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AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE CD44 E Ki 67 EM NEOPLASIAS 

MAMÁRIAS CANINAS 

 

RESUMO: A molécula CD44 tem sido relacionada como marcadora de células 

tumorigênicas quando associadas com o CD24, e pode ser isoladamente associada 

com proliferação celular, além de molécula de adesão. Há uma alta incidência de 

neoplasias mamárias nas cadelas sendo a maioria com características de 

malignidade. O ki67 é um marcador de proliferação celular associado com neoplasias 

com piores prognósticos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a imunomarcação da 

molécula CD44 e do marcador Ki67 nas mesmas neoplasias mamárias distribuídas 

em grau I, II e III. Foram selecionadas dez neoplasias mamárias de cada grau de 

malignidade (I, II e III) do arquivo de Patologia da Universidade de Franca. O método 

imuno-histoquímico realizado foi o sistema REVEAL livre de biotina. As células foram 

contadas em quatro campos e as análises estatísticas utilizadas foram o teste t de 

student seguidos de comparações múltiplas de Dunnetts considerando significativo 

quando p<0,05, programa computacional Graphpad Prisma (versão 4.0, 2003). Nas 

comparações para o anticorpo CD44 não houve diferença significativa entre os 

grupos. Para o Ki67 observou-se que houve um aumento significativo de células em 

proliferação do grau II para o grau III. 

 INTRODUÇÃO:  

A incidência de neoplasias mamárias malignas caninas no Brasil varia entre 60 

a 70% (OLIVEIRA-FILHO et al., 2010). O CD44 é uma molécula de adesão, 

multifuncional e multiestrutural, pertencente à família de glicoproteínas 

transmembranas e está intensamente relacionada com a progressão tumoral 

(KLINGBEIL et al., 2009). A ligação do CD44 e ácido hialurônico procede em uma 

sinalização intracelular que está relacionado com ativação em diversas habilidades 

celulares como adesão, migração e invasão, importantes no desenvolvimento 

metastático (ORIAN-ROUSSEAU, 2010).  

O Ki-67 é considerado uma proteína nuclear, representado na imuno-

histoquímica por MIB-1, expresso continuamente no ciclo celular nas fases S, G2 e M, 

mas ausente na fase G0 (DURCHOW et al., 1994). 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 e baixo 

tempo de sobrevida livre da doença (PENNA et al., 1998). 

OBJETIVOS:  

O objetivo desse trabalho foi avaliar as imunomarcações de CD44 e Ki67 em 

neoplasias mamárias grau I, II e III. 

METODOLOGIA:  

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

Veterinária do Hospital Veterinário da UNIFRAN. A técnica imuno-histoquímica 

utilizada foi o sistema de detecção livre de biotina (REVEAL). Para as análises 

estatísticas, foi utilizado o teste t de student seguidas de comparações múltiplas de 

Dunnetts considerando significativo quando p<0,05, programa computacional 

Graphpad Prisma (versão 4.0, 2003). 

DESENVOLVIMENTO:   

O trabalho está em desenvolvimento com mais anticorpos sendo padronizados para 

essas amostras de neoplasias mamárias caninas. 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Nas comparações entre graus (I, II e III) para o CD44 não foram observadas 

diferenças significativas (Figura 1). Com média e desvio padrão para o grau I 

47,63±19,93; grau II 40,43±21,12 e grau III 34,53±23,66. 

 

Figura 1: Porcentagem de imunomarcação para o anticorpo CD44 nos carcinomas 
mamários caninos grau I, II e III. Letras iguais não diferem pelo teste de comparações 
múltiplas de Dunnetts 

Quando comparou-se o Ki67 entre os graus de malignidade observou-se que houve 

um aumento significativo do grau II para o grau III (Figura 2). Média grau I 2,7 ± 6,4, 

grau II 2,46 ± 7,00 e grau III 3,25 ± 7,90. 
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Figura 2: Porcentagem de imunomarcação para o anticorpo Ki67 nos carcinomas 
mamários caninos grau I, II e III. Letras iguais não diferem pelo teste de comparações 
múltiplas de Dunnetts. 
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