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1. RESUMO 

A cisplatina, apesar de ser uma das drogas antineoplásicas mais utilizadas e com 

boas taxas de melhora na sobrevida dos pacientes, o seu uso favorece a ocorrência 

de efeitos colaterais baseados na toxicidade e resistência múltipla. Uma alternativa 

para diminuição desses efeitos tem sido a busca por combinações que atuem na 

redução da toxicidade sem diminuir a atividade antitumoral. Sendo a Citrullus lanatus 

(melancia) uma fruta presente na dieta dos brasileiros e promissora para uma 

aplicação quimiopreventiva visto seus efeitos antimutagênicos, o presente estudo se 

propôs a avaliar a possível redução da toxicidade do tratamento combinado de 

cisplatina com a melancia em melanomas induzidos em camundongos C57BL/6. A 

avaliação antitumoral foi realizada através da medida da taxa de sobrevivência, peso 

corpóreo e peso dos órgãos (fígado, rins, baço, coração e pulmão) e tumor. A 

avaliação da toxicidade foi realizada por meio da dosagem dos níveis séricos de 

creatinina e ureia. Os resultados não demonstraram reduções significativas no peso 

dos órgãos dos grupos tratados quando comparados ao controle (sem tumor e não 

tratados). Somente o grupo de animais submetidos ao tratamento com cisplatina 

apresentou redução do volume tumoral. A análise bioquímica revelou que o grupo 

tratado com cisplatina apresentou níveis aumentados de creatinina e ureia, sendo 

estes, significativamente reduzidos nos grupos de tratamento onde a cisplatina foi 

combinada à melancia. Esses dados devem contribuir na busca de alternativas 

terapêuticas com o quimioterápico cisplatina, proporcionando sua utilização mais 

efetiva e menos tóxica em aplicações clínicas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As altas taxas de incidência do câncer tem tornado essa doença um alvo da 

ciência na busca de tratamentos alternativos visto à problemática da quimioterapia 

baseada na toxicidade e quimiorresistência dos antineoplásicos (1). Entre os 

antineoplásicos mais utilizados está a cisplatina, um inibidor de DNA, RNA, síntese 

proteica e gerador de radicais livres (2). Apesar da melhora na sobrevida do 

paciente, a cisplatina causa uma série de efeitos colaterais. Uma alternativa para 

diminuição dos efeitos colaterais tem sido a busca de tratamentos menos tóxicos, 

porém, eficazes (3). Nesse contexto, os produtos naturais tem ganhado destaque, 

seja como moléculas protótipo ou no tratamento combinado com a finalidade de 

reduzir a toxicidade sistêmica (4). 



O Citrullus lanatus, popularmente conhecido como melancia, é uma fruta 

comum na dieta brasileira, rica em vitaminas, minerais, proteínas, licopeno, 

caroteno, xantofilas, sendo eficaz no tratamento de doenças cardiovasculares, perda 

de peso, infecções urinárias, gota e hipertensão arterial e por possuir agentes 

antioxidantes e anti-inflamatórios (6). Por conter antioxidantes, a melancia diminui as 

danos oxidativos no DNA e consequentemente a mutagênese e carcinogênese (7).  

 

3. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a possível redução da 

toxicidade do tratamento combinado de cisplatina com Citrullus lanatus (melancia) 

em melanomas induzidos em camundongos C57BL/6.  

 

4. METODOLOGIA 

A melancia foi adquirida da CEAGESP (Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo, Brazil), a polpa foi liofilizada e congelada enquanto 

a cisplatina (CAS: 15663-27-1) foi adquirida da Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA. 

Foram utilizados camundongos C57BL/6 machos com aproximadamente 25 g peso 

corpóreo (p.c.) e a linhagem celular empregada para a indução tumoral foi o 

melanoma murino (B16F10) cultivadas em meio de cultura (HAM F10).  

Foram implantadas 700.000 células (100 µL) de modo subcutâneo no dorso 

dos camundongos tricotomizados. Após 10 do implante celular (tumor 100 mm3), os 

animais receberam os tratamentos durante cinco dias consecutivos, uma vez ao dia. 

A melancia foi administrada via gavage enquanto a cisplatina subcutaneamente 

(s.c.) a 1 cm do tumor (8). Foram utilizados 5 animais por grupo: 1) controle negativo 

(animais sem implante tumoral e sem tratamento); 2) controle implante (animais com 

implante tumoral e sem tratamento); 3) cisplatina 5 mg/kg p.c. (animais com implante 

tumoral e tratados com cisplatina) e 4) melancia 500 mg/kg p.c. (animais com 

implante tumoral e tratados com melancia) e 5) melancia + cisplatina (animais com 

implante tumoral e tratados com a melancia e cisplatina).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O peso corpóreo, o consumo de água e o tamanho tumoral dos animais foram 

diariamente avaliados. Após 24 horas do último dia de tratamento, os animais foram 

anestesiados com 100 µL de Tiopental sódico - 0,48 mg/kg p.c.; intraperitoneal i.p.) 



para a coleta do sangue. Em seguida, os animais foram eutanasiados com 400 µL 

de Tiopental sódico - 0,48 mg/kg p.c.; i.p. para a coleta do fígado, rins, baço, 

coração, pulmão e tumor que foram pesados em balança de precisão analítica. Para 

a análise bioquímica foram avaliados os níveis séricos de ureia e creatinina a partir 

da fração do soro sanguíneo.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados não demonstraram reduções significativas no peso dos órgãos 

dos grupos tratados quando comparados ao controle (sem tumor e não tratados). 

Somente o grupo de animais submetidos ao tratamento com cisplatina apresentou 

redução do volume tumoral. No entanto, a análise bioquímica revelou que o grupo 

tratado com cisplatina apresentou níveis aumentados de creatinina e ureia, sendo 

estes, significativamente reduzidos nos grupos de tratamento onde a cisplatina foi 

combinada à melancia.  
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