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Introdução

Segundo Gonzáles (2000) os componentes
moleculares do soro de tubarão podem ser capazes de 
interagir com sistemas enzimáticos específicos da 
cascata do ácido araquidônico, promovendo assim um 
importante efeito antiangiogênico em determinadas 
variedades de tumores, contribuindo assim para a sua 
inviabilização metabólica.  

Furtado Neto (1993), trabalhando com células 
NK (Natural Killer) de cações-lixa, Ginglymostoma 
cirratum, sugeriu a ação destas células contra células-
alvo neoplásicas, admitindo que a técnica por ele 
empregada, em condições ideais, poderia caracterizar a 
capacidade imunológica de tubarões.

O carcinoma de Ehrlich é uma neoplasia 
experimental transplantável de origem epitelial 
maligna, espécie-específica que se desenvolve em 
camundongos Mus musculus, albino suíço, por ser um 
tumor de fácil implantação e possibilitar a obtenção de 
resultados estáveis num curto intervalo temporal 
(HORAIVA & HAMM, 1958; TANNOCK, 1968; 
DAGLI, 1989).

Este trabalho objetiva avaliar através de 
indicadores bioquímicos séricos de função renal a 
presença de nefrotoxidade dos tratamentos a que foram 
submetido os animais em relação ao grupo controle.

Uma vez que a creatinina é um composto 
nitrogenado não protéico oriundo da conversão da
creatina em creatinina no metabolismo muscular que é 
produzida em níveis praticamente constante durante o 
dia (Sociedade Brasileira de Nefrologia-SBN, 2008) é 
totalmente filtrada pelos glomerulos  e não é 
reabsorvida nos túbulos renais, por isso o nivel de 
creatinina sérica é uma bom indicador de lesão 
glomerular. Por outro lado a uréia é um produto do 

metabolismo protéico sintetizado no fígado e quase que 
totalmente eliminada eliminada na urina, seus níveis séricos 
também são indicativos de lesão renal (SBN, 2008)

Material e métodos

Quarenta camundongos Swiss com 60 dias de 
idade, pesando em média 33g, e mantidos sob condições 
normais de laboratório, sob luminosidade de 12x12 horas; 
foram submetidos à inoculação subcutânea na região dorso-
lateral direita com 7,0 x 106 células do carcinoma de 
Ehrlich na região axilar direita. Após 4 dias da inoculação, 
os animais foram divididos em 4 grupos experimentais 
(controle (n=10), tratado com soro de tubarão (n=10), 
tratado com dexametasona (1mg/Kg) + soro de tubarão 
(n=10), meloxican (0,6mg/Kg) + soro de tubarão (n=10)).
Após 7 dias de tratamento os animais foram submetidos aos 
procedimentos de eutanásia e o sangue foi colhido do seio 
venoso das cavas com seringas e acondicionado em tubos 
eparinizados. O plasma sanguineo foi obtido por 
centrifugação (3.000 rpm) e congelado a -20 ºC (KERR, 
2003). Posteriormente as amostras de plasma foram 
descongeladas para realização das dosagens de ureia 
(metodo cinético da urease) e creatinina (metodo do picrato 
alcalino) com kits comerciais  da marca Katal (Katal 
Reagentes, Belo Horizonte – MG) em um analizador 
bioquimico modelo TP-Analyse Basic (Equipar-
Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares, Curitiba- PR)

Resultados e  Discussão

Conforme mostrado na tabela 1 os valores de creatinina 
sérica foram equivalentes nos grupos tratados e controle e 
embora os valores de uréia tenham aumetado nos grupos 



tratados não houveram diferenças estatísticas entre os 
grupos, portanto mesmo sabendo que houveram lesões 
renais (confirmadas por histopatologia), não foi 
possível perceber essas lesões pela citadas técnicas 
bioquímicas de avaliação da função renal
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G1 (controle) G2 (Soro) G3 (Soro+dexametasona) G4(Soro + Meloxican)

Creatinina 0,32 ± 0,04
0,30 ± 0,05 0,30 ± 0,07

0,33 ± 0,08

Uréia 37,88 ± 11,59
38,14 ± 7,77 41,21 ± 6,00

46,23 ± 9,13

Tabela 1: Dosagens séricas de creatinina e uréia dos animais 




