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RESUMO
Diante da flagrante insegurança com relação às fases iniciais dos tumores
mamários malignos em cadelas e mulheres, este trabalho objetivou verificar a
existência de alterações no metabolismo oxidativo na fase inicial da doença. Os
resultados preliminares apontam já existirem danos lipídicos e proteicos mediados
por oxidação, uma vez que os marcadores séricos AOPP e FRAP mostraram-se
significativamente elevados nas cadelas com carcinoma mamário estádio I quando
comparados às cadelas saudáveis.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, foram realizadas inúmeras pesquisas para esclarecer o
papel dos radicais livres em processos fisiopatológicos como envelhecimento,
inflamação e o câncer (FERREIRA e MATSUBARA, 1997). O produto da oxidação
avançada de proteínas (AOPP), descrito pela primeira vez por Witko-Sarsat et al.,
(1996) e a avaliação da atividade antioxidante por meio da redução do ferro (FRAP)
vêm sendo recentemente utilizados em diversas situações para avaliação do
estresse oxidativo e seus efeitos em doenças de caráter crônico em humanos e
animais (DA SILVA et al., 2012; DA SILVA et al. 2013; MACHADO et al., 2014).
A neoplasia mamária é considerada um dos maiores problemas de saúde que
afeta as mulheres do mundo ocidental (LACOMBE et al., 2013). Da mesma forma,
trata-se de doença neoplásica que atinge, com grande frequência, as fêmeas
caninas adultas (DE NARDI et al., 2009). Estudos têm evidenciado que o tamanho
da neoplasia, o envolvimento de linfonodos, o grau histológico, o estádio de
diferenciação celular, dentre outros, constituem-se como fatores prognósticos
negativos nos casos de neoplasias mamárias detectadas mais tardiamente
(NOVOSAD, 2003), porém há flagrante insegurança dos dados com relação às fases
iniciais dos tumores mamários malignos.

OBJETIVOS
Por intermédio da avaliação das concentrações de AOPP e FRAP séricas,
objetivou-se verificar se cadelas portadoras de carcinoma mamário em estádio inicial
já manifestam alterações no metabolismo oxidativo.
METODOLOGIA
1. Desenho do estudo

Trata-se de um estudo clínico intervencional seccional controlado e de caráter
prospectivo.
2. Local da pesquisa e período do estudo
A pesquisa está sendo realizada nas dependências do Hospital Veterinário da
Universidade de Franca (UNIFRAN) e da Universidade Estadual Paulista – UNESP,
campus de Jaboticabal, SP, Brasil.
3. População estudada
Vinte fêmeas caninas, inteiras, com diagnóstico histopatológico de carcinoma
mamário grau 1 e estadiamento clínico I segundo a OMS (T1N0M0 – tumor mamário
< 3 cm, sem comprometimento de linfonodo regional e/ou evidência de metástases à
distância) e dez fêmeas caninas inteiras em perfeitas condições de higidez utilizadas
como grupo controle.
4. Aspectos éticos
A utilização dos animais seguiu o protocolo previamente aprovado pela
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) (Protocolo nº 010289/14) da UNESP,
campus de Jaboticabal.
5. Análises estatísticas
Os dados preliminares foram analisados por intermédio de teste de variância de
via única seguido por t test para comparação entre os grupos e para cada variável
estudada são apresentadas as estatísticas descritivas (média e erro padrão da
média). Valores de p<0,05 e p<0,1 foram considerados significativos (Graphpad®
Prism software).

DESENVOLVIMENTO
Amostras de soro das 20 fêmeas caninas portadoras de carcinoma mamário
grau 1 e estadiamento clínico I (T1N0M0) e das dez fêmeas caninas inteiras estão
sendo obtidas e avaliadas quanto as concentrações de AOPP e FRAP, segundo
metodologias descritas por Hanasand et al. (2012) e Benzie e Strain (1996),
respectivamente. Até o presente momento, 20 amostras do grupo carcinoma
mamário e cinco amostras das cadelas do grupo controle já foram analisadas.

RESULTADOS PRELIMINARES
As concentrações séricas preliminares de FRAP e AOPP das cadelas
portadoras de carcinoma mamário em estádio inicial (1586±157,5 e 15,8±3,37

µmol/L) apresentaram-se significativamente mais elevadas que das cadelas do
grupo controle (711±99 e 5,15±0,07 µmol/L; p=0,0045 e p=0,007, respectivamente),
demonstrando já existirem danos lipídicos e proteicos mediados por oxidação
mesmo no estádio inicial do carcinoma mamário em cadelas.
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