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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.

A compreensão do mecanismo de ação de 
substratos ativos sobre o processo de inibição de 
neoplasias em mamíferos possibilitará o 
desenvolvimento de ensaios objetivos que favoreçam o 
desenvolvimento de estudos que visem a obtenção de 
compostos farmacológicos mais eficazes na 
erradicação de tumores considerados agressivos, 
diminuindo o comprometimento da qualidade de vida 
do paciente portador deste tipo de patologia.    

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 teve por objetivo determinar o 
percentual de inibição tumoral do soro de tubarão
cação-galhudo (carcharinus plumbeus) sozinho e em 
associação com antiinflamatórios esteroidais e não-
esteroidais. 

Material e Métodos

Quarenta camundongos Swiss com 60 dias de 
idade, pesando em média 33g, e mantidos na 
temperatura de 22ºC, humidade de 55%, ciclo claro-
escuro de 12 horas e água e ração ad libitum; foram 
submetidos à inoculação subcutânea na região dorso-
lateral direita com 7,0 x 106 células do carcinoma de 
Ehrlich. Após 4 dias da inoculação, os animais foram 
divididos em 4 grupos experimentais (controle, G1
(n=10), tratado com soro de tubarão, G2 (n=10), 
tratado com dexametasona, (1mg/Kg) + soro de 
tubarão, G3 (n=10), e finalmente  meloxican 
(0,6mg/Kg) + soro de tubarão, G4 (n=10)). Os animais 
foram pesados diariamente, seus tumores medidos com 
paquímetro e posteriormente submetidos a tratamento 
de acordo com grupo experimental. Após 7 dias de 
tratamento os animais foram submetidos aos 
procedimentos de eutanásia e seus órgãos e tumores 
pesados e coletados para cálculo de inibição tumoral e 
avaliação histopatológica. Os fragmentos do fígado e 
baço foram fixados em formol tamponado com fosfato 
monobásico e dibásico de sódio a 10% e 



posteriormente foram processados rotineiramente para 
inclusão em parafina e corados com hematoxilina e 
eosina.

Resultados e Discussão

A freqüência relativa dos achados histopatológicos 
estão sumarizados na tabela 1, assim como as 
descrições microscópicas estão pormenorizados na 
figura 1.

Foram encontradas alterações histopatológicas 
diversas nos diferentes grupos experimentais, no 
fígado dos animais do grupo controle estão entre os 
achados mais comuns a micro e macro esteatose 
difusa, que ocorreu em todos os animais e necrose 
discreta (50%). Hiperplasia e ativação e células de 
Kuppfer em todos os animais, hepatite mononuclear 
multifocal (75%) e metástase (62,5%). No baço foram 
encontrados animais com hiperplasia de polpa branca,
apoptose nos centros germinativos em todos os 
animais e metástase em 37,5% dos animais.

No grupo tratado com soro de tubarão foram 
encontrados micro e macro esteatose difusa, que 
ocorreu em 87,5% dos animais, necrose de coagulação 
difusa (50%), hiperplasia e ativação e células de 
Kuppfer, assim como, hepatite periportal difusa foram 
vistas em 75% e 87,5% dos animais, respectivamente. 
Metástases foram encontradas em 62,5% dos animais. 
No baço constatou-se hiperplasia de polpa branca com 
apoptose nos centros germinativos em todos os 
animais e metástase em 25% dos animais.

No grupo tratado com o soro de tubarão associado a 
dexametasona observou-se uma maior preservação 
hepática caracterizada por discreta esteatose 
encontrada em apenas 33,3% animais. Necrose de 
coagulação discreta e difusa foi observada em 55,5% 
dos animais. Hiperplasia e ativação das células de 
Kuppfer foi constatada em 55,5% dos animais e 
metástase em 55,5% animais. A hepatite mononuclear 
multifocal foi encontrada em 33,3%. No baço dos 
animais desse grupo experimental os achados são 
semelhantes aos grupos anteriores com a presença de 
metástase em 11,1% dos animais.

No grupo tratado com soro de tubarão e meloxicam 
os achados hepáticos foram semelhantes aos grupos 
G1 e G2 no qual se observou esteato-necrose em 75% 
dos animais, hepatite periportal em 50% dos animais,
necrose de coagulação discreta (50%), metástase em 
62,5% dos animais. No baço os achados foram 
semelhantes aos demais grupos e foram encontrados 
25% dos animais com metástase de baço. Congestão 
hepática e esplênica foram observadas em todos os 
animais do experimento. De acordo com os resultados 
histopatológicos do grupo tratado com soro de tubarão 
em associação com dexametasona possui melhores 
resultados quanto a redução de degeneração e necrose 
hepática, assim como redução no número de 
metástases neste mesmo órgão. No baço, por sua vez, 
o mesmo tratamento resultou em maior ativação deste 
órgão, redução de apoptoses na polpa branca e no 
número de metástases.
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Tabela 1: Frequência (%) dos achados histopatológicos com de fígado e baço de camundongos Swiss com Carcinoma de Ehrlich 
submetidos a tratamentos experimentais com soro de tubarão associado ou não a antiinflamatórios esteroidal e não-esteroidal.

G1
(N=8)

G2
(N=8)

G3
(N=9)

G4
(N=8)Achados (%)

Fígado Baço Fígado Baço Fígado Baço Fígado Baço
M. M. E. D. 100a 87,5ab 33,3b 75,0ab

N.C 50,0 50 55,5 50,0

H. A. K 100a 75,0b 55,5b 50,0b

H. M. M 75,0ac 87,5a 33,3bc 50,0c

M. H 62,5a 62,5a 55,5b 62,5a

H. P. B 100 100 100 100

A. C. G 100a 100a 88,9b 100a

Metástase de 
Baço

37,5a 25,0ab 11,1b 25,0ab

M.M.E.D: Micro e macro esteatose difusa; N.C: Necrose de coagulação; H. A. K: Hiperplasia e ativação de cel. de Kuppfer; 
H.M.M: Hepatite mononuclear multifocal; M. H: Metástase Hepática ; H.P.B: Hiperplasia de polpa branca; 

Figura 1: Fotomicrografia de fígado e baço de camundongos Swiss portadores do Carcinoma de Ehrlich e 
submetidos a tratamentos experimentais com soro de tubarão associado ou não a antiinflamatórios esteroidal e 
não-esteroidal.
Figura 1A: Fotomicrografia de baço do grupo tratado com ringer. Notar metástase esplênica (estrela), hipoplasia de 
polpa vermelha e de polpa branca. Aumento de 400X.
Figura 1B: Detalhe do fígado do grupo tratado com ringer. Visibilizar necrose de coagualção em hepatócito 
pericentrolobular (cabeça de seta) e foco de hepatite mononuclear (será preta). Aumento de 400X. 
Figura 1C: Detalhe do parênquima esplênico do grupo tratado com soro de tubarão. Visibilizar muita atividade mitótica 
no centro germinativo (seta). Aumento de 400X.
Figura 1D: Parênquima hepático do grupo tratado com soro de tubarão. Observar microesteatose (cabeça de seta), 
necrose difusa de hepatócitos (seta curta) e células metastáticas (seta) entre os hepatócitos. Aumento de 400X.
Figura 1E: Detalhe do baço do grupo tratado com soro de tubarão mais dexametasona. Notar no centro germinativo a 
presença de corpos apoptóticos (cabeça de seta) e atividade mitótica (seta). Aumento de 400X.
Figura 1F: Detalhe do parênquima hepático, onde se observa necrose pericentrolobular (cabeças de seta), foco 
metastático entre os hepatócitos (seta) e dilatação dos capilares. Aumento de 400X.
Figura 1G: Parênquima esplênico do grupo tratado com soro de tubarão mais meloxican. Observar apoptose de 
linfócitos (seta) e célula em mitose (cabeça de seta) no centro germinativo. Aumento de 400X.
Figura 1H: Detalhe do fígado do grupo tratado com soro de tubarão associado ao meloxican. Visibilizar picnose de 
núcleo de hepatócito (seta preta) pericentrolobular, células de Kupffer ativa (cabeça de seta) e células metastáticas (seta 


