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1-Resumo 

A presença de Células-tronco tumorais (CTTs) em neoplasias mamárias tem 

sido relacionada com os tumores de pior prognóstico. Trabalhos ressalvam a 

importância de detectar essas CTTs e entender seus mecanismos de ação para 

serem usadas como alvos terapêuticos. As neoplasias mamárias são muito comuns 

em cães e a maioria é considerada maligna. Esse estudo avaliou16 amostras de 

neoplasias mamárias caninas classificadas em carcinomas sólidos grau II e III. Estão 

sendo avaliadas as imunomarcações para os anticorpos CD44, CD24, Caspase-3, 

Ki-67 e p53 pelo método de imuno-histoquímica. Para os anticorpos CD44 e CD24 

não foram visualizadas diferenças estatísticas entre os graus de malignidade 

comparados.  

2-Introdução 

Tem sido proposto que o desenvolvimento de neoplasias está associado com 

as atividades das células-tronco tumorais (CTT), sendo um novo conceito em 

carcinogênese (CLARKE et al., 2006). Aliás, há hipóteses que ainda precisam de 

mais dados clínicos sugerindo que o câncer seja uma doença de células-tronco e 

não mais uma alteração genética (SHI-MING 2013).  

Partindo do conceito que essas células (CTTs) estariam relacionadas com o 

pior prognóstico, autores isolaram por citometria de fluxo, marcadores de superfície 

celular CD44+/CD24- em oito de nove neoplasias mamárias humanas (AL-HAJJ et 

al., 2003). Após a descoberta desses marcadores, autores (PONTIet al., 2005) 

criaram um modelo de estudo in vitro, caracterizado  por esferas com culturas 

celulares separadas com auxílio de citometria de fluxo, para obtenção de um 

fenótipo CD44+/CD24- (AL-HAJJ et al., 2003. Tanto em humanos quanto em 

cadelas as CTTs também foram encontradas em tecido tumoral mamário com auxílio 

da técnica de imuno-histoquímica (KAY et al., 2011 e MAGALHÃES et al., 2013).  

Em neoplasias mamárias caninas o alto índice de Ki-67 tem sido 

positivamente correlacionado com metástase, tamanho tumoral, necrose, 

crescimento invasivo, tipo histológico, morte por neoplasia, baixo tempo de 

sobrevida livre da doença (PENNA et al., 1998; MATOS et al., 2006). Estudos 

revelam que a mutação no gene TP53 e o aumento da expressão do anticorpo anti-

p53 (PAb240) foram significativamente relacionados com o aumento da malignidade 

e pior prognóstico em tumores mamários caninos (LEE et al., 2004). Em neoplasias 

mamárias humanas autores relacionaram as CTTs com a presença de proteínas 



anti-apoptóticas (LIU e WICHA, 2010). Algumas células da neoplasia mamária 

canina maligna evitam induzir a apoptose. Tem sido hipotetizado um defeito no 

sistema celular como, por exemplo, dano no DNA que produz moléculas pró-

apoptóticas, ou esse defeito seria uma desregulação no mecanismo apoptótico 

(KLOPFLEISCH et al., 2011). 

3- Objetivo 

Este trabalho apresenta como objetivo quantificar as imunomarcações de CD44, 

CD24, Ki-67, Caspase-3 e p53 em neoplasias mamárias caninas e relacionar com os 

graus de malignidade II e III nos carcinomas sólidos mamários caninos. 

4 -Metodologia 

As amostras de neoplasias mamárias foram oriundas do arquivo do Setor de 

Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da UNIFRAN totalizando 16 neoplasias 

malignas classificadas em carcinoma sólido grau II e III.  

4.1- Análise Imuno-histoquímica: A técnica imuno-histoquímica empregada foi o 

sistema de detecção livre de biotina (REVEAL). Os cortes de tecido com 4 µ foram 

desparafinizados, reidratados e, então, foi realizada a recuperação antigênica com 

solução tampão TRIS/EDTA pH 9, ou EDTA ph 8,5 em Panela de pressão elétrica 

(ELITE PLATIUM). 

4.2- Contagem das células imunomarcadas: Para a quantidade de células 

imunomarcadas foram aleatoriamente selecionados quatro campos por corte e foi 

contado um total de 100 células entre as marcadas e as não marcadas, utilizando-se 

objetiva de 40x. Os resultados foram expressos em porcentagem de células 

marcadas. Os dados foram analisados em teste T de student no graph prisma.  

5- Desenvolvimento 

Até o presente momento já foram cumpridas as etapas de separação das amostras 

de neoplasias mamárias e sua respectiva classificação de acordo com CASSALI 

etal., 2014. Foram realizados testes imuno-histoquímicos para os anticorpos CD44 e 

CD24, e ainda está por realizar as padronizações para os anticorpos Ki-67, p53 e 

caspase-3. Espera-se conseguir relacionar os anticorpos característicos de células-

tronco tumorais (CD44 e CD24) com os anticorpos relacionados com os fatores 

prognósticos já estabelecidos (p53, caspase-3 e Ki-67). 

6- Resultados preliminares: 



Para o anticorpo CD44 a imunomarcaçãoocorreu em membrana plasmática, assim 

confirmada com o seu controle positivo, neoplasia mamária humana sabidamente 

marcada com anti-CD44 clone IM7. Nos carcinomas sólidos observou-se poucas 

marcações em células epiteliais e não houve diferença significativa entre os grupos, 

com p= 0,0511 (Figura 1). Em relação ao anticorpo CD24 a imunomarcação foi 

encontrada em membrana plasmática e em citoplasma. Nos carcinomas mamários 

sólidos II e III não houve diferença pelo teste t com p=0,9889 (Figura 1). 

.  

Figura 1: Porcentagem de imunomarcação para os anticorpos CD44 e CD24 

nos carcinomas mamários sólidos II e III de cães. Letras iguais não diferem pelo 

teste de comparação múltipla de Dunni. 
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