
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

QUIMIOTERÁPICO PROMOVE INFLAMAÇÃO NO TECIDO CARDÍACO  
 

Karile Cristina da Costa¹, Lilian Catarim Fabiano2, Pedro Luiz Zonta de Freitas3, Mariana 
Conceição da Silva4, Ana Cristina Breithaupt Faloppa5, Carmem Patrícia Barbosa5,  

 

1Acadêmico de Pós-Graduação (Mestrado), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. karileccosta@gmail.com 
2Acadêmico de Pós-Graduação (Mestrado), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. lcatarim@hotmail.com 
3Acadêmico de Pós-Graduação (Mestrado), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. pedrolzf@hotmail.com 

4Acadêmico de Pós-Graduação (Mestrado), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. marianacsilva197@gmail.com 
5Pesquisadora científica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP. abreithaupt@yahoo.com 

6Docente, Departamento de Ciências Morfológicas, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. carmemmec1@gmail.com  

 

RESUMO 

O 5-Fluorouracil (5-FU), utilizado no tratamento de vários tipos de canceres, é um fármaco que atua na fase 
S do ciclo celular interrompendo a síntese de DNA e a duplicação de células cancerígenas. Contudo, este 
quimioterápico pode gerar efeitos colaterais como cardiotoxicidade a qual, por sua vez, relaciona-se a danos 
como angina, arritmia, isquemia e insuficiência cardíaca. Neste contexto, o presente estudo analisou 
parâmetros inflamatórios no coração de ratos Wistar tratados com 5-FU em doses semelhantes às usadas na 
quimioterapia em humanos. Análises bioquímicas demonstraram processos inflamatórios como aumento de 
interleucinas pró-inflamatórias e na atividade da enzimas mieloperoxidade e N-acetil-glicosaminidase, além 
do decréscimo de nitrito. Conclui-se assim que o 5-FU de fato induz inflamação no tecido cardíaco o que pode 
explicar, ao menos em parte, a cardiotoxicidade associada ao uso deste quimioterápico. 

PALAVRAS-CHAVE: 5-Fluorouracil; Interleucinas; Óxido nítrico. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer é uma doença  que causa milhares de mortes em todo mundo, no Brasil 
por exemplo, cerca de 600 mil novos casos são esperados em 2019 (BRASIL, 2018). Para 
o tratamento dessa doença diversos quimioterápicos são utilizados, como o 5-Fluorouracil 
(5-FU), que é amplamente utilizado no tratamento de cânceres sólidos como colorretal, 
mama, cabeça, pescoço, estômago e pâncreas (JATTO J.; OBOH E.; NTEKIM, 2017;  
MALET-MARTINO M.; MARTINO R., 2002).  

Esse fármaco, com ação antimetabólica, é considerado um agente específico do 
ciclo celular, pois interrompe a síntese de DNA e bloqueia a formação de RNA, limitando o 
crescimento de tumores ( JATTO J.; OBOH E.; NTEKIM, 2017;  MALET-MARTINO M.; 
MARTINO R., 2002). A citotoxicidade do 5-FU está relacionada a diversos efeitos adversos, 
como a cardiotoxicidade que predispõe sinais e sintomas como arritmia, insuficiência 
cardíaca, infarto do miocárdio, choque cardiogênico, diaforese, dispneia, confusão e morte 
súbita (ESKILSSON, J.; ALBERTSSON, M.; MERCKE, C., 1988; JEREMIC B., 1990). 
Todavia, pouco se sabe sobre quais as alterações bioquímicas e inflamatórias são 
responsáveis por gerar estes efeitos colaterais promovidas pelo 5-FU no coração.  

Nesse contexto, tendo em vista o amplo uso do 5-FU no tratamento de cânceres e a 
cardiotoxicidade a ele relacionada, este estudo buscou avaliar parâmetros de inflamação 
no tecido cardíaco de ratos Wistar tratados com esse fármaco. Para tanto, adotou-se 
dosagem clínica utilizada na terapia oncológica.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 ANIMAIS  
Os procedimentos descritos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) sob o parecer n° 4422140918. Foram utilizados 12 ratos machos albinos 
da linhagem Wistar divididos em dois grupos: Controle (n=6; tratados com o veículo - soro 
fisiológico 0,9%); Tratado (n=6; tratados com 5-FU). Os grupos foram tratados por 14 dias 
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por meio de injeção intraperitoneal de veículo ou fármaco. O veículo foi aplicado no volume 
final de 300 µL, enquanto o 5-FU foi administrado conforme Tabela 1. 
Tabela 1. Esquema de dosagem de 5-FU 
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 O tratamento com 5-FU realizado conforme a bula Flusan® para humanos. *Dias sem tratamento. 

 
2.2 COLETA DO CORAÇÃO 
Após a eutanásia, os corações foram cortados abaixo do septo atrioventricular e a 

área inferior do miocárdio foi dividida em três porções (direita, central e esquerda). A porção 
direita destinou-se à dosagem de citocinas, a central para a dosagem de nitrito e a esquerda 
para a avaliação de mieloperoxidade (MPO) e N-acetil-glicosaminidase (NAG). As amostras 
foram armazenadas em freezer -80ºC até a realização dos ensaios bioquímicos. 

2.3 ANÁLISE DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS 
2.3.1 Dosagem de citocinas 
A dosagem das interleucinas (IL-1 e IL-6), dos quimioatrativo de neutrófilos 1 

(CINC-1) e do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), foram determinadas pelo kit 
de ELISA (R&D Systems, Inc., Min. neapolis, MN), conforme especificações do fabricante. 

2.3.2 Dosagem dos níveis de nitrito   
O tecido foi homogeneizado em solução de tampão fosfato de sódio (PBS 0,1M; pH 

7,4) e centrifugado por 10 minutos a 3000g. O sobrenadante foi adicionado ao reagente de 
Greiss e a leitura foi feita em espectrofotômetro a 570 nm. Considerou-se curva padrão no 
intervalo de 100µM a 1,56 µM de nitrito de sódio. 

2.3.3 Mensuração da atividade das enzimas MPO e NAG 
A amostra foi homogeneizada em tampáo fosfato de potássio 200 mM (pH 6,5) e 

centrifugada. O precipitado da amostra foi ressuspendido em tampão fosfato de potássio 

80mM contendo 0,5% de hexadeciltrimetilamônio. Cada amostra foi homogeneizada e 
centrifugada a 4ºC, por 20 minutos a 11.000g. Para MPO, foram adicionados ao 
sobrenadante uma solução com tampão fosfato de sódio (0,1 M; pH 7,4) e peróxido de 
hidrogênio a 0,017%, em placa de 96 poços A reação foi iniciada com tetrametilbenzidina 
e após 3 minutos de incubação (37º C) foi interrompida com acetato de sódio (1,46 M; pH 
3,0). A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 620 nm.  Para NAG, o sobrenadante foi 
incubado com tampão citrato (5 mM; pH 4,5) com p-nitrofenil-N-acetil-fl-D-glucosaminida 
(2,24 mM). As microplacas foram incubadas por 60 minutos (37° C) e o tampão glicina (200 
mM; pH 10,4) interrompeu a reação. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 405 nm. 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Foram realizados o Test t Student para dados normais e teste de Mann Whitney 

para dados não normais. O valor de p menor que 0,05 foi considerado estatisticamente 
significativo. O programa estatístico utilizado foi o GraphPad Prisma v.7.00. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nossos resultados mostraram que o uso do 5-FU de fato alterou alguns parâmetros 
inflamatórios no tecido cardíaco. Como descrito na tabela 2, os níveis de IL-1 (p= 0,0239), 
IL-6 (p= 0,0001) e CINC-1 (p= 0,0141) aumentaram em animais tratados com 5-FU. 
Enquanto as dosagens de VEGF (p=0,0182) e nitrito (p<0,0001) foram significativamente 
menores nos animais tratados com o fármaco em comparação com o grupo controle. Além 
disso, as atividades das enzimas MPO (p=0,0026) e NAG (p=0,0052) no tecido cardíaco 
apresentaram níveis significativamente maiores com o uso o 5-FU. 
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Tabela 2. Parâmetros inflamatórios 

 GRUPO CONTROLE GRUPO TRATADO 

IL-1 (pg/mg proteína) 86,5 ± 21,73, 404,9 ± 87,21* 
IL-6 (pg/mg proteína) 227,5 ± 47,31 905,1 ± 103,6*** 
CINC-1 (pg/mg proteína) 2,254 ± 0,6115 6,236 ± 1,194* 
VEGF (pg/mg) 2765 ± 290,8 1802 ± 146,3* 
Nitrito (μM/µL) 145,1 ± 9,702 44,71 ± 9,24*** 
MPO (mD.O./mg proteína) 0,1481 ± 0,01344 0,2352 ± 0,01736** 
NAG (mD.O./mg proteína) 0,7627 ± 0,06811 1,065 ± 0,05078** 

Os resultados representam a média ± erro padrão.  * = p < 0,05; ** p < 0,01; *** = p < 0,001. pg: picrogramas; 
mD.O: Densidade óptica. 
 

A inflamação é constatada pelo aumento das IL pró-inflamatórias (IL-1 e IL-6) que 
atuam na regulação da morte celular, recrutam de células sanguíneas em tecidos 
inflamados e  alteram a permeabilidade endotelial vascular  GEMMA F.; HERNÁNDEZ C.; 
SIMÓ R, 2006). O aumento dessas citocinas estão ligados a danos cardíacos, como no 
infarto agudo do miocárdio (Guillen et al. 2017) pela IL-1β e na insuficiência cardíaca  pela 
ampliação do níveis de IL-6 (MACGOWAN et al., 1997). Outro fator pró-inflamatório é o 
CINC-1, a qual participa da ativaçao de neutrófilos resultante de varios eventos. O CINC-1 
é um polipeptideo presente em ratos e camundongos, e possui grande homologia com a IL-
8 (RAMOSA et al., 2003). Essa molécula é estimulada, entre outroa fatores, pela IL-1 
(VARELLA P.P.V. et al.,2001), provavelmente, o aumento que encontramos nos niveis do 
CINC-1 está relacionada ao aumento nos niveis da IL-1. 

Complementando as análises das citocinas, foi identificado a diminuição do VEGF, 
Irie et. al. (2007) encontrou resultados semelhantes, onde o 5-FU apresentou um caráter 
antiangiogênico. Esta redução pode estar ligada a diminuição do NO, pois de acordo com 
Aicher et. al. (2003) a diminuição do NO retarda a mobilização de células progenitoras 
endoteliais, podendo prejudicar o reparo vascular, a redução da neovascularização e 
regeneração cardíaca em pacientes com cardiopatia isquêmica. Segundo Aicher, o declínio 
nos níveis de NO endotelial está relacionado a redução de mobilização induzida pelo VEGF. 

Neste estudo o NO foi avaliado por meio da quantidade total de nitrito, que 
apresentou uma diminuição significativa no grupo 5-FU quando comparado com o grupo 
controle. Segundo os estudos de Arimura et. al. (2001) a inativação do NO está envolvido 
na disfunção endotelial coronariana em casos de insuficiência cardíaca, e de acordo com 
os mesmos autores a inativação dessa molécula está relacionada com a formação de 
espécies reativas de oxigênio (ROS) no tecido cardiovascular. 

Adicionalmente, o tratamento com 5-FU aumentou a atividade enzimática da NAG e 
MPO, proteínas secretadas por macrófagos e neutrófilos, respectivamente (COELHO B. A., 
et al., 2014). Inclusive a MPO pode estar associada a produção de ROS e redução a 
disponibilidade do NO, contribuindo para a disfunção endotelial e aumento do risco de 
propagação da aterosclerose (BREVETTI, G., 2008).. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O 5-FU é amplamente utilizado em todo mundo, porém está ligado à diversos efeitos 
colaterais como a cardiotoxicidade. Este estudo demonstrou que o tratamento com o 5-FU, 
com doses semelhantes as utilizadas na quimioterapia, é capaz de alterar parâmetros 
inflamatórios no tecido cardíaco. Conclui-se que tal fato é de grande importância, pois pode 
explicar, ao menos em parte, a cardiotoxicidade associada ao uso desse fármaco. 
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