, este apresentou tempo de retenção (tr) em 13 ± 0.5 minutos para todas as leituras. 

 

 
 
Figura 5.1 – Cromatograma representativo, em CLAE, de padrão interno de 5-BU com 5 

µg/ml, em detector UV - 254 nm 
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5.2 Identificação do 5-Fu 

 

 

Após a injeção da solução de 5-FU utilizando as condições cromatográficas citadas e 

avaliação dos parâmetros como tempo de retenção (tr), fator de cauda e eficiência da 

coluna, as figuras 5.2 e 5.3 representam o cromatograma da solução e, demonstram que o tr 

do 5-FU, mesmo variando as concentrações de 10.000ng/ml para 100ng/ml, se mantiveram 

em 4.6 ± 0.4 minutos para todas as leituras. 

 

 

Figura 5.2 – Cromatograma representativo em CLAE, de solução de 5-FU, com 
concentração de 10.000 ng/ml, em detector UV - 254 nm 
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Figura 5.3 – Cromatograma representativo, em CLAE, do 5-FU, com concentração de 100 
ng/ml, em detector UV - 254 nm 
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5.3 Branco 

 

 

A figura 5.4 representa o cromatograma da amostra do branco, água deionizada, onde 

não se observa pico na região do 5-FU e do 5-BU. 

 

 

Figura 5.4 – Cromatograma representativo em CLAE do branco, em detector UV - 254 nm 



 42 

 
5.4 Grupos Controle 

 

 

As figuras 5.5 e 5.6 representam cromatogramas das amostras de saliva dos grupos 

CP e CPI, animais que não recerebaram quimioterápico, mas que receberam padrão interno 

durante o tratamento das amostras. Após a leitura, observou-se pico no tr do 5-BU e 

ausência no tr do 5-FU. 

 

 

Figura 5.5 – Cromatograma representativo, em CLAE, de amostra do grupo CP, em 
detector UV - 254 nm 
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Figura 5.6 – Cromatograma representativo, em CLAE, de amostra do grupo CPI, em 
detector UV - 254 nm 
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5.5 Grupos Experimentais  

 

 

As figuras 5.7 e 5.8 representam cromatogramas das amostras de saliva dos grupos 

QP e QPI, animais que receberam o quimioterápico. Após a leitura, observou-se pico no tr 

do 5-FU e do 5-BU.  

 

 

Figura 5.7 – Cromatograma representativo, em CLAE, de amostra do grupo QP, em 
detector UV - 254 nm. 
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Figura 5.8 – Cromatograma representativo, em CLAE, de amostra do grupo QPI, em 
detector UV - 254 nm. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A dectecção salivar de várias drogas, como os quimioterápicos, tem sido objeto 

de estudo de vários autores na tentativa de correlacionar os resultados das análises 

salivares com os observados nas análises realizadas em plasma (Celio et al., 1983; 

Hayashi et al., 1988a, b; Hayashi et al., 1989; Bressolle et al., 1992; Joulia et al., 

1999). Além disso, alguns autores correlacionaram a presença de alguns 

quimioterápicos na saliva com as complicações orais decorrentes da ação direta 

destes sobre a mucosa oral (Celio et al., 1983; Milano et al., 1989; Epstein et al., 

2002).   

Alguns trabalhos encontrados na literatura identificaram ou quantificaram o 

quimioterápico 5-Fluorouracil (FU), um importante agente quimioterápico, em 

amostras de fluídos ou tecidos de humanos, ratos e cães (Celio et al., 1983; 

Watanabe et al., 1985; Heggie et al., 1987; Hayashi et al., 1988a, 1988b; Hayashi et 

al., 1989; Milano et al., 1989; Bressolle et al., 1992, 1999; Joulia et al., 1999; Alsarra 

e Alarifi, 2004; Zheng e Wang, 2005; Wang et al., 2008; Mazzeo et al., 2012; César 

et al., 2012; Dolegowska et al., 2012; Mazzeo et al., 2013; Deenen et al., 2013), no 

entanto, até o momento dessa pesquisa, não encontramos trabalhos que 

determinaram a presença deste quimioterápico em saliva de hamsters, o qual é 

bastante utilizado como modelo de estudo da mucosite oral e hipofunção das 

glândulas salivares decorrentes da injeção intraperitoneal do 5-FU, através de um 

modelo proposto por Sonis et al e posteriormente modificado por outros autores 

(Sonis et al., 1990; França et al., 2009; Campos et al., 2014). 

Os autores que quantificaram 5-FU em saliva de humanos e ratos, o fizeram 

através de métodos analíticos em CLAE. Há muito tempo que a CLAE é o modelo de 

escolha entre os pesquisadores e indústrias para separação e quantificação de 

substâncias. A CLAE é muito utilizada, pois se trata de um tipo de cromatografia que 

emprega pequenas colunas e uma fase móvel que é eluída sobre altas pressões. 

Sendo assim, tem a capacidade de realizar separações e análises quantitativas de 

uma grande quantidade de compostos presentes em vários tipos de amostras, em 

escala de tempo de poucos minutos, com alta resolução, eficiência e sensibilidade 

(Collins et al., 2006). Apresenta uma série de vantagens como a possibilidade de 

utilizar a mesma fase estacionária várias vezes, permite realizar análises qualitativas 

3
0
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e oferece bons resultados quantitativos (desvios inferiores a 5%), além de 

possibilitar a detecção na região do espectro do visível e do ultra-violeta (Ciola, 

1998). Por outro lado, alguns autores citam como limitação do método, o extenso 

preparo das amostras, tempos de corrida relativamente longa, necessidade de troca 

de coluna, limite inferior de quantificação insuficiente, ou a falta de detalhes sobre o 

método de replicação (Deenen et al., 2013).  

Com relação ao método de extração da amostra, levando-se em consideração 

que na literatura já está descrita a determinação e quantificação de 5-FU em saliva 

de ratos, no presente trabalho foi seguido o protocolo proposto por Joulia et al, para 

saliva de ratos, onde os autores quantificaram amostras contendo apenas 10 ng/ml 

do 5-FU (Joulia et al., 1999).  

Antes de iniciar uma análise, é necessário obter estabilidade da linha de base. 

Uma vez estável, antes de qualquer corrida analítica, deve ser determinada a leitura 

com solução que contenha todos os componentes exceto o agente a ser analizado, 

para comprovação de ausência de sinal analítico. No presente trabalho, este 

controle foi conseguido através das amostras dos grupos CP e CPI. 

As análises, do presente trabalho, foram realizadas de acordo com a 

monografia oficial USP 38 NF 33, 2015. Indo de acordo com o capítulo geral <621> 

da farmacopeia americana, e considerando a disponibilidade de colunas e testes 

realizados com o 5-FU (padrão), a coluna que apresentou resultados satisfatórios foi 

a de 150 x 4,6 mm, mantendo a razão comprimento/tamanho de partículas 

recomendada. Sendo assim, a partir de testes prévios, foi observado que, no tempo 

de retenção do ativo, havia presença de sinal analítico no branco, o que poderia 

comprometer a identificação do fármaco, devido coeluição. A fim de separar esses 

sinais analíticos, foi realizada alteração na proporção da fase móvel, a qual ficou 

definida como 100% do tampão fosfato 0,05 M, com pH ajustado para 5,7 ± 0,1. 

Outro ponto modificado do protocolo citado foi a concentração do padrão de 5-FU, 

uma vez que o método referido utiliza o preparo do padrão na concentração de 10 

µg/ml e, de acordo com a literatura, alguns métodos utilizam a detecção do ativo na 

saliva em concentrações de ng/ml (Celio et al., 1983; Watanabe et al., 1985; Milano 

et al., 1989; Joulia et al., 1999; César et al., 2012).  

Muitos trabalhos que quantificaram quimioterápicos em saliva, realizaram o 

estudo em modelos animais. No entanto, os roedores não apresentam salivação 

espontânea, sendo o processo de secreção salivar dependente de estimulação do 
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sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático. Com isto, estes trabalhos 

utilizaram a pilocarpina e o isoproterenol como secretagogos para estimulação 

salivar nesses animais.  

A pilocarpina é um medicamento muito utilizado e eficaz para tratar a secura da 

boca em pacientes com xerostomia ou hipossalivação, por atuar sobre os receptores 

muscarínicos M3 tipo colinérgicos de células acinares. A utilização de um 

secretagogo parassimpatomimético estimula a secreção de água e eletrólitos, 

através do aumento intracelular de Ca2+, produzindo uma saliva mais fluída (Susa et 

al., 2013). Embora o isoproterenol não seja usado como estimulante salivar em 

humanos, é um medicamento simpaticomimético que atua ao nível dos receptores β-

adrenérgicos. Por ser um potente agonista β-adrenérgico, pode ser usado como 

secretagogo em glândulas salivares de roedores. Sua ação se dá em resposta à 

estimulação de receptores β1- e β2-adrenérgico (Zaagsma; Nahorski, 1990), 

aumento de cAMP e ativação da proteína quinase A (PKA), o que resulta na 

exocitose de proteínas (D´Amico et al., 2010; Susa et al., 2013). 

Piraino et al (1980), utilizaram como agente colinérgico, a pilocarpina (0,25 mg / 

ml) e infundiram (0,2 ml / min) ao longo de um período de 60 min para estimular a 

secreção salivar de glândula parótida de ratos. Celio et al (1983), utilizaram-se do 

mesmo protocolo em 1983 também com ratos Wistar. Hayashi et al (1988), 

induziram a salivação de ratos Wistar usando somente pilocarpina em um fluxo 

constante durante 2 horas até atingir um estado de equilíbrio plasmático. Fujinami et 

al (2009), estimularam a secreção salivar com isoproterenol (2,0 mg/kg) e pilocarpina 

(0,5 mg/kg). Susa et al (2013), utilizaram separadamente pilocarpina 0,1 mg/100 g e 

isoproterenol 0,8 mg/100 g por peso corporal. Mazzeo et al (2012), utilizaram 

Metacolina para estimular a produção de saliva fluída, e isoproterenol para induzir a 

descarga de proteínas armazenadas, ambas dissolvidas em solução salina a uma 

concentração de 5 mg/kg peso. 

Celio et al (1983), usando rato Wistar como modelo animal, demonstrou que o 

5-FU era excretado em quantidades detectáveis na saliva de parótida após a 

administração intravenosa, utilizando a análise por CLAE. Porém, os valores 

quantificados na saliva de glândulas parótidas foi tão baixa que os autores 

acreditavam que esta concentração contribuia de maneira insignificante para os 

equivalentes totais de drogas eliminados do corpo. Hayashi et al (1988b), usando o 

mesmo modelo animal e também analisando a concentração do 5-FU por CLAE, 
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mostraram que mesmo em concentrações mais altas da droga, viram que a 

excreção salivar correspondia apenas com 0,07 % do total do clearance corporal, 

indo de acordo com a hipótese sugerida por Celio. 

A partir das primeiras observações dos efeitos colaterais do tratamento 

quimioterápico, Celio et al, levantaram a hipótese, até hoje não confirmada, de que a 

excreção na saliva expõe a mucosa do trato gastro-intestinal superior e, com isso, 

poderia ser um dos fatores irritantes e sinérgicos do mecanismo interno das drogas 

na formação das mucosites (Celio et al., 1983; Milano et al., 1989). Outros efeitos 

secundários dos quimioterápicos no sistema estomatognático, incluem disgeusia e 

xerostomia (Mazzeo et al., 2013). 

Freqüentemente, a mucosite oral afeta a mucosa não queratinizada das 

bochechas, lábios, palato mole, a superfície ventral da língua, e o assoalho da boca 

aproximadamente 5 a 7 dias após a administração da droga (Sonis et al., 1990). 

Com o interesse em minimizar os efeitos clínicos da mucosite e infecção 

subsequente, Sonis et al, propuseram utilizar Hamsters como um modelo animal por 

imitarem a condição visto em seres humanos (Sonis et al., 1990). 

Campos e colaboradores (2014), por meio de análise clínica, biológica e 

histológica, avaliaram a MO e a hipofunção das glândulas salivares submandibulares 

e sublinguais, ambas induzidas pelo 5-FU.  Os autores encontraram alteração na 

atividade das enzimas antioxidantes e lactato desidrogenase, assim como clara 

atrofia das unidades secretoras terminais, apoptose, aumento dos espaços 

intercelulares e fusão dos grânulos de secreção das glândulas submandibulares, 

assim como atrofia das unidades secretoras terminais, aumento do estroma, fusão 

dos grânulos de secreção e perda do limite intercelular das glândulas sublinguais. 

Concluem que esses efeitos citotóxicos resultam em dano severo ou morte celular. 

Frente aos resultados do trabalho de Campos et al (2014), torna-se evidente a 

necessidade de analisar a saliva de Hamsters que receberam o 5-FU e verificar se 

esse modelo animal pode ser utilizado para quantificação do quimioterápico. Além 

disso, alguns autores acreditavam que as alterações citológicas nas glândulas 

salivares dos ratos após doses subletais de 5-FU poderia prejudicar a descarga de 

materiais de secreção (Celio et al., 1983). Sendo assim, a confirmação da presença 

do 5-FU na saliva de Hamsters passa a ter grande valor para as próximas 

pesquisas, visto que esse é um dos modelos animais usado para avaliar as 

alterações na mucosa oral e nas glândulas salivares.  
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O 5-FU pode ser usado de forma isolada ou em combinação com outras drogas 

e geralmente é utilizada via intravenosa, no intuito de regredir o tumor e aumentar a 

sobrevida dos pacientes (Glimelius et al., 1998). Porém, há muito tempo foi 

comprovado que casos com fornecimento vascular deficiente dificultam a absorção 

eficiente de agentes quimioterápicos em células tumorais (Jain, 1988). A fim de se 

obter a concentração máxima do quimioterápico no órgão alvo, foi sugerida como 

uma via alternativa de administração, a via intraperitoneal (Cunliffe; Sugarbaker, 

1989; Horsell et al., 1999; Mahteme et al., 2004). 

O uso da cavidade peritoneal para administração de quimioterapia é baseado 

no mecanismo fisiológico de transporte entre o sangue e a cavidade peritoneal. A 

absorção de fluido capilar e a absorção de fluido linfático são os determinantes para 

a perda de fluido a partir da cavidade peritoneal. A parede capilar é a principal 

barreira entre o sangue e troca da cavidade peritoneal (Rippe et al., 2001). 

Jones et al, já em 1978, relatou que com a administração das drogas por via 

intravenosa era possível obter melhores níveis das mesmas no plasma, e que, por 

outro lado, a administração intraperitoneal, como no caso do 5-FU + LV, 

demonstrava resultar em uma maior exposição do fígado, órgão principal de 

metástases de carcinoma colorretal (Jones et al., 1978). 

Yazbeck et al. (2015), através de injeções intraperitoneal em ratos, avaliou os 

efeitos tóxicos potenciais do extrato de caracol em ratos, o qual foi testado pelo 

mesmo grupo como potencial quimiopreventivo, quando administrado sozinho, ou 

em combinação com 5-FU. Al-Hamdany; Al-Hubaity (2014), avaliaram as alterações 

histológicas e mudanças histoquímicas induzidas por 5-FU via intraperitoneal dentro 

dos hepatócitos de ratos Wistar. Abd et al (2014), investigou o efeito anti-proliferativo 

de metformina em comparação com 5-FU induzida por formação de criptas 

aberrantes colorretal em ratos, quando administrado via oral e intra-peritoneal. 

Esses trabalhos demonstram que, apesar da via intravenosa ser o principal 

modo de administração do 5-FU, ainda hoje é muito utilizada a via intraperitoneal. 

Por ser um método já utilizado também pelo grupo de pesquisa do nosso laboratório 

e, por não encontrar trabalhos que demonstrassem a maneira de realizar a 

canulação em hamsters, assim como há trabalhos em ratos wistars (Celio et al., 

1983; Hayashi et al., 1989; Ewens et al., 2005; Wang et al., 2008), optou-se por 

utilizar a via intraperitoneal para injeção das drogas utilizadas no trabalho. 
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Com a metodologia utilizada em nosso trabalho, foi possível identificar a 

presença do quimioterápico 5-FU na saliva de hamsters que receberam, via 

intraperitoneal, secretagogos que estimulam apenas a via parassimpática 

(Pilocarpina) ou animais que além de receberem este estímulo, receberam também 

estimulante simpatomimético (Isoproterenol). Como o objetivo era identificar e não 

quantificar, ainda não é possível dizer que o uso concomitante de duas vias de 

estimulação salivar pode causar um aumento da excreção do fármaco em hamsters, 

como sugerido por Mazzeo (Mazzeo et al., 2012). 

Dessa forma, mesmo alterando o método referido, foi possível identificar a 

presença do 5-FU em amostras de saliva de Hamsters que receberam o 

quimioterápico via intraperitoneal, e assim, uma vez identificado o 5-FU, os próximos 

trabalhos poderão correlacionar a presença do quimioterápico com os efeitos 

colaterais nos tecidos da mucosa gastro-intestinal. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nas condições deste estudo e nos resultados obtidos podemos 

concluir que é possível identificar o quimioterápico 5-FU em saliva de hamsters, que 

receberam o fármaco intraperitonealmente, por CLAE, e conclui-se que o método 

utilizado é sensível para o que se propôs. 

Considerando o fato de que não há na literatura, dentro do nosso 

conhecimento, padronização da técnica de detecção do 5-FU em saliva de 

hamsters, a identificação da droga na saliva destes animais, pode auxiliar em 

futuros trabalhos que poderão ser realizados com esta técnica de determinação de 5-

FU, para melhor compreensão de como estas complicações orais ocorrem após a 

administração deste quimioterápico. 
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