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RESUMO 

 

 A mucosite oral (MO) é uma inflamação aguda da mucosa oral, sequela mais 

importante dos tratamentos de radioterapia ou/e quimioterapia. As lesões na cavidade oral são 

graves, dolorosas e podem levar a sepse e morte. Não existe um protocolo único de prevenção 

e cura para MO. Na perspectiva de encontrar terapias farmacológicas para prevenir MO, 

propomos a investigação do efeito pleiotrópico do medicamento comercial gliclazida, um 

anti-diabético de ação secundária anti-inflamatória e antioxidante nunca estudada na  MO. 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da gliclazida em um modelo MO experimental 

induzido por 5-fluorouracil. Hamsters machos foram pré-tratados com gliclazida oral (1, 5 ou 

10mg/kg) por 10 dias. As amostras das mucosas dos animais foram submetidas à análise 

macroscópica, histopatológica e imuno-histoquímica (COX2, iNOS,  MMP-2, NFκB P65, 

GPx) e imunofluorescência (P-selectina). Os níveis de IL-1β e TNF-α, a atividade de 

mieloperoxidase (MPO) e os níveis de malondialdeído (MDA) foram investigados por análise 

espectroscópica ultravioleta-visível. A expressão protéica de NFκB NLS P50 foram 

analisados por western blotting. O grupo tratado com gliclazida na dose de 10 mg / kg 

apresentou melhores resultados como ; presença de eritema, ausência de erosão e de ulceração 

da mucosa com escore de 1 (1-2) (p <0,01) nos achados clínicos. Os dados histopatológicos 

do grupo tratado com gliclazida 10 mg / kg mostraram reepitelização, discreto infiltrado 

inflamatório mononuclear, úlceras com escore de 1 (1-1) (p <0,01). O tratamento com 

gliclazida 10 mg/kg reduziram os níveis de atividade de MPO (p <0,001), MDA (p <0,001) e 

NFκB NLS P50 (p <0,05), resultando em baixa imunocoloração para Cox-2, iNOS (p <0,05) , 

NFκB P65 (p <0,05) e imunorreacção negativa para MMP-2 (p <0,001).Para Gpx, a coloração 

foi menos intensa no grupo GLI 10-FUT em comparação com 5FUT/solução salina (p <0,05). 

A Imunofluorescência revelou diminuição dos níveis de P-selectina (p <0,001) após o 

tratamento com gliclazida 10 mg/kg (p <0,05). A gliclazida na dose de 10mg/kg atenuou a 

severidade da MO e reduziu o estresse oxidativo e a inflamação na MO induzida pelo 5-FU 

em hamsters. 

 

Palavras-chave: 5-fluorouracil. Mucosite oral. Gliclazida. Estresse oxidadtivo. Inflamação. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 Oral mucositis (OM) is acute inflammation of the oral mucosa, the most important 

sequelae from radiotherapy and/or chemotherapy treatments. The lesions in the oral cavity are 

severe and painful, and can lead to sepsis and death. There is no single protocol for preventing 

or curing OM. From the perspective of finding pharmacological therapies to prevent OM, we 

propose an investigation of the pleiotropic effect of commercial drugs, among them 

gliclazide, an anti-diabetic with anti-inflammatory and anti-oxidant side action which has 

never studied regarding OM. This study aimed to evaluate the effect of gliclazide on an 

experimental OM model induced by 5-fluorouracil. Male hamsters were pretreated with oral 

gliclazide (1, 5 or 10 mg/kg) for 10 days. The mucosal samples of the animals were submitted 

to histopathological and immunohistochemical analysis (COX2, iNOS, MMP-2, NFκB P65, 

GPx) and immunofluorescence (P-selectin). Levels of IL-1β and TNF-α, myeloperoxidase 

activity (MPO) and malondialdehyde levels (MDA) were investigated by ultraviolet-visible 

spectroscopic analysis. Protein expression of NFkB NLS P50 was analyzed by western 

blotting. The group treated with gliclazide at a dose of 10 mg/kg presented erythema, absence 

of erosion and mucosal ulceration with a score of 1 (1-2) (p <0.01) in the clinical findings. 

The histopathological data of the gliclazide 10 mg/kg group showed reepithelialization, a 

discrete mononuclear inflammatory infiltrate, and ulcers with a score of 1 (1-1) (p <0.01). 

Treatment with 10 mg/kg gliclazide reduced the activity levels of MPO (p <0.001), MDA (p 

<0.001) and NFκB NLS P50 (p <0.05), resulting in low immunostaining for Cox-2, iNOS (p 

<0.05), NFκB P65 (p <0.05) and negative immunoreaction for MMP-2. For Gpx, staining was 

restored in the GLI 10-FUT group compared to 5FUT/saline (p <0.05). Immunofluorescence 

showed a decrease in P-selectin levels (p <0.001) after treatment with 10 mg/kg gliclazide (p 

<0.05). Furthermore, 10 mg/kg gliclazide attenuated OM severity and reduced oxidative 

stress, and 5-FU induced OM in hamsters.  

 

Keywords: 5-fluorouracil. Oral Mucositis. Gliclazide. Oxidative stress. Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As morbidades orais e sistêmicas das terapias oncológicas incluem alterações agudas e 

crônicas funcionais e sensoriais, transitórias e permanentes, que variam da mucosite oral, 

dentre as quais a disfunção da glândula salivar, fibrose tecidual, infeccções oportunistas, 

osteorradionecrose, distúrbios psicológicos graves, alterações neurossensoriais, lesões com 

risco de sepse e até a morte em pacientes neutropênicos. (JEHN et al., 2019; SROUSSI et al., 

2017). A mucosite oral (MO) é uma das principais patologias relacionadas à toxicidade da 

terapia do câncer, com uma prevalência que varia de 60-100% dos pacientes submetidos a 

radioterapia e/ou quimioterapia, principalmente na região de cabeça e pescoço. (CHAVELI-

LOPEZ, 2014; BACHOK et al., 2018).  

O termo “mucosite” refere-se a um processo inflamatório que afeta as regiões 

parafaríngeas, esofágicas e gastrintestinais, caracterizado por inflamação aguda na mucosa, 

que quando se manifesta na cavidade oral caracterizam-se clinicamente por úlceras dolorosas, 

eritemas, disfagia, xerostomia que podem ocasionar aumento da atividade de cárie e doença 

periodontal podendo ocasionar uma maior suscetibilidade a infecções. Muitas vezes é motivo 

de interrupção da dose antineoplásica, limitando o controle do câncer (JEDDI et al., 2010). 

Além das suas consequências diretas de risco de vida, a MO pode levar a uma sobrevida 

reduzida com péssima qualidade de vida dos pacientes, internações hospitalares recorrentes e 

aumento nos custos do tratamento (MAUZ-KORHOLZ et al., 2017).  

A mucosite é o efeito agudo de maior freqüência e o maior fator dose-limitante para a 

radioterapia e ou quimioterapias. Sua intensidade, início das lesões e duração estão 

relacionadas a fatores do tratamento como volume de tecido irradiado, doses diária e total, 

localização da lesão e sua interação sinérgica negativa com fatores ambientais do paciente; 

como uso do tabaco, má higiene oral e álcool (ORONSKY et al., 2018).  

Dentre as terapias eletivas no tratamento oncológico destacam-se os agentes 

quimioterápicos metotrexatos, o irinotecanos e o 5 fluorouracil (5-FU) que estão associados a 

uma alta prevalência de mucosite oral e intestinal, bem como anorexia, náuseas e diarréias 

(SONIS et al., 2004; STEIN; VOIGT; JORDAN, 2010).  

Os danos celulares irreversíveis nos tratamentos quimioterápicos afetam com maior 

gravidade células de alta atividade mitótica, o epitélio da mucosa oral sofre maior dano frente 

aos agentes antineoplásicos, principalmente a mucosa não queratinizada mucosa labial, jugal, 

alveolar, palato-mole, assoalho da boca, região ventral da língua (TAMAKI et al., 2003; 

LALLA et al., 2014; HEUTTE et al., 2014;). A patogênese da mucosite oral envolve a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jehn%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30970370
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sroussi%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29071801
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geração de espécies reativas de oxigênio, vias pró-inflamatórias e bioprodutos metabólicos de 

microorganismos colonizadores que desempenham papel na amplificação da lesão tecidual 

(McGUIRE et al., 2006). 

As estratégias de prevenção e tratamento da MO,  atenuam a severidade das lesões 

seus  sinais e sintomas (THOMSEN; VITETTA, 2018), o tratamento efetivo é limitado e não 

corresponde a expectativa de cura da MO em todos os tipos de tratamentos de câncer. O 

impacto das terapias preventivas atuais para MO no comportamento e resposta tumoral são 

insuficientes (STEMPPNIEWICZ; CERANOWICZ; WARZECHA, 2019) permanecendo a 

necessidade de pesquisas por novos fármacos e a busca de um protocolo de prevenção e cura 

para MO (ORONSKY et al., 2018). Dentre as medidas preventivas no tratamento de MO 

destacam-se a avaliação do paciente frente a fatores de risco como: má higiene oral, cáries 

dentárias, lesões periodontais, baixo índice de massa corporal, co-morbidades (diabetes e 

infecções), deficiências de vitamina B12 e de ácido fólico, uso de tabaco ou álcool. Apesar da 

existência de medidas profiláticas para atenuar a severidade da MO ainda são de custos 

dispendiosos e terapias com efeitos colaterais graves, que necessitam estudos clínicos a 

longos prazos e se apresentam na literatura em tratamentos com palifermin em ambiente 

hospitalar, agentes antioxidantes (amifostina e GC4419), laser de baixa 

intensidade/fotobiomodulação, administração oral de PTA (polimixina E, tobramicina e 

anfotericina B), estimulação de colônias de granulócitos ou fator estimulador de colônias de 

macrófagos (MARIA; ELIOPOULOS; MUANZA, 2017). 

A Gliclazida tem um efeito inibitório sobre moléculas de adesão, independente de seu 

efeito hipoglicemiante (PAPANAS et al., 2006). Moléculas de adesão celular (CAMs) são 

famílias de proteínas; caderinas, selectinas, receptores de membranas imunoglobulinas que 

formam contatos dinâmicos intercelulares entre receptores das membranas em células de 

surpérficie. O mecanismo de adesão celular envolve processos biológicos inflamatórios, 

morfogênese tecidual, invasão de células tumorais, regulação de contatos sinápticos em 

circuitos neurais (CHEN; WU, 2017; AL-DASOOQI et al., 2017). 

Diante da necessidade de um protocolo único de prevenção da inflamação e ulceração 

da MO induzida por quimioterapia, propomos estudar o efeito secundário (pleiotrópico) da 

gliclazida, um medicamento antidiabético, classificado como sulfoniluréia de segunda 

geração, de efeito anti-inflamatória e anti-oxidante, porém nunca estudado na prevenção da  

MO (DRZEWOSKI; ZURAWSKA-KLIS, 2006; SLIWINSKA et al., 2012; VIET et al., 

2014; CHAVELI-LOPEZ; BAGAN-SEBASTIAN, 2016).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomsen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30136590
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitetta%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30136590
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O presente estudo teve como objetivo investigar o efeito anti-inflamatório e anti-

oxidante da gliclazida na prevenção da MO em um modelo experimental  induzido por 5FU.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 MUCOSITE ORAL 

 

A mucosa oral é a membrana que reveste as paredes da mucosa que reveste as paredes 

da cavidade oral a qual é constantemente exposta a traumas mecânicos, químicos e térmicos, 

bem como a agentes infecciosos. Mesmo em condições fisiológicas, durante o processo de 

mastigação, pequenos traumas ocorrem e a infiltração inflamatória é freqüentemente 

observada em lâminas histológicas da gengiva. Células epiteliais e saliva desempenham um 

papel fundamental entre os mecanismos de defesa, limitando o desenvolvimento dos danos da 

mucosa bucal e acelerando sua regeneração. A mucosa oral consiste em duas camadas 

básicas: o epitélio estratificado pavimentoso e o tecido conjuntivo subjacente chamado de 

lâmina própria. A fim de manter a integridade da mucosa bucal, é crucial proporcionar um 

equilíbrio dinâmico entre a perda celular e a renovação na camada epitelial (DUNCAN; 

GRANT, 2003).  

A quimioterapia antineoplásica, altera esse equilíbrio e continua sendo uma das 

estratégias de tratamento mais utilizada no câncer, isoladamente ou em combinação com 

outros tipos de tratamento. O principal inconveniente da quimioterapia é a falta de 

seletividade, uma vez que atua sobre as células tumorais e afeta as células mais vulneráveis à 

rápida divisão celular como células da medula óssea, células do folículo piloso e células da 

mucosa oral e gastrointestinal (CHAVALI-LOPEZ, 2014).  

A Mucosite oral (MO) é a inflamação aguda da mucosa oral, efeito citotóxico de 

maior prevalência, chegando a atingir 80% das terapias de tratamento quimioterápico do 

câncer. Prejudica o avanço do tratamento antineoplásico em virtude do significativo 

comprometimento das funções nutricionais, orais e intestinais, durante e após as sessões com 

os quimioterápicos, interferindo no prognótico e expectativa de vida do paciente (LALLA et 

al., 2017). 

A dor intensa é um dos desconfortos na MO uma vez que a barreira protetora que 

cobre as terminações nervosas da lâmina própria é destruída (SONIS, 2004) associada a 

eritema e lesões ulcerativas severas, que podem agravar o estado clínico dos pacientes em 

tratamento oncológico e dessa forma, acarretar futuras internações hospitalares, necessidade 

de suporte nutricional enteral, em alguns casos, podem levar a um procedimento cirúrgico de 

gastrotomia, efeitos decorrentes da impossibilidade de deglutir (PETERSON et al., 2015),  
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interrupções indesejáveis da quimioterapia planejada que pode interferir no resultado e 

prognóstico do tratamento do câncer (ELTING et al., 2007; ROSENTHAL, 2007). 

A combinação de fatores como imunossupressão dos pacientes submetidos a 

quimioterapia, alta atividade mitótica das células epiteliais da mucosa oral, com  modificação 

da microbiota oral pelo uso na maioria das vezes de anti-fúngicos, antivirais e antibióticos 

favorecem o surgimento de lesões graves de maior severidade na MO, extensas, dolorosas que 

exige um tratamento de maior duração, risco de sepse ou morte (LALLA et al., 2014; 

HEUTTE et al., 2017). 

A mucosite oral pode ser classificada clinicamente através de escores que permitem 

mensurar a severidade da doença, seguindo critérios que foram validados por Sonis et al., 

(1999). Essa classificação é usada em ambientes clínicos e de pesquisa, indicada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Somando os critérios clínicos estabelecidos por Sonis 

et al. (1999) a National Cancer Institute (NCI) (2015) associa nessa escala, critérios de 

terminologia para eventos adversos,  como classificação de  medida de toxicidade geral em 

regimes quimioterápicos apresentadas no quadro 1. 

  
Quadro 1 - Escala de mucosite oral da Organização Mundial de Saúde e de toxicidade geral 

GRAU - DOR DESCRIÇÃO DAS LESÕES E SINTOMAS 

0 - Ausência  Ausência de lesão 

I - Leve Dor e eritema 

II - Moderado Eritema, úlceras, dieta sólida tolerada.  

III - Severo Úlceras (dieta líquida tolerada), paciente não 

consegue deglutir. 

IV - Risco de vida Alimentação oral impossível. 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de MARIA; ELIOPOULOS; MUANZA (2017) 

 

 Os escores de classificação da MO indicada  pela Organização Mundial da Saúde 

combinam sinais clínicos como indicadores primários que se apresentam na forma da 

integridade da mucosa, presença de eritemas, ulcerações orais e como indicadores secundários  

apresentam-se os desfechos funcionais e subjetivos; dor, capacidade de deglutição do 

paciente, nutrição, dieta, risco de infecção e morte (SONIS et al., 1999). 

 As lesões orais causadas pelos efeitos tóxicos das terapias de radiação ou 

quimioterapia podem iniciar várias semanas ou meses após a exposição inicial a dose e o dano 

celular inicial é classificado em estágios (eventos biológicos) interligados com a evolução da 

doença e interações moleculares envolvidas com a etiopatogenia descritos como : estágio I 

(iniciação) a radioterapia e/ou quimioterapia danifica a cadeia de duplicação do DNA, causa 

lesão as células da camada basal e as células endotelias, como consequência apoptose e 
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inibição da proliferação celular, fase caracterizada pela geração de estresse oxidativo e  

formação de  espécies reativas de oxigênio, o estágio II  e III (sinalização e amplificação), 

ativação do fator nuclear NFκB, citocinas pró-inflamatórias TNFα, IL1β, IL6, aumento na 

expressão das moléculas de adesão, ativação da cicloxigenase-2, ceramidas, desencadeando  

lesão tecidual e morte celular por apoptose, o estágio IV (ulceração com inflamação) 

caracteriza-se principalmente pela perda da integridade da membrana basal e aparecimento de 

úlceras, formação de pseudomembrana, morte celular e  colonização bacteriana Gram 

positivas e negativas, ativação de macrófagos e amplificação de citocinas pró-inflmatórias, 

risco de bacteremia e sepse, no estágio V denominada cicatrização, ativação, migração e 

proliferação das células da matrix extracelular e da camada basal, reconstrução  da membrana 

e cicatrização (SONIS et al., 1990; SONIS et al., 2004; MARIA; ELIOPOULOS, 2017) 

apresentado na figura 1. 

 

                Figura 1 – Estágios da evolução da patogênese da mucosite oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora e adapatado de SONIS (2007) 

 

 

 

 

QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA 

FASE II E III- AMPLIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO - DANO PRIMÁRIO - 

ATIVAÇÃO DO FATOR DE NECROSE TUMORAL- NFκβ E ATIVAÇÃO DAS CITOCINAS 

PRÓ-INFLAMATÓRIAS TNFα, IL6,IL1β,EXPRESSÃO ACENTUADA DAS MOLÉCULAS DE 

ADESÃO,ATIVAÇÃO DAS CERAMIDAS,COX2,INJÚRIA TECIDUAL,E  MORTE CELULAR 

POR APOPTOSE. 

FASE IV- ULCERAÇÃO ROMPIMENTO EPITELIAL E FORMAÇÃO DE ÚLCERAS 

PSEUDOMEMBRANAS, DESCONTINUIDADE DA MEMBRANA BASAL, INVASÃO 

BACT.(GRAM+.GRAM-AMPLIFICAÇÃO DAS CITOCINAS ,RISCO DE SEPSE E MORTE. 

FASE V-CICATRIZAÇÃO ATIVAÇÃO DAS CÉLULAS DA CAMADA BASAL E MATRIX 

EXTRACELULAR, MIGRAÇÃO, PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR-
RECONSTRUÇÃO DA MEMBRANA MUCOSA E MICROBIOTA ORAL.  

FASE I -INICIAÇÃO GERAÇÃO DE ESTRESSE OXIDATIVO E ESPÉCIES REATIVAS DE 

OXIGÊNIO- DANO NO DNA( inibição da replicação) DAS CÉLULAS DA CAMADA BASAL E 

DO ENDOTÉLIO 
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2.2 VIAS DE SINALIZAÇÃO NA MUCOSITE ORAL 

 

As vias de sinalização envolvidas com a patogenia da MO  regulam proliferação, 

apoptose e sobrevivência celular, semelhantes com a dos processos tumorais (angiogênes e 

metástase), incluem metabolismo de nitrogênio, sinalização do receptor Toll-like, do fator 

nuclear-B (NF-κB), sinalização PI3K/AKT, ciclo celular,  sinalização de Wnt / B-catenina, a 

sinalização do receptor de glutamato, a sinalização de integrina, a sinalização do factor de 

crescimento endotelial vascular, IL-6 de sinalização, e a sinalização de SAPK/JNK (SONIS et 

al., 2007 MARIA; ELIOPOULOS, et al., 2017), alguns fatores considerados de riscos 

inerentes aos pacientes  podem influenciar na duração e severidade das lesões, são atribuídos 

a idade a  alta taxa de  renovação celular de pacientes jovens resulta em um número maior de 

células atacadas, já nos  idosos, sofrem por  cicatrização tardia, fatores como fumo, problemas 

renais, hiposalivação, estado nutricional, uso abusivo do álcool, são relacionados como fatores 

predisponentes da MO (ARIYAWARDANA et al., 2019). 

 A patogênese da MO reflexo de terapias  quimioterápicas é complexa e envolvem 

espécies reativas de oxigênio, vias de transdução e transcrição pró-inflamatórias, mediadores 

funcionais, sinalizadores da inflamação e  bioprodutos metabólicos de microrganismos 

colonizadores, descritos em processos moleculares dinâmicos  exibindo atividades  

antimitóticas nas células progenitoras de divisão rápida em diferentes partes do corpo 

(STEMPPNIEWICZ; CERANOWICZ; WARZECHA, 2019). 

  A influência do fator de crescimento trasnformador β1 (TGFβ1) tem sido estudada 

na patogenia da MO por ser  uma família de citocinas pluripotentes, moléculas conhecidas por 

influenciar em todas as etapas de cicatrização de feridas, formação de tecido de granulação; 

ativação de fibroblastos, diferenciação de miofibroblastos, neovascularização e síntese de 

colágeno. Em processos inflamatórios agudos, situações de lesões vasculares, estresse 

oxidativos e hipóxia o fator de crescimento transformador β1(TGFβ1) são superexpressos por 

magrófagos e plaquetas do coágulo sanguíneo. (WANG et al., 2006). Nessas condições o 

TGFβ1 desencadeia atividade pró-inflamatória e inflamação grave na mucosa oral, recrutam 

uma maior quantidade de neutrófilos ao local da lesão que secretam quimiocinas, citocinas 

pró-inflamatórias, além de participar na ativação NFκB, o fator de transcrição envolvido na 

etiopatogenia da MO.A super expressão do TGFβ1, resulta em ciatrização retardada da ferida, 

o que favorece a deficiência na fase do reparo da MO (YOSEUFI et al., 2017). 
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REDDING (2005) resumiu os estágios da etiopatogenia da MO relacionando com as 

vias de sinalização proposto por SONIS (2007), apresentando em estágios descritos de acordo 

com a figura 2. 

 

Figura 2 - Estágios da etiopatogenia da MO relacionando as vias de sinalizações 

 

 

Fonte: REDDING (2005) 

Legenda: A: fase inicial, B: fase do dano primário, C: fase do sinal amplificado, D: fase de 

ulceração. 

 

 

Entre os fatores de transcrição mais significativos no desenvolvimento da mucosite 

oral, destaca-se o NF-κβ que regula a expressão de aproximadamente 200 genes, muitos dos 

quais podem desempenhar papéis na patogênese da mucosite, controla a expressão de vários 

genes que regulam respostas imunes, crescimento celular, proliferação, sobrevivência e 

apoptose, respostas ao estresse e inflamação. O NF-κB é um importante regulador de 

citocinas pró-inflamatórias, como TNF, IL-6 e IL-1β correlacionam-se bem com toxicidades 

não hematológicas induzidas pela radiação e quimioterapia (SONIS et al., 2004). As vias de 

sinalização do NFκB podem ser divididas em vias canônicas e não canônicas. A via canônica 

NFκβ ativada após a degradação de IkBα (subunidade do NFκβ) resulta na translocação 

nuclear de vários complexos NFκβ, predominantemente o dímero p50/p65 envolvidos 
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diretamente na etiopatogenia da MO recorrentes de efeitos tóxicos das terapias 

antineoplásicas de quimioterapia e/ou radioterapia (PARK; HONG, 2016). 

 

 

2.3 TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL 

 

Avanços nas estratégias de prevenção e tratamento da mucosite oral estão presentes na 

literatura, no entanto a eficácia e benefícios terapêuticos continuam a representar um desafio 

no tratamento oncológico outro sim, seus sintomas associados ainda representam uma 

necessidade não atendida com total resolutividade. Estudos com modelos de previsão de 

riscos e elucidação de mecanismos de ação de fármacos são promissoras linhas de pesquisas 

para busca da cura da MO. (STEMPNIEWICZ; CERANOWICK; WARZECHA, 2019).  A 

Associação Multinacional de Cuidados Suportados no Câncer (MASCC) e as diretrizes da 

Sociedade Internacional de Oncologia Oral (ISOO) recomendam o uso de um protocolo 

padronizado de higiene bucal e diretrizes de práticas clínicas, baseadas nos níveis de 

evidências científicas para MO (HONG et al., 2019; LALLA et al., 2013, AL-ANSARI et al., 

2015), foram divididas em nível I, II, III, IV- que estão descritos no  quadro 2.  

 

Quadro 2 - Critérios para nível de evidência científica em MO 
Níveis de evidências científicas Critérios 

Nível I Evidências obtidas a partir de revisão sistemática ou meta-

análise, ensaios clínicos controlados e randomizados. 

Nível II Evidências obtidas de pelo menos um ensaio clínico 

randomizado controlado bem delineado. 

Nível III Evidências obtidas de ensio clínico não-randomizado,   . 

Nível IV Evidências obtidas de estudos coorte, caso-controle bem 

delineados. 

Nível V Evidências obtidas de revisão sistemática de estudos 

descritivos e qualitativos relatos de casos, exemplos clínicos. 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de AL-ANSARI et al., 2015. 

 

As diretrizes de tratamento para MO baseado em evidências incluem um protocolo de 

higiene oral que estabelecem a eliminação de qualquer patologia oral como; doença 

periodontal, cáries, exodontias antes do início da terapia antineoplásica, ademais a solicitação 

de exames complementares radiográficos, citológicos, microbiológicos e sorológicos precoces 

quando necessários (AL-ANSARI et al., 2015) a indicação de escovas macias , uso frequente 

de fio dental de soluções de bochechos com analgésicos na composição são medidas que 

favorecem a eliminação de fatores preditores da MO. A Associação Multinacional de 
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Cuidados Suportados no Câncer (MASCC) e as diretrizes da Sociedade Internacional de 

Oncologia Oral (ISOO) recomendam a terapia profilática com laser de baixa potência 

(fotobiomodulação- nível II de evidências científicas), atenua a severidade da MO em 

pacientes sob tratamento antineoplásico mielotóxico, porém, possui indicação limitada em 

crianças, (HE et al., 2018). Dentre as terapias apresentadas nos protocolos baseados em 

evidências científicas relatamos alguns fármacos e terapias com indicações específicas, dentre 

elas apresentamos o palifermin, fármacos para analgesias, agentes antioxidantes (amifostina, 

GC 4419), terapia com fator estimulador de Colônias de macrófagos granulócitos e crioterapia 

(DAUGĖLAITĖ et al., 2019; AL-ANSARI et al., 2015). As terapias apontadas terão uma 

breve descrição de suas indicações com relevantes implicações clínicas: 

Palifermin- O fator de crescimento de queratinócitos recombinante humano (KGF) age 

fisiologicamente em células epiteliais que expressam o receptor KGF, estimulando sua 

proliferação, diferenciação e sobrevivência. Apesar dos beneficios na redução da severidade 

da mucosite oral o palifermin apresenta limitações de uso em ambiente hospitalar: 

administração intravenosa, seletivo para adultos que estão recebendo radioterapia cabeça e 

pescoço com cisplatina ou fluorouracil;  quimioterapia isolada para tumores mistos sólidos e 

hematológicos. Estudos inconclusíveis na literatura atual sobre as vantagens para o uso do 

KGF em adultos que receberam transplante de medula óssea/células-tronco de terapia 

condicionante para cânceres hematológicos, as células tumorais são passíveis de ter receptores 

que acomodam fatores de crescimento KGF, riscos em proliferação de células cancerígenas 

com possível agravo e crescimento tumoral (RILEY et al., 2017). 

Fármacos para analgesia - a terapia com opióides como a morfina é eletiva, pode ser 

administrada por via parenteral ou por via oral quando fazem parte da composição dos  

enxaguatórios bucais. Em casos de dores intensas outros fármacos como capsaicina um 

inibidor de neutrófilos que reduz a sensação de dor, causou alívio temporário da dor na 

mucosite, estudos são necessários para a otimização do seu efeito analgésico. Ainda para 

alívio da dor o fentanil transdérmico melhora a qualidade de vida, além do efeito analgésico, 

os opioides estimulam a migração celular das células epiteliais orais pela ativação do receptor 

delta-opióide, podem estar envolvidos na reepitelização da cavidade oral (CHARBAJI; 

SCHÄFER-KORTING; KÜCHLER, 2012).  

Na composição dos anestésicos locais por exemplo,  difenidramina( anti-histamínico), 

xilocaína viscosa, lidocaína e cloridrato de diclonina são usados para aliviar a dor a curto 

prazo, eles podem interferir na sensação do gosto levando a hipoalimentação limitando seu 

uso. Os enxaguatórios bucais de composição: lidocaína, difenidramina, hidróxido de alumínio 
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e magnésio e lavagens bucais com morfina têm sido relatados pelos pacientes como eficazes 

no alívio da dor (VAYNE-BOSSERT, 2010). 

Agentes antioxidantes (amifostina, GC 4419) - A amifostina um agente bloqueador de 

radicais livres (antioxidante), citoprotetor convencionalmente de administração intravenosa 

tem indicação antes da terapia anti-neoplásica sua ação reduz a incidência de xerostomia. 

Embora tenha havido uma redução na produção de citocinas pró-inflamatórias, possuem 

efeitos colaterais graves, hipotensão, vômitos e náuseas não possue uma boa adesão de uso 

para os pacientes. Ele protege os tecidos contra danos de radioterapia e quimioterapia, porém 

seu efeito é limitado a tecidos não neoplásicos (BARDET et al., 2011). 

 GC 4419- é uma molécula à base de manganês sintético semelhante a enzima 

antioxidante Superoxide Dismutase (SOD). A GC4419, como a SOD, converte um ânion 

superóxido em  peróxido de hidrogênio ou oxigênio. Administrado por via intravenosa por 60 

minutos podem causar náuseas, vômitos e parestesias. A sua indicação pode reduzir a 

frequência e duração da MO no entanto apresenta restrições na indicação como em neoplasias 

de pacientes com cânceres na cavidade oral e orofaringe em estágios avançados(ANDERSON 

et al., 2018).   

Terapia sistêmica com o fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos 

(GM-CSF) que recruta neutrófilos para o local da lesão é indicado na composição dos 

enxaguatórios bucais GM-CSF, sua utilização apresenta redução na sintomatologia da MO, 

entretanto seu valor terapêutico de aplicação sistêmica requer mais estudos (RILEY et al., 

2017). 

A crioterapia oral envolve o resfriamento da cavidade oral com cubos de gelo, água 

fria ou sorvete, escolha terapêutica de baixo custo e fácil aplicabilidade clínica apresentando 

melhora na severidade da MO induzida por quimioterapia em pacientes tratados com 

quimioterapia à base de 5FU. Ademais, diminui o número de lesões e ulcerações, além de 

atenuar a anorexia, o mecanismo de ação está associado à influência do frio na 

microcirculação local, vasoconstrição e redução do  fluxo sangüíneo local, o que, por sua vez, 

limita a quantidade de drogas citostáticas administradas na mucosa oral e, finalmente, reduz a 

dor e os danos à mucosa. Essa terapia auxilia a atenuar a severidade das lesões mais não 

previne e nem cura a MO (OKAMOTO et al., 2019).  

As abordagens preventivas e terapêuticas para MO baseadas em evidências científicas 

representam uma evolução para o planejamento e indicação do manejo clínico na busca da 

cura da MO no entanto, nenhum agente único foi aprovado pela US-FDA- A Food and Drug 

Administration–USA para a cura  da MO. Estudos clínicos de modelos de previsão de riscos e 
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estudos na elucidação de mecanismos de ação de fármacos são promissoras linhas de 

pesquisas (LALLA et al.,  2014); (MARIA; ELIOPOULOS; MUANZA, 2017). 

 

2.4 AGENTE ANTINEOPLÁSICO – 5 - FLUOROURACIL 

 

 Dentre os agentes antineoplásicos de indicação para terapias oncológicas as 

fluoropirimidinas são fármacos que estão presentes na clínica há mais de 50 anos. 

Originalmente desenvolvido em uma formulação intravenosa e apresentando-se também na  

forma de pró-fármacos orais. São gradualmente absorvidos no trato intestinal, convertidos na 

forma ativa para a circulação sistêmica com o objetivo de minimizar a toxicidade e melhorar a 

eficácia farmacológica. As fluoropirimidinas são pró-fármacos do 5-fluorouracil, as 

propriedades quimioterápicas do 5-FU foram relatadas após a sua síntese (MIURA et al., 

2017). Fluorouracila (5-FU) - É um fármaco que tem o seu efeito citotóxico atribuído à 

incorporação de fluoronucleotídeos no DNA e RNA durante sua síntese além de inibir a ação 

da enzima timidilato sintase (TS) pelo seu metabolito ativo 5-fluoro-2'-desoxiuridina 5'-

monofosfato (FdUMP), alguns metabólitos podem ser incorporados em moléculas de DNA e 

RNA ou, no caso de FdUMP, inibir enzimas envolvidas no processamento dessas moléculas, 

comprometendo o crescimento celular na fase S do ciclo celular ou de síntese do DNA, 

enquanto outros agentes quimioterápicos, como os alcalóides da vinca e os taxanos, atuam no 

bloqueio da formação do fuso mitótico funcional na fase M. As sequelas dos tratamentos  

quimioterápicos são maiores quando exibem uma elevada porcentagem de células danificadas 

durante o processo de divisão celular  (MATUO et al., 2009).  

Introduzido clinicamente, o 5FU tem sido amplamente utilizado como agente único ou 

em combinação com outras drogas citotóxicas denominadas fluorouracil/leucovorin/ 

oxaliplatin (FOLFOX), 2 fluorouracil /leucovorin /irinotecan (FOLFIRI), 3 fluoruracil/ 

cisplatina (FP), em  tratamentos de pacientes com câncer avançados e metastáticos 

(GRAMONT et al., 2000). 

Os sintomas adversos iniciais durante a terapia com o 5 FU são anorexia e náuseas; 

seguidas por mucosites, estomatites e diarréias, sinais de advertência de que a dose suficiente 

foi administrada. Ocorrem alterações das mucosas ao longo de todo o trato gastrointestinal 

podendo conduzir a diarréia fulminante, choque e morte. Podem ocorrer, também, 

trombocitopenia e anemia; perda de cabelo, ocasionalmente progredindo para alopecia total, 

alterações ungueais (unhas), dermatite e pigmentação aumentada e atrofia da pele (BARDY et 

al.,  2012), cardiotoxicidade, neurotoxicidade e toxicidade cutânea para os pacientes com 

http://www.frontiersin.org/people/u/328431
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câncer  a eficácia e a toxicidade induzidas pelo 5-FU são alteradas por doses clínicas e 

esquemas cumulativos (FUKUSHIMA et al., 2017). 

 

Figura 3- Estrutura química do Fluorouracil (5-FU) 

      

 
Fonte: Estrutura química da molécula de 5-fluorouracil (5-FU). Adaptado Grem (2001) 

 

 

2.5 GLICLAZIDA 

 

 A gliclazida é um fármaco classificado como sulfoniluréia de segunda geração. 

Hipoglicemiante oral utilizado para o tratamento da diabetes mellitus não dependente de 

insulina. Seu mecanismo de ação primário ocorre com a estimulação e a secreção de insulina 

pelas células β pancreáticas, inibindo os canais de potássio dependentes de ATP ao nível da 

membrana plasmática das células β (receptor de sulfoniluréia 1, SUR1), que leva ao seu 

fechamento e subseqüente abertura do canais de cálcio e ativação de um sistema efetor de 

liberação de insulina. A gliclazida também possui propriedades secundárias (pleiotrópicas) 

antioxidantes únicas e anti-inflamatórias que estão relacionadas com os mediadores 

inflamatórios da circulação (fatores da coagulação e sistema fibrinolítico), restabelecimento 

da hemostasia através da regulação vascular, ativa plasminogênio, aumenta a atividade 

fibrinolítica, regeneração tecidual, independentes do seu efeito hipoglicemiante (AL-

OMARY, 2017). 

  A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu a gliclazida em sua Lista Modelo 

de Medicamentos Essenciais dos anti-diabéticos motivada por seus dados de segurança em 

pacientes idosos. A recomendação específica de gliclazida foi baseada em evidências 

emergentes sugerindo neutralidade cardiovascular da gliclazida em relação a outras drogas 

antidiabéticas indicadas no Sistema Único de Saúde (SUS) (SINGH; SINGH, 2016).   

A ação anti-oxidante da gliclazida está relacionada a redução do estresse oxidativo 

produzido pelas espécies reativas de oxigênio (EROS) e de nitrogênio decorrentes de 

processos inflamatórios. O estresse oxidativo influencia a função das células β pancreáticas, 

através da modulação da atividade do canal de k +(KATP) podendo resultar em disfunção 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Omary%20FAM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28431776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Omary%20FAM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28431776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26924475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26924475
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dessas células, por inibição da produção de ATP mitocondrial. Na condição oxidativa 

inflamatória há uma estimulação excessiva da atividade NADPHoxidase. As mitocôndrias são 

a principais fontes intracelulares de espécies reativas de oxigênio e desempenham um papel 

importante na forma apoptótica de morte celular e ativação de citocinas e mediadores da 

inflamação (NAKAZAKI et al., 2000; ORRENIUS, 2007).  

As EROs podem desencadear a liberação do citocromo c e de outras proteínas 

proapoptóticas, um importante passo na indução da via apoptótica mitocondrial que resulta na 

ativação da caspases (ORRENIUS; GOGVADZE; ZHIVOTOVSKY, 2007). A inibição 

parcial causada pela ação da gliclazida nos canais de KATP, causa aumento das enzimas de 

SOD, GPx e cat, desencadeando proteção contra apoptose de células β, essa regulação 

positiva parece ser secundária ao aumento de Ca2 que é induzido pela ablação genética ou 

farmacológica dos canais de KATP.A supressão e regulação positiva da NADPH oxidase 

aumenta a nitrosilação de proteínas pela reação óxido nítrico sintetase e superóxido, leva a 

supressão de moléculas de adesão, reduzindo a infiltração de macrófago. A diversidade de 

efeitos do óxido nítrico, denominado de mensageiro molecular, está relacionada ás condições 

de óxidos gerados, quantidade e sensibilidade individual. O óxido nítrico (ON) sintetase 

regula a função imunológica vascular e promovem a nitrosilação de cisteína (CYS). A adição 

reversível de ON a CYS-enxofre em proteínas, uma modificação chamada nitrosilação, 

mecanismo de sinalização para regular diferentes processos celulares (BOEHNING; 

SNYDER, 2003; ONOZATO et al., 2004), favorece a hemostasia e  protege a parede vascular 

glomerular principalmente, condição que facilita a  redução de albuminúria e  confere ao 

fármaco a característica de ser nefro-protetor. (LIU et al., 2004; DUFER et al., 2007). 

Os glomérulos são estruturas capilares micro e macros vasculares localizados nos 

néfrons, unidades filtradoras da função renal. Cada rim recebe o suprimento sanguíneo das 

arteríolas aferentes e saem em arteríolas eferentes de alta resistência. O gradiente de pressão 

gera uma força hidrostática que facilita a ultrafiltração e permite a excreção de produtos 

residuais. Os glomérulos regulam o sistema renina-angiotensina local de intensa atividade 

emdócrina. A excreção de albumina na urina representa danos na função glomerular por 

alteração na permeabilidade, o fenômeno micro ou macro albuminúria é um marcador de 

nefropatia e doença cardiovascular. (KALRA et al., 2018). 

A ação antioxidante exclusiva da gliclazida, dentre as sulfoniluréias está associada às 

propriedades de eliminação de radicais livres e relaciona-se com a sua estrutura química 

(figura 4) que apresenta único anel aminoazabiciclo-octano enxertado na sulfoniluréia. 

(NODA, et al., 2000). O anel azabiciclo-octilo protege potencialmente o sistema vascular 



26 
 

através de melhorias nos níveis de lipídios plasmáticos e na função plaquetária aumenta o 

plaminogênio tecidual ativador e propriedades inerentes como limpador de radicais livres. 

(SENA et al., 2009). A ausência do anel benzamida em sua molécula fornece maior 

seletividade de ligação com o receptor pancreático de insulina SUR1 (receptor de 

sulfoniluréia tipo 1), não havendo ligação ao receptor cardíaco SUR2 (receptor de 

sulfoniluréia tipo 2); e a presença do anel aminoazabiciclo-octano confere propriedades 

antioxidantes ao fármaco (ASHCROFT; GRIBBLE, 2000). 

A gliclazida reduz à reatividade plaquetária, a cascata do ácido araquidônico e a 

peroxidação lipídica, estimula a síntese de prostaciclina endotelial; também aumenta a 

vasodilatação e a fibrinólise por seus efeitos hemovasculares em especial como ativador do 

plasminogênio tecidual. Estes efeitos são independentes do controle glicêmico e não são 

observados em outras sulfoniluréias. Os efeitos benéficos da gliclazida nas plaquetas 

relaciona-se com redução do estresse oxidativo. (JENNINGS, 2000). 

 

Figura 4 – Estrutura química da gliclazida  
 

 
 

Fonte: NODA et al. (2000) 

 

A disfunção endotelial e o estresse oxidativo resultantes de processos inflamatórios 

provocam alterações macro e microvasculares que se assemelham aos danos vasculares 

envolvidos na patogenia da MO,  em seguida ativa o fator NFκβ, amplifica as citocinas pró-

inflamatórias, fator de necrose tumoral (TNF-α), bem como interfere no mecanismo de ação 

das moléculas de adesão intercelulares. Por ação das citocinas IL1β e TNFα, tromboxanos, 

prostaglandinas produzidas por macrófagos no mecanismo de ativação inflamatório, as células 

endoteliais dos vasos lesionados induzem a superexpressão em sua membrana de moléculas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sena%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18380531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jennings%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11078471
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de adesão que participam ativamente na indução de citocinas pró-inflamatórias. As moléculas 

de adesão em situações de equilíbrio hemodinâmico encontram-se inativas quando sofrem a 

influência dos mediadores da inflamação são super expressas na região da membrana voltada 

para o leito vascular (TAVARES et al., 2019).  

A propriedade anti-inflamatória da gliclazida está relacionada ao seu efeito inibitório 

das moléculas de adesão, independente do seu efeito glicêmico. Os danos celulares causados 

pelos efeitos da radiação ou quimioterapia e desequilíbrio redox amplificam a adessão 

molecular e intensifica a ativação das citocinas pró-inflamatórias. Moléculas de adesão 

endotelial, incluindo E-selectina, P-selectina, ICAM-1 e molécula de adesão vascular 1 

(VCAM-1), e extravasamento de leucócitos durante a inflamação são particularmente 

reguladas pela via pró-inflamatória NF-κB, que controla a transcrição de moléculas de adesão 

e mediadores de processos inflamatórios, tais como interleucinas IL-1β . A gliclazida ao inibir 

as moléculas de adesão participa da ação anti-inflamatória de inibir citocinas pró-

inflamatórias e supresão da ativação dos mediadores da inflamação (ITOH et al., 2003; LAI et 

al., 2016; ZHAO et al., 2017).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar as atividades anti-inflamatórias e antioxidantes da gliclazida em modelo 

experimental de mucosite oral em Golden Sirian Hamsters induzido por 5FU. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar macroscopicamente e microscopicamente os efeitos da gliclazida em um 

modelo animal induzido por 5FU nos grupos experimentais; 

 Mensurar os níveis de citocinas (IL1β,TNFα,) nos grupos experimentais. 

 Quantificar o nível de expressão protéica por imuno-histoquímica e imunobloting nos 

grupos experimentais. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 30 hamsters Golden Sirian machos com peso médio de 140-180g. Os 

hamsters provenientes da Universidade Federal do Ceará e mantidos pela sala de reprodução 

no Departamento de Biofísica e Farmacologia – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte-UFRN sob condições adequadas de higiene, a uma temperatura de 22° C e ciclo 

claro/escuro de 12 horas. Os animais tiveram livre acesso à água e ração. Estes animais foram 

alojados em gaiolas individuais.  

Os protocolos experimentais foram realizados de acordo com as normas e diretrizes 

aprovadas pelo Comitê de Ética no uso de animais- CEUA - protocolo nº 031/2016- da 

Universidade Federal do Rio Grande Norte.  

 

4.2 LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

Os procedimentos experimentais e laboratoriais, incluindo o preparo e a manipulação 

dos animais, a coleta de materiais orgânicos e os diferentes tipos de análise foram realizados 

pelo laboratório de Farmacologia do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, e laboratório de histologia do departamento de Morfologia do 

mesmo Centro. As análises por imunoblotting foram realizadas no Departamento de 

Morfologia da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 

4.3 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os grupos experimentais foram distribuídos em 6 grupos de 5 animais isogênicos, 

tornando possível uma baixa variabilidade genética que responde as normas preconizadas pelo 

Comitê de Ética em Animais (CEUA) com o compromisso da comunidade científica mundial 

em seguir os Princípios de Russell-Burch (1959) de “redução, substituição e 

refinamento”(3R) (RUSSEL; BURCH, 1992). 

INDUÇÃO DA MUCOSITE ORAL - de acordo com o protocolo de Sonis 1990 a 

mucosite oral induzida por 5FU em hamsters Golden Sirian segue o protocolo do modelo 

experimental da figura 5; após a quimioterapia intraperitoneal nos animais com doses de 

60mg/kg e 40mg/kg nos dois primeiros dias  segue no no quarto dia do experimento ranhuras 
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com agulha calibre 0,7 x 25  que são ralizadas na mucosa oral dos animais que em conjunto 

com a quimioterapia induz a mucosite oral nos animais do experimento.  

 

CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

GRUPO NORMAL - 5 animais - Grupo de animais que não foram induzidos a mucosite 

oral  

GRUPO TRAUMA MECÂNICO-TM -5 animais- Grupo de animais que foram 

submetidos ranhuras na mucosa oral dos animais sem quimioterapia com 5FU e sem 

tratamento. 

GRUPO 5FUT- 5 animais- grupo de animais que foram submetidos a ranhuras na mucosa 

oral e indução com 5FU sem tratamento. 

GRUPO GLICLAZIDA1MG + 5FU+TRAUMA- (GLI1-FUT) - 5 animais- Grupo de 

animais que foram submetidos a quimioterapia intraperitoneal em duas 

doses(60mg/kg;40mg/kg) ,traumas nas mucosas e tratado com a gliclazida na dose de 

1mg/kg via gavagem 

GRUPO GLICLAZIDA5MG + 5FU+TRAUMA- (GLI5-FUT) -5 animais- Grupo de 

animais que foram submetidos a quimioterapia intraperitoneal em duas 

doses(60mg/kg;40mg/kg)  ,traumas nas mucosas e tratado com a gliclazida na dose de 

5mg/kg via gavagem 

 

GRUPO GLICLAZIDA10MG + 5FU+TRAUMA- (GLI10-FUT) - 5 animais- Grupo de 

animais que foram submetidos a quimioterapia intraperitoneal em duas 

doses(60mg/kg;40mg/kg)  ,traumas nas mucosas e tratado com a gliclazida na dose de 

10mg/kg via gavagem 

 

4.4 TIPO DE DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, unicego. 

 

 

 

 



31 
 

4.5 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

O estudo experimental foi realizado seguindo a metodologia descrita por Sonis 

(SONIS et al., 1990) de acordo com o esquema da figura 5.  Nos 1º e 2º dia do experimento, o 

veículo (soro fisiológico) foi administrado por via oral (gavagem) nos grupos (normal, 

Trauma Mecânico (TM) e o grupo 5FUT os outros grupos experimentais - GLI1-FUT 

(1mg/kg de gliclazida), GLI5-FUT (5mg/kg de gliclazida), GLI10-FUT (10mg/kg de 

gliclazida), receberam gliclazida (doses diferentes por grupo) por gavagem. Trinta minutos 

após a gavagem com os diferentes pré-tratamentos com gliclazida e a admistração da solução 

salina nos grupos não tratados (grupo normal, trauma mecânico e 5 FUT ) foram 

administrados o 5-fluorouracil intraperitoneal nas doses de 60 mg/kg (primeiro dia) e 40 

mg/kg (segundo dia). No dia 3º dia do experimento: a gavagem foi realizada com 

administração das diferentes doses nos grupos tratados e nos demais (grupos NORMAL e 

TM, 5FUT) gavagem com solução salina. 

No dia 4 do experimento foi realizada a gavagem com solução salina nos grupos não 

tratados que são os grupos (normal, trauma mecânico e 5 FUT) e administração da medicação 

gliclazida nos grupos tratados (1mg/kg/5mg/kg,10mg/kg), 30 minutos após as gavagens foram 

realizadas as lesões( trauma mecânico) na mucosa oral com agulha calibre 0,7 x 25 nos 

animais pertencentes ao grupo trauma mecânico e 5FUT  e nos grupos tratados com gliclazida 

de todas as doses ( grupos GLI 1FUT,GLI5FUT,GLI10FUT); nos dias 5º, 6º, 7º, 8º e 9º  do 

experimento apenas a administração oral por gavagem nos grupos tratados com as diferentes 

doses de gliclazida e solução salina nos grupos (TM e 5FUT); A eutanásia ocorreu no 10º dia 

com tiopental 100mg/kg pela administração intraperitonial sendo as amostras de mucosas  

coletadas para as análises subseqüentes. 

 

Figura 5 – Protocolo Experimental, Natal, RN, 2019. 

 
Fonte: Autora (2019). 

Legenda: A – Gavagem; B – 5FU intraperitoneal; C – Trauma mecânico. 
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Figura 6 – Protocolo do modelo experimental induzido por 5FU e tratado com gliclazida 

 

1°/2°                             3°                                                         4º                                                                                 5º-9º                                                   10º 

DIA                              DIA                                                     DIA                                                                                DIA                                                    DIA 

 

 

  

 

 

1°/2º DIA- 5FU(40MG/60MG) GRUPOS – 5FU E GRUPOS – GLICLAZIDA 1,5, 10mg/kg. Nos demais grupos SOL.SAL./ TM-INA  

3º DIA  –   SOLUÇÃO.SALINA NOS GRUPOS –NORMAL.TRAUMA,5FU E NOS GRUPOS TRATADOS A GLICLAZIDA 1,5,10mg/kg 

4º DIA – TRAUMA MECÂNICO- APENAS O GRUPO NORMAL NÃO REALIZA TRAUMA 

5º ao 9º DIA- SOL. SALINA NOS GRUPOS- SAL/TRAUMA, 5FU. NOS GRUPOS TRATADOS ADMISTRAÇÃO DA GLICLAZIDA-1,5, 

10mg/kg 

10º - DIA – EUTANÁSIA DOS ANIMAIS  

 

OBS: *Sol. Salina - a administração 30min antes do 5FU*gliclazida- a administração 30min antes do 5FU 

Legenda: Elaborada pela autora     Fonte: Sonis (1990) 

 

5FU SAL/GLIC TRAUMA SAL/GLIC SAL/GLICLAZIDA EUTANÁSIA 
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4.6 TIPO DE ANÁLISES 

 

4.6.1 Análise Macroscópica 

 

                 Após a eutanásia dos animais, as mucosas orais dos animais foram classificadas 

seguindo os parâmetros clínicos: presença e intensidade do eritema, hemorragia, úlceras e 

abscessos, classificados de acordo com as seguintes pontuações (MEDEIROS et al., 2011): 

 

Escore 0: mucosa completamente saudável. Sem erosão ou vasodilatação. 

Escore 1: presença de eritema, mas nenhuma evidência de erosão da mucosa. 

Escore 2: eritema grave, vasodilatação, erosão superficial. 

Escore 3: formação de úlcera em uma ou mais faces, mas não afetando mais de 25% da área 

da superfície da mucosa. Eritema grave e vasodilatação. 

Escore 4: formação de úlcera cumulativa de cerca de 50% da área de superfície da mucosa. 

Escore 5: ulceração praticamente completa da mucosa oral dos animais. Impossibilidade de 

exposição da mucosa. 

 

4.6.2 Estudo Morfológico (Processamento histológico) 

 

 As amostras coletadas das mucosas orais dos animais foram fixadas em formalina 

tamponada neutra a 10%, desidratadas e embebidas em parafina. Seções ultra-finas (5 µm) 

foram coradas com hematoxilina e eosina, foi realizado processamento histológico detalhado 

a seguir:  

Desidratação em concentrações crescentes de etanóis: 

Álcool etílico 80GL (15 minutos); 

Álcool etílico 95GL (15 minutos);  

Álcool etílico absoluto I (15 minutos);  

Passagem em xilol, 3 banhos de 1 hora cada; -  

Inclusão em parafina; - Cortes seriados de 5µm em micrótomo;- 

Montagem sobre lâminas de vidro;  

Desparafinização: 2 banhos em xilol, à temperatura ambiente (10 minutos cada) 

Hidratação em cadeia descendente de etanóis:  

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto II (5 minutos);  
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Álcool etílico absoluto III (5 minutos);  

Álcool etílico 95GL (5 minutos); 

Álcool etílico 80GL (5 minutos);  

Lavagem em água destilada;  

Coloração pelos métodos HE;  

Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

Álcool etílico 80GL (2 minutos);  

Álcool etílico 95GL (2 minutos);  

Álcool etílico absoluto I (5 minutos);  

Passagens rápidas em xilol (3 trocas);- 

 Montagem das lâminas em resina Permount® A infiltração de células inflamatórias, 

a vasodilatação, a presença de hemorragia, edema, ulcerações e abscessos foram determinados 

de forma unicega, examinadas por microscopia ótica e classificadas como se segue 

(MEDEIROS et al., 2011). 

 

4.6.3 Análise Morfológica 

 

 A classificação morfológica dos aspectos inflamatórios como presença e intensidade 

do infiltrado celular, dilatação e ingurgitamento vascular, hemorragia, edema, úlceras e 

características morfológicas sugestivas de abscessos, seguiram os escores padronizados 

(ARAÚJO et al., 2015) com adaptações, como segue: 

• Escore 0: epitélio e tecido conjuntivo sem vasodilatação; infiltrado celular ausente ou 

discreto; ausência de sangramento, edema, úlceras e abscessos. 

• Escore 1: ingurgitamento vascular discreto; áreas de reepitelização; infiltrado celular 

discreto, com predomínio de leucócitos mononucleares, ausência de hemorragia, edema, 

úlceras e abscessos. 

• Escore 2: ingurgitamento vascular moderado; degeneração hidrópica epitelial (vacuolizado); 

infiltrado celular moderado, com predomínio de leucócitos mistos; presença de áreas 

hemorrágicas, edema e pequenas úlceras ocasionais; ausência de abscessos. 

• Escore 3: ingurgitamento vascular acentuado; vasodilatação marcada; intenso, infiltrado 

celular misto; presença de áreas hemorrágicas, edema, abscessos e úlceras. 
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4.6.4 Análise Imuno-histoquímica 

 

                Para análise imuno-histoquímica, seções de tecido de 3 µm de espessura embebidas 

em parafina foram dispostas em lâminas de 3-aminopropiltrietoxisilano (Sigma Chemical Co., 

St. Louis, MO, EUA). Posteriormente as amostras foram desparafinadas com xilol, 

reidratadas em álcoois e lavadas em água e solução tampão. A recuperação antigênica foi 

realizada usando citrato e, em seguida, o bloqueio com albumina de soro bovino (BSA) foi 

realizado em temperatura ambiente por duas horas. O bloqueio endógeno da peroxidase foi 

realizado com peróxido de hidrogênio a 3% por 10min. Em seguida, as lâminas foram 

incubadas por dezoito horas em câmara úmida a 4 C com os seguintes anticorpos policlonais 

primários e diluições (Santa Cruz Biotechnology, Interprise, Brasil): anti-COX-2 1: 400; anti-

MMP-2 1: 400;  anti iNOS 1: 400; anti-GPx 1: 400, anti-NFκB 1: 400. Após lavagem com 

PBS, as secções foram tratadas. 

 As amostras analisadas foram consideradas positivas para a expressão de GPX, 

COX2, iNOS, NFκβ, MMP-2 em células que apresentavam coloração acastanhada  

citoplasmática, membranosa e nuclear. Uma análise semiquantitativa (cega) por um 

patologista foi realizada para todos os anticorpos seguindo a metodologia proposta por Curra 

e seus colaboradores (CURRA et al., 2013), com adaptações para este estudo. Todas as áreas 

representativas da lesão foram examinadas cegamente sob um microscópio de luz (Olympus 

CH30, Olympus Japan Co., Tóquio, Japão) sob uma ampliação de 400 ×.  

               Os espécimes foram classificados de acordo com a área de imunomarmacação 

seguindo as seguintes pontuações:  

0 - ausência de imunomarcação  

1 - (<10% de células positivas / imunomarcação discreta) 

2 - (11-50% de células positivas / moderadas)  

3 - (> 50 % de células positivas / imunomarcação intensa). 

 

O detalhamento do processamento imunohistoquímico está descrito a seguir:  

Amostras submetidas a cortes com 3 µm de espessura;  

Transferência para lâminas silanizadas; 

Desparafinização: 2 banhos em xilol à temperatura ambiente (10 minutos cada);  

Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis:  

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto II (5 minutos);  
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Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

Álcool etílico 95°GL (5 minutos);  

Álcool etílico 80°GL (5 minutos);  

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas);  

Recuperação antigênica (Proteinase K);  

Lavagem com PBS;  

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

Duas incubações dos cortes em solução de peróxido de hidrogênio 3% (10 volumes), 

em proporção de 1/1, para o bloqueio da peroxidase endógena tecidual (10 minutos cada); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas);  

Aplicação da proteína bloqueadora por 10 minutos (BSA 0,05% em PBS); 

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas);  

Dupla lavagem com PBS;  

Aplicação do anticorpo primário específico e incubação (overnight);  

Aplicação do anticorpo secundário kit DAKO LAB (LSAB+System-HRP);  

Dupla lavagem com PBS; Strepto-avidina HRP (30 minutos);  

Dupla lavagem com PBS; Incubação com DAB (10 minutos); 

Lavagem com água destilada;  

Contra coloração com hematoxilina de Mayer, à temperatura ambiente (5 minutos);  

Desidratação em cadeia ascendente de etanóis:  

Álcool etílico 80GL (2 minutos);  

Álcool etílico 95GL (2 minutos);  

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto II (5 minutos);  

Álcool etílico absoluto III (5 minutos);  

Passagens rápidas em xilol (3 trocas); 

Montagem das lâminas em resina Permount® 
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4.6.5 Imunofluorescência Confocal 

 

O mesmo protocolo de imuno-histoquímica foi utilizado para a imunofluorescência 

confocal, mas as secções de tecido foram incubadas durante a noite a 4° C com anticorpo 

primário (Santa Cruz Biotecnologia, Santa Cruz, CA, EUA) P-selectina 1: 200 por 1 h. Após 

lavagem em solução salina tamponada com fosfato / Triton X-100 a 0,2% durante 5 min, os 

tecidos foram então incubados com anticorpo secundário de cabra anti-coelho conjugado com 

Alexa Fluor 488 (Abcam Inc., Cambridge, MA, EUA) (1: 500) por 1 h. As imagens 

fluorescentes foram obtidas em um microscópio de varredura a laser Carl Zeiss (LSM 710, 

20× objetivo, Carl Zeiss, Jena, Alemanha). A reatividade tecidual em todos os grupos foi 

avaliada por análise densitométrica computadorizada das imagens digitais capturadas com o 

microscópio de imunofluorescência confocal. Os valores densitométricos médios foram 

calculados no software Image J (Wayne Rasband; National Institutes of Health, Bethesda, 

MD, EUA). 

 

4.6.6 Quantificação de Citocinas Pró-inflamatórias- TNF-α, IL-1β- por ELISA 

 

A mucosa dos animais tratados com gliclazida (1mg, 5mg, 10mg), 5FU e solução 

salina foi coletada em eppendorfs de 2 mL  e condicionada sob congelamento a -80 para 

subsequente dosagem de citocinas (TNF-α, IL1-β) seguindo o protocolo de Safieh.-

Garabedian (SAFIEH-GARABEDIAN et al., 1995). Determinou-se interleucina (IL-1β) 

(intervalo de detecção, 62,5-4000 pg/mL, limite mínimo de detecção: 12,5 ng/mL) e TNF-α 

(gama de detecção, 62,5-4000 pg/mL; Limite mínimo de detecção: 50 ng/ml) usando kits 

comerciais de ensaio imunoenzimático Kit Duo Set (sistema R&D, Minneapolis, MN). 

Inicialmente, placas de Elisa de 96 poços foram incubadas durante 18 horas a 4°C com 100 

ml de anticorpo de captura para TNF-α e IL1β. Subsequentemente, lavagens em 3 placas 

foram realizadas com 300 uL de tampão de lavagem tween20. Em seguida, o bloqueio foi 

realizado com 100 µl de albumina bovina a 1% (BSA) nos poços. Após o bloqueio, amostras 

(100µL) e anticorpos foram adicionados para obter a curva padrão em várias diluições e 

incubados por 2h a 4°C. As placas foram lavadas três vezes com 300µL de tampão de 

lavagem e incubadas com anticorpos de detecção para TNF-α, IL1- β durante 2 h a 4 ° C. 

Após o período de incubação, as placas foram lavadas novamente três vezes com tampão de 

lavagem e foi incubada à temperatura ambiente durante 20 min com 100 µL de estreptavidina 

diluída 1: 200. Depois as placas foram lavadas com tampão de lavagem e incubadas à 
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temperatura ambiente no escuro durante 20 minutos com 100 ul de Kit Duo Set (sistema R & 

D). A reação enzimica foi bloqueada com a solução de H2SO4, 018 M e a absorbância foi 

medida a 450 nm. Os resultados foram expressos em pg/ml. 

 

4.6.7 Ensaio de Mieloperoxidase - (MPO) 

 

A extensão do acúmulo de neutrófilos nas amostras de mucosas orais dos hamsters foi 

mensurada pelo ensaio da atividade da MPO. O tecido da mucosa (4 amostras por grupo) 

foram  recolhidas no dia da eutanásia dos animais e  armazenadas a -80ºC até sua utilização.  

     Após a homogeneização do tecido em brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 

mantendo a proporção de 20mg de tecido para, 1mL de HTAB (1:20), 02 ciclos de 

congelamento/descongelamento e centrifugação (5000 RPM por 20 min), centrifugaram-se as 

amostras a 5.000rpm, a 4ºC, por 20 minutos. Terminada a centrifugação, 0,1ml do 

sobrenadante de cada amostra foi removido, montado em uma placa de 96 poços, e a este foi 

adicionado 2ml da solução de o-dianisidina, tampão fosfato de sódio, peróxido de hidrogênio 

e água destilada. Esta mistura foi colocada em um espectrofotômetro a fim de medir a 

absorbância a 450nm nos tempos 0, 30 segundos, 78 segundos e 5 minutos. Considerando que 

uma unidade de MPO equivale a uma mudança na absorbância de 1,13x10-2 nm. Com os 

tempos acima descritos, foi feita uma curva e foi escolhido o tempo de 1 minuto como o mais 

representativo do evento. As amostras foram avaliadas de acordo com o método de Kaplow 

descrito na literatura (BRADLEY; CHRISTENSEN; ROTHSEIN, 1982; SOUZA et al., 

2003). 

 

4.6.8 Níveis de Malonaldeído (MDA) 

 

O malonaldeído (MDA) é um produto final da peroxidação lipídica. Para quantificar o 

aumento de radicais livres na amostra da mucosa dos hamsters, o conteúdo de MDA foi 

medido através do ensaio descrito (SIDDIQUE; ARA; AFZAL, 2012; BRADLEY; 

CHRISTENSEN; ROTHSTEIN, 1982). Amostras da mucosa dos animais foram suspensas 

em tampão Tris HCl 1: 5 e triturada. A solução resultante foi homogeneizada durante 2 min 

com um homogeneizador automático Potter e centrifugada a 2500 x g a 4C durante 10 min. 

Os sobrenadantes (300 µl) de cada amostra foram acondicionados com 750 µl de reagente 

cromogênico [10,3 mM 1-metil fenilindole em acetonitrilo + 225 µl HCL (37%)] em tubos 
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Eppendorf. A absorvância de cada amostra foram lidas por espectrofotometria UV/visível 

(Polaris, São Paulo, Brasil) medida a 586 nm. 

 

4.6.9 Western Bloting 

 

   As amostras de tecido da mucosa oral dos animais foram homogeneizadas em 

tampão de lise RIPA (25 mmol/L Tris-HCL, pH 7,6; 150 mmol/L NaCl; 5 mmol/L EDTA; 

1% NP40; 1% triton X-100; 1% deoxicolato de sio; 0,1% de dodecil sulfato de 

poliacrilamida) e inibidor de protease (1 em 100 de RIPA). Após a centrifugação (17 min, 4C, 

13.000 rpm), o sobrenadante foi coletado e as concentrações de proteínas foram determinadas 

pelo teste do ácido bicinconínico (Thermo Fisher Scientific) de acordo com o protocolo do 

fabricante. A electroforese em gel de dodecilsulfato-poliacrilamida-dodecilsulfato de sio 

(10% ou 8%) foi realizada com 40 µg de proteína a preparada em tampão de amostra 

Laemmli (BioRad) e desnaturada a 95 durante 5 min. A proteína foi transferida para uma 

membrana de PVDF (BioRad) por 2 h, bloqueada com 5% de BSA por 1 h, incubada durante 

a noite com um anticorpo primário (camundongo anti-β actina, sc-81178, 1: 500, Santa Cruz 

Biotechnology; NFκB NLPS P50 1: 100, e incubadas por 1 he 30 min com um anticorpo 

secundário (cabra anti-coelho, 656120, 1: 1000; ou IgG anti-murganho de cabra, 626520, 1: 

500; Invitrogen). As bandas foram visualizadas com um sistema ECL aplicado de acordo com 

as instruções do fabricante (BioRad). O sinal de quimiluminescência foi detectado com o 

sistema ChemiDocTM XRS (BioRad) e quantificado densitometricamente no software 

ImageJ (NIH, Bethesda, MD). 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram apresentados como médias de grupo ± erros padrão ou como 

medianas com intervalos, conforme apropriado.  

A análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Bonferroni foi usada para 

comparar os valores médios entre os grupos.  

O teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn foi usado para comparar 

medianas.  

As análises estatísticas foram realizadas no software Prism 5.0 (GraphPad, La Jolla, 

CA). Um valor de p <0,05 indicou uma diferença estatisticamente significativa. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 MACROSCÓPICO E HISTOPATOLÓGICO 

 

Os animais do grupo 5FUT (figura C1) desenvolveram mucosite oral com 

características clínicas como eritema grave, hiperemia extensa, áreas hemorrágicas, úlceras e 

abscessos, com mediana de 4 (3-4), p<0,001, quando comparados ao grupo normal (figura 

A1). 

As caraccterísticas histopatológicas no grupo 5FUT (figura C2) mostraram 

ingurgitamento vascular e acentuada vasodilatação; infiltrado celular inflamatótio intenso 

predominantemente mononuclear, presença de áreas hemorrágicas, edema, abscessos e 

úlceras extensas, com escore 3 (2-3), p<0,001, quando comparado ao grupo normal (figura 

A1). 

 Os melhores resultados para as análises macroscópicas e histopatológicas nos 

grupos tratados com gliclazida foram verificados nos grupos de dosagem 10mg/kg gliclazida 

(GLI10FUT) - (figuras F1 e F2). 

   Macroscopicamente o grupo GLI10FUT (figura F1), sem evidencia de erosão e 

úlcera com escore 1 (1-2). p <0,01. Dados histopatológicos do GLI10FUT (figura F2) 

mostraram reepitelização; infiltrado inflamatório mononuclear discreto, ausência de 

hemorragia, edema, úlceras e abscessos 1 (1-1), (p <0,01). 

 

Fotografia 1 – Fotomicrografias macroscópica e histopatológica do grupo normal 

          A1                                                     A2 

                                     

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: As figuras A1 (clínico) e A2 (histopatológico) pertencem ao grupo normal.                                               
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Fotografia 2 – Fotomicrografias macroscópica e histopatológica do grupo trauma mecânico 

                                            B1                                            B2 

       

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: As figuras B1 (clínico) e B2 (histopatológico) pertencem ao grupo trauma 

mecânico.       
 

 

Fotografia 3 – Fotomicrografias macroscópica e histopatológica do grupo 5FUT 

                                          C1                                                                                   C2        

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: As figuras C1 (clínico) e C2 (histopatológico) pertencem ao grupo 5FUT.       
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Fotografia 4 – Fotomicrografias macroscópica e histopatológica do grupo GLI1FUT 

                                      D1                                                                        D2         

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: As figuras D1 (clínico) e D2 (histopatológico) pertencem ao grupo GLI1FUT.       
 

Fotografia 5 – Fotomicrografias macroscópica e histopatológica do grupo GLI5FUT 

 

                                 E1                                                                        E2          

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: As figuras E1 (clínico) e E2 (histopatológico) pertencem ao grupo GLI5FUT.       
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Fotografia 6 – Fotomicrografias macroscópica e histopatológica do grupo GLI10FUT 

                                  F1                                                                    F2 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: As figuras F1(clínico) e F2(histopatológico) pertencem ao grupo GLI10FUT.       
 

       
Gráfico 1 – Demonstra a comparação dos escores macroscópicos dos grupos experimentais 

(*p<0,05,**p<0,01,***p<0,001) 

 

 
Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: Tradução: Macroscopiacal Score: Escore macroscópico 

Legendas: Grupos normal, Trauma mecânico (MT), 5 Fluorouacil (5-FUT), Grupos tratados:  

Gliclazida 1mg/Kg (GLI1FUT),  Gliclazida 5mg/Kg (GLI5FUT) e Gliclazida 10mg/Kg 

(GLI10FUT). 
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Gráfico 2 – Demonstra a comparação dos escores histopatológicos dos grupos experimentais 

(*p<0,05,**p<0,01,***p<0,001) 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legenda: Tradução: Histophatological Sore: Escrore histopatológico 

Legendas: Grupos normal, Trauma mecânico (MT), 5 Fluorouacil (5-FUT), Grupos tratados:  

Gliclazida 1mg/Kg (GLI1FUT),  Gliclazida 5mg/Kg (GLI5FUT) e Gliclazida 10mg/Kg 

(GLI10FUT). 

 

 

5.2 ESTRESSE OXIDATIVO E INFLAMAÇÃO 

 

O produto final da peroxidação lipídica, malonaldeído, apresentou aumento 

significativo no grupo 5-FUT (p <0,01) e GLI-1FUT (p <0,05) quando comparado ao grupo 

Normal (p <0,01). Uma redução significativa de MDA no grupo GLI 10-FUT foi observada 

quando comparada ao grupo 5-FUT (p <0,05).  

Gráfico 3. Em relação à resposta inflamatória, a diminuição da atividade da 

mieloperoxidase neutrofílica (MPO) foi significativa (p <0,01) e GLI-10 FUT (p <0,05), 

respectivamente. 
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Gráfico 3 - Níveis de MDA (A), MPO (B) dosados em fragmentos de mucosa de hamsters, 

após 10 dias de experimento: nos grupos; normal, trauma mecânico, 5-FU, GLI1FUT, 

GLI5FUT, GLI10FUT. (*p < 0.05, **p<0.01, ***p<0.001) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legendas: Grupos normal, Trauma mecânico (MT), 5 Fluorouacil (5-FUT), Grupos tratados:  

Gliclazida 1mg/Kg (GLI1FUT),  Gliclazida 5mg/Kg (GLI5FUT) e Gliclazida 10mg/Kg 

(GLI10FUT). 

 

 As citocinas pró-inflamatórias mostraram uma redução significativa nos níveis de 

TNFα nos grupos Normal (p <0,01) e GLI-10 FUT (p <0,05). p <0,05) quando comparado ao 

grupo 5-FUT/sal. Para IL-1 Beta, uma redução significativa foi observada nos grupos Normal, 

TM e GLI 10-FUT (p <0,05) quando comparado ao grupo 5-FUT, Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Níveis de TNFα, IL 1β dosados em fragmentos de mucosa de hamsters, após 10 

dias de experimento: nos grupos: normal, trauma mecânico, 5-FU, GLI1FUT, GLI5FUT, 

GLI10FUT. (*p < 0.05, **p<0.01, ***p< 0,001) 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legendas: Grupos normal, Trauma mecânico (MT), 5 Fluorouacil (5-FUT), Grupos tratados:  

Gliclazida 1mg/Kg (GLI1FUT),  Gliclazida 5mg/Kg (GLI5FUT) e Gliclazida 10mg/Kg 

(GLI10FUT). 
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5.3 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA NFκB NLS P50 POR WESTERN BLOTTING 

 

Análise dos níveis de expressão da proteína por Western blotting NFκB NLS P50 nos 

grupos experimentais; Normal, TM, GLI 10-FUT foram significativamente menores quando 

comparados ao grupo 5-FUT/sal (p <0,05), figura 6. 

 

Figura 7 - Expressão da proteína NFκB NLS P50 por Western Blotting nos grupos 

experimentais; normal, trauma mecânico, 5FUT, GLI10FUT  

 

                             Normal     TM                   5FUT           GLI10FUT 

 
Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legendas: Grupos normal, Trauma mecânico (MT), 5 Fluorouacil(5-FUT), Grupos tratados:   

Gliclazida 10mg/Kg (GLI10FUT). 
 

 

Gráfico 5 – Níveis de NFκβ NLS P50 dosados em fragmentos de mucosa de hamsters, após 

10 dias de experimento: nos grupos controle, normal, trauma mecânico, 5-FU, GLI10FUT. 

(*p < 0.05, **p<0.01, ***p< 0,001)

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Legendas: Grupos normal, Trauma mecânico (MT), 5 Fluorouacil(5-FUT), Grupos tratados:   

Glicalizida 10mg/Kg(GLI10FUT). 

 

 

 

NFκB NLS P50 

Β-actina 
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5.4 IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 A análise imunohistoquímica foi realizada na área acometida por processo 

inflamatório da mucosa oral dos animais, onde foi realizada a lesão a imunocoloração foi 

detectada no citoplasma e no núcleo das células epiteliais, inflamatórias, endoteliais e 

fibroblásticas. O grupo normal exibiu uma ausência de imunomarcação para COX-2 (p 

<0,001), iNOS (p <0,001), NFκβ P65 (p <0,05) e MMP-2 (p <0,001) em comparação com o 

grupo 5-FUT/salina. No grupo normal, a imunoexpressão da GPx foi intensa quando 

comparada ao grupo 5-FUT/salina (p <0,001; Figura 7.  

 O grupo GLI 10-FUT mostrou ausência de imunoexpressão para NFκB P65 

(p<0,05) e MMP-2 (p<0,001) quando comparado ao grupo 5-FUT/salina. Em relação ao 

grupo GLI 10-FUT, a imunoexpressão da COX-2 e da iNOS  foi leve quando comparada ao 

grupo 5-FUT / salina (p<0,05), no entanto, parece que para a Gpx, a marcação foi positiva no 

Grupo GLI 10-FUT em comparação com o grupo 5FUT/salina (p <0,05). Em relação à MMP-

2, não foi observada imunoexpressão quando comparada ao grupo 5-FUT/salina (p<0,001). A 

marcação com P-selectina (verde) foi discreta nos grupos normal e GLI 10-FUT, e intensa no 

grupo 5-FUT/salina (Figura 8). O grupo GLI 10-FUT houve possivelmente menor processo 

inflamatório, mostrando discreta coloração de P-selectina. A análise densitométrica confirmou 

que havia uma diminuição significativa da imunorreatividade da selectina P no grupo GLI 10-

FUT, comparado com o grupo 5-FUT/ solução salinap <0,001; Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 8 – Fotomicrografias das imunomarcação de COX-2, iNOS, MMP-2, NFkB P65, GPx 

dos grupos 

              

    NORMAL          5FUT       GLI10FUT

           
                                               

Fonte: (MAFRA et al., 2019).    

Legendas: Grupos normal, 5 Fluorouracil (5-FUT), Grupos tratados:   Glicalizida 

10mg/Kg(GLI10FUT). 

Legendas: Anticorpos anti- COX-2, anti- iNOS, anti-MMP-2, anti-NFĸB P65,anti- GPx. 
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5.5 ANÁLISE DA IMUNOREATIVIDADE DA P SELECTINA 

 

 A marcação com P-selectina (verde) foi discreta nos grupos normal e GLI 10-FUT, 

e intensa no grupo 5-FUT/salina (Figura 8). O grupo GLI 10-FUT estimulou a resolução de 

baixa inflamação, mostrando discreta coloração de P-selectina. A análise densitométrica 

confirmou que havia uma diminuição significativa da imunorreatividade da selectina P no 

grupo GLI 10-FUT, comparado com o grupo 5-FUT/solução salina p<0,001. Cinco seções de 

imunofluorescência de cada animal em cada grupo foram analisadas p<0,001, teste de 

Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. Barra de escala = 50 μm, 40×. Figua 8. 

      

Figura 9 - Fotomicrografias confocais representativas da imunorreatividade da P selectina 

 
Fonte: (MAFRA et al., 2019)    

Legendas: Grupos A normal, B-5 Fluoracil (5-FUT), C-   Glicalizida 10mg/Kg(GLI10FUT). 

Legenda: Immunofluorescence P-selectina: Imunofluorescência. 

Densitometry analysis normalized for Region of interest (ROI): Densiometria normalizada pela 

região de interesse (ROI) 
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6 DISCUSSÃO 

  

A gliclazida na dose de 10mg/kg atenuou a severidade das lesões na mucosite oral 

induzida com 5FU em modelo experimental. Os animais do grupo GLI 10-FUT apresentaram 

lesões de menor severidade com redução das alterações na mucosa oral, tendo como principal 

desfecho a ausência de lesões ulceradas, que podem comprometer os protocolos clínicos da 

quimioterapia (CURRA et al., 2018), pode  levar a desidratação, desnutrição, neutropenia, 

sepse e até a morte (ZECHA et al., 2019). Estes achados no nosso estudo foram confirmados 

no histopatológico com  discreto infiltrado celular inflamatório mononuclear, reepitelização, 

ausência de extravasamento de hemácias, edema, úlceras e abscessos, quando comparados 

com o grupo 5FUT.  

Pacientes com câncer submetidos a quimioterapia apresentaram  redução das lesões 

ulcerosas após a utilização do palifermin - fator de crescimento queratinócito (ROSEN et al., 

2006) e laser de baixa intensidade - fotobiomodulação (BENSADOUN et al., 2018). No 

entanto estes tratamentos apresentam limitações. Apesar do fator de crescimento queratinócito 

o KGF (palifermin) reduzir MO especificamente em pacientes acometidos de neoplasias 

hematológicas em terapias mielotóxicas a possível presença de receptores KGF em células 

malignas podem favorecer a evolução e agravo do câncer, já na  terapia com o laser de baixa 

intensidade preocupações clínicas estão relacionado aos poucos estudos conclusivos   em 

crianças e pacientes diagnosticados com neoplasias não hematológicas, nessas condições 

(crianças e neoplasias não-hematológicas), o tratamento com  laser de baixa intensidade pode 

favorecer o crescimento de células tumorais (GOMES HENRIQUE et al., 2014; RILEY et al., 

2017). 

 O uso do laser de baixa intensidade requer um profissional qualificado em 

operacionalizar medições de potências do equipamento, uma vez que inconsistências nas 

doses podem alterar comportamentos tumorais, possíveis efeitos colaterais ainda não 

estabelecidos na litaratura (STEMPPNIEWICZ; CERANOWICZ; WARZECHA, 2019). Os 

efeitos dos resultados em tratamentos de câncer e sobrevida requerem estudos a longos prazos 

outro sim, a fotobiomodulação pode estimular TGFα, que tem papéis de suprimir tumores no 

início da carcinogênese e promover o crescimento de células tumorais. A escolha da utilização 

do laser de baixa intensidade para prevenção da MO deve ser específica e cuidadosa para ser 

considerada benéfica (ZECHA et al., 2016). Ao se avaliar o efeito secundário de um 

medicamento disponivel na clinica e cujos efeitos adversos já estão conhecidos seria possível 

não somente propor novas linhas de tratamento a mucosite oral, mas também de compreender 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zecha%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984240
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a forma como pacientes diabéticos se beneficiariam da terapia com a gliclazida durante a 

quimioterapia. 

A gliclazida é um dos anti-diabéticos indicado pela Organização Mundial de Saúde de 

baixo custo, podendo ser apontado como medicamento de uso abrangente para todas as 

classes sociais, com comprovada ação secundária anti-inflamatória e anti-oxidante que  

independe da ação primária hipo-glicemiante (SING; SING, 2016), considerado  nefro-

seguro, nefro-protetor e de neutralidade cardiovascular por favorecer a eliminação de radicais 

livres (hidroxila, superóxido), também favorece a  supressão e regulação positiva da NADPH 

oxidase, modificação pós-traducionais  das proteínas causada por adições de determinados 

grupos a um ou mais resíduos de aminoácidos de uma proteína favorecido pelo óxido nítrico 

sintase.  

A relação do óxido nítrico no mecanismo de regulação celular baseado em redox se 

dar por intermédio da S-nitrosilação de proteínas, caracterizada pela ligação covalente do 

óxido nítrico a um tiol (-SH) de uma cisteína livre que promove uma modificação pós-

traducional das proteínas, capazes de regular funções celulares e processos de sinalização. A 

modulação protéica atua como moléculas interruptoras relacionadas com o estresse oxidativo 

(LIU et al., 2004; DERAKHSHAN; WILLE; GROSS, 2007).  

O óxido nítrico participa no processo que regula a microcirculação glomerular do 

sistema renal, favorece a integridade da parede vascular, com o aumento da permeabilidade da 

membrana celular (PALYGIN et al., 2018) ,nesse entendimento uma maior disponibilidade de 

óxido nítrico sintase implica na  redução da infiltração de macrófagos glomerular e  inibição 

de moléculas de adesão celular. (KALRA et al., 2018).  

As células mais comprometidas com as sequelas dos tratamentos quimioterápicos do 

5FU são as epiteliais de alta atividade mitótica, que sofrem danos irreparáveis no DNA. As 

células epiteliais danificadas funcionam como sinais endógenos de sinalização inflamatória, 

como ativação de citocinas pró-inflamatórias (VARGAS; APETOH, 2017). A principal 

atividade citotóxica relacionada com o mecanismo de ação do 5-fluorouracil acontece por 

inibição da enzima timidilato sintetase (TS), que bloqueia a síntese de trifosfato de timidina 

(TTP), um dos constituintes necessários do DNA, exercendo ação deletéria na fase S do ciclo 

celular, interferindo na síntese do DNA. (KODA et al., 2016). Nossos resultados presentaram 

elevados níveis das citocinas pró-inflamatórias (TNFα e IL-1β) do grupo 5FUT que recebeu a 

dose de quimioterapia com 5-Fluouracil por 10 dias consecutivos.  

A produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, somado a falta de 

equilíbrio dos sistemas enzimáticos anti-oxidantes relacionados aos danos quimioterápicos 
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envolvidos na evolução e severidade da mucosite oral (REDDING, 2005), provocam 

desequilíbrio redox (estresse oxidativo), destruição de estruturas celulares, lipídios, proteínas, 

material genéticos como DNA, RNA, que podem ser mensuradas através dos níveis de um 

dos produtos finais da peroxidação lipídica da membrana celular, o malonaldeído (MDA). Foi 

constatado níveis elevados de MDA no grupo 5FU do nosso estudo que se assemelham aos 

estudos de Islam (2017), ressaltando relação direta entre a presença da deterioração oxidativa 

dos lipídios com o aumento dos radicais livres.  

Para o grupo tratado GLI 10FUT foi verificado nos nossos resultados, mesmo os 

animais do GLI10-FUT submetidos a quimioterapia com 5FU em doses de (60mg/kg e 

40mg/kg)  em dias consecutivos,   constatou-se  redução dos níveis de MDA  e consumo da 

glutationa reduzida apresentando-se imunorreatividade discreta para GPx. O sistema 

enzimático anti-oxidante de defesa glutationa peroxidase (GPx)  reduz o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e  hidropeptideos orgânicos através da utilização da glutationa reduzível 

(GSH). Nesse processo são transferidos dois hidrogênios dos grupamentos sulfidrilas para os 

peróxidos, transformando-os em água e glutationa dissulfeto (GSSG). O equilíbrio redox é 

fundamental para restabelecer a funcionalidade das funções vitais celulares (MARROCO; 

ALTIERI; PELUSO, 2017). 

Na fisiopatogenia da MO,  sequela de tratamento  quimioterápico após da liberação 

dos mediadores pró- inflamatórios os neutrófilos  ultrapassam a barreira vascular endotelial, 

migram por quimiotaxia para o local da inflamação produzem e liberam grandes quantidades 

de peptídeos, proteases e espécies reativas de oxigênio que intensificam a resposta 

inflamatória (EL-BENNA et al., 2016). A quantificação excessiva nos elevados níveis de 

mieloperoxidase (MPO) neutrofílica foram identificados no grupo 5FUT do nosso estudo, já 

apresentados e confirmados nos elevados escores macroscópicos e morfológicos de mucosas 

orais dos animais em elevada atividade inflamatória. No grupo GLI 10FUT os níveis de MPO 

foram reduzidos com relevância estatísticas, concordando com estudos de Oliveira et  al. 

(2018) que constatou a relação entre supressão  ou  inibição das funções dos neutrófilos  com 

a redução da inflamação.O fármaco utilizado, a gliclazida inibe a adesão e expressão de 

móleculas endoteliais por neutrófilos. Os neutrófilos funcionam como móleculas mediadoras 

no processo de ativação da inflamação, a supressão nesse mecanismo promovida pelos 

neutrófilos representa diminuição na ativação de vias de sinalização envolvidas nos processos 

inflamatórios (ITOH et al., 2003). 

Na presença de tecidos inflamados a enzima chave responsável pela biossíntese de 

prostaglandinas, a ciclooxigenase-2 (COX-2) pode ser ativada por citocinas pró-inflamatórias 
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como TNFα, endotoxinas e células do infiltrado inflamatório como macrófagos e monócitos, 

agravando o quadro inflamatório da mucosite oral (SONIS, 2007), no grupo 5FUT a elevada 

imunorreatividade das células inflamatórias para COX-2 corroboram com Gariepy, Zhao, 

Levy (2017) que justificam a COX-2 como uma marcador do processo inflamatório que são 

motivos de estudos de Sommer et al. (2017), Mahendram et al. (2018), em apresentar 

mecanismos de ação celular  relativos a terapias inibitórias da isoforma induzida COX-2  em 

tratamentos de prevenção e redução na severidade da  mucosite oral.  

No nosso grupo tratado com giclazida de 10mg/hg (GLI 10-FUT) ausência na 

imunorreatividade das células inflamatórias para COX-2 concorda com os achados da 

literatura, os quais evidenciam o efeito da gliclazida na redução da formação de 

prostaglandinas associados a ativação do plasminogêno, hiperaderência plaquetárias, relação 

tromboxano/prostaciclina  entre as atividades benéficas hemobiológicas e fatores mediadores 

anti-inflamatórios liberados durante a agregação plaquetária, referente ao fármaco gliclazida 

(FUJITANI et al., 1983; MIZUNO et al., 1989) 

A indução de mudanças na atividade fibrinolítica e pró-coagulante estimula a 

produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNFα (VAN DER POLL; JONGE; 

LEVI, 2001). Os danos vasculares, hipofibrinólise, por exemplo, mediados nos processos 

agudos da MO são atenuados com os benefícios do incremento da atividade fibrinolítica em 

manter a homeostase circulatória favorecido pela ação da  gliclazida com o aumento do 

ativador tissular de plasminogênio (t-PA), diminuição dos marcadores da ativação plaquetária 

(beta-tromboglobulina,tromboxano B2) (ZIEGLER; DROUIN, 1994; ADVANCE 

COLLABORATIVE GROUP et al., 2008). 

A geração excessiva de espécies reativas de oxigênio ERO motivadas por alterações 

celulares decorridos de tratamentos quimioterápicos (ACHARYA et al., 2010), desencadeiam 

danos oxidativos em várias biomoléculas, como DNA, proteínas, lipídios, indução de 

moléculas sinalizadoras de processos inflamatórios que regulam a  transcrição do NFκB, fator 

nuclear relacionado com rupturas na homeostase celular, infecção, equilíbrio metabólico, 

regulação da resposta imune e indução de alterações celulares (KANG et al., 2018). A 

presença da imumoreatividade das células inflamatórias no grupo 5FUT para NFκB P65 um 

dos dímeros da via canônica envolvidos na etiopatogenia da mucosite oral (SONIS et al., 

2004) apresentou-se praticamente ausente  no nosso grupo de melhores resultados GLI10FUT 

e no  grupo normal. A gliclazida inibe a ativação das moléculas de adesão e de citocinas 

inflamatórias contribuindo para a diminuição da ativação do NFκB que pode ser ativado após 

a decomposição da subunidade IKBα, com translocação nuclear do NFκBP50/P65, 



55 
 

responsável por controlar a expressão de citocinas pró-inflamatórias, resposta ao estresse 

oxidativo, inflamação, apoptose, crescimento celular (PARK; HONG, 2016). 

A regulação positiva das moléculas de adesão E-selectina, ICAM-1, P-selectina, V-

CAM 1 e suas interações com as células endoteliais nos processos inflamatórios, favorecem a 

adesão de leucócitos ao endotélio e sua migração para a parede dos vasos, permitindo 

aumento da expressão de mediadores quimiostático da inflamação como a via pró-

inflamatória NFκB, que controla a transcrição de fatores mediadores da inflamação, 

principalmente a iniciação da translocação nuclear do dímero P50.  (LAI et al., 2016; ZHAO 

et al., 2017). A inibição da super expressão das moléculas de adesão I-CAM 1 e P-

SELECTINA, promove redução de ativação de citocinas inflamatórias por favorecer a 

inibição da translocação do NFκB   justifica  a leve imuno marcação da expressão protéica do 

NFκB NLS P50  por Western Blot  e  imunofluorecência confocal no grupo tratado com 

gliclazida de 10mg. Forte imuno marcação da expressão protéica para NFκB NLPS P50 nos 

grupos trauma mecânico, 5FU. Esse achado se manteve em nossos resultados na 

imunofluorecência com focal no grupo 5FU e discreto no grupo normal e GLI 10-FUT.   

A mucosite induzida por quimioterapia na sua fase de ulceração preconizada por Sonis 

et al. (2004), caracteriza-se principalmente por eventos moleculares que degradam a rede de 

proteínas fibrosas, proteoglicanas e glicoproteínas, desestruturando os componentes da matrix 

extra-celular (MEC); incluindo colágeno e fibronectinas. A evolução da alteração  tecidual na 

inflamação em aumento na secreção e atividades  de enzimas destrutivas de matriz extra-

celular foi presenciado na elevada imunorreatividade das células inflamatórias nas 

fotomicrografias da imunohistoquímica para metaloproteinase-2 MMP2 no grupo 5 FUT  que 

corrobora com os achados de Noda et al. (2000) e Sena et al. (2009). Estes afirmam que a 

presença do anel amino-azabiciclooctano na estrutura química da gliclazida é capaz de inibir a 

foto-oxidação da o-dianisidina, favorecendo a inibição da desnaturação lipídica e protéica. 

 Em consonância com os estudos de Al-Dasooqi, Wardili e Gibson (2014) e Al-

Dasooqi et al. (2017) consideram que os mecanismo de ação existente no fármaco gliclazida 

relativo as moléculas de adesão, interfere nos componentes da matriz extra-celular, no sentido 

de regular o comportamento celular, incluindo também apoptose, migração e diferenciação 

celular, desta forma, as enzimas metaloproteinase se apresentaram ausentes nas 

imunorreatividades das células inflamatórias nas  fotomicrografias da imunohistoquímica para 

MMP2  nos grupos normal e GLI 10-FUT.   

A combinação de fatores como imunossupressão dos pacientes em tratamentos 

quimioterápicos e alta atividade proliferativa das células epiteliais da mucosa oral, favorecem 
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a infeções oportunistas, agravo do quadro de mucosite oral podendo levar a sepse ou morte 

(LALLA et al., 2014; HEUTTE et al., 2014; HEGEDUS et al., 2018). O óxido nítrico 

desempenha o papel importante durante a sepse, por sua produção excessiva contribuir no 

aumento da permeabilidade microvascular, hipotensão, falência de múltiplos órgãos 

confirmando o papel pró-inflamatório (EL-HAJ; BESTLE, 2017), os animais do grupo 5FUT 

no nosso experimento, apresentaram elevada imunorreatividade das células inflamatórias para 

o óxido nítrico induzível (iNOS) no grupo GLI 10FUT essa imunorreatividade foi discreta, 

que concorda com os resultados de estudos de (ATOCHIN; HUANG, 2010),  onde justifica a 

redução do iNOS a ação da super ativação das moléculas de adesão que favorecem um 

aumento na interação das células endoteliais com as células de defesa em especial, os 

leucócitos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados indicam que a gliclazida na dose 10mg/kg em modelo animal de 

mucosite oral induzido por 5FU pode apresentar um efeito antioxidante e anti-inflamatório, 

incluindo possivelmente migração de leucócitos e influência nos níveis de MDA, MPO, 

NFκB, IL-1β, TNF-α, COX2, MMP-2, iNOS e P-selectina, baixa expressão proteíca por 

western bloting do NFκBNLS P50, atenuando a severidade da mucosite oral. 

           A associação entre gliclazida e 5-FU pode atenuar os efeitos deletérios da 

quimioterapia na MO.  
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