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Resumo 
 

Os tumores mamários são a neoplasia mais frequente que afecta cadelas adultas. O 

seu diagnóstico é dificultado pela grande diversidade a nível clínico e histológico. O 

comportamento tumoral é muitas vezes imprevisível, devido à não existência de um 

comportamento padrão, associado ao tipo histológico diagnosticado. Os estudos de 

prognóstico são importantes, pela necessidade em melhorar o conhecimento acerca do 

valor prognóstico de certas características clinicopatológicas, assim como pela necessidade 

em investigar novos parâmetros, que possam estar relacionados com a sobrevida livre de 

doença (SLD) e a sobrevida total (ST). 

A quimioterapia clássica nem sempre é a melhor opção de tratamento para tumores 

de mama metastásicos. A procura de novos factores de prognóstico, que possam ser usados 

como potenciais alvos terapêuticos (e num futuro próximo como potenciais modalidades 

terapêuticas), é um assunto de extremo interesse. 

O objectivo fundamental da investigação apresentada nesta tese, foi a aquisição de 

conhecimento actualizado acerca de alguns aspectos clinicopatológicos clássicos, assim 

como de novos factores biológicos, potencialmente úteis como alvos terapêuticos. 

 

Capítulo 1 – Introdução geral 

 

Este capítulo está dividido em dois subcapítulos:  

- Introdução, com uma revisão actualizada acerca da etiologia e prognóstico dos 

tumores mamários da cadela. Também se fez a revisão do estado de conhecimento actual 

acerca das novas variáveis analisadas neste trabalho: Ciclooxigenases (um e dois); 

Prolactina; Hormona do Crescimento e Factor I de Crescimento Tipo insulina. 

- Objectivos 

 

Capítulo 2 – Expressão imunohistoquímica de Cox-1 e Cox-2 

 

A expressão de Cox-1 e Cox-2 foi avaliada, através de métodos 

imunohistoquímicos, em 66 lesões mamárias e em 4 amostras de glândula mamária 

normal, usadas como controlo. A expressão de Cox-1 foi detectada em todas as lesões 

mamárias (benignas e malignas) e na glândula mamária normal. A expressão de Cox-2 foi 
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detectada em todas as lesões mamárias, excepto nas lesões de hiperplasia ductal. A 

glândula mamária normal mostrou imunorreactividade focal para a Cox-2 em 2 de 4 casos. 

A imunoexpressão de Cox-1 foi semelhante entre tumores benignos e malignos (p=0,227). 

A imunoexpressão de Cox-2 foi significativamente superior nas lesões malignas 

comparativamente às benignas (p<0,001). O nosso estudo mostra claramente que os 

tumores malignos apresentam aumento marcado na expressão de Cox-2. A 

imunoexpressão de Cox-2 foi mais intensa em tumores malignos de tipos histológicos que 

classicamente exibem comportamento mais agressivo. Na nossa opinião, este facto indica 

que o uso de anti-inflamatórios não esteróides (principalmente dos inibidores específicos 

de Cox-2) poderá ser potencialmente benéfico no tratamento desta doença neoplásica.  

 

Capítulo 3 – Determinação dos níveis tecidulares de Cox-2 por métodos 

imunoenzimáticos em tumores mamários caninos: relação com características 

clínicopatológicas 

 

Neste estudo, foram analisados os níveis tecidulares de Cox-2 no homogeneizado 

de 129 tumores mamários, após recessão cirúrgica. Os tumores pertenciam a 57 cadelas e 

eram de diferentes tipos histológicos (62 hiperplasias/displasias e tumores benignos; 10 

tumores malignos de tipo carcinomas inflamatório (CI) e 57 tumores malignos não CI). 

Como controlo, foram usadas 13 amostras de glândula mamária normal pertencentes a 8 

cadelas de raça Beagle, sem história anterior de doença neoplásica. A determinação de 

Cox-2 foi realizada com recurso ao Kit comercial (Enzyme Immunometric Assay Kit, 

Assay Designs, Inc.). A análise estatística foi efectuada com recurso ao programa 

estatístico SPSS, versão 12.0. 

Os valores mais elevados de Cox-2 foram detectados no grupo dos CI com uma 

diferença estatisticamente significativa em relação aos tumores malignos não CI (p<0,001). 

No grupo de tumores malignos não CI, altos níveis tecidulares de Cox-2 estiveram 

relacionados com várias características clinicopatológicas indicadoras de malignidade 

tumoral (elevado ritmo de crescimento (p<0,001); maior tamanho (p=0,003); aderência aos 

tecidos adjacentes (p=0,002); ulceração cutânea (p=0,009); tipo histológico mais agressivo 

(p<0,001)). Este estudo demonstra uma associação significativa entre o conteúdo tumoral 

de Cox-2 e características clinicopatológicas classicamente consideradas como indicadoras 

de malignidade e de mau prognóstico nos tumores mamários caninos. Os elevados níveis, 
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determinados em tumores malignos de tipo CI, podem indicar um papel especial para a 

Cox-2 no fenótipo inflamatório e abrem a possibilidade a novas aproximações terapêuticas 

neste tipo especial de neoplasia mamária na espécie canina. 

 

Capítulo 4 - Níveis séricos e tecidulares de prolactina, hormona do crescimento 

e do factor I de crescimento tipo insulina, em cadelas com tumores de mama: 

implicações clínicas 

 

Neste estudo, foram analisados 91 nódulos mamários pertencentes a 40 cadelas com 

tumores mamários benignos e malignos. Também foram analisadas 40 amostras de soro 

obtidas antes da excisão cirúrgica dos tumores. As determinações laboratoriais foram 

efectuadas com recurso aos testes: Canine Prolactin ELISA Kit (MKVCP 1, Milenia 

Biotec®); Canine Growth Hormone RIA kit (PGH-46HK, Linco Research, Inc®); IGF-I 

non extractive Elisa kit (DSL-10-2800). A análise estatística foi realizada com recurso ao 

programa estatístico SPSS, versão 12.0.  

Os níveis séricos de prolactina (PRL) foram similares entre animais com tumores 

malignos e animais com tumores benignos (p=0,54), mas ambos foram significativamente 

superiores, quando comparados com os níveis séricos dos animais usados como controlo 

(p=0,01). Os níveis séricos de hormona do crescimento (GH), foram significativamente 

superiores em animais com tumores malignos comparativamente a animais com tumores 

benignos (p=0,01). Os níveis séricos do factor I de crescimento tipo insulina (IGF-I) 

também foram superiores no grupo de animais com tumores malignos em relação ao grupo 

de animais com tumores benignos, no entanto a diferença não atingiu a significância 

estatística (p=0,06). Os níveis séricos de GH (p=0,001) e IGF-I (p=0,012) mostraram 

associação com o estádio clínico da doença neoplásica, no grupo de animais com tumores 

malignos. 

No homogeneizado de tecido mamário, os níveis de PRL, GH e IGF-I foram 

significativamente superiores aos determinados em tumores benignos e na mama normal 

(p<0,001). No grupo de tumores malignos não CI, observou-se uma associação positiva e 

significativa entre elevados níveis tecidulares de PRL, GH e IGF-I e características 

clínicopatológicas classicamente consideradas como indicadoras de malignidade tumoral 

(elevado ritmo de crescimento, maior tamanho do tumor, aderência aos tecidos adjacentes, 

presença de ulceração cutânea, tipos histológicos carcinoma sólido e carcinossarcoma). 
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Também observámos uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre os 

níveis tecidulares de PRL, GH e IGF-I no grupo dos tumores benignos e no grupo de 

tumores malignos de tipo não CI. 

Os nossos resultados demonstram, pela primeira vez nos tumores mamários 

caninos, que a PRL, a GH e o IGF-I podem actuar como factores de crescimento locais, 

estimulando o desenvolvimento e a progressão neoplásica. 

 

Capítulo 5 – Pesquisa de novos factores de prognóstico em cadelas com tumores 

mamários malignos, através de análise estatística univariada e 

multivariada 

 

Neste estudo, foi efectuado o seguimento clínico de 29 animais com pelo menos um 

tumor maligno, após excisão cirúrgica dos tumores. O seguimento clínico teve lugar 

durante 18 meses, tendo sido estabelecido para cada animal a sobrevida livre de doença 

(SLD) e a sobrevida total (ST). As determinações laboratoriais (Cox-2, PRL, GH e IGF-I) 

foram realizadas com recurso a técnicas de ELISA ou RIA. A análise estatística, 

univariada e multivariada, foi realizada com apoio do programa SPSS, versão 12.0. 

Na análise da Sobrevida livre de doença, as características clinicopatológicas que 

revelaram associação estatística por análise univariada foram: idade do animal (p=0,037); 

ritmo de crescimento do tumor (p=0,007); aderência aos tecidos adjacentes (p=0,008); 

tamanho do tumor (p=0,04); ulceração cutânea (p<0,001), tipo histológico (carcinoma 

sólido e carcinossarcoma) (p<0,001), estádio clínico (p<0,001); níveis séricos de GH 

(p<0,001) e níveis tecidulares de Cox-2 (p<0,001); GH (p<0,001) e IGF-I (p<0,001). 

A análise multivariada revelou o estádio clínico (local versus regional) e o tipo 

histológico (carcinossarcoma e carcinoma sólido) como as melhores variáveis 

independentes para predizer a SLD para um primeiro nível de análise. Quando 

considerámos todas as variáveis para um segundo nível de análise, elevados níveis séricos 

de IGF-I (≥ 75,5 ng/ml) foram decisivos para estimar a SLD no grupo de animais com 

tumores de tipo carcinoma sólido e carcinossarcoma. 

Na análise da Sobrevida total, as características clinicopatológicas que revelaram 

associação estatística por análise univariada foram: ritmo de crescimento do tumor 

(p=0,01); aderência aos tecidos adjacentes (p=0,009); tamanho do tumor (p=0,004); 

ulceração cutânea (p<0,001); tipo histológico (carcinoma sólido e carcinossarcoma), 
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estádio clínico (p<0,001), recorrência local (p=0,002), metástases à distância (p<0,001); 

níveis séricos de GH (p<0,001) e níveis tecidulares de Cox-2 (p<0,001); PRL (p=0,039); 

GH (p=0,003) e IGF-I (p=0,001). 

A análise multivariada revelou o estádio clínico (local versus regional) e o tipo 

histológico (carcinossarcoma e carcinoma sólido) como as melhores variáveis 

independentes para predizer a ST para um primeiro nível de análise. Quando considerámos 

todas as variáveis para um segundo nível de análise, baixos níveis séricos de PRL (≤ 7,54 

ng/ml), foram decisivos para estimar a ST no grupo de animais em estádio clínico regional. 

O presente estudo demonstra que a Cox-2, PRL, GH e IGF-I estão implicados no 

prognóstico dos tumores mamários malignos da cadela. 

 

Capítulo 6 – Discussão global e conclusões 

 

Neste capítulo, os aspectos e conclusões mais relevantes, decorrentes dos vários 

trabalhos experimentais, são apresentados e discutidos. 
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Summary 
 

Canine mammary tumours (CMT) are the most frequent neoplasic condition that 

affects adult female dogs. The diagnosis of mammary tumours is complicated by the high 

diversity at clinical and histological level. The tumoral behaviour is sometimes 

unexpected, because there isn’t a standard behaviour related with histological diagnosis in 

all cases. Prognostic studies are of actual importance because it is necessary to improve the 

knowledge of clinical and pathological characteristics as well as new parameters that are 

related with disease free survival (DFS) and overall survival (OS), by univariate and 

multivariate analysis. Simultaneously, the search of new prognostic factors that could be 

used as potential therapeutic targets (and in a next future as potential therapeutic 

modalities) is also very useful. Classical chemotherapy is not a good option to treat 

malignant metastatic tumours in most cases. The search of new molecules that may help to 

stop malignant progression is a subject of extreme interest. 

The aim of the research presented in this thesis was the acquisition of up-to-date 

knowledge about some classic clinicopathological characteristics and some biological 

factors, potential useful as therapeutic targets.  

 
Chapter 1 – General introduction  

 

This chapter was divided in two subchapters: 

- Introduction with a review of the recent scientific literature concerning the 

aetiology and the prognosis of canine mammary tumours and the actual knowledge of the 

new variables analysed in this work: Cyclooxigenase-1 and -2; Prolactin; Growth Hormone 

and Insulin like Growth factor-I. 

- Objectives. 

 

Chapter 2 – Cox-1 and Cox-2 imunohistochemical expression. 

 

The expression of Cox-1 and Cox-2 was evaluated by imunohistochemical methods 

in 66 tumour samples and four normal mammary glands used as controls. Cox-1 

expression was found in all benign and malignant tumours including normal mammary 

gland. Cox-2 expression was detected in all the mammary lesions except in ductal 



Summary 

 

 xviii

hyperplasia. Normal mammary gland showed a focal immunorreactivity to Cox-2 in 2 out 

of 4 cases. Cox-1 expression was not significantly different in benign versus malignant 

tumours (p = 0,227). Cox-2 expression was higher in malignant tumours than in the benign 

counterparts (p < 0,001). Our study clearly showed that malignant tumours had the highest 

immunoexpression of Cox-2. Cox-2 labelling pattern is more intense in malignant 

mammary tumours of histological types that classically exhibit the most malignant 

behaviour. In our opinion this might be indicative of the potential use of NSAIDs (mainly 

Cox-2 specific inhibitors) in the treatment of this neoplasic condition. 

 

Chapter 3 – Tissue levels of Cox-2 by enzymeimmunoassay in canine mammary 

tumors: relationship with clinico-pathological features 

 

Tumor Cox-2 levels were analyzed in post-surgical tumor homogenates of 129 

canine mammary tumors (62 dysplasias and benign tumors, 10 inflammatory mammary 

carcinomas (IMC) and 57 malignant tumors non- IMC) from 57 female dogs. As controls 

we used 13 normal mammary glands from 8 beagle female dogs, without history of 

neoplasic disease. Cox-2 determinations were done in tissue homogenates, using the Cox-2 

Enzime imunometric Assay Kit, Assay Designs, Inc. Statistical analyses were done using 

SPSS program, version 12.0. The highest Cox-2 values were detected in the IMC group 

with a statistical significant difference with respect to malignant tumors non –IMC 

(p<0,01). In non-IMC malignant tumors, high values of Cox-2 were related to rate of 

growth (p<0,001); tumor size (p=0,003); adherence to skin (p=0,009); adherence to 

underlying tissues (p=0,002); skin ulceration (p<0,001) and histological type (p<0,001). 

This study demonstrates an association between intra-tumor Cox-2 levels and clinic-

pathologic features classically considered as indicative of malignancy and poor prognosis 

in CMT. The high levels of Cox-2 found in IMC could indicate a special role of Cox-2 in 

the inflammatory phenotype and open the possibility of new additional therapeutic 

approaches in this special type of mammary cancer in dogs. 
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Chapter 4 – Serum and tissue Prolactin, Growth hormone and IGF-I levels in canine 

mammary tumours: Clinical implications. 

 

Ninety one mammary lesions and 40 serum samples (obtained before tumor 

excision from 40 female dogs with benign and malignant mammary lesions) were 

analyzed. Laboratorial determinations were done using the following tests: Canine 

Prolactin ELISA Kit (MKVCP 1, Milenia Biotec®); Canine Growth Hormone RIA kit 

(PGH-46HK, Linco Research, Inc®); IGF-I non extractive Elisa kit (DSL-10-2800). 

Statistical analyses were done using SPSS program, version 12.0. 

Serum prolactin levels were similar in dogs with malignant tumours and in dogs 

with benign ones (p= 0,54), but both were significantly higher compared with levels in 

healthy dogs used as controls (p=0,01). Serum GH levels were significantly higher in dogs 

with malignant tumours than in dogs with benign tumours (p=0,01). Serum IGF-I levels 

were also higher in dogs with malignant tumours compared with animals with benign 

neoplasias, being the difference not statistically significant (p=0,06). Serum GH (p=0,001) 

and IGF-I (p=0,012) levels were significantly associated with clinical stage (regional 

versus local stage) in animals with malignant mammary tumors. In tissue homogenates, 

PRL, GH and IGF-I values were higher in malignant mammary tumours than in benign 

tumours and in normal mammary gland (p<0,001). In non-IMC malignant mammary 

tumors, a significantly positive relation between PRL, GH and IGF-I tissue levels and the 

clinical and pathological characteristics classically considered as indicators of malignancy 

(fast rate of growth, greater tumor size, adherence to underlying tissues; skin ulceration 

and the histological types solid carcinoma and carcinossarcoma) was observed. A strong 

correlation (positive and statistically significant) was observed between PRL, GH, and 

IGF-I tissue levels in the group of benign tumours as well as in the group of non-IMC 

mammary tumours homogenates. Our study demonstrates, for the first time in canine 

mammary tumours, that PRL, GH and IGF-I might act as local growth factors stimulating 

tumoral development and progression.  
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Chapter 5 – Research of new prognostic factors in canine with malignant mammary 

tumours by univariate and multivariate analysis. 

 

After surgical excision of the tumors, follow up study was made in 29 animals with 

at least one malignant mammary tumour during 18 months. Disease free survival (DFS) 

and overall survival (OS) were considered in each case. SPSS 12.0 program was used for 

univariate and multivariate analysis. The laboratorial determinations (Cox-2, PRL, GH e 

IGF-I) were done using ELISA or RIA. 

The clinicopathologic characteristics associated with Disease free survival (DFS) 

by univariate analysis were: age (p=0,037); rate of tumor growth (p=0,007); adherence to 

underlying tissues (p=0,008); size of the tumor (p=0,04); skin ulceration (p<0,001); 

histological type (solid carcinoma and carcinossarcoma) (p<0,001) and clinical stage 

(p<0,001); serum GH levels (p<0,001), and Cox-2 (p<0,001), GH (p<0,001), and IGF-I 

tissue levels (p<0,001). 

Multivariate analysis revealed clinical stage and histological type as independent 

variables to determine DFS at a first step of analysis. When all variables were included to a 

second analysis level, high serum IGF-I levels (≥ 75,5 ng/ml) arise as an important factor 

to determine DFS in animals with carcinossarcoma and solid carcinoma tumours types. 

The clinicopathologic characteristics associated with Overal survival (OS) by 

univariate analysis were: rate of tumor growth (p=0,01); adherence to underlying tissues 

(p=0,009); size of the tumor (0,004); skin ulceration (p<0,001); histological type 

(p<0,001); clinical stage (p<0,001); local recurrence (p=0,002) and distant metastasis 

(p<0,001). The following variables were significantly associated with OS: serum GH 

levels (p<0,001); Cox-2 tissue levels (p<0,001), PRL tissue levels (p=0,039); GH tissue 

levels (p=0,003) and IGF-I tissue levels (p=0,001). 

Multivariate analysis revealed clinical stage and histological type as independent 

variables to determine OS at a first step of analysis. When all variables were included to a 

second analysis level, low serum PRL levels (≤ 7,54 ng/ml) arise as an important factor to 

determine OS in animals with regional clinical stage. 

The present study demonstrates that Cox-2, PRL, GH and IGF-I are implicated in 

the prognosis of canine malignant mammary tumours.  
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Chapter 6 – Global discussion and conclusions 

 

The most relevant aspects and conclusions from the experimental works reported 

above, are included and discussed. 
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1.1. INTRODUÇÃO 
 

Os tumores mamários constituem a lesão neoplásica mais comum nas fêmeas da 

espécie canina, sendo a proporção de tumores malignos de aproximadamente 40 a 50% 

(Dorn et al., 1968; Schneider e Vaida, 1975; Ferguson, 1985; Brearley, 1989; Engström et 

al., 1989; Morris et al., 1993; Misdorp, 1996). 

A incidência de tumores mamários na cadela aumenta com a idade (Kurzman e 

Gilbertson, 1986). O risco de surgirem tumores de mama aumenta a partir dos 6 anos, 

sendo 10 anos a idade média de maior incidência (Pérez-Alenza, 1994). Não há 

concordância em relação à predisposição racial. Alguns autores defendem uma maior 

incidência em cães de caça (Pointer, Setter, Spaniel Breton) (Madewell e Theilen, 1987), 

enquanto outros descrevem elevadas frequências em raças com diferentes aptidões (Pastor 

dos Pirinéus, Samoyedo, Caniche e Terriers) (Brodey et al., 1983; Kurzman e Gilbertson, 

1986).  

A etiologia dos tumores mamários da cadela (TMC) é multifactorial. Os factores 

hormonais são os mais amplamente estudados e têm um papel fundamental na 

carcinogénese mamária nesta espécie animal (Pérez-Alenza et al., 2000).  

O papel das hormonas sexuais (estrogénio e progesterona), na tumorigénese dos 

TMC, está bem estabelecido desde há alguns anos (Rutteman, 1990). A primeira evidência 

surgiu quando Schneider e colaboradores (1969) constataram que fêmeas ovariectomizadas 

tinham menor probabilidade de desenvolver tumores de mama, em relação às não 

ovariectomizadas. Estudos posteriores demonstraram que o risco de desenvolver tumores 

de mama em fêmeas não castradas é 4 vezes superior ao de fêmeas castradas. No entanto, o 

efeito preventivo da castração sobre o desenvolvimento de tumores mamários vai 

diminuindo à medida que aumenta a idade do animal, considerando-se que o risco 

estabiliza quando a castração é efectuada depois dos 2,5 anos de idade (Rutteman, 1990; 

Rutteman e Misdorp, 1993; Morris et al., 1998). A realização da ovariectomia após o 

desenvolvimento de tumores mamários, não parece ter um efeito significativo na 

progressão da doença neoplásica (Yamagami et al., 1996; Morris et al., 1998). 

Já foram identificados receptores para as hormonas esteroides (estrogénio e 

progesterona) nos tumores de mama da cadela (Donnay et al., 1996; Geraldes et al., 2000; 

Nieto et al., 2000). Estes receptores estão presentes em maior quantidade nos tumores 

benignos em relação aos malignos (Nieto et al., 2000). Também foi observado que há 
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perca da expressão de receptores de estrogénio na maioria das metástases à distância 

(Rutteman et al., 1988; Donnay et al., 1996). É possível que as hormonas esteróides 

actuam numa fase precoce da tumorigénese mamária, perdendo o seu efeito estimulador 

em fases mais avançadas da doença neoplásica (Pérez-Alenza et al., 2000).  

As hormonas sexuais não são as únicas implicadas na tumorigénese mamária na 

espécie canina. Determinadas hormonas produzidas na glândula pituitária, parecem estar 

também implicadas no desenvolvimento destas neoplasias. É o caso das hormonas 

prolactina (PRL) e da hormona do crescimento (GH). Em relação à hormona PRL, foi 

determinada a presença do seu receptor no tecido mamário normal e neoplásico (Rutteman 

et al., 1986), assim como foi determinada a presença da hormona no soro (Rutteman et al., 

1989b; Queiroga et al., 2005) e no tecido mamário neoplásico (El Etreby e Mahrous, 1979; 

Queiroga et al., 2005). Em relação à GH, foi demonstrado que o seu excesso, induzido por 

progestagénios endógenos ou exógenos, pode influenciar o aparecimento de tumores de 

mama na cadela (Selman et al., 1994), o que pode ocorrer pela estimulação da proliferação 

de células epiteliais mamárias transformadas (van Garderen et al., 1997).  

Alguns factores de crescimento e seus receptores também estão implicados no 

desenvolvimento e progressão das neoplasias mamárias em canídeos. São exemplos o 

factor de crescimento epidérmico (EGF) e seu receptor (receptor para o factor de 

crescimento epidérmico – EGFR) (Nerurkar et al., 1987; Donnay et al., 1996), o c-erbB2 

(receptor tipo 2 para o factor de crescimento epidérmico) (Ahern et al., 1996; Matsuyama 

et al., 2001) e mais recentemente o factor I de crescimento tipo insulina (Oosterlaken-

Dijksterhuis et al., 1999). 

Do ponto de vista clínico, os TMC têm uma apresentação muito variável: desde 

pequenos nódulos que não infiltram os tecidos adjacentes e com comportamento 

aparentemente benigno, até nódulos de grande tamanho com sinais evidentes de 

malignidade tais como ulceração cutânea, aderência a planos profundos, metastização 

ganglionar e/ou metastização à distância (Pérez-Alenza et al., 2000). Os TMC podem ser 

únicos ou múltiplos, envolvendo uma ou mais glândulas mamárias simultaneamente. Os 

vários nódulos, em tumores múltiplos, podem ser histologicamente diferentes, coexistindo, 

por vezes, nódulos benignos e malignos na mesma ou em várias glândulas mamárias 

(Hellmén et al., 1993). 

Esta elevada variabilidade de comportamentos clínicos, é acompanhada por idêntica 

variedade a nível histológico. Este facto tem conduzido os investigadores ao 
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desenvolvimento de várias classificações histológicas, procurando agrupar os tumores de 

acordo com as características morfológicas predominantes (Hampe e Misdorp, 1974; 

Moulton, 1990; Benjamin et al., 1999; Misdorp et al., 1999).  

Clinicamente, a importância do sistema de classificação histológico reside na sua 

capacidade para predizer o comportamento biológico do tumor (Yamagami et al., 1996; 

Benjamin et al., 1999; Sarli et al., 2002). Actualmente, o sistema de classificação mais 

utilizado é o proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (Misdorp et al., 1999).  

O uso de um mesmo sistema de classificação é fundamental para que diferentes 

equipas possam comparar resultados entre si. Os estudos mais recentes, realizados em 

tumores de mama de cadela, têm usado a classificação da OMS (Philibert et al., 2003; Sarli 

et al., 2004; de Las Mulas et al., 2005). Apesar deste sistema de classificação já ter 

demonstrado a sua capacidade para predizer o comportamento destas neoplasias (Sarli et 

al., 2002; Philibert et al., 2003), necessita ser revisto e melhorado em vários aspectos, 

nomeadamente no que diz respeito à incorporação de uma nova entidade clínicopatológica 

no grupo dos tumores malignos, o carcinoma inflamatório.  

Na mulher, o termo carcinoma inflamatório descreve um tipo especial de tumor 

mamário maligno, localmente avançado e de muito mau prognóstico (Tavassoli, 1999; 

Victor et al., 1999). Trata-se da forma mais agressiva de cancro de mama e caracteriza-se, 

clinicamente, pelo aparecimento na pele da região mamária de um intenso edema, calor e 

eritema, o que lhe confere um aspecto semelhante a uma mastite ou dermatite. O 

diagnóstico clínico não é fácil, sendo frequente não se observar um nódulo mamário 

propriamente dito (Singletary et al., 1994; Chambler et al., 1995; Nishimura et al., 1998). 

Do ponto de vista histológico, tem características similares a um carcinoma indiferenciado, 

sendo a característica mais específica a invasão maciça dos vasos linfáticos da derme pelas 

células neoplásicas (Attia-Sobol et al., 1993; Rosai, 2004). Segundo alguns autores, o 

diagnóstico de carcinoma inflamatório deve ser simultaneamente clínico e histológico 

(mediante microbiópsia com agulha tipo “tru-cut®” que permite observar a microinvasão 

nos vasos linfáticos da derme). A citologia com agulha fina pode ser indicadora da lesão 

em alguns casos, mas não é o diagnóstico de eleição, nem pode considerar-se como 

diagnóstico definitivo (Ellis e Teitelbaum, 1974; Chang et al., 1998). 

Na cadela, a presença de carcinoma inflamatório da glândula mamária foi descrita 

pela primeira vez há mais de duas décadas (Susaneck et al., 1983). Recentemente, têm sido 

publicados vários trabalhos que permitem avaliar a incidência e as características clínicas e 
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imunohistoquímicas desta neoplasia na espécie canina e que demonstram tratar-se de uma 

entidade clínica própria, diferente dos tumores mamários malignos não carcinoma 

inflamatórios (Pérez-Alenza e Pena, 2001; Pérez-Alenza et al., 2001; Pena et al., 2003a; 

Pena et al., 2003b). 

O diagnóstico de carcinoma inflamatório canino é similar ao descrito para a mulher, 

estabelecendo-se mediante a observação das características clínicas da região mamária 

(dor, edema, eritema e calor) e pode ser confirmado mediante diagnóstico histológico após 

microbiópsia tipo “tru-cut®”. A cirurgia como primeiro tratamento está contra-indicada, 

tal como acontece em medicina humana (Pérez-Alenza et al. 2001; Anderson et al., 2003). 

O carcinoma inflamatório é um tipo de neoplasia muito agressiva. A maioria dos 

animais morre no espaço de um mês após o diagnóstico. A morte, por eutanásia ou natural, 

surge em resultado de perca considerável na qualidade de vida dos animais devido a 

sintomas de anorexia, fraqueza generalizada e dor constante de moderada a forte (Pérez-

Alenza e Pena, 2001). Devido ao carácter fulminante desta doença neoplásica e à curta 

sobrevivência após diagnóstico, estes animais não devem ser considerados em estudos de 

prognóstico (Pérez-Alenza et al., 2001). 

A investigação oncológica no âmbito do prognóstico continua a ser um campo de 

intensa pesquisa e interesse (Morrison, 1998). 

Em medicina veterinária, os estudos de prognóstico são escassos. Para que uma 

determinada característica ou variável possa ser considerada como factor de prognóstico, 

deve ser capaz de predizer o aparecimento de recidivas e de metástases após remissão 

clínica. Por esta razão, nos estudos clínicos prospectivos, as características com valor 

prognóstico devem ser avaliadas em função da sua capacidade para predizer a sobrevida 

livre de doença (SLD, tempo que decorre desde a cirurgia até ao aparecimento de recidivas 

e/ou metástases) e a sobrevida total (ST, tempo que decorre desde a cirurgia até à morte do 

animal) (Pérez-Alenza et al., 2000).  

A maioria dos estudos de prognóstico, realizados em TMC, defende que apenas 

animais com tumores de mama malignos em estádio clínico local e regional devem ser 

incorporados no estudo, ficando excluídos animais em estádio local avançado (incluindo os 

carcinomas inflamatórios) e animais com metástases à distância no momento da cirurgia 

(Pérez-Alenza et al., 1997; Pena et al., 1998; Sonremo, 2003). Nos animais com estádio 

clínico local e regional, a remissão clínica é definida pela data da cirurgia (Pérez-Alenza et 

al., 2000). 
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Nos TMC, têm sido definidas várias características clinicopatológicas como 

indicadoras do comportamento biológico das neoplasias. A idade do animal no momento 

da cirurgia surgiu associada à sobrevida livre de doença e à sobrevida total em alguns 

estudos, com os animais mais velhos a apresentarem uma sobrevida mais pequena, em 

relação a animais de menor idade (Bostock, 1975; Hellmén et al., 1993; Pérez-Alenza et 

al., 1997; Pena et al., 1998). 

A raça dos animais, assim como certas variáveis reprodutivas (estado reprodutivo; 

regularidade do ciclo éstrico; idade ao primeiro cio e história clínica de pseudogestações) 

não parecem afectar o prognóstico dos animais (Schneider et al., 1969; Hellmén et al., 

1993).  

O crescimento rápido e invasivo do tumor, assim como um maior tamanho, são 

características classicamente associadas a uma pior sobrevida, em canídeos com tumores 

de mama malignos (Misdorp e Hart, 1976; Else e Hannant 1979; Kurzman e Gilbertson, 

1986; Hellmén et al., 1993; Pérez-Alenza et al., 1997; Pena et al., 1998). A ulceração 

cutânea do nódulo neoplásico também tem sido associada à malignidade tumoral e é 

considerada um factor independente, fortemente associado com uma pior sobrevida 

(Hellmén et al., 1993; Pérez-Alenza et al., 1997; Pena et al., 1998; Queiroga e Lopes, 

2002). 

O valor prognóstico da presença de metástases nos gânglios linfáticos regionais 

(axilares e/ou inguinais), no momento da cirurgia, já foi confirmado por diversos 

investigadores (Hellmén et al., 1993; Yamagami et al., 1996; Pérez-Alenza et al., 1997; 

Pena et al., 1998; Queiroga e Lopes, 2002; Philibert et al., 2003).  

Nos TMC, o tipo histológico tem surgido associado ao prognóstico em estudos 

recentes (Sarli et al., 2002; Philibert et al., 2003). 

 O estudo histopatológico é de grande importância e traz informação fundamental 

para o prognóstico. Nos TMC, os sarcomas e os carcinossarcomas estão descritos como 

sendo os tipos histológicos de pior prognóstico (Else e Hannant 1979; Hellmén et al., 

1993; Philibert et al., 2003; Sorenmo, 2003), seguidos pelos carcinomas sólidos (Bostock 

1975; Pérez-Alenza et al., 2000). Os tipos histológicos, associados a um melhor 

prognóstico, são os adenocarcinomas em geral (os complexos têm melhor prognóstico do 

que os simples) e os carcinomas “In situ” (Pérez-Alenza et al., 2000). 

Devido à grande variabilidade histológica dos TMC, nem sempre os factores de 

prognóstico, definidos anteriormente, são suficientes para poder predizer o comportamento 
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biológico dos tumores malignos. Nos últimos anos, têm sido investigados novos factores 

de prognóstico que vieram auxiliar os clínicos e os patologistas. Alguns deles, como a 

análise da ploidía do ADN por citometría de fluxo (Hellmén et al., 1993; Pérez-Alenza et 

al., 1995), a determinação dos marcadores de proliferação celular KI-67 (Pena et al., 1998) 

e PCNA (Queiroga e Lopes, 2002) por análise imunohistoquímica; a ausência de 

imunoexpressão de receptores de estrogénio (Nieto et al., 2000) e a detecção da 

imunorreactividade para o p53 (Lee et al., 2004), revelaram-se bons indicadores de 

prognóstico e permitiram alargar o conhecimento biopatológico destas neoplasias. No 

entanto, apesar dos avanços científicos nesta área, continua a ser necessário ampliar o 

conhecimento, principalmente no que respeita à identificação de novos factores 

potencialmente relevantes como alvos terapêuticos.  

Em medicina humana, tem sido alvo de interesse recente, entre outros factores, o 

estudo da expressão da ciclooxigenase -1 e -2 (Cox-1 e Cox-2) em tumores de diferentes 

órgãos (Soslow et al., 2000; Yoshimura et al., 2003); a produção de prolactina (PRL) de 

forma autócrina pelos tumores de mama (Clevenger, 2003) e o envolvimento do eixo 

hormona do crescimento (GH)/factor I de crescimento tipo insulina (IGF-I) no 

desenvolvimento de neoplasias mamárias (Laban et al., 2003). Nos tumores mamários da 

cadela, a informação relativa a estes novos factores é escassa do ponto de vista clínico e 

inexistente do ponto de vista do prognóstico. 

 

Ciclooxigenases 

 

A ciclooxigenase (Cox), conhecida por prostaglandina H-sintetase, controla a 

primeira etapa na síntese de prostaglandinas a partir do ácido araquidónico. A Cox é um 

hemerodímero composto por duas subunidades com aproximadamente 70 kDa e um grupo 

Heme (Smith, 1992). A enzima tem duas propriedades catalíticas (ciclooxigenase e 

peroxidase) que medeiam a conversão do ácido araquidónico numa série de diferentes 

prostanoides (Williams e DuBois, 1996). 

Existem duas isoformas de Cox conhecidas como Cox-1 e Cox-2. Ambas as 

isoenzimas têm 72-kDA, e estão localizadas no retículo endoplasmático e no envelope 

nuclear (Singh e Lucci, 2002). A sua estrutura proteica é semelhante, no entanto, são 

produzidas por diferentes genes e têm funções biológicas distintas (Wilson et al., 2004). A 

Cox-1 é expressa de forma constitutiva em vários tecidos do organismo onde regula 
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funções fisiológicas normais, como a protecção da mucosa gástrica e o controlo da 

agregação plaquetária (DuBois et al., 1998). Em medicina humana, parece haver perca da 

imunoexpressão de Cox-1 no tecido neoplásico mamário em relação ao tecido normal 

(Yoshimura et al., 2003). Em medicina veterinária, a imunoexpressão de Cox-1 foi descrita 

em tecidos normais e em alguns tumores malignos de caninos, nomeadamente carcinomas 

renais (Khan et al., 2000), nasais (Borzacchiello et al., 2004) e mamários (Mohammed et 

al., 2004) não havendo, aparentemente, perca da imunoexpressão nos tumores malignos. 

A expressão da Cox-2, normalmente ausente de células normais, pode ser induzida 

em resposta à acção de factores de crescimento, reacções inflamatórias, promotores 

tumorais e oncogenes (Williams et al., 1999; Howe et al., 2001). Em resposta à expressão 

aumentada de Cox-2, ocorre aumento da produção de prostaglandinas. As prostaglandinas 

têm um papel muito importante em vários processos fisiológicos, actuando como hormonas 

locais (Shingh-Ranger e Mokbel, 2002). As prostaglandinas estimulam a proliferação 

celular (Nolan et al., 1988), tendo sido provado que estimulam, particularmente, a mitose 

de células epiteliais (Bandyopadhyay et al., 1987). 

Em medicina humana, a imunoexpressão de Cox-2 foi detectada em tumores de 

vários órgãos (cólon, pulmão, mama, estômago, cabeça e pescoço, bexiga) (Mohammed et 

al., 1999; Soslow et al., 2000; Ristimaki et al., 2001; Shi et al., 2003; Pannone et al., 

2004).  

No cancro de mama humano, as investigações mais recentes indicam que a Cox-2 

pode estar envolvida na tumorigénese e na progressão desta neoplasia. (Hwang et al., 

1998; Davies et al., 2002; Shim et al., 2003). Foi ainda demonstrado que a expressão 

aumentada de Cox-2 está relacionada com a proliferação celular (Wulfing et al., 2003), 

com a angiogénese e com o aumento da resistência celular à apoptose (Sheng et al., 1998; 

Costa et al., 2002).  

Na espécie canina, a expressão de Cox-2 tem sido investigada em várias neoplasias 

(bexiga, intestino, pele, mucosa nasal, mama) (Khan et al., 2000; Pestilli de Almeida et al., 

2001; McEntee et al., 2002; Doré et al., 2003; Kleiter et al., 2004), no entanto, não foram 

ainda realizados estudos de prognóstico em nenhum tipo de neoplasias em canídeos.  

A Cox-1 e a Cox-2 são os principais alvos terapêuticos dos anti-inflamatórios não 

esteróides (AINEs). Os primeiros estudos experimentais, realizados com modelos animais, 

demonstraram que o tratamento com um inibidor específico da Cox-2, o Colecoxib, 

reduziu o volume de tumores de mama pré-existentes, ao mesmo tempo que diminuiu o 
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risco de desenvolvimento de novos tumores (Harris et al., 2000; Abou-Issa et al., 2001). 

Em medicina humana, ensaios clínicos com o Colecoxib demonstraram resultados 

promissores na prevenção e tratamento no cancro da bexiga, próstata, colon e mama 

(Collet et al., 1999; Sharpe et al., 2000; Basu et al., 2004; Farivar-Mohseni et al., 2004). 

Em medicina veterinária, a administração de Piroxican (inibidor não especifico da Cox-1 e 

Cox-2) a cães com carcinoma de bexiga, induziu a apoptose tumoral e reduziu a 

angiogénese dos tumores invasivos (Knapp et al., 2002), no entanto, não existem estudos 

que avaliem o efeito terapêutico ou preventivo dos inibidores selectivos ou não selectivos 

da Cox-1 e Cox-2 nos tumores de mama de canídeos. 

 

Hormonas hipofisárias (PRL/GH) e IGF-I 

 

Em medicina humana, tem assumido importância crescente o estudo das hormonas 

hipofiárias (PRL e GH) e do IGF-I no cancro de mama (Holly et al., 1999; Clevenger, 

2003). Em medicina veterinária, os trabalhos que investigam o papel das hormonas PRL e 

GH e do factor de crescimento IGF-I, como promotores desta doença, são escassos 

(Rutteman et al., 1989b; van Garderen et al., 1997; Oosterlaken-Dijksterhuis et al., 1999). 

 

Prolactina 

 

A prolactina é sintetizada na forma de uma proteína de 23-kDa pela glândula 

pituitária (Freeman et al., 2000). 

A primeira acção demonstrada para a prolactina foi a lactogénica (Riddle et al., 

1938), no entanto, esta hormona apresenta inúmeras funções biológicas. A prolactina tem 

um papel muito importante no desenvolvimento, crescimento e diferenciação da glândula 

mamária normal nos mamíferos (Freeman et al., 2000). Recentemente foi comprovado em 

estudos experimentais, que esta hormona também pode ser produzida em tecidos 

extrapituitários (cérebro, osso, linfócitos, placenta, glândula mamária), apresentando um 

papel autócrino e/ou parácrino, uma vez que pode actuar como factor de crescimento local, 

neurotransmissor ou imunorregulador (Bole-Feysot et al., 1998). 

Em medicina humana, nos últimos anos, tem assumido importância crescente o 

estudo da hormona prolactina, definida por alguns como a “hormona esquecida” na 

tumorigénese do cancro de mama humano (Vonderhaar, 1998). Alguns dos estudos 
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desenvolvidos, observaram uma relação significativa entre níveis séricos elevados de 

prolactina e um aumento no risco de desenvolvimento de tumores de mama em mulheres 

pré-menopausicas (Wenbo et al., 1997; Hankinson et al., 1999), no entanto, o seu 

envolvimento na indução e progressão do cancro de mama permanecem controversos 

(Ben-Jonathan et al., 1996; Llovera et al., 2000). No ano de 2000, surgiu o primeiro estudo 

de prognóstico que demonstrou existir relação entre a presença de prolactina determinada 

por métodos imunohistoquímicos e uma pior sobrevida em mulheres com cancro de mama 

activo (Bhatavdekar et al., 2000a).  

Em medicina veterinária, apenas um reduzido número de investigadores estudou o 

papel da hormona prolactina nos tumores mamários da cadela. Os primeiros investigadores 

demonstraram a presença de elevados níveis de prolactina na glândula pituitária (Saluja et 

al., 1974) de cadelas com tumores de mama. Também foi demonstrada a presença desta 

hormona, por técnicas de imunohistoquímica, na glândula mamária neoplásica (El Etreby e 

Mahrous, 1979). No início da presente tese de doutoramento, o último estudo publicado 

sobre o papel da prolactina em TMC datava de 1989 (Rutteman et al., 1989b). Nesse 

estudo, os autores analisam os níveis séricos de PRL em cadelas com tumores de mama 

(benignos e malignos) e cadelas saudáveis, não encontrando diferenças entre os diferentes 

grupos de animais. 

Em medicina veterinária, que seja do nosso conhecimento, não há nenhum estudo 

publicado que investigue o valor prognóstico dos níveis séricos e tecidulares da hormona 

prolactina em cadelas com tumores de mama. Os resultados de estudos recentes, realizados 

em medicina humana (Bhatavdekar et al., 2000a; 2000b), impeliram-nos a retomar a 

investigação nos tumores mamários da cadela (Queiroga et al., 2005). 

 
Hormona do crescimento 

 

A GH é uma proteína de 22 kDa com duas pontes dissulfídicas, produzida pela 

hipófise anterior e libertada de forma pulsátil em humanos e animais (Mol et al., 1999). No 

entanto, em alguns animais como o cão, a secreção de GH nem sempre é pulsátil. Nestes 

animais, está demonstrado que o padrão de secreção pulsátil não se verifica quando ocorre 

produção autócrina de GH pela glândula mamária (Kooistra et al., 2000). 

Na espécie humana, a GH pode ser sintetizada em vários locais extra-pituitários, 

incluindo linfócitos, placenta, cérebro e glândula mamária (Liu et al., 1997). Vários 
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estudos demonstraram a presença do receptor de GH na glândula mamária normal e 

neoplásica (Sobrier et al., 1993; Gebre-Medhin et al., 2001; Raccurt et al., 2002). A equipa 

de Mol e colaboradores (1995b) determinou a expressão do gene que codifica a GH na 

glândula mamária, constatando que é idêntico ao gene expresso pela glândula pituitária. 

Alguns estudos demonstraram também aumento do risco de cancro de mama humano, 

associado a níveis séricos elevados de GH (Emerman et al., 1985; Rose et al., 1988; 

Maddox et al., 1992). Muito recentemente, foi demonstrada a relação entre a produção 

autócrina de GH pela glândula mamária e a subsequente aquisição de um fenótipo 

metastásico no cancro de mama humano (Mukhina et al., 2004). No entanto, não 

encontramos registo de estudos que avaliem a relação entre níveis séricos ou tecidulares de 

GH em mulheres com tumores de mama malignos e o prognóstico. 

Em canídeos, o estímulo inicial para a produção autócrina de GH está relacionado 

com os níveis endógenos de progesterona e com a administração exógena de 

progestagénios sintéticos (Selman et al., 1994; Rijnberk e Mol, 1997). A primeira 

evidência de que o tecido mamário dos mamíferos pode produzir GH foi demonstrada em 

cães, onde em resposta à administração de progesterona exógena se desenvolveram sinais 

clínicos de acromegália (Mol et al., 1995a). No entanto, após este estímulo inicial, a partir 

do momento em que se desenvolve a lesão neoplásica mamária, a produção autócrina de 

GH parece tornar-se independente do ambiente hormonal que envolve as células 

neoplásicas (van Garderen et al., 1997; van Garderen e Schalken, 2002). 

Na espécie canina já foi demonstrada a expressão de GH e do seu receptor no 

tecido mamário normal e neoplásico (van Garderen et al., 1997; van Garderen et al., 1999), 

estando aumentada a expressão no tecido neoplásico. Também foram determinados os 

níveis séricos de GH em cadelas com tumores de mama e cadelas saudáveis, não se tendo 

observado diferenças nos vários grupos de animais (Rutteman et al., 1989a). Até ao 

momento, não se realizaram estudos que avaliem a importância prognóstica destas 

determinações nos TMC, pelo que é muito importante continuar a investigação clínica 

nesta área. 

 

IGF-I 

 

O IGF-I é um polipéptido de cadeia simples com 7 kDa que apresenta um alto grau 

de homologia com a insulina. Evidências experimentais mostraram que o IGF-I pode estar 
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envolvido no desenvolvimento normal da glândula mamária, servindo de mediador às 

acções da hormona de crescimento (Walden et al., 1998; Laban et al., 2003). 

No cancro de mama humano, o IGF-I é expressado pelas células do estroma e pelas 

células epiteliais malignas (Yee et al., 1989; Pollak, 1998). Na glândula mamária 

neoplásica, o ácido ribonucleico mensageiro (mARN) do IGF-I está localizado nos 

fibroblastos do estroma que rodeia o epitélio aparentemente normal, o que sugere que o 

IGF-I tem um papel promotor no desenvolvimento desta patologia (Manni et al., 1992; 

Shachdev e Yee, 2001). 

Em relação aos níveis séricos de IGF-I, vários estudos demonstraram aumento do 

risco de cancro de mama, associado a níveis séricos elevados (Hankinson et al., 1998; 

Toniolo et al., 2000, Hankinson e Schernhammer, 2003). Também foi demonstrado que os 

níveis circulantes de IGF-I são superiores em mulheres com tumores de mama do que em 

controlos (Peyrat et al., 1993; Pollak, 1998; Enriori PJ et al., 2003). 

Num estudo publicado em 1995 (Toropainen et al., 1995), foi demonstrado que a 

imunoexpressão de IGF-I estava relacionada com uma pior sobrevida em mulheres com 

cancro de mama. Em anos recentes, também se observou que os níveis séricos de IGF-I são 

superiores em mulheres com cancro de mama metastático, comparativamente a pacientes 

com tumores em estádio clínico local e aos controlos (Coskun et al., 2003). 

Alguns estudos experimentais em medicina humana, apontam para que 

intervenções que reduzam os níveis séricos de IGF-I possam diminuir a proliferação das 

células malignas (Pollak et al., 1990; Huynh et al., 1993; Szepeshazi et al., 2001). Estes 

factos aumentaram o interesse em estudar e desenvolver novas terapias endócrinas que 

tenham por alvo o eixo GH/IGF-I (Waters e Conway-Campbell, 2004). 

Em medicina veterinária, os estudos que investigam o papel do IGF-I nos TMC são 

escassos (Oosterlaken-Dijksterhuis et al., 1999). Que seja do nosso conhecimento, não 

existem estudos que avaliem a relação entre os níveis séricos e/ou tecidulares de IGF-I e o 

prognóstico dos TMC, pelo que é de todo o interesse continuar a investigar o seu papel na 

tumorigénese e na progressão destas neoplasias. 
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1.2. OBJECTIVOS 
 

Foram objectivos desta tese: 

 

1 – Estudar o processo de transformação neoplásica da mama da cadela, através da 

determinação do significado prognóstico de elementos anatomoclínicos e morfológicos 

convencionais e da avaliação da importância e significado biológico de alguns dos factores 

intervenientes: ciclooxigenase -1 e -2 (Cox-1 e -2); prolactina (PRL); hormona do 

crescimento (GH); factor I de crescimento tipo insulina (IGF-1). 

 

2 – Avaliar o significado prognóstico das alterações encontradas, bem como 

perspectivar a sua eventual aplicação futura no diagnóstico e no tratamento.  

 

3 – Utilizar vários produtos (tecidos, homogeneizado de tecidos, soro) e diversas 

técnicas e metodologias de investigação (imunohistoquímica; técnicas imuno e 

radioimunoenzimáticas – ELISA e RIA; diferentes métodos de análise estatística) com o 

objectivo de aumentar a experiência e ter mais abertura para dar continuidade à 

investigação em curso e programar novos projectos de investitgação, a realizar no futuro. 
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2.1. INTRODUÇÃO 
 

As ciclooxigenases 1 e 2 são enzimas que catalizam a síntese de prostaglandinas a 

partir do ácido araquidónico (Smith, 1992; Williams e DuBois, 1996; Vane et al., 1998). 

O papel da Ciclooxigenase-1 (Cox-1) é classicamente definido como sendo 

constitutivo em medicina humana (Dubois et al., 1998), no entanto, em canídeos, alguns 

estudos descrevem a permanência da sua expressão nos tumores malignos (Borzacchiello 

et al., 2004; Mohammed et al., 2004). 

A imunoexpressão de Ciclooxigenase-2 (Cox-2) tem sido determinada em vários 

tumores epiteliais de humanos (Zimmermann et al., 1999; Landen et al., 2003; Watanabe 

et al., 2003; Yoshimura et al., 2003; Mann e DuBois, 2004; Xiong et al., 2005). Os estudos 

publicados em caninos, embora escassos, sugerem que a expressão desta isoenzima possa 

estar relacionada com a malignidade tumoral, tal como observado em humanos (Khan et 

al., 2000; Pestili de Almeida et al., 2001; McEntee et al., 2002; Kleiter et al., 2004). 

Nos tumores mamários da cadela, a imunoexpressão de Cox-1 foi identificada 

numa pequena série de tumores mamários malignos (Mohammed et al., 2004). Em relação 

à expressão de Cox-2, foi determinada em adenomas (Doré et al., 2003) e 

adenocarcinomas (Doré et al., 2003; Mohammed et al., 2004), não estando descrita a sua 

expressão em outros tipos histológicos. 

Os tumores mamários da cadela são muito heterogéneos do ponto de vista 

histológico e comportamental. A investigação da expressão de Cox-1 e Cox-2 em vários 

tipos histológicos, é necessária e contribui para o aprofundar de conhecimentos acerca do 

papel da ciclooxigenase na patogénese destas neoplasias. 

O objectivo deste estudo foi caracterizar a expressão de Cox-1 e Cox-2 na mama 

normal, em lesões hiperplásicas/displásicas e em tumores mamários benignos e malignos. 
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2.2. MATERIAL E MÉTODOS  
 

2.2.1. Material analisado 
 

Para este trabalho, foram utilizados 66 nódulos mamários. Os tumores foram 

recebidos no Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), no período compreendido entre Janeiro de 2002 e Julho de 

2003. O material era proveniente de duas clínicas privadas e do Hospital Veterinário da 

UTAD. 

 

 

2.2.2. Estudo histopatológico 
 

Todos os tumores foram fixados por imersão, em formol tamponado a 10%. Foram 

examinados cuidadosamente, tendo-se registado o número de nódulos e seleccionado as 

áreas de corte, evitando-se as zonas necróticas. Em seguida, cada peça foi incluída em 

parafina sintética. Após a inclusão, efectuaram-se cortes de 3 µm de espessura de cada 

tumor num micrótomo de rotação Leica® 20035. Os cortes foram colados em lâminas 

revestidas de gelatina. Posteriormente, foram desparafinados em xilol, hidratados numa 

série decrescente de álcoois, e realizou-se a coloração de hematoxilina-eosina para 

posterior diagnóstico histopatológico. 

O diagnóstico histopatológico foi realizado de acordo com a classificação da OMS 

para tumores mamários caninos (Misdorp et al., 1999), no laboratório de Histopatologia da 

UTAD. 
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2.2.3. Estudo imunohistoquímico 

 

2.2.3.1. Detecção imunohistoquímica de Cox-1 e Cox-2 

 

Efectuou-se a análise imunohistoquímica em cortes de 3 µm de espessura, 

colados em lâminas revestidas de gelatina. A expressão das proteínas em estudo foi 

avaliada pelo método indirecto da estreptavidina-biotina-peroxidase.  

Após desparafinação e hidratação, no caso da Cox-1, não foi realizado qualquer 

pré-tratamento para recuperação antigénica. No caso da Cox-2, submetemos as 

preparações a tratamento térmico em microondas (lâminas imersas em solução de extran 

a 0,05% em água destilada) durante 20 minutos a 750 W. 

A inibição das peroxidases endógenas efectuou-se com peróxido de hidrogénio a 

3% em água destilada, durante 30 minutos. O peróxido de hidrogénio em excesso foi 

removido com 3 lavagens em tampão fosfato salino (PBS). Os cortes foram então 

incubados durante 30 minutos com soro normal de porco no caso da Cox-1 (X0901, 

Dako) ou soro normal de coelho no caso da Cox-2 (X0902, Dako), diluídos a 1:5. 

Posteriormente, procedeu-se à incubação com o anticorpo policlonal anti-Cox-1 (cat. 

No. PG27, Oxford Biomedical Research Inc, Oxford, diluído a 1:100 em PBS) e com 

o anticorpo monoclonal anti-Cox-2 (Clone 33, Transduction Laboratories, Lexington, 

KY, diluído a 1:40em PBS) por um período de 16 horas a 4°C.  

Após lavagem com PBS, procedeu-se à incubação com o respectivo anticorpo 

secundário (E0353, Dako, 1:500, no caso do anticorpo policlonal anti Cox-1; e E0354, 

Dako, 1:400, no caso do anticorpo monoclonal anti Cox-2) durante 30 minutos à 

temperatura ambiente. Seguiu-se nova lavagem com PBS, após a qual as lâminas foram 

incubadas com o complexo Streptavidin Peroxidase (TS-125-HR, labvision 

Corporation) com tempo de incubação de 10 minutos. A revelação foi realizada por 

incubação das lâminas durante 10 minutos em tetrahidrocloridro de 3’-diaminobenzina 

preparado em PBS, ao qual se adicionou peróxido de hidrogénio numa concentração de 

0,01%.  

O contraste nuclear foi obtido por coloração com Hematoxilina de Gill. Nas 

lâminas usadas para controlo, o anticorpo primário foi substituído por tampão PBS. 
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Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de Histopatologia da 

UTAD. 

 

 

2.2.3.2. Avaliação da imunorreactividade 

 

A imunorreactividade foi avaliada sem conhecimento do respectivo diagnóstico 

histopatológico e por dois observadores. A avaliação da imunorreactividade baseou-se na 

determinação de um índice, segundo um método semi-quantitativo previamente descrito 

(Soslow et al., 2000; Doré et al., 2003). O índice de imunoreactividade foi calculado, 

combinando uma estimativa da percentagem de células imunorreactivas (definida por grau 

de imunorreactividade) com uma estimativa da intensidade de marcação (definida por 

intensidade de marcação) como se descreve em seguida: 

 

a) Grau de imunorreactividade (GI) 

 

As amostras foram classificadas em função da percentagem de células 

imunorreactivas em: 

Zero – Ausência de marcação; 

Um – 1-10% de células marcadas; 

Dois – 11-50% células marcadas;  

Três – 51-80% de células marcadas  

Quatro – 81-100% células marcadas como.  

 

b) Intensidade da marcação (Int. Marcação) 

 

As amostras foram classificadas em função da intensidade de marcação em: 

Zero – Negativo; 

Um (+) – Intensidade fraca; 

Dois (++) – Intensidade moderada; 

Três (+++) – Intensidade forte. 
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c) Índice de imunorreactividade 

 

Para se obter o índice de imunorreactividade (Índice de IR), multiplicou-se o grau 

de imunorreactividade pela intensidade de marcação, empregando-se a seguinte fórmula: 

 

Índice de IR = GI x Int. Marcação 

 

Os tumores foram classificados em baixo, moderado e elevado índice de 

imunorreactividade, para realização de alguns testes estatísticos, de acordo com o seguinte 

critério:  

 

Baixa imunorreactividade – Índice IR ≤4;  

Moderada imunorreactividade – Índice IR ≥ 5 e ≤ 8; 

Elevada imunorreactividade – Índice IR ≥ 9.  

 

 

2.2.4. Análise estatística 
 

A análise estatística foi realizada usando o sistema SPSS (Statistical Pachage for 

the Social Sciences, Chicago, IL, EUA), versão 12.0. Foi usado o teste de U-Mann-

Whitney a fim de analisar as frequências de expressão da Cox-1 e -2 nos tumores benignos 

e malignos. Utilizamos o teste do Qui-quadrado para analisar as diferenças nas expressões 

de Cox-1 e Cox-2 entre tumores benignos e malignos, após categorização em grupos de 

baixo, moderado e elevado índice de imunorreactividade. Os valores obtidos foram 

considerados significativos para valores de p<0,05. 
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2.3. RESULTADOS 

 

Neste estudo, analisámos 66 nódulos mamários e 4 glândulas mamárias normais 

usadas como controlo. O diagnóstico histopatológico revelou 6 lesões 

hiperplásicas/displásicas; 21 tumores benignos e 39 tumores malignos. Na tabela 2.1, estão 

descritos os diferentes tipos histológicos observados.  
 
 
Tabela 2.1: Classificação histopatológica das amostras incluídas neste estudo 

Diagnóstico histológico Número de amostras 
Glândula mamária normal 4 
Lesões hiperplásicas/displásicas  6 
  
Tumores benignos  
Adenoma simples 5 
Adenoma complexo 8 
Adenoma papilar 3 
Tumor misto benigno 5 
Total 21 
  
Tumores malignos  
Carcinoma “In situ” 2 
Carcinoma complexo 9 
Carcinoma tubulopapilar 14 
Carcinoma tubular 6 
Carcinoma de células escamosas 2 
Carcinoma sólido 3 
Carcinossarcoma 3 
Total 39 

 

 

 

2.3.1. Imunorreactividade na glândula mamária normal 
 

A imunoexpressão de Cox-1 foi detectada no citoplasma da maioria das células 

epiteliais com intensidade moderada a forte.  

A positividade para a Cox-2 foi observada em algumas células epiteliais (< 10% 

das células) em 2 dos 4 casos analisados. A imunorreactividade foi focal, com intensidade 

fraca a moderada. 
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2.3.2. Imunorreactividade nas células do infiltrado inflamatório 

 
Observou-se presença de infiltrado inflamatório do tipo mononuclear em 20 das 60 

amostras analisadas (33,3% dos casos).  

As células mononucleares do infiltrado marcaram de forma focal (<10% das 

células) e com intensidade de marcação fraca a moderada tanto para a Cox-1 como para a 

Cox-2. A imunorreactividade, quando presente, foi observada no citoplasma de 

macrófagos e linfócitos. 

Para a Cox-1, foi observada imunorreactividade em 17 dos 20 casos (85%). Para a 

Cox-2, a imunoreactividade foi observada em 12 casos (60%).  

 

 

2.3.3. Imunorreactividade em hiperplasias/displasias e nos tumores 

benignos  
 

A tabela 2.2 descreve de forma pormenorizada os índices de imunorreactividade em 

todas as hiperplasias e tumores benignos analisados. 
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Tabela 2.2: Imunoexpressão da Cox-1 e Cox-2 e correspondente Índice de IR em hiperplasias/displasias e 
tumores benignos     

 
Cox-1 Cox -2 Caso 

Nº Tipo histológico 
Grau Intensidade 

Cox-1 
Índice Grau Intensidade 

Cox-2 
Índice 

1 Hiperplasia lobular 3 + 3 2 ++ 4 
2 Hiperplasia lobular 2 ++ 4 3 + 3 
3 Hiperplasia lobular 3 ++ 6 3 + 3 
4 Hiperplasia lobular 3 +++ 9 3 ++ 6 
5 Hiperplasia ductal 3 ++ 6 0 0 0 
6 Hiperplasia ductal 3 ++ 6 0 0 0 
7 Adenoma complexo 4 +++ 12 3 + 3 
8 Adenoma complexo 3 +++ 9 4 + 4 
9 Adenoma complexo 3 ++ 6 2 +++ 6 

10 Adenoma complexo 3 +++ 9 3 ++ 6 
11 Adenoma complexo 3 ++ 6 2 ++ 4 
12 Adenoma complexo 4 +++ 12 3 ++ 3 
13 Adenoma complexo 3 +++ 9 4 + 4 
14 Adenoma complexo 3 +++ 9 3 ++ 6 
15 Adenoma complexo 3 +++ 9 2 ++ 4 
16 Adenoma papilar 3 +++ 9 2 ++ 4 
17 Adenoma papilar 2 + 2 2 + 2 
18 Papiloma ductal 3 +++ 9 3 + 3 
19 Adenoma simples 4 + 4 2 ++ 4 
20 Adenoma simples 3 ++ 6 3 + 3 
21 Adenoma tubular 2 +++ 6 2 ++ 4 
22 Adenoma tubular 2 ++ 4 2 ++ 4 
23 Adenoma tubular 2 + 2 4 ++ 8 
24 Tumor misto benigno 3 ++ 6 2 ++ 4 
25 Tumor misto benigno 3 +++ 9 2 ++ 4 
26 Tumor misto benigno 3 +++ 9 3 +++ 9 
27 Tumor misto benigno 3 +++ 9 4 ++ 8 

 

 

2.3.3.1. Imunorreactividade em hiperplasias/displasias mamárias 

 

As hiperplasias/displasias apresentaram índices de Cox-1 e Cox-2 que variaram de 

3 a 6 e de 0 a 6, respectivamente. A imunomarcação foi sempre citoplasmática para as duas 

isoenzimas. As lesões de hiperplasia ductal apresentaram imunorreactividade à Cox-1 

(fig.2.1), mas não expressaram marcação pela Cox-2 (fig. 2.2). Em 2 casos de hiperplasia 

lobular, observaram-se áreas focais (<10% células) com marcação de forte intensidade, 

apesar da maioria das células revelarem imunoexpressão de Cox-2 de intensidade 

moderada. 
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         Fig. 2.1. Hiperplasia ductal. Imonorreactividade para a Cox-1. Estalão = 40 µm. 
 
 

 
    Fig. 2.2. Hiperplasia ductal. Ausência de imunorreactividade para a Cox-2. Estalão = 40 µm. 
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2.3.3.2. Imunorreactividade em tumores benignos  

 

2.3.3.2.1. Imunorreactividade para a Cox-1 

 

A expressão de Cox-1 em tumores benignos foi citoplasmática e apresentou um 

padrão de marcação homogéneo nos diferentes tipos celulares (células epiteliais, 

mioepiteliais, condroblastos e células do estroma) (fig. 2.3 e 2.4). Não se registaram 

diferenças significativas no padrão de marcação nos diferentes tipos histológicos. 

Em 15 tumores benignos estavam presentes lóbulos de glândula mamária sem 

alterações, anexos ao tumor. Foi observada positividade nas células epiteliais em todos os 

casos. A imunomarcação foi citoplasmática com intensidade semelhante à observada nas 

células neoplásicas e expressa por mais de 50% das células epiteliais.  

 

 
      Fig.2.3. Adenoma complexo. Imunorreactividade para a Cox-1. Estalão = 40 µm. 
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     Fig.2.4. Imunorreactividade para a Cox-1 na cartilagem de um tumor misto benigno. Estalão = 40 µm. 
 

 

2.3.3.2.2. Imunorreactividade para a Cox-2 

 

Em tumores benignos de tipo complexo (n=9) e nos tumores mistos benignos (n=4), 

a expressão de Cox-2 foi sempre mais intensa no componente epitelial. As células 

mioepiteliais marcaram em 11/13 (84,6%) casos, revelando imunomarcação de intensidade 

fraca a moderada e com padrão focal na maioria dos casos. Pontualmente, observaram-se 

áreas de marcação difusa mas sem alteração na intensidade de marcação. Nos tumores em 

que estava presente a formação de cartilagem (n=7), os condroblastos foram sempre 

positivos para a Cox-2 com uma intensidade de marcação variável (fraca em 4 casos, 

moderada em 2 casos e intensa em 1 caso). 

Em tumores benignos do tipo simples (n=8), o padrão de marcação manteve-se 

predominante nas células epiteliais, principalmente nas de localização luminal (fig. 2.5). 

As células mioepiteliais basais foram negativas. Em 3 dos 8 casos observou-se positividade 

focal de intensidade fraca a moderada em elementos do estroma. 

O padrão de marcação da Cox-2 variou nos diferentes tipos histológicos. Por vezes, 

observamos áreas focais de forte intensidade de expressão. A presença destas áreas foi 
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mais frequente em tumores de tipo tubulopapilar simples e nas áreas epiteliais dos tumores 

mistos benignos.  

 

 
       Fig. 2.5. Adenoma simples.Imunorreactividade para a cox-2. Estalão = 60 µm. 
 

 

A imunoexpressão para a Cox-2 nos lóbulos mamários aparentemente normais, 

anexos aos tumores benignos, foi observada em 5 dos 15 casos (33,3% dos casos). A 

imunomarcação surgiu de forma focal (< 10 das células epiteliais) com intensidade de 

marcação similar ou inferior à das células neoplásicas. 

 

 

2.3.4. Imunorreactividade nos tumores malignos 
 

Foi possível detectar a imunoexpressão para a Cox-1 e Cox-2 em todos os tumores 

malignos (n=39). A imunorreactividade para a Cox-1 revelou um padrão de marcação 

citoplasmático granular e de distribuição homogénea nos diferentes tipos celulares. A 

marcação pela Cox-2 não obedeceu a um padrão único, revelando heterogeneidade de 

marcação nos diferentes tipos histológicos.  
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A tabela 2.3 descreve de forma pormenorizada os índices de imunorreactividade em 

todos os tumores malignos analisados.  

 
Tabela 2.3: Expressão de Cox-1 e -2 e respectivos Índices de IR nos tumores malignos 

Cox-1 Cox-2 Caso 
Nº Tipo histológico 

Grau Intensid 
Cox-1 
Índice Grau Intensid 

Cox-2 
Índice 

1 Carcinoma complexo 2 +++ 6 3 ++ 6 
2 Carcinoma complexo 4 +++ 12 3 +++ 9 
3 Carcinoma complexo 3 +++ 9 3 ++ 6 
4 Carcinoma complexo 2 ++ 4 3 +++ 9 
5 Carcinoma complexo 3 +++ 9 3 +++ 9 
6 Carcinoma complexo 2 ++ 4 4 + 4 
7 Carcinoma complexo 3 +++ 9 2 ++ 4 
8 Carcinoma complexo 3 ++ 6 2 +++ 6 
9 Carcinoma complexo 3 +++ 9 3 +++ 9 

10 Carc. cel. escamosas 3 ++ 6 4 +++ 12 
11 Carc. cel. escamosas 4 +++ 12 4 +++ 12 
12 Carcinoma sólido 2 ++ 4 3 ++ 6 
13 Carcinoma sólido 2 +++ 6 4 +++ 12 
14 Carcinoma sólido 3 +++ 9 3 +++ 9 
15 Carc. tubulopapilar 3 ++ 6 3 ++ 6 
16 Carc. tubulopapilar 2 +++ 6 3 +++ 9 
17 Carc. tubulopapilar 3 +++ 9 4 ++ 8 
18 Carc. tubulopapilar 2 +++ 6 2 +++ 6 
19 Carc. tubulopapilar 4 +++ 12 4 ++ 8 
20 Carc. tubulopapilar 4 +++ 12 4 +++ 12 
21 Carc. tubulopapilar 3 +++ 9 4 ++ 8 
22 Carc. tubulopapilar 3 +++ 9 3 +++ 9 
23 Carc. tubulopapilar 3 +++ 9 3 ++ 6 
24 Carc. tubulopapilar 2 ++ 4 3 +++ 9 
25 Carc. tubulopapilar 3 +++ 9 3 +++ 9 
26 Carc. tubulopapilar 3 ++ 6 3 +++ 9 
27 Carc. tubulopapilar 3 +++ 9 3 ++ 6 
28 Carc. tubulopapilar 3 ++ 6 3 +++ 9 
29 Carcinoma tubular 3 +++ 9 3 +++ 9 
30 Carcinoma tubular 3 +++ 9 4 +++ 12 
31 Carcinoma tubular 4 ++ 8 3 ++ 6 
32 Carcinoma tubular 2 +++ 6 3 +++ 9 
33 Carcinoma tubular 4 +++ 12 3 +++ 9 
34 Carcinoma tubular 3 ++ 6 4 ++ 8 
35 Carcinossarcoma 4 +++ 12 4 +++ 12 
36 Carcinossarcoma 3 +++ 9 4 +++ 12 
37 Carcinossarcoma 4 ++ 8 3 +++ 9 
38 Carc. Ductal  in situ 3 +++ 9 4 ++ 8 
39 Carc. Ductal  in situ 3 +++ 9 3 +++ 9 

Carc. (Carcinoma) 
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2.3.4.1. Imunorreactividade para a Cox-1 

 

A expressão de Cox-1 nos tumores malignos apresentou um padrão de marcação 

homogéneo nos diferentes tipos celulares (células epiteliais, mioepiteliais, condroblastos e 

células do estroma). Não se registaram diferenças significativas no padrão de marcação nos 

diferentes tipos histológicos (fig. 2.6).  

 

 
          Fig. 2.6. Carcinoma tubular. Imunorreactividade para Cox-1. Estalão = 60 µm. 

 

Em 19 tumores malignos, havia glândula mamária aparentemente normal anexa ao 

tumor, em 16 casos foi observada expressão para a Cox-1. A imunomarcação foi 

citoplasmática e surgiu de forma homogénia nas células epiteliais. 

 

 

2.3.4.2. Imunorreactividade para a Cox-2 

 

A expressão da Cox-2 foi citoplasmática e granular. A presença de grânulos foi 

mais evidente nos tumores malignos, verificando-se por vezes uma distribuição assimétrica 

com localização preferencial nas regiões celulares apicais. Em alguns tumores (14/39), foi 
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possível detectar marcação no envelope nuclear (fig. 2.7), e em 3 casos (2 

carcinossarcomas e 1 carcinoma sólido) a marcação nuclear foi intensa (fig 2.8). 

Nos tumores malignos de tipo simples (n=26), a marcação foi mais intensa nas 

células epiteliais de localização luminal (fig. 2.9). Alguns componentes do estroma de 

aspecto fusiforme revelaram ocasionalmente reactividade focal. Nos carcinomas com 

metaplasia de células escamosas, as áreas de metaplasia escamosa marcaram de forma 

homogénea e com forte intensidade (fig. 2.10). 

Nos carcinomas complexos, a expressão da Cox-2 foi detectada nas áreas simples e 

complexas. Sempre que se observou formação de cartilagem (n=6), os condroblastos 

revelaram imunoexpressão para a Cox-2. A intensidade de marcação foi moderada em 4 

casos e forte em 2 casos. 

Nos carcinossarcomas, as áreas carcinomatosas e sarcomatosas revelaram 

imunorreactividade intensa e homogénia (fig. 2.11 e 2.12). 

Nos dois casos de carcinoma ductal “in situ”, verificámos uma expressão 

citoplasmática granular e um índice de imunorreactividade elevado. 

A Cox-2 também foi expressa pelos lóbulos mamários de aparência normal, anexos 

a tumores malignos em 10 de 19 casos (52,6%). A imunomarcação surgiu de forma 

multifocal (10 a 50% das células), com intensidade de marcação similar à das células 

neoplásicas. 

 
         Fig. 2.7. Aspecto da marcação citoplasmática granular e no envelope nuclear. Carcinoma tubular.           
                        Imunorreactividade para a Cox-2. Estalão = 12 µm. 
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  Fig. 2.8. Aspecto de marcação nuclear. Carcinoma sólido. Imunorreactividade para a Cox-2. Estalão = 12 µm. 
 
 

 
      Fig. 2.9. Carcinoma tubulopapilar. Imunorreactividade para a  Cox-2. Estalão = 60 µm. 
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        Fig. 2.10. Área de metaplasia escamosa. Imunorreactividade para a Cox-2. Estalão = 20 µm. 
 

 

 
     Fig. 2.11. Carcinossarcoma  (área carcinomatosa). Imunorreactividade para a Cox-2. Estalão = 40 µm. 
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    Fig. 2.12. Carcinossarcoma  (área sarcomatosa).  Imunorreactividade para a Cox-2. Estalão = 40 µm. 
 

 

2.3.5. Análise comparativa entre tumores benognos e malignos 
 

2.3.5.1. Diferenças na imunoexpressão de Cox-1 e Cox-2 entre tumores 

benignos e malignos 

 

Quando analisámos as diferenças de expressão da Cox-1 e Cox-2 entre tumores 

benignos e malignos, observámos que em relação à expressão de Cox-1, não há diferenças 

significativas (tabela 2.4). Em relação à imunorreactividade para a Cox-2, esta foi 

notoriamente mais intensa nos tumores malignos em relação aos tumores benignos (tabela 

2.5). 

 
    Tabela 2.4: Imunorreactividade para a Cox-1 entre tumores benignos e malignos 

 Grupo n Média índices Soma Total p 

Benignos 27 30,24 816,50 
Cox-1 

Malignos 39 35,76 1394,50 
0,227 
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    Tabela 2.5: Imunorreactividade para a Cox-2 entre tumores benignos e malignos 

 Grupo n Média índices Soma Total p 

Benignos 27 16,02 432,50 
Cox-2 

Malignos 39 45,60 1778,50 
<0,001 

 

 

 

2.3.5.2. Diferenças na imunoexpressão de Cox-1 e Cox-2 entre tumores 

benignos e malignos após categorização dos tumores em grupos de 

baixa, moderada e elevada imunoreactividade 

 

Para realizar esta análise, agrupámos os tumores em grupos de baixo, moderado e 

elevado índice de imunoreactividade, segundo categorias descritas em material e métodos.  

Nos gráficos seguintes podemos observar a distribuição dos diferentes grupos nos 

tumores benignos e malignos, quer  para  a  imunoexpressão da Cox-1 como para a de 

Cox-2. 

Em relação à Cox-1, observámos que a distribuição foi relativamente semelhante 

entre tumores benignos e malignos (gráfico 2.1). 

 
        Gráfico 2.1: Diferença na imunoexpressão de Cox-1 entre tumores benignos e malignos 
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Em relação à imunoexpressão de Cox-2, os tumores malignos apresentam um 

número de casos de imunorreactividade elevada significativamente superior em relação ao 

observado nos tumores benignos (p<0,01) (gráfico 2.2).  

 
            Gráfico 2.2: Diferença na imunoexpressão de Cox-2 entre tumores benignos e malignos 
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2.4. DISCUSSÃO 

 
O estudo da expressão de Cox-1 e Cox-2 nos tumores mamários da cadela não é 

muito comum. Em caninos, encontramos registo de dois estudos publicados recentemente: 

Doré e colaboradores (2003) descreveram a expressão de Cox-2 em adenomas e 

adenocarcinomas e a equipa de Mohamed (Mohamed et al., 2004) investigou a expressão 

de Cox-1 e Cox-2 numa pequena série de carcinomas mamários (n=11). Os nossos 

resultados demonstram que a expressão das duas isoenzimas está presente em outros tipos 

histológicos benignos e malignos, nomeadamente nos tumores mistos benignos e nos 

carcinossarcomas. 

Neste estudo, a expressão de Cox-1 foi detectada em todas as amostras analisadas, 

incluindo a glândula mamária normal. A expressão de Cox-2 foi detectada em 96% dos 

tumores benignos e hiperplasias e em 100% dos tumores malignos.  

A glândula mamária normal revelou marcação focal para a Cox-2 (em 2 de 4 casos) 

em células epiteliais aparentemente normais. A marcação pela Cox-2 em tecidos normais 

já foi descrita previamente na mucosa nasal de caninos (Kleiter et al., 2004) e na glândula 

mamária normal da cadela (Mohamed et al., 2004). A presença desta imunorreactividade 

focal poderá significar que em pequena percentagem, a Cox-2 está presente de forma 

constitutiva nos tecidos normais dos canídeos.  

Os nossos resultados demonstram, de forma clara, que a Cox-1 e a Cox-2 são 

expressas pelos tumores de mama da cadela. Observámos que a imunoexpressão de Cox-1 

foi ubiquitária sem diferenças significativas entre tumores benignos e malignos (p= 0,227). 

A imunoexpressão de Cox-2 foi nitidamente mais intensa nos tumores malignos em relação 

aos benignos, com uma diferença estatisticamente significativa (p<0,001). 

Como referido anteriormente, os tumores malignos apresentaram uma 

imunomarcação para a Cox-2 muito superior à dos tumores benignos. Neste estudo, os 

carcinomas de células escamosas e os carcinossarcomas, apresentaram em todos os casos 

índices de Cox-2 muito elevados. Estes tipos histológicos são classicamente considerados 

como muito agressivos e com mau prognóstico devido à grande facilidade em 

metastizarem. No cancro de mama humano, a expressão aumentada de Cox-2 tem sido 

relacionada com pior prognóstico e com a presença de metástases (Denkert et al., 2004). O 

facto da imunoexpressão para a Cox-2 ser superior nos tumores malignos, e nestes ser mais 

elevada em tumores classicamente definidos como de maior agressividade, pode constituir 
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evidência de que a marcação pela Cox-2 está relacionada com a malignidade tumoral nos 

tumores de mama da cadela, tal como observado em outros estudos em humanos (Costa et 

al., 2002; Kirkpatrick et al., 2002; Hazar et al., 2004) e animais (Liu et al., 2001; Beam et 

al., 2003; Borzacchiello et al., 2003).  

Este estudo apresenta informação pioneira acerca da expressão de Cox-2 no 

carcinoma ductal “in situ” (DCIS). As lesões de DCIS apresentaram um índice de Cox-2 

elevado, o que sugere que a expressão desta isoenzima possa constituir um evento precoce 

na carcinogénese mamária em caninos, como observado no cancro de mama da mulher 

(Half et al., 2002; Koki et al., 2002; Shim et al., 2003; Boland et al., 2004).  

Alguns tumores malignos revelaram marcação perinuclear e nuclear intensa para a 

Cox-2. Este padrão de marcação não está descrito na mama neoplásica da cadela, no 

entanto, a marcação perinuclear já foi observado na mama neoplásica da mulher (Ristimaki 

et al., 2001) e em outros tumores de caninos (McEntee et al., 2002; Borzacchiello et al., 

2004). A presença de marcação perinuclear pode ser justificada pela localização da Cox-2 

a nível do envelope nuclear (Morita et al., 1995), no entanto, no nosso estudo, este padrão 

de marcação foi exclusivo dos tumores malignos. A presença de marcação nuclear deixa 

antever a possibilidade de haver translocação da proteína para o núcleo ou eventualmente 

da sua síntese poder ocorrer no próprio núcleo, em TMC malignos de maior agressividade. 

Neste trabalho, verificámos imunoexpressão para a Cox-1 e Cox-2 em células do 

infiltrado mononuclear e em outras células do estroma tanto em tumores benignos como 

em malignos. Este aspecto não está descrito nos tumores mamários de caninos. Em 

humanos foi referido em tumores de mama, cólon e pulmão (Hwang et al., 1998; Vane et 

al., 1998; Bamba et al., 1999) e em caninos foi observado em tumores intestinais (McEntee 

et al., 2002).  

A presença de imunorreactividade nas células do estroma poderá significar que as 

células neoplásicas libertam factores que estimulam a expressão de Cox-1 e Cox-2 nestas 

células (Hwang et al., 1998). Pensa-se que as prostaglandinas produzidas pelas células do 

estroma actuem no tumor de forma parácrina inibindo a apoptose (Tsujii e DuBois, 1995; 

Sheng et al., 1998; Sawaoka et al., 1999; Jabbour et al., 2002) e estimulando a 

angiogénese tumoral (Soslow et al., 2000; Sheehan et al., 2005). Por sua vez, as 

prostaglandinas produzidas pelas células neoplásicas poderão actuar como moduladores no 

processo de comunicação entre as células transformadas e os elementos do estroma, que 
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são fundamentais para suportar o crescimento do tumor e facilitar a progressão das células 

metastáticas (Soslow et al., 2000). 

Na mama normal anexa a tumores malignos, a presença de imunorreactividade para 

a Cox-2 foi superior, em grau e intensidade, comparativamente à expressão observada na 

mama normal anexa a tumores benignos. A imunoexpressão para a Cox-2 poderá estar 

relacionada com uma maior probabilidade de surgirem novas lesões neoplásicas na 

vizinhança da neoplasia estabelecida e pode indicar que as células aparentemente normais 

já sofreram processo de activação neoplásica (Soslow et al., 2000).  

A expressão da Cox-2 não esteve restrita aos tumores malignos, observando-se em 

lesões benignas e em lesões pré-neoplásicas como as hiperplasias.  

Os tumores benignos expressaram menos Cox-2 que os malignos. No entanto, 

alguns casos apresentaram um índice de imunorreactividade elevado (2 tumores mistos 

benignos e 1 adenoma tubular atingiram um índice de Cox-2 ≥8). Sabe-se que algumas 

lesões mamárias benignas da cadela podem progredir para a malignidade (Sorenmo et al., 

2003). A expressão aumentada de Cox-2 poderá ajudar a definir esse subgrupo de tumores 

que, ao apresentarem maior instabilidade genética, poderão expressar em simultâneo esta 

isoenzima (Bauer et al., 2000).  

Neste estudo, a análise dos diferentes tipos histológicos permitiu-nos comprovar 

que a marcação pela Cox-2 é mais intensa nos tumores malignos classicamente 

considerados como sendo os de fenótipo mais agressivo.  

A Cox-1 e Cox-2 são os principais alvos terapêuticos dos anti-inflamatórios não 

esteroides (AINE) (Howe et al., 2001; Dang et al., 2002; Davies et al., 2002). Apesar dos 

tumores mamários da cadela serem muito heterogéneos, a expressão marcadamente 

aumentada da Cox-2 nos tumores malignos em relação aos benignos, constitui um dado 

encorajador para o uso terapêutico destas drogas, especialmente dos inibidores específicos 

da Cox-2.  

O nosso trabalho destaca a necessidade de se realizarem estudos terapêuticos que 

avaliem o benefício clínico do uso dos inibidores da Cox-1 e Cox-2, em cadelas com 

tumores de mama malignos. 
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Capítulo 3 
 

Determinação dos níveis tecidulares de Cox-2 por métodos 

imunoenzimáticos nos tumores de mama da cadela: Relação 

com características clinicopatológicas. 
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3.1. INTRODUÇÃO 
 

Os tumores mamários da cadela (TMC), em 40 a 50% dos casos são malignos. 

Dentro dos tumores malignos, o tumor mais agressivos é o denominado carcinoma 

inflamatório (CI). Os TMC têm sido propostos como modelo comparativo para o estudo do 

cancro de mama da mulher (Misdorp, 1996; Vail e MacEwen, 2000). Recentemente, o CI 

também foi proposto como modelo natural para estudar o carcinoma inflamatório mamário 

humano (Pena et al., 2003a). 

O carcinoma inflamatório mamário humano é a forma mais agressiva e letal de 

cancro de mama (Chang et al., 1998; Tavassoli, 1999; Kleer et al., 2000; Cristofanilli et 

al., 2001). O carcinoma inflamatório da cadela também é um tipo especial de tumor 

mamário, extremamente agressivo e de muito mau prognóstico, que apresenta 

características clínicas e histológicas similares à da correspondente doença humana 

(Susanek et al., 1983; Pérez-Alenza et al., 2001). A pesquisa de novas modalidades 

terapêuticas, de forma a melhorar a sobrevida no caso de tumores de elevada 

agressividade, é necessária e de extrema importância nas duas espécies (Pérez-Alenza et 

al., 2000; McCarthy et al., 2002; Bieche et al., 2004). 

As ciclooxigenases 1 e 2 são enzimas que intervêm no metabolismo do ácido 

araquidónico em diferentes prostanoides (Dubois et al., 1998). Alguns estudos sugerem 

que os anti-inflamatorios não esteroides (AINEs) podem desempenhar um papel 

importante na prevenção e no tratamento de tumores malignos em humanos, através do 

bloqueio da ciclooxigenase 2 (Schreinemachers e Everson, 1994; Hla et al., 1999; Wang e 

DuBois, 2004; Basu et al., 2004). 

No capítulo 2 descrevemos a expressão imunohistoquímica de Cox-1 e Cox-2 em 

vários tipos histológicos de tumores de mama em canídeos. Para além da determinação por 

técnicas de imunohístoquímica, não existem estudos que utilizem outro tipo de técnicas 

para comprovar a presença destas enzimas no tecido mamário normal ou neoplásico, na 

espécie canina. Neste capítulo, usamos a técnica de imunoabsorvância por ligação 

enzimática (ELISA), de forma a avaliar o conteúdo de Cox-2 em diferentes tipos de 

tumores de mama e na mama normal usada como controlo. O objectivo deste estudo 

consistiu em determinar o conteúdo tecidular de Cox-2 em TMC, incluindo o tipo 

histológico carcinoma inflamatório e estabelecer as possíveis relações com as 

características clínicopatológicas dos tumores analisados. 





Determinação dos níveis tecidulares de Cox-2 por métodos imunoenzimáticos nos tumores de mama da cadela:  
Relação com características clinicopatológicas 

 

 63

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.2.1. Animais e tumores incluídos no estudo  
 

Neste estudo, foram incluídos 129 nódulos mamários pertencentes a 57 cadelas. 

Todos os animais foram recebidos no Hospital Clínico Veterinário da Universidade 

Complutense de Madrid (HCV-UCM), Espanha, para tratamento.  

Os animais eram fêmeas inteiras (n=52) e castradas (n=5), com idades 

compreendidas entre os 6 e os 14 anos e pertencentes a diferentes raças: Raça 

Indeterminada (n=19; 33,3%), Pastor Alemão (n=8; 14%), Cocker (n=7; 12,3%); Caniche 

“Standard” (n=4; 7,1%), Boxer (n=2; 3,5%), Mastin (n=2; 3,5%); Pastor Belga (n=2; 

3,5%) e Yorkshire (n=2; 3,5%). Os restantes animais (n=11; 19,3%) pertenciam às 

seguintes raças: Alaska Malamute (n=1); Bearded Collie (n=1); Bichon (n=1); Caniche Toi 

(n=1); Chihuahua (n=1); Doberman (n=1); Fox Terrier (n=1); Husky Siberian (n=1); Setter 

Irlandês (n=1); Teckel (n=1) e West Highland White (n=1).  

Foram ainda analisadas 13 glândulas mamárias normais (confirmado por exame 

histopatológico), pertencentes a 8 cadelas de raça Beagle com idades compreendidas entre 

os 6 e os 10 anos e sem história pregressa de doença endócrina e/ou neoplásica.  

 

 

3.2.2. Avaliação clínica dos animais 
 

3.2.2.1. História clínica, exame físico e exames complementares  

 

A anamnese foi realizada de forma geral e sistemática. Efectuou-se o mesmo tipo 

de questionário a todos os proprietários, que incluiu, entre outras questões: idade do 

animal, estado reprodutivo (fêmea inteira ou castrada); regularidade do seu ciclo éstrico; 

uso de tratamentos com progestagénios sintéticos para prevenção do cio; história pregressa 

de tumores de mama e/ou outras neoplasias não mamárias. 

Após exame do estado geral, foram avaliadas em pormenor as duas cadeias 

mamárias, de forma a registar o número de nódulos e o estado dos gânglios linfáticos 

regionais (axilares e inguinais). A cada nódulo mamário foi atribuída a correspondente 
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localização (R1 a R5, na cadeia mamária direita e L1 a L5, na cadeia mamária esquerda) e 

foi determinado o seu tamanho (I <3cm; II ≥3cm e <5cm; III ≥5cm), ritmo de crescimento 

com base na informação fornecida pelo proprietário (lento, médio, rápido), grau de 

aderência à pele e aos tecidos adjacentes e a presença de ulceração cutânea. 

Na avaliação dos gânglios linfáticos regionais, sempre que se encontravam 

aumentados de tamanho ou dolorosos, realizou-se uma citologia aspirativa por agulha fina, 

a fim de avaliar a presença de metástases. Esses mesmos gânglios foram posteriormente 

extirpados aquando da cirurgia e submetidos a avaliação histopatológica. 

Nos animais com tumores classificados como carcinoma inflamatório, as 

características clínicas, tamanho, ritmo de crescimento, aderência a pele e a planos 

profundos, não puderam ser consideradas devido às características particulares destes 

tumores: envolvimento de mais do que uma glândula mamária em simultâneo, crescimento 

em placa, espessamento da derme (Pérez-Alenza et al., 2001). 

Todos os animais foram sujeitos a avaliação radiológica do tórax (duas projecções 

látero-laterais e, em caso de dúvida, uma projecção adicional em posição ventro-dorsal), 

para determinar a presença de metástases pulmonares. A avaliação clínica dos animais foi 

realizada no Serviço de Medicina de Pequenos Animais do HCV-UCM. 

 

 

3.2.2.2. Cálculo do estádio clínico da doença  

 

Em todos os animais com tumores malignos foi estabelecido o estádio clínico 

segundo o sistema TNM modificado da OMS (Owen, 1980). O estádio clínico realizou-se 

em função do tamanho do tumor, da invasão ganglionar (confirmada após estudo 

histológico dos gânglios linfáticos), e da presença de metástases à distância. Mediante este 

sistema, os animais foram classificados em estádio clínico I (local); estádio clínico II (local 

avançado, incluindo o carcinoma inflamatório); estádio clínico III (regional); estádio 

clínico IV (presença de metástases à distância) (quadro 3.1).  
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Quadro 3.1: Estádio clínico de Owen modificado (Owen, 1980) 

 
I (Local) 
 

 
Tumor/es de tamanho variável, sem invasão da pele e tecido subcutâneo, 
sem metástases nos gânglios linfáticos regionais nem à distância. 
 

 
II (Local Avançado) 
 

 
Tumor/es com grande invasão local até à pele e tecido subcutâneo; Neste 
estádio está incluído o carcinoma inflamatório. 
 

 
III (Regional) 

 
Tumor/es com metástases nos gânglios linfáticos regionais (axilares e/ou 
inguinais). 
 

 
IV (Metástases à distância)  
 

 
Tumor/es com metástases à distância. 
 

 

 

 

3.2.3. Recolha de amostras e respectivo processamento 
 

A obtenção de soro foi realizada no dia da cirurgia, com o animal em jejum, e antes 

de ser administrado qualquer tipo de medicação. Esta colheita foi efectuada em todos os 

animais sensivelmente à mesma hora (entre as 8 e as 9 horas da manhã). As amostras 

foram  identificadas,  centrifugadas e o soro foi decantado e armazenado  individualmente 

(-30º C) até à respectiva análise.  

A recessão cirúrgica dos tumores foi realizada no Serviço de Cirurgia de Pequenos 

Animais do HCV-UCM. Após a cirurgia, as glândulas mamárias foram identificadas e 

processadas individualmente, especialmente nos casos em que se extirpou mais de um 

tumor. Para este trabalho, foram considerados como tumores distintos todos os nódulos 

individualizados, desde que pertencentes a diferentes glândulas mamárias. 

Em todos os casos, os nódulos foram separados em dois fragmentos adjacentes para 

diagnóstico histopatológico e para determinações mediante técnica de imunoabsorvância 

por ligação enzimática (ELISA). 

No caso dos animais com tumores malignos do tipo carcinoma inflamatório, uma 

vez que a cirurgia está contra-indicada, como primeira medida terapêutica, a colheita de 

material foi realizada através de microbiópsia tipo “tru-cut®”. No entanto, sempre que o 

dono o permitiu, foram recolhidas novas amostras após necrópsia. Considerou-se que cada 

animal com este tipo de tumor tinha uma única lesão, independentemente da extensão da 

mesma e do número de mamas afectadas pelo processo neoplásico. 
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3.2.4. Diagnóstico histopatológico 
  

As amostras para diagnóstico histopatológico foram fixadas em formol tamponado 

a 10%, durante 12-14 horas à temperatura ambiente. Durante o corte das peças, procurou 

evitar-se as áreas necróticas. Cada peça foi incluída em parafina sintética histosec, 

pastilhas Merck, com um ponto de fusão entre 56ºC e 57ºC, utilizando-se um processador 

automático de tecidos Shandon-Elliot modelo Bench SCE 0400. Os blocos de parafina 

foram realizados numa unidade formadora de blocos, consola Tissue-Teck. Os cortes 

efectuaram-se num micrótomo de rotação Minot Leitz 1516, depois foram desparafinados 

em xilol, hidratados numa série decrescente de álcoois, empregando-se o método clássico 

de coloração com hematoxilina-eosina. O diagnóstico histopatológico foi realizado de 

acordo com a classificação da OMS para tumores mamários caninos (Misdorp et al., 1999) 

no serviço de Anatomia Patológica do HCV-UCM.  

 

 

3.2.5. Determinações laboratoriais 
 

3.2.5.1. Preparação das amostras para determinações mediante técnicas 

imunoenzimáticas (ELISA)  

 

As amostras para determinações pelo método de ELISA foram dissecadas e 

separadas de toda a pele e gordura subcutânea. Após este procedimento, aproximadamente 

0,5g de tecido mamário neoplásico foi homogeneizado em 4ml de solução tampão 

fosfatada (PBS). O homogeneizado foi posteriormente centrifugado a 3500 RPM, 4ºC 

durante 25 minutos numa centrifuga Minifuge RF® (Heraeus, Hannover, Alemanha) e o 

material sobrenadante foi decantado e aliquotado individualmente (-30ºC) até à respectiva 

análise. 
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3.2.5.2. Parâmetros analisados e metodologia utilizada 

 

3.2.5.2.1. Cyclooxygenase-2 

 

Para a determinação de Cyclooxygenase-2 (Cox-2) usamos o Kit comercial (Human 

Cyclooxygenase-2; Enzyme Immunometric Assay Kit, Assay Designs, Inc.). É possível o 

uso de um teste desenvolvido para detectar a Cox-2 humana, dado que existe uma alta 

homologia na sequência proteica da Cox-2 entre as duas espécies (Gierse et al., 2002). Este 

teste usa um anticorpo monoclonal (anti-Cox-2 humana), que foi previamente imobilizado 

nas paredes da placa, de forma a captar a Cox-2 presente nas soluções padrão 

(concentrações conhecidas), e nas amostras (concentrações desconhecidas). Após uma 

curta incubação, elimina-se o excesso de solução padrão ou amostra e adiciona-se um 

anticorpo policlonal produzido em coelho contra a Cox-2 humana, marcado com a enzima 

peroxidase do rábano picante. O anticorpo marcado com peroxidase liga-se à Cox-2, 

capturada previamente na placa. Após uma curta incubação, pára-se a reacção e a cor 

formada é lida, num leitor de ELISA, a 450 nm. A densidade óptica é directamente 

proporcional à concentração de Cox-2 presente quer nos padrões quer nas amostras 

problema. 

A sensibilidade deste método é de 0,249 ng/ml. Os coeficientes de variação intra e 

inter-ensaio foram de 7,4% e 5,3%, respectivamente. 

A realização de toda a experiência decorreu no Laboratório de Fisiologia do 

Departamento de Fisiologia Animal da Faculdade de Veterinária na UCM. 

 

 

3.2.5.2.2. Processamento dos resultados 

 

O processamento dos resultados foi realizado num programa informático 

específico, criado no Departamento de Informática da Universidade de Califórnia (Davis, 

USA) e utilizado em diversos trabalhos publicados (Illera et al.1998, Pena et al., 2003a, 

Queiroga et al., 2005). 

Este programa calcula a curva padrão, comparando as concentrações padrão de 

cada um dos factores analisados com as suas diluições correspondentes (eixo de abcissas), 

e a percentagem de união das amostras padrão com o anticorpo (E/E0) (eixo de ordenadas). 
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Em seguida, o programa calcula as concentrações das amostras problema, tomando como 

referência as curvas padrão. Para expressar estas concentrações nas unidades correctas é 

necessário introduzir um factor de correcção em função da diluição que tenhamos 

utilizado. Neste trabalho, o factor de diluição foi sempre 1, uma vez que não foi necessário 

realizar diluições adicionais para nenhuma das determinações efectuadas, neste ou em 

outro capítulo da presente tese. 

 

 

3.2.6. Análise estatística 
 

A análise estatística foi realizada com apoio do Centro de Cálculo da UCM, 

empregando-se o programa estatístico SPSS (Statistical Pachage for the Social Sciences, 

Chicago, IL, EUA) versão 12.0. O teste ANOVA e o test t de student foram usados para 

analisar as variáveis contínuas. O teste do Qui-quadrado foi utilizado para análise das 

variáveis categóricas. Realizou-se a análise da variância para estudar as diferenças entre as 

médias das variáveis contínuas. Esta análise foi realizada com recurso ao F-test e Pooled 

teste no caso em que as variâncias eram iguais. No caso de variâncias diferentes, usou-se o 

teste de Welch. Todos os dados são apresentados na forma de média ± desvio padrão (SD). 

As associações encontradas foram consideradas significativas para valores de p<0,05. 
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3.3. RESULTADOS 
 

3.3.1. Animais e tumores 
 

3.3.1.1. Animais 

 

Neste estudo, foram utilizados tumores de mama provenientes de 57 cadelas. 

Destas, 20 apresentavam tumores benignos e 37 apresentavam pelo menos um tumor 

maligno. No grupo de animais com tumores malignos, 18 encontravam-se em estádio 

clínico local, 10 em estádio clínico local avançado (cadelas com carcinoma inflamatório 

(CI) - fig. 3.1 e 3.2) e 9 em estádio clínico regional. Nenhum animal apresentava 

metástases à distância no momento da cirurgia. 

 

 
 

 

Fig. 3.2. Carcinoma minflamatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fig. 3.1. Carcinoma inflamatório numa cadela de raça Doberman. 
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                Fig. 3.2. Aspecto de um carcinoma inflamatório numa cadela de raça indeterminada. 

 

 
3.3.1.2. Tumores 

 
O diagnóstico histopatológico revelou 22 hiperplasias/displasias, 40 tumores 

benignos e 67 tumores malignos, entre os quais se encontravam 10 carcinomas 

inflamatórios (tabela 3.1). Foram ainda utilizadas 13 mamas normais, usadas como padrão 

de normalidade. 
 

               Tabela 3.1: Distribuição dos tipos histológicos nos diferentes grupos de tumores 

 Tipo histológico n % 

Hiperplasia lobular 20 15,5 
Hiperplasias/Displasias 

Hiperplasia ductal 2 1,5 

Adenoma complexo 10 7,8 

Adenoma simples 12 9,3 Benignos 

Tumor misto benigno 18 13,9 

Carcinoma “in situ” 6 4,7 

Carcinoma complexo 19 14,8 

Carcinoma simples 18 13,9 

Carcinoma sólido 8 6,1 

Malignos 

não CI 

Carcinossarcoma 6 4,7 

MALIGNOS 

CI Carcinoma inflamatório 10 7,8 

Total  129 100 
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3.3.2. Determinações Laboratoriais 
 

3.3.2.1. Determinação dos níveis séricos de Cox-2  

 

Devido à baixa concentração de Cox-2 circulante no soro, esta matriz não é 

adequada para determinar Cox-2 com a técnica que utilizámos. Por este facto, não nos foi 

possível determinar os níveis séricos de Cox-2. 

 

 

3.3.2.2. Determinação dos níveis tecidulares de Cox-2 

 

A mama normal registou os valores mais baixos. Os níveis mais elevados 

corresponderam aos tumores malignos, observando-se um aumento acentuado nos tumores 

malignos do tipo carcinoma inflamatório (tabela 3.2 e gráfico 3.1). 

 
Tabela 3.2: Níveis de Cox-2 em homogeneizado de tecido mamário normal e neoplásico 

Tumores malignos  Glândula 
mamária 
normal 

Hiperplasias/ 
Displasias 

 

Tumores 
benignos 

 
Não C I 

 
CI 

 
p 

 
Cox-2 
(ng/g) 
 

 
4,98 ± 0,61a 

(n=13) 

 
10,69 ± 7,74a 

(n=22) 

 
12,01 ± 10,07a 

(n=40) 

 
52,56 ± 42,36b 

(n=57) 

 
103,44 ± 34,43c 

(n=10) 

 
<0,001 

CI – Carcinoma Inflamatório; Grupos com médias de valores com diferentes letras supra-inscritas apresentam diferenças significativas 
entre si. Todos os dados são apresentados na forma de média ± desvio padrão.  
 

Gráfico 3.1: Níveis de Cox-2 em homogeneizado de tecido mamário normal e neoplásico 
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3.3.3. Níveis tecidulares de Cox-2 e características clinicopatológicas dos 

tumores malignos não CI 
 

Após verificarmos existirem diferenças nas concentrações tecidulares entre tumores 

benignos e malignos, foi nosso propósito investigar a relação entre os níveis tecidulares e 

as características clínicopatológicas analisadas no grupo de tumores malignos (ritmo de 

crescimento; tamanho dos tumores, aderência à pele, aderência a planos, presença de 

ulceração cutânea e tipo histológico) (tabela 3.3). Os tumores malignos de tipo carcinoma 

inflamatório não foram incluídos nesta análise devido às suas características clínicas 

peculiares, como descrito em material e métodos. 

 

         Tabela 3. 3: Associação dos níveis tecidulares de Cox-2 com as características clinicopatológicas de  
                               tumores malignos não CI (n =57) 

Características clinicopatológicas n Cox-2 (ng/g) 
(média ± SD) p 

 
Ritmo de crescimento 
Lento 
Médio  
Rápido 

 
 

17 
24 
16 

 
 

38,81 ± 21,68a 
36,78 ± 34,04a 
91,19 ± 42,12b 

 

 
 
 

<0,001 

 
Tamanho (cm) 
T1 <3 cm  
T2 ≥3 cm e <5 cm  
T3 ≥5 cm  

 
 

28 
16 
13 

 
 

31,54 ± 26,9a 
60,66 ± 45,48bc 
82,39 ± 44,18c 

 

 
 
 

0,003 

 
Aderência à pele 
Ausente  
Presente  

 
 

28 
29 

 
 

37,97 ± 35,65 
66,65 ± 44,11 

 

 
 

0,009 

 
Aderência aos tecidos adjacentes 
Ausente 
Presente 

 
 

40 
17 

 
 

41,39 ± 37,67 
78,85 ± 42,14 

 

 
 

0,002 

 
Ulceração cutânea 
Ausente  
Presente 

 
 

49 
8 

 
 

43,89 ± 38,65 
105,70 ± 18,98 

 

 
 

<0,001 

 
Tipo Histológico 
Carcinoma “in situ” 
Carcinoma complexo 
Carcinoma simples 
Carcinoma sólido 
Carcinossarcoma 

 
 
6 

19 
18 
8 
6 

 
 

14,89 ± 7,14a 
34,00 ± 22,53ab 
47,62 ± 39,46b 
95,04 ± 41,32c 

107,23 ± 31,01c 

 

 
 
 
 

<0,001 

Grupos com médias de valores com diferentes letras supra-inscritas, apresentam diferenças significativas entre si. 
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3.4. DISCUSSÃO 

 

A técnica de análise de imunoabsorvância por ligação enzimática (ELISA) não tem 

sido aplicada à determinação dos níveis de Cox-2 em tumores de mama de humanos ou 

caninos. Em humanos, a sua expressão tem sido determinada recorrendo ao uso da 

imunohistoquímica (Soslow et al., 2000), por PCR e por immunoblotting (Hwang et al., 

1998; Half et al., 2002). Nos tumores de mama da cadela, a expressão desta isoenzima já 

foi estabelecida por imunohistoquímica (Doré et al., 2003; Mohamed et al., 2004; presente 

tese, capítulo 2). 

O uso da técnica de ELISA, aplicada a homogeneizado de tecidos tumorais, permite 

determinar de forma global a quantidade de Cox-2 presente no nódulo neoplásico. No 

entanto, esta técnica não permite determinar com exactidão se a Cox-2 detectada pertence 

às células neoplásicas, ao estroma do tumor e/ou às eventuais células inflamatórias 

presentes no estroma. 

Baseando-nos nos resultados expostos no capítulo 2 da presente tese, podemos 

constatar que a imunorreactividade nas células do estroma de suporte do tumor e nas 

células do infiltrado mononuclear, quando presente, surge de forma focal na maioria dos 

casos (ver capítulo 2). Estudos realizados no cancro de mama humano apresentam 

resultados similares aos que obtivemos no capítulo 2 (Hwang et al., 1998; Costa et al., 

2002). Pelo exposto, consideramos que a quantidade de Cox-2 determinada por métodos de 

ELISA em tumores de mama expressa, maioritariamente, o nível de Cox-2 proveniente das 

células neoplásicas. 

Existem outros tipos de tumores em humanos e canídeos, em que a 

imunorreactividade para a Cox-2 nas células do estroma, é superior à imunorreactividade 

expressa pelas células do tumor. É o caso dos tumores do cólon e recto (Bamba et al., 

1999; Chapple et al., 2000; McEntee et al., 2002; Einspahr et al., 2003). Segundo alguns 

autores, a Cox-2 produzida pelas células do estroma pode ser determinante no 

comportamento biológico do tumor, uma vez que existe uma profunda interacção entre o 

estroma de suporte do tumor e as células neoplásicas (Hwang et al., 1998; Howe et al., 

2001). 

Na nossa opinião, inclusivamente em tumores com um componente estromal que 

expressa Cox-2 de forma intensa, poderá ser útil a determinação do conteúdo total de Cox-

2 (usando a técnica de ELISA ou similar). Deste modo é possível que, ao determinar o 
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conteúdo de Cox-2 presente nos nódulos neoplásicos, se esteja a analisar, de uma forma 

mais ampla, toda a Cox-2 disponível para estimular a angiogénese (Masferrer et al., 2000; 

Gallo et al., 2002; Davies et al., 2003), a proliferação celular (Wulfing et al., 2003), inibir 

a apoptose (Liu et al., 2001) ou estimular a metastização celular (Takahashi et al., 1999; 

Guyton et al., 2000) nesse tumor.  

No presente estudo, foi possível determinar a presença de Cox-2 em todas as 

amostras analisadas (tecidos neoplásicos e não neoplásicos). As concentrações de Cox-2 

estão significativamente aumentadas no grupo dos tumores malignos, comparativamente às 

lesões benignas e às lesões hiperplásicas. Os valores mais baixos foram determinados na 

glândula mamária sem alterações, usada como controlo. Estes dados são similares ao 

observado no estudo imunohistoquímico que apresentámos previamente no capítulo 2. 

No grupo de tumores malignos de tipo não carcinoma inflamatório, os níveis 

tecidulares de Cox-2 estão significativamente relacionados com características clínicas, 

classicamente consideradas como indicadoras de malignidade (elevado ritmo de 

crescimento, maior tamanho do tumor, presença de aderência à pele e/ou aos tecidos 

adjacentes, presença de ulceração cutânea). Em humanos, a associação entre a expressão 

aumentada de Cox-2 e a malignidade histológica dos tumores de mama foi observada por 

diversos investigadores (Hwang et al., 1998; Soslow et al., 2000; Gauthier et al., 2005). 

Estudos recentes no âmbito do prognóstico, vieram confirmar clinicamente a importância 

destes resultados (Denkert et al., 2003; Denkert et al., 2004; O'Connor et al., 2004; Ranger 

et al., 2004). 

No presente estudo, os níveis mais elevados de Cox-2 foram determinados no grupo 

dos tumores malignos de tipo carcinoma inflamatório. O carcinoma inflamatório é um 

tumor pouco comum e muito agressivo, com muito mau prognóstico tanto em caninos 

como em humanos (Tavassoli, 1999; Pena et al., 2003b).  

A incidência desta neoplasia em caninos tem aumentado na última década (Pérez-

Alenza et al., 2001), acompanhando a tendência observada no carcinoma inflamatório de 

humanos (Chang et al., 1998). O aumento da incidência pode dever-se a alterações 

ambientais que interfiram com a etiologia multifactorial destas neoplasias, ou apenas a um 

diagnóstico mais preciso (Pérez-Alenza et al., 2001; Anderson et al., 2003). 

As células do carcinoma inflamatório têm sido utilizadas para estudar o fenómeno 

metastásico, uma vez que são altamente agressivas e tipicamente angioinvasivas 

(Lerebours et al., 2003; Bieche et al., 2004; Charape-Jauffret et al., 2004). Que seja do 
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nosso conhecimento, não existem estudos prévios que investiguem o papel da Cox-2 no 

carcinoma inflamatório em humanos ou em caninos. Os nossos resultados sugerem que a 

Cox-2 pode ter um papel muito importante no desenvolvimento desta patologia. A Cox-2 

poderá ajudar a conferir o potencial angiogénico e metastático ao carcinoma inflamatório, 

através das funções de degradação da matriz extracelular (Sivula et al., 2005) e de 

estimulação da angiogénese (Chang et al., 2004) que lhe têm sido reconhecidas. 

No carcinoma inflamatório humano, o uso de uma terapia multidisciplinar 

(quimioterapia e radioterapia) tem melhorado a sobrevida dos pacientes, no entanto, o 

prognóstico desta neoplasia continua a ser considerado muito mau (Resetkova et al., 2004).  

Nas cadelas com CI da glândula mamária, a sobrevivência é muito reduzida pela 

dificuldade no tratamento com radioterapia (Pérez-Alenza et al., 2001). Os nossos 

resultados sugerem a necessidade de se realizarem estudos terapêuticos na espécie canina 

e, muito provavelmente, na espécie humana, que incluam o uso dos inibidores da Cox-2, 

como parte da terapia multidisciplinar, usada no combate ao cancro de mama de elevada 

agressividade. 
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4.1. INTRODUÇÃO 
 

A glândula pituitária regula a secreção de prolactina (PRL) e hormona do 

crescimento (GH), essenciais para o desenvolvimento e normal funcionalidade da glândula 

mamária. Nos primatas, a GH pode interagir com o receptor da GH (GHR) e com o 

receptor da PRL (PRLR), considerando-se que nestas espécies a GH está envolvida na 

função lactogénica tal como a prolactina (Flint e Knight, 1997; Raccurt et al., 2002). Na 

espécie canina não se observou, até ao momento, qualquer afinidade da GH pelo receptor 

de PRL (Rutteman et al., 1986), estando a função lactogénica unicamente adstrita à 

hormona PRL. No entanto, ambas as hormonas são necessárias para o normal 

desenvolvimento da glândula mamária em mamíferos (Kelly et al., 2002).  

O factor I de crescimento tipo insulina (IGF-I) é um polipéptido de cadeia simples 

com 7 kDa que apresenta um alto grau de homologia com a insulina. Evidências 

experimentais mostraram que o IGF-I pode estar envolvido no desenvolvimento normal da 

glândula mamária, servindo de mediador às acções da GH (Walden et al., 1998). 

Em medicina humana, vários estudos têm investigado o papel da GH e do IGF-I, 

como promotores da iniciação e manutenção das neoplasias mamárias (Sachdev e Yee, 

2001; Furstenberger e Senn, 2002). O interesse em estudar estas matérias tem aumentado 

nos últimos anos, dada a importância clínica em encontrar novas moléculas que possam ser 

utilizadas como alvos terapêuticos quando falham os tratamentos convencionais. 

Em medicina veterinária, não há estudos que avaliem, conjuntamente, os níveis de 

PRL, GH e IGF-I em cadelas com tumores de mama. Neste estudo, analisamos os níveis 

séricos dos factores estudados, em diversos grupos de animais (cadelas normais; cadelas 

com tumores benignos; cadelas com tumores malignos). Por outro lado, analisámos os 

níveis tecidulares em mama normal, tumores benignos e malignos de diferentes tipos 

histológicos. Estabelecemos ainda a relação entre os níveis séricos de PRL, GH e IGF-I e o 

estádio clínico da doença neoplásica, assim como a relação entre os níveis tecidulares dos 

diferentes factores e as características clinicopatológicas das neoplasias, avaliando assim a 

importância clínica da sua determinação. 

O nosso principal objectivo foi ampliar o conhecimento acerca do papel da PRL, 

GH e do IGF-I na tumorigénese mamária na cadela. 
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4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1. Animais e tumores incluídos no estudo 
 

Neste estudo, foram incluídos 91 nódulos mamários pertencentes a 40 cadelas. 

Estes 40 animais constituem um subgrupo das 57 cadelas descritas no capítulo 3 da 

presente tese. Passamos a descrever as características do subgrupo utilizado para o presente 

trabalho: 

Os animais eram fêmeas inteiras (n=35) e castradas (n=5), com idades 

compreendidas entre os 6 e os 14 anos e pertencentes a diferentes raças: Raça 

Indeterminada (n=12; 30%), Pastor Alemão (n=7; 17,5%), Caniche “standard”(n=4; 10%); 

Cocker (n=3; 7,5%); Boxer (n=2; 5%), Mastin (n=2; 5%); Pastor Belga (n=2; 5%) e 

Yorkshire (n=2; 5%). Os restantes animais (n=6; 15%) pertenciam às seguintes raças: 

Alaska Malamute (n=1); Caniche Toi (n=1); Fox Terrier (n=1); Husky Siberian (n=1); 

Teckel (n=1) e West Highland White (n=1). 

Foram ainda analisadas 13 glândulas mamárias normais (confirmado por exame 

histopatológico), pertencentes a 8 cadelas de raça Beagle com idades compreendidas entre 

os 6 e os 10 anos e sem história pregressa de doença endócrina e/ou neoplásica.  

 

 

4.2.2. Avaliação clínica dos animais 
 

4.2.2.1. História clínica, exame físico e exames complementares  

 

Todos os procedimentos relativos à anamnese, realização do exame clínico e 

exames complementares de diagnóstico, encontram-se descritos de forma detalhada no 

capítulo 3 (pág. 63-64). 
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4.2.2.2. Cálculo do estádio clínico da doença 

 

O estádio clínico da doença foi estabelecido de acordo com o sistema TNM 

modificado da OMS (Owen, 1980). 

 

 

4.2.3. Recolha de amostras e respectivo processamento 
 

Todos os procedimentos relativos à recolha de amostras (soro e tecido), assim como 

o respectivo  processamento, encontram-se descritos de forma detalhada no capítulo 3 

(pág. 65). 

 

 

4.2.4. Diagnóstico histopatológico 
 

O diagnóstico histopatológico foi estabelecido em conformidade com a classificação 

mais recente proposta pela OMS (Misdorp et al., 1999). 

 

 

4.2.5. Determinações laboratoriais 
 

4.2.5.1. Preparação das amostras para ELISA e RIA 

 

Neste capítulo, foram utilizadas as técnicas de ELISA (análise de imunoabsorvância 

por ligação enzimática) e RIA (Rádio-imuno-ensaio). As amostras para determinações pelo 

método de ELISA e RIA foram dissecadas e separadas de toda a pele e gordura 

subcutânea. Após este procedimento, aproximadamente 0,5g de tecido mamário neoplásico 

foi homogeneizado em 4ml de solução tampão fosfatada (PBS). O homogeneizado foi 

posteriormente centrifugado a 3500 RPM, 4ºC durante 25 minutos numa centrífuga 

Minifuge RF® (Heraeus, Hannover, Alemanha) e o material sobrenadante foi decantado e 

aliquotado individualmente (-30ºC) até à respectiva análise. 
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4.2.5.2. Parâmetros analisados e metodologia utilizada 

 

4.2.5.2.1. Prolactina 

 

Para a determinação dos níveis de Prolactina (PRL) em soro e homogenizado de 

tecidos utilizamos o método de ELISA em fase sólida (Canine Prolactin, ref. MKVCP 1, 

Milenia Biotec®), que se baseia na técnica quantitativa do tipo “sanduíche” enzimática. A 

microplaca fornecida está revestida com um anticorpo monoclonal específico para 

prolactina canina.  

Num primeiro passo, procede-se à incubação da placa durante 2 horas, após todos 

os padrões, calibradores e amostras de concentração desconhecida terem sido pipetados 

para os poços da placa. Durante esta incubação, a prolactina endógena presente nas 

amostras é captada e liga-se ao anticorpo previamente aderido à placa. Todos os 

componentes não reactivos são removidos posteriormente através de lavagem.  

Adiciona-se um segundo anticorpo marcado com peroxidase, frente a um outro 

epítopo da molécula de prolactina, e deixa-se em incubação durante 1 hora. Nesta 

incubação, obtém-se um complexo “sanduíche” formado por dois anticorpos e a prolactina 

canina. O excesso de conjugado enzimático é removido através de lavagem. Neste ponto, 

adiciona-se o substrato tetrametilbenzidina (TMB) e após incubação de 30 minutos pára-se 

a reacção, adicionando ácido hidroclorídrico, como solução de paragem.  

A intensidade da cor formada é directamente proporcional à concentração de 

prolactina presente na amostra. A densidade óptica deve ser medida num analisador 

bicromático a 450 e 600 nm. 

O limite de detecção deste método é de 0,4 ng/ml e os coeficientes de variação intra 

e inter-ensaio obtidos foram de 6,0% e 9,2%, respectivamente. A realização de toda a 

experiência decorreu no Laboratório de Fisiologia do Departamento de Fisiologia Animal 

da Faculdade de Veterinária na UCM. 

 

 

4.2.5.2.2. Hormona do Crescimento 

 

A concentração da Hormona do Crescimento (GH) nas diferentes amostras foi 

determinada por Radio-imuno-ensaio (RIA), utilizando-se o Porcine/Canine Growth 
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Hormone Ria Kit (PGH-46HK, Linco Research, Inc.®). Trata-se de um RIA em que a 

hormona do crescimento marcada com I125, compete durante 24 horas (à temperatura 

ambiente, entre 18 e 25ºC), com a GH existente na amostra problema ou nos tubos da 

curva-padrão, pelos pontos de ligação ao anticorpo (que são em número constante e 

limitado). Após centrifugação (centrifuga refrigerada; 3500 RPM, 35 minutos), separa-se e 

pode então ser decantada a fracção de antigénio não unida ao anticorpo. A leitura dos 

resultados efectuou-se procedendo à contagem dos tubos num contador gamma (Wallac 

1470, WIZARD, Automatic Gamma Counter; Perkin Elmer, Life Sciences; Turku, 

Finland) durante um minuto. A construção de uma curva padrão faz-se a partir de 

concentrações conhecidas e crescentes de antigénio e a partir desta curva pode ser 

calculada a concentração de antigénio não marcado presente nas amostras problema.  

Este método de doseamento utiliza GH de porco marcada com I125 e um antisoro 

anti-GH de porco, a fim de determinar a quantidade desta hormona em canídeos e 

porcinos. É possível o uso deste método para a determinação de hormona de crescimento 

em canídeos, uma vez que a sequência de aminoácidos desta hormona é idêntica nas duas 

espécies. A sensibilidade deste método é de 1ng/ml quando usados 100 µl de amostra. Os 

coeficientes de variação intra e inter-ensaio obtidos foram de 4,3% e 8,4%, 

respectivamente.  

A realização de toda a experiência foi levada a cabo na Instalação Radioactiva 

Central (IRC) da Faculdade de Veterinária da Universidade Complutense de Madrid. 

 

 

4.2.5.2.3. Factor I de crescimento tipo insulina (IGF-1) 

 

Para determinar as concentrações de IGF-1 em soro e homogenizado de tecidos, 

utilizou-se o kit DSL-10-2800® (DSL-Diagnostic Systems Laboratories, Inc.). Trata-se 

de um teste de Elisa não extractivo, baseado num método amplificado de tipo “sandwich” 

em dois passos, que em ensaios preliminares revelou reactividade cruzada com a espécie 

canina (Illera et al., 2003). Durante o ensaio, todos os padrões, controlos e amostras são 

incubadas numa placa previamente revestida com um anticorpo anti-IGF-1. Após 

incubação e lavagem, todos os poços são tratados com outro anticorpo anti-IGF-1, marcado 

com a enzima horseradish peroxidase (enzima do rábano picante). Após uma segunda 

incubação e lavagem, os poços são incubados com o substrato tetrametilbenzidina (TMB). 
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Posteriormente, pára-se a reacção e a leitura realiza-se num leitor bicromático de leitura 

corrigida a 450 nm. A absorvância determinada é directamente proporcional à 

concentração de IGF-1 presente na amostra. A sensibilidade do método de determinação 

utilizado é de 0,01 ng/ml de IGF-1. Os coeficientes de variação intra e inter-ensaio foram 

de 8,4% e 10,1%, respectivamente.  

A realização de toda a experiência decorreu no Laboratório de Fisiologia do 

Departamento de Fisiologia Animal da Faculdade de Veterinária na UCM. 

 

 

4.2.6. Processamento dos resultados  
 

Toda a metodologia relativa ao processamento dos resultados encontra-se descrita 

no capítulo 3 (pág. 67-68).  

 

 

4.2.7. Análise estatística  
 

Toda a metodologia relativa à análise estatística foi semelhante à descrita no 

capítulo 3 (pág. 68).  

No respeitante à correlação entre os valores obtidos em soro e tecido, esta foi 

realizada após ter sido seleccionado um tumor em cada animal, cuja metodologia se 

descreve em seguida:  

- No caso de cadelas com vários tumores benignos, seleccionou-se o tumor de maior 

tamanho;  

- No caso de cadelas com vários tumores benignos e malignos, seleccionou-se o 

tumor maligno que apresentasse características clínicas (maior tamanho, ulceração 

cutânea) e histológicas (elevado índice mitótico, alto grau nuclear) de maior malignidade.  
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4.3. RESULTADOS 

 

4.3.1. Animais e tumores 
 

4.3.1.1. Animais 

 
Neste estudo, foram utilizados nódulos mamários pertencentes a 40 cadelas. Destas, 

13 apresentavam tumores benignos e 27 apresentavam pelo menos um tumor maligno. No 

grupo de animais com tumores malignos, 12 encontravam-se em estádio clínico local, 7 em 

estádio clínico local avançado (cadela com carcinoma inflamatório (CI)) e 8 em estádio 

clínico regional. Nenhum dos animais apresentava metástases à distância no momento da 

cirurgia. 

 

 
4.3.1.2. Tumores 

 

O diagnóstico histopatológico revelou 13 hiperplasias/displasias, 31 tumores 

benignos e 47 tumores malignos, entre os quais se encontravam 7 carcinomas inflamatórios 

(tabela 4.1).  

 
                    Tabela 4.1: Distribuição dos tipos histológicos nos diferentes grupos 

 Tipo histológico n % 

Hiperplasias 
Hiperplasia lobular 

Hiperplasia ductal 

12 

1 

13,2 

1,1 

Adenoma complexo 9 9,9 

Adenoma simples 8 8,8 Tumores Benignos 

Tumor misto benigno 14 15,4 

Carcinoma “in situ” 6 6,6 

Carcinoma complexo 13 14,2 

Carcinoma simples 8 8,8 

Carcinoma sólido 7 7,7 

Malignos 

não CI 

Tumor misto maligno 6 6,6 

T
um

or
es

 M
al

ig
no

s 

CI 
 
Carcinoma inflamatório 
 

7 7,7 

Total  91 100 
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4.3.2. Determinações laboratoriais 
 

4.3.2.1. Níveis séricos de Prolactina, Hormona do Crescimento, e IGF-1 
 

4.3.2.1.1. Determinação dos níveis séricos nos diferentes grupos de animais 

 
As cadelas do grupo controle apresentaram para todas as determinações, níveis 

séricos inferiores aos das cadelas com tumores de mama benignos e malignos (tabela 4.2 e 

gráfico 4.1). 

Em relação aos níveis de prolactina, o grupo de animais com tumores benignos 

apresentou níveis em soro ligeiramente superiores aos das cadelas com tumores malignos 

(CI e não CI), não se verificando, no entanto, diferenças estatisticamente significativas 

entre os três grupos. 

Os níveis da hormona do crescimento foram significativamente superiores nos 

tumores malignos (CI e não CI) em relação aos tumores benignos. Os níveis mais elevados 

correspondem ao grupo de animais com tumores malignos não CI, apesar da diferença não 

ser estatisticamente significativa entre o grupo de animais com tumores malignos não CI e 

CI. 

Os níveis de IGF-1 foram significativamente superiores no grupo de cadelas com 

carcinoma inflamatório. Os níveis séricos de cadelas com tumores malignos não CI foram 

superiores aos de cadelas com tumores benignos, apesar da diferenças não ter atingido 

valores estatisticamente significativos (p=0,143).  

 
Tabela 4.2: Níveis de PRL, GH e IGF-1 em soro 

GRUPO Variáveis 
Ng/ml Controlo Benigno Maligno não CI CI 

p 

 
PRL 
n=47 

 
3,086 ± 1,20a 

(n=8) 
 

 
6,61 ± 4,41b 

(n=12) 

 
5,62 ± 3,44b 

(n=20) 

 
5,59 ± 2,47b 

(n=7) 

 
0,01 

 
GH 

n=46 

 
2,86 ± 1,41a 

(n=8) 
 

 
4,63 ± 0,40b 

(n=11) 

 
7,06 ± 2,45c 

(n=20) 

 
6,16 ± 2,32c 

(n=7) 

 
0,019 

 
IGF-1 
n=36 

 
7,95 ± 2,21a 

(n=8) 
 

 
26,3 ± 9,28b 

(n=7) 

 
61,89 ± 58,9b 

(n=15) 

 
127,93 ± 50,39c 

(n=6) 

 
<0,01 

Grupo Controlo: cadelas normais; Grupo Benigno: Cadelas com tumores benignos e/ou hiperplasias; Grupo maligno: Cadelas com 
pelo menos um tumor maligno de tipo não carcinoma inflamatório; Grupo CI: Cadelas com Carcinoma Inflamatório. 
Para cada uma das determinações, grupos com médias de valores com diferentes letras supra-inscritas apresentam diferenças 
significativas entre si. Todos os dados são apresentados na forma de média ± desvio padrão.  
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Gráfico 4.1: Níveis de PRL, GH e IGF-1 em soro 

 
          Legenda: 

         
 

 

 

4.3.2.1.2. Relação entre os níveis séricos de PRL, GH e IGF-I e as características 

clínicas das cadelas com tumores malignos 

 
As características clínicas: idade, raça, estado reprodutivo, regularidade do ciclo 

éstrico e tratamentos hormonais prévios, não se relacionaram de forma significativa com os 

níveis séricos de nenhuma das determinações laboratoriais realizadas. Encontrámos uma 

associação estatisticamente significativa entre os níveis séricos pré-cirúrgicos de GH e 

IGF-1 e o estádio clínico da doença neoplásica. Os níveis séricos de prolactina foram 

relativamente semelhantes entre todos os animais, não apresentando relação com o estádio 

clínico da doença (tabela 4.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maligno não CI  CI  Controlo  Benigno
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            Tabela 4.3: Níveis séricos de PRL, GH e IGF-1 e estádio clínico dos animais 

Estádio clínico Variáveis 
(ng/ml) Local Local Avançado Regional 

p 

 
PRL 

(n=27) 

 
6,03 ± 4,03 

(n=12) 
 

 
5,59 ± 2,47 

(n=7) 

 
4,84 ± 2,58 

(n=8) 

 
0,758 

 
GH 

(n=27) 

 
5,64 ± 0,80a 

(n=12) 
 

 
6,16 ± 2,32a 

(n=7) 

 
9,19 ± 2,57b 

(n=8) 

 
0,001 

 
IGF-1 
(n=21) 

 
37,86 ± 30,97a 

(n=8) 
 

 
127,92 ± 50,39b 

(n=6) 
 

 
89,34 ± 65,30b 

(n=7) 
 

 
0,012 

Para cada uma das determinações, grupos com médias de valores com diferentes letras supra-inscritas apresentam 
diferenças significativas entre si. Todos os dados são apresentados na forma de média ± desvio padrão.  
 

 

 

4.3.2.2. Níveis tecidulares de PRL, GH e IGF-I 

 

4.3.2.2.1. Níveis tecidulares nas neoplasias analisadas 

 

A mama normal apresentou os valores mais baixos para todas as determinações. 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre os níveis tecidulares de 

GH e IGF-I em mama normal, lesões hiperplásicas/displásicas e tumores benignos. No 

entanto, os níveis tecidulares de PRL na mama normal foram significativamente inferiores 

aos de lesões hiperplásicas/displásicas e tumores benignos. 

Os tumores malignos apresentaram níveis significativamente superiores em relação 

às lesões benignas e à mama normal para a PRL, GH e IGF-I (tabela 4.4 e gráfico 4.2).  

 

 



         Tabela 4. 4. Níveis de GH, PRL e IGF-1 em homogeneizado de tecidos normais e neoplásicos 

Tumores malignos  
Variáveis 
(ng/g) 

Glândula mamária normal Hiperplasias/displasias Tumores benignos 
Não C I CI 

 
p 

 
PRL 
(n=104) 

 
2,43 ± 0,64a 

(n=13) 
 

 
16,32 ± 10,96b 

(n=13) 

 
12,72 ± 10,68b 

(n=31) 

 
49,61 ± 32,97c 

(n=40) 

 
71,91 ± 46,33d 

(n=7) 

 
<0,001 

 
GH 
(n=98) 

 
2,23 ± 2,16a 

(n=10) 
 

 
7,96 ± 5,48a 

(n=11) 

 
11, 07 ± 10,06a 

(n=30) 

 
42,80 ± 40,2b 

(n=40) 

 
47,88 ± 41,28b 

(n=7) 

 
<0,001 

 
IGF-1 
(n=100) 

 
55,91 ± 24,31a 

(n=13) 
 

 
212,87 ± 146,03a 

(n=13) 

 
246,47 ± 183,70a 

(n=30) 

 
666,21 ± 619,97b 

(n=37) 

 
2547,5 ± 747,38c 

(n=7) 

 
<0,001 

CI – Carcinoma Inflamatório; Para cada uma das determinações, grupos com diferentes letras supra-inscritas, apresentam diferenças estatisticamente significativas entre si (p<0,05). 
Todos os dados são apresentados na forma de média ± desvio padrão. 
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 Legenda: 

           Tumores malignos CI  Mama normal  Hiperplasias/Displasias Tumores Benignos Tumores malignos não CI 

Gráfico 4.2: Níveis de GH, PRL e IGF-1 em homogeneizado de tecidos normais e neoplásicos 
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4.3.2.2.2. Relação entre os níveis tecidulares de PRL, GH e IGF-I e as características 

dos tumores malignos não CI 

 

As características clínicas dos tumores: ritmo de crescimento, tamanho, aderência à pele 

e/ou aos tecidos adjacentes e ulceração cutânea estão relacionadas de forma 

estatisticamente significativa com os níveis tecidulares dos parâmetros analisados (tabela 

4.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.5: Associação dos níveis tecidulares de PRL, GH e IGF-I com características clinicopatológicas de tumores malignos não CI 

Características clinicopatológicas 

 
n PRL (ng/g) p 

 
n GH (ng/g) p 

 
n IGF-I (ng/g) p 

 
Ritmo de crescimento 
Lento 
Médio  
Rápido 

  
 

11 
15 
14 

 
 

28,93 ± 23,88a 
37,63 ± 17,32a 
77,44 ± 35,38b 

 
 
 

<0,001 

  
 

11 
15 
14 
 

 
 

17,8 ± 11,01a 
26,57 ± 21,87a 
79,17 ± 54,9b 

 
 
 

0,001 

  
 

11 
15 
11 

 
 

409,87 ± 338,14a 
375,81 ±252,80a 

1337,01 ± 708,05b 

 
 
 

<0,001 

 
Tamanho (cm) 
T1 <3 cm  
T2 ≥3 cm e <5 cm  
T3 ≥5 cm  
 

  
 

18 
11 
11 

 
 

31,82 ± 21,7a 
56,71 ± 41,36b 
70,57 ± 29,85b 

 
 
 

0,014 

  
 

18 
11 
11 

 
 

16,95 ± 11,52a 
46,08 ± 38,83b 
77,07 ± 57,41b 

 
 
 

0,04 

  
 

18 
9 
10 

 
 

367,68 ± 263,50a 
656,24 ± 406,13ab 
1171,58 ± 850,24b 

 
 
 

0,01 

Aderência à pele 
Ausente  
Presente  
 

  
21 
19 

 
36,83 ± 21,92 
63,73 ± 37,68 

 
0,011 

  
21 
19 

 
34,09 ± 41,27 
52,42 ± 46,43 

 
0,194 

  
20 
17 

 
462,47 ± 480,29 
905,90 ± 691,34 

 
0,02 

Aderência aos tecidos adjacentes 
Ausente 
Presente 
 

  
27 
13 

 
35,35 ± 18,96 
79,23 ± 36,68 

 
 

0,001 

  
27 
13 

 
33,87 ± 37,54 
61,34 ± 52,40 

 
 

0,06 

  
26 
11 

 
485,90 ± 451,28 
1092,40 ± 768,27 

 
 

0,02 

Ulceração cutânea 
Ausente  
Presente 
 

  
33 
7 

 
42,57 ± 28,17 
82,82 ± 35,67 

 
 

0,002 

  
33 
7 

 
37,01 ± 40,41 
70,14 ± 54,21 

 
 

0,07 

  
31 
6 

 
471,47 ± 428,75 
1672,35 ± 463,20 

 
 

<0,001 

 
Tipo Histológico 
Carcinoma “in situ” 
Carcinoma complexo 
Carcinoma simples 
Carcinoma sólido 
Carcinossarcoma 

  
 

6 
13 
8 
7 
6 

 
 

23,71 ± 7,89a 
36,87 ± 17,61ab 
43,34 ± 23,97ab 
58,09 ± 29,48b 
101,59 ± 34,52c 

<0,001 

  
 

6 
13 
8 
7 
6 

 
 

12,95 ± 3,31a 
28,14 ± 20,41a 
29,06 ± 22,02a 
81,95 ± 72,49b 
77,06 ± 42,01b 

0,003 

  
 

6 
13 
8 
6 
4 

 
 

337,21 ± 208,31a 
475,09 ± 270,06a 
336,70 ± 352,96a 

1202,32 ± 815,59b 
1635,71 ± 598,12b 

 

 
 
<0,001 

 
 

Médias de valores, dentro da mesma categoria, sinalizadas com diferentes letras supra-inscritas são significativamente diferentes entre si (p<0,05). Todos os dados são apresentados na forma de média ± desvio padrão. 
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4.3.2.3. Análise da correlação existente entre PRL, GH e IGF-I em soro e tecido 

 

4.3.2.3.1. Correlações entre os níveis séricos de PRL, GH e IGF-I 

 
Na análise das correlações entre os níveis séricos dos factores analisados 

encontramos uma relação positiva e significativa (p=0,014; r=0,618; n=15) entre os valores 

da GH e do IGF-I no grupo de animais com neoplasias malignas de tipo não carcinoma 

inflamatório. Para as restantes correlações bilaterais (PRL/GH; PRL/IGF-I), quer nos 

diferentes grupos de animais como no total da amostragem, não se obtiveram resultados 

estatisticamente significativos.  

 
 

4.3.2.3.1. Correlações ente os níveis tecidulares de PRL, GH e IGF-I  

 
Na análise dos níveis tecidulares, obtivemos várias correlações significativas cujos 

valores se podem observar na tabela 4.6. As correlações são todas bilaterais. 

 
    Tabela 4.6: Correlações encontradas entre os valores obtidos em tecidos 

Correlações  PRL GH IGF-I 
 
Total tumores 
 

p<0,001 
r = 0,625 

n=90 
 

 

 
Lesões Hiperplásicas 
 

p=0,004 
r = 0,782 

n=11 
 

 

 
Tumores benignos 
 

p=0,002 
r = 0,539 

n=30 
 

 

 
Tumores malignos não CI 
 

p<0,001 
r = 0,591 

n=40 
 

 

 
GH 

 
CI 
 

NS  
 

 
Total tumores 
 

p<0,001 
r = 0,597 

n=90 

p<0,001 
r = 0,436 

n=86 

 

 
Lesões Hiperplásicas 
 

p=0,004 
r = 0,735 

n=13 
NS 

 

 
Tumores benignos 
 

p=0,001 
r = 0,582 

n=30 

p=0,02 
r = 0,429 

n=29 

 

 
Tumores malignos não CI 
 

p<0,001 
r = 0,592 

n=37 

p<0,001 
r = 0,596 

n=37 

 

 
IGF-I 

 
CI 
 

NS NS  
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4.3.2.3.3. Correlações soro/tecido para PRL, GH e IGF-I 

 

Não se observou correlação entre os níveis séricos e tecidulares de prolactina 

(tabela 4.7). Para a GH e para o IGF-I (tabelas 4.8 e 4.9), verificamos uma correlação 

positiva e significativa entre os níveis determinados em soro e em homogeneizado de 

tecido neoplásico. 
 

        Tabela 4.7: PRL - Correlação entre os valores séricos e tecidulares 

  PRL tecidular PRL sérica 

Correlação de Pearson 1 -0,136 

Sig. (bilateral)  0,410 PRL tecidular 

N 40 39 

Correlação de Pearson -0,136 1 

Sig. (bilateral) 0,410  PRL sérica 

N 39 39 

 

 
         Tabela 4.8: GH - Correlação entre os valores séricos e tecidulares 

  GH tecidular GH sérica 

Correlação de Pearson 1 0,802 

Sig. (bilateral)  0,000 GH tecidular 

N 39 38 

Correlação de Pearson 0,802 1 

Sig. (bilateral) 0,000  GH  sérica 

N 38 38 

 

 
        Tabela 4.9: IGF-I - Correlação entre os valores séricos e tecidulares 

  IGF-I tecidular IGF-I sérico 

Correlação de Pearson 1 0,847 

Sig. (bilateral)  0,000 IGF-I tecidular 

N 38 24 

Correlação de Pearson 0,847 1 

Sig. (bilateral) 0,000  IGF-I sérico 

N 24 28 
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4.4. DISCUSSÃO 
 

Os tumores mamários caninos têm uma etiologia multifactorial, sendo os factores 

mais importantes os hormonais, principalmente as hormonas esteróides (Rutteman et al., 

2002; Pena et al., 2003). 

No cancro de mama da mulher, não só as hormonas esteróides mas também as 

hipofisárias (prolactina e hormona do crescimento) parecem estar implicadas tanto no 

desenvolvimento da glândula mamária normal (Brisken et al., 1999; Kelly et al., 2002) 

como na promoção da transformação neoplásica (Henderson e Feigelson, 2000). O factor I 

de crescimento tipo insulina (IGF-I) medeia as acções sistémicas da GH em vários tecidos 

do organismo, incluindo a glândula mamária (Khandwala et al., 2000), pelo que o seu 

estudo em relação às neoplasias mamárias é de grande interesse. 

O estudo da hormona prolactina, em relação ao seu envolvimento no cancro de 

mama da mulher, tem despertado interesse crescente nos últimos anos (Vonderhaar, 1998; 

Gofin et al., 1999; Gutzman et al., 2004). Vários autores referem que as determinações 

séricas são um bom indicador do risco de desenvolvimento de doença neoplásica maligna 

em mulheres pré-menopausicas (Bhatavdekar et al., 1993; Patel et al., 1996; Hankinson et 

al., 1999). Em ratinhos com carcinoma da glândula mamária induzido experimentalmente, 

demonstrou-se que níveis elevados de prolactina estimulam a actividade mitótica do 

epitélio mamário e aumentam a susceptibilidade das células epiteliais aos carcinogénios 

químicos, criando um ambiente favorável à transformação neoplásica (Clenvenger e Plank, 

1997). Em medicina veterinária, apenas um reduzido número de estudos contribuiu com 

informação acerca da concentração de prolactina no soro de cães com tumores de mama 

(Hamilton et al., 1978; Rutteman et al., 1989b) e em tecido mamário neoplásico (El Etreby 

e Mahrous, 1979). 

No presente estudo não observamos diferenças nos níveis séricos entre cadelas com 

tumores benignos e cadelas com tumores malignos, o que está de acordo com o estudo da 

equipa de Rutteman (Rutteman et al., 1989b). Neste trabalho, os níveis séricos de 

prolactina não reflectem os elevados níveis tecidulares. Seria de esperar que os níveis 

elevados nos tumores malignos causassem aumento dos níveis séricos, o que não se 

verificou. Pensamos ser possível que a maior parte da prolactina produzida na glândula 

mamária neoplásica actue localmente no próprio tumor, como um factor autócrino 

(Queiroga et al., 2005). Em alternativa, de acordo com o defendido para o cancro de mama 



Níveis séricos e tecidulares de prolactina, hormona do crescimento e do factor I de crescimento 
tipo insulina em cadelas com tumores de mama: implicações clínicas 

 

 102

humano (Vonderhaar, 1999; Goffin et al., 2002), a prolactina produzida pelas células 

tumorais pode também entrar na circulação sistémica, e exercer um efeito de “feedback” 

negativo na secreção de prolactina pituitária. 

Do nosso conhecimento, este é um dos primeiros estudos onde se determinam os 

níveis de prolactina em homogeneizado de tecidos neoplásicos mamários tanto em 

medicina humana como em medicina veterinária. Em medicina humana, existe um único 

trabalho, publicado em 1980, que quantificou a prolactina em carcinomas mamários, por 

métodos de RIA (Castro et al., 1980), mas não analisou a relação entre os níveis 

tecidulares e as características clinicopatológicas dos tumores. Não encontrámos qualquer 

referência à determinação dos níveis tecidulares em mama normal ou em tumores benignos 

tanto em medicina humana como em medicina veterinária. 

No nosso estudo, os níveis tecidulares de prolactina são significativamente 

superiores em tumores malignos quando comparados com os benignos e com a mama 

normal. Estudos “in vitro” constataram que, em humanos, a glândula mamária normal pode 

produzir prolactina de forma autócrina (Zinger et al., 2003). Estudos recentes referem que 

a prolactina pode ser produzida pelas células neoplásicas mamárias de humanos, exercendo 

um efeito autócrino nas células neoplásicas e um efeito parácrino nos tecidos vizinhos 

(normais ou neoplásicos) (Ben-Jonathan et al., 2002; Clevenger et al., 2003). É provável 

que os níveis tecidulares elevados que encontrámos nos tumores de mama malignos, 

resultem da produção autócrina pelas células da glândula mamária da cadela após 

transformação maligna, como já foi demonstrado em estudos em cancro de mama humano 

(Fields et al., 1993; Ginsburg e Vonderhaar, 1995; Shaw-Bruha et al., 1997). 

O papel da hormona do crescimento, no desenvolvimento do cancro de mama 

humano e canino, tem sido estudado de forma activa na última década (Mol et al., 1995a; 

Mol et al., 1995b; van Garderen et al., 1997; Raccurt et al., 2002). No entanto, os dados 

são escassos no que respeita ao perfil sérico e intratumoral de GH nas duas espécies. Em 

medicina humana, está descrito o aumento dos níveis séricos de GH em pacientes com 

cancro de mama (Emerman et al., 1985). Em medicina veterinária, pelo contrário, não se 

observaram diferenças nos níveis séricos entre cadelas com tumores de mama e cadelas 

saudáveis (Rutteman et al., 1989a). 

No presente estudo, as cadelas com tumores de mama espontâneos apresentam 

níveis de GH em soro significativamente superiores em relação ao grupo controle. 

Observámos ainda uma diferença significativa entre os níveis séricos de animais com 
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tumores malignos em relação aos que apresentavam tumores benignos. Os nossos dados 

contrariam o único estudo publicado em medicina veterinária (Rutteman et al., 1989a). Na 

nossa opinião, o facto de termos utilizado um anti-corpo anti-GH específico para canídeos 

poderá ser o responsável pela discrepância de resultados.  

Em relação aos níveis tecidulares de GH, os mais altos foram observados nos 

tumores malignos e os mais baixos na glândula mamária sem alterações, usada como 

controle. Não se observaram diferenças significativas nos níveis tecidulares de mama 

normal, lesões hiperplásicas/displásicas e tumores benignos, o que poderá indicar que a 

produção autócrina de GH aumenta consideravelmente após transformação maligna, de 

acordo com o observado, muito recentemente, em medicina humana (Mukhina et al., 

2004).  

O nosso estudo é pioneiro ao determinar as concentrações tecidulares de GH em 

homogeneizado de tecidos mamários, numa série considerável de animais. No único estudo 

que encontrámos publicado (Selman et al., 1994), foi determinada a concentração de GH 

no homogeneizado de tecidos de vários órgãos, em 4 cães. Esses animais tinham 

desenvolvido, em simultâneo acromegália e tumores de mama, por exposição prolongada a 

progestagénios sintéticos. O autor refere que a concentração de GH em mama normal e na 

mama neoplásica foi muito superior à dos restantes tecidos analisados (fígado, baço, 

pâncreas, pulmão, rim, pâncreas e plasma), sendo que a mama neoplásica apresentou 

valores significativamente superiores em relação à mama normal. O mesmo autor observou 

ainda que nenhum dos animais apresentava tumores na glândula pituitária e que a 

imunorreactividade à GH era muito superior nas veias mamárias em relação à observada 

nas artérias do mesmo órgão.  

Os resultados dos estudos publicados (Selman et al., 1994; Mol et al., 1995a; Mol 

et al., 1996; van Garderen et al., 1997), associados aos resultados do presente trabalho, 

permitem-nos concluir que a glândula mamária da cadela produz GH de forma autócrina e 

que os níveis tecidulares estão relacionados com características clínicas que podem indicar 

malignidade tumoral e um comportamento mais agressivo por parte dos tumores malignos. 

O IGF-I é um potente agente mitogénico e inibidor da apoptose, estando também 

envolvido na estimulação da angiogénese em diversas neoplasias de mamíferos (Rosfjord e 

Dickson, 1999; Grimberg e Cohen, 2000; Holdaway et al., 2003). Estas características são 

a base para o seu envolvimento na manutenção e progressão das neoplasias. As acções do 

IGF-I são mediadas pelo seu receptor (IGF-IR), no entanto, a interacção com o receptor 
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está dependente da disponibilidade de IGF-I presente na forma livre (Rosen, 1999; 

Surmacz, 2000; Furstenberger et al., 2003).  

Em medicina veterinária, os estudos que referem a determinação de IGF-I na 

glândula mamária de canídeos são escassos (Mol et al., 1997). Foram demonstrados “in 

vitro” os efeitos mitogénicos de IGF-I na linha celular mamária canina (CMT-U335) de 

fénotipo mesenquimatoso (Oosterlaken-Dijksterhuis et al., 1999).  

No presente estudo, encontrámos diferenças significativas entre os níveis séricos de 

IGF-I em cadelas saudáveis e os determinados em animais com tumores de mama. Os 

níveis séricos foram mais elevados nos animais com tumores malignos, principalmente nos 

animais com carcinoma inflamatório, do que nos animais com tumores benignos.  

Em medicina humana, vários estudos retrospectivos constataram que o risco de uma 

mulher vir a sofrer de cancro de mama é superior em mulheres com níveis elevados de 

IGF-I (Hankinson et al., 1998; Toniolo et al., 2000; Krajcik et al., 2002; Gronbaek et al., 

2004). Apesar da pesquisa realizada, os estudos do perfil sérico de mulheres com cancro de 

mama activo são escassos e também controversos. Alguns autores referem níveis séricos 

elevados em mulheres com neoplasias malignas (Peyrat et al., 1993; Barni et al., 1994; 

Coskun et al., 2003; Singer et al., 2004) e em pacientes com doença benigna de tipo cístico 

(Enriori et al., 2003), outros não observaram diferenças entre pacientes com tumores de 

mama versus pacientes saudáveis (Ng et al., 1998; Holdaway et al., 2003). 

Neste trabalho, o estudo em homogeneizado de tecidos permitiu-nos verificar que 

nos tumores malignos os níveis de IGF-I são consideravelmente mais elevados, tal como 

observado para a PRL e a GH. 

O eixo GH/IGF-I tem um papel importante na tumorigéneses mamária em 

mamíferos (Laban et al., 2003), como é demonstrado em vários trabalhos publicados:  

- Em humanos com acromegália aumenta a incidência de tumores de mama (Klein, 

1984);  

- Em canídeos foi estabelecida a expressão do ARN mensageiro (ARNm) de GH e 

do receptor de GH (GHR) em células epiteliais mamárias normais e neoplásicas (Mol et 

al., 1995a; van Garderen et al., 1999); 

- Foi determinada a presença de receptores para o IGF-I em células epiteliais e do 

estroma de glândula mamária normal e neoplásica na espécie humana e em ratinhos 

(Jammes et al., 1992; Surmacz, 2000);  
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- Foi demonstrada a expressão aumentada do ARNm de IGF-I em ensaios 

experimentais com tecido mamário neoplásico humano (Manni et al., 1992) e em mulheres 

com tumores de mama (Voskuil et al., 2004); 

- Estudos “In vitro” demonstraram os fortes efeitos mitogénicos de IGF-I no tecido 

mamário tanto no homem como no cão (Karey e Sirbasku, 1988; Oosterlaken-Dijksterhuis 

et al., 1999).  

Está provado que a glândula mamária neoplásica da cadela produz GH, após 

exposição prolongada a progestagénios exógenos ou endógenos (van Garderen et al., 1997; 

Mol et al., 1999; Mol et al., 2000). Este estímulo prolongado poderá conduzir a um 

desregulamento do processo fisiológico, com consequente proliferação do tecido mamário 

em resposta à GH, o que é apoiado pelo facto de não ter sido detectada imunorreactividade 

para a GH em células mamárias normais (van Garderen et al., 1997). A produção local de 

GH poderá estimular a produção local de IGF-I na glândula mamária neoplásica canina 

(Selman et al., 1994; van Garderen e Schalken, 2002), indo de encontro à ideia de que a 

cinética celular na glândula mamária é regulada por mecanismos locais e autócrinos (Russo 

e Russo, 1991; Peaker, 1995). Estas evidências, associadas ao facto da presença de 

prolactina aumentar a susceptibilidade das células da glândula mamária aos carcinogénios, 

(Maus et al., 1999; Wennbo e Tornell, 2000; Liby et al., 2003), permitem pressupor que a 

presença de PRL, GH e IGF-I fazem parte do ambiente hormonal propício à transformação 

maligna e à sobrevivência e proliferação das células neoplásicas na glândula mamária dos 

canídeos. 

Os nossos resultados demonstram uma correlação positiva e significativa entre os 

níveis de PRL, GH e IGF-I no homogeneizado dos tumores analisados. À luz dos actuais 

conhecimentos, desenham-se várias hipóteses que apontam para uma inter-relação e 

potenciação de todos estes factores (PRL, GH e IGF-I) como promotores da transformação 

maligna. Um estudo desenvolvido em bovinos com o objectivo de analisar os mecanismos 

envolvidos na involução da glândula mamária após a lactação, demonstrou, por métodos de 

PCR, que a presença de PRL, GH e IGF-I suprime a expressão do ARN mensageiro da 

proteína transportadora IGFBP-5 (Accorsi et al., 2002), tendo como consequência directa 

um aumento dos níveis de IGF-I livre. Os autores defendem que enquanto a GH estimula a 

síntese de IGF-I, a prolactina optimiza a sua acção suprimindo directamente a expressão 

dos inibidores de IGF-I, nomeadamente da proteína transportadora IGFBP5. Outros 

estudos demonstraram que na glândula mamária do rato, a presença de PRL pode fazer 
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aumentar, indirectamente, a quantidade de IGF-I livre, ao suprimir a expressão de 

proteínas transportadoras, e desta forma favorecer o efeito de sobrevivência nas células 

epiteliais mamárias (Travers et al., 1996; Flint e Knight, 1997). Estas evidências são 

reforçadas pela demonstração recente de que a prolactina actua como um factor de 

sobrevivência nas células neoplásicas da mama da mulher, protegendo-as da apoptose 

(Perks et al., 2004). É provável que um mecanismo similar possa ocorrer nos tumores de 

mama caninos. 

Quando analisámos o grupo de cadelas com tumores malignos, constatámos a 

existência de uma relação clara entre os níveis séricos de GH e IGF-I e o estádio clínico 

dos animais, o que deixa antever uma possível relação com o prognóstico.  

Neste estudo, os níveis tecidulares de GH, prolactina e IGF-I estão relacionados 

com as características clínicopatológicas dos tumores. De facto, as concentrações 

tecidulares aumentam à medida que aumentam o ritmo de crescimento e o tamanho do 

tumor. Os níveis tecidulares estão também relacionados com a presença de ulceração 

cutânea e com a aderência à pele e aos tecidos adjacentes, o que parece indicar que os 

níveis de PRL, GH e IGF-I estão associados à malignidade tumoral, e portanto ao 

prognóstico. 

Este estudo apresenta, pela primeira vez, evidências clínicas de que a PRL, a GH e 

o IGF-I podem actuar como factores de crescimento locais e estimular a proliferação dos 

tumores mamários na cadela. 
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Capítulo 5 
 

Pesquisa de factores de prognóstico em cadelas com tumores de 

mama malignos através de análise estatística univariada e 

multivariada. 
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5.1. INTRODUÇÃO 
 

Na última década, vários investigadores estiveram envolvidos no estudo de factores 

de prognóstico no cancro de mama da cadela (Yamagami et al., 1996; Pena et al., 1998; 

Sarli et al., 2002; Lee et al., 2003). O diferente comportamento biológico de tumores 

malignos com o mesmo tipo histológico não permite um prognóstico preciso com base 

unicamente no diagnóstico histopatológico (Pérez-Alenza et al., 1995; Schafer et al., 

1998), pelo que o estabelecimento de novos parâmetros, que possam ser úteis como 

factores de prognóstico e/ou como potenciais armas terapêuticas, reveste-se de extrema 

utilidade. 

Diversos investigadores estudaram a relação entre o estádio clínico, diferentes 

critérios de avaliação morfológica e o prognóstico nos tumores de mama caninos malignos 

(Else e Hannant, 1979; Gilbertson et al., 1983; Benzamin et al., 1999). Infelizmente, não 

foram ainda estabelecidos critérios sólidos, apesar da idade do animal, tamanho do tumor, 

ulceração cutânea, estádio clínico e a metastização ganglionar serem considerados como 

bons factores de prognóstico (Pérez-Alenza et al., 2000). 

O tratamento de cadelas com tumores de mama malignos é muito complicado, pelo 

facto de não haver um padrão de resposta aos quimioterápicos de acordo com o tipo 

histológico. Os agentes quimioterápicos clássicos revelam escassa eficácia no tratamento 

desta neoplasia (Morrison, 1998). Nos últimos anos têm sido estudadas as propriedades 

antineoplásicas de determinados antiinflamatórios não esteróides (AINEs) em humanos e 

canídeos (Mohammed et al., 1999; Singh e Lucci, 2002). É estimulante pensar que uma 

droga facilmente manuseável e com menos efeitos secundários que a quimioterapia 

convencional, possa interferir, de forma efectiva, com o crescimento das neoplasias. 

As ciclooxigenases -1 e -2 são os principais alvos terapêuticos dos AINEs 

(Subbaramaiah e Dannenberg, 2003). A importância clínica do aumento da expressão de 

Cox-2 em tumores de humanos foi confirmada recentemente por estudos de prognóstico 

(Shim et al., 2003; Ranger et al., 2004). Nos tumores mamários da cadela, já foi 

demonstrada a imunoexpressão de Cox-1 e Cox-2 (Mohammed et al., 2004; presente tese, 

capítulo 2), estando a expressão da Cox-2 aumentada nos tumores malignos (Doré et al., 

2003, presente tese, capítulo 2). Apesar de não haver registo de publicações que avaliem o 

valor prognóstico da Cox-2 em tumores de canídeos, o uso do antiinflamatório não 
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esteróide (AINE) Piroxican, em cães com carcinoma da bexiga, revelou resultados 

promissores (Knapp et al. 2002). 

A dependência hormonal dos tumores de mama está bem estabelecida tanto em 

humanos como em canídeos (Chevallier et al., 1988; Rutteman, 1990). Na procura de 

potenciais factores de prognóstico e/ou estratégias terapêuticas, têm sido desenvolvidos 

estudos que investigam diversas hormonas e factores de crescimento nas duas espécies 

(Donnay et al.1993; Moreno et al., 1997; Pena et al., 2003).  

No cancro de mama humano está claramente estabelecido o envolvimento do eixo 

GH/IGF-I e da PRL na tumorigénese e progressão desta neoplasia (Wennbo e Tornell, 

2000; Laban et al., 2003). Alguns autores defendem que, devido à grande importância que 

emerge dos estudos experimentais, é urgente a realização de ensaios terapêuticos com 

novas moléculas capazes de bloquear em simultâneo os receptores de GH e prolactina a 

nível tecidular (Waters e Conway-Campbell, 2004). 

Em medicina veterinária, não há estudos clínicos que avaliem o valor prognóstico 

das concentrações séricas ou tecidulares de PRL, GH, e IGF-I em cadelas com tumores de 

mama ou outro tipo de neoplasias. A importância destas hormonas como potenciais alvos 

terapêuticos necessita de ser determinada. 

Neste capítulo, estudámos vários factores clínicopatológicos e laboratoriais (níveis 

tecidulares de Cox-2 e níveis séricos e tecidulares de PRL, GH e IGF-I), com o objectivo 

de estabelecer o seu valor prognóstico nos tumores mamários da cadela. Para esse efeito, 

procedeu-se ao seguimento clínico de todos os animais com tumores de mama malignos 

durante 18 meses. Os resultados foram avaliados primeiramente por análise estatística 

univariada, que permitiu identificar quais das variáveis analisadas se associaram de forma 

significativa à sobrevida dos animais. Posteriormente, o efeito combinado de todos os 

factores estudados foi analisado mediante análise estatística multivariada.  
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5.2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

5.2.1. Animais e tumores incluídos no estudo 

 
Neste estudo, foram incluídos 29 animais com tumores de mama malignos dos 57 

animais descritos em material e métodos no capítulo 3 desta tese. 

Dos 29 animais incluídos no estudo de prognóstico, 27 eram fêmeas inteiras e 2 

estavam castradas. A média das idades destes animais à data da cirurgia foi de 10,17 ± 2,28 

anos (mínima de 6 anos; máxima de 14 anos). 

A presença de animais com mais de um tumor maligno em diferentes glândulas 

mamárias foi observada em 14 casos (8 animais tinham 2 tumores; 5 animais tinham 3 

tumores e 1 animal tinha 4 tumores malignos distribuídos pelas duas cadeias mamárias) 

(fig.5.1 e 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fig. 5.1. Imagem de uma cadela com vários tumores, distribuídos pelas duas cadeias mamárias. 
 

 

 

 

 

 

 



Pesquisa de factores de prognóstico em cadelas com tumores de mama malignos  
através de análise estatística univariada e multivariada 

 

 118

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                   Fig. 5.2. Animal com tumor mamário de grandes dimensões. 

 

 

5.2.2. Avaliação clínica dos animais 
 

5.2.2.1. História clínica, exame físico e exames complementares 

 

Todos os procedimentos relativos à anamnese e realização do exame clínico 

encontram-se descritos de forma detalhada no capítulo 3 (pág. 63-64). 

O estádio clínico dos animais foi estabelecido segundo o sistema TNM modificado 

da OMS (Owen, 1980). Neste capítulo foram incluídos, exclusivamente, animais em 

estádio clínico local (n=19) ou regional (n=10), ficando excluídos os animais com tumores 

malignos de tipo carcinoma inflamatório (CI), uma vez que nestes casos o tratamento e o 

prognóstico são completamente diferentes em relação aos restantes animais com tumores 

malignos não CI. 

 

 

5.2.3. Recolha de amostras e respectivo processamento 
 

Todos os procedimentos relativos à recolha de amostras (soro e tecidos), assim 

como o respectivo processamento, encontram-se descritos de forma detalhada no capítulo 3 

(pág. 65).  
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Após a extirpação cirúrgica dos tumores, os nódulos foram separados em dois 

fragmentos adjacentes para diagnóstico histopatológico e para determinações de diversos 

factores, através de técnicas de ELISA e RIA. A preparação das amostras foi efectuada de 

acordo com procedimentos descritos no capítulo 3 (pág. 86 ). 

 

 

5.2.4. Diagnóstico histopatológico 
 

O diagnóstico histopatológico foi realizado de acordo com a classificação da OMS 

para tumores mamários caninos (Misdorp et al., 1999). 

Para este trabalho, seleccionou-se um tumor por cada animal. Nos casos em que o 

mesmo animal tinha mais de um tumor maligno (n=14), considerou-se para este trabalho o 

tumor que apresentasse características clínicas (maior tamanho, ulceração cutânea) e 

histológicas (elevado índice mitótico, alto grau nuclear) de maior malignidade. 

 

 

5.2.5. Parâmetros analisados e metodologia utilizada 
 

O conteúdo tecidular de Cox-2 foi determinado por ELISA, (com recurso ao uso do 

Kit de Assay Designs, Inc. ®). 

Os níveis séricos e tecidulares de prolactina foram determinados por ELISA 

(método de ELISA em fase sólida utilizando o Kit Canine Prolactin, Milenia Biotec®).  

A hormona do crescimento foi determinada em soro e tecidos (técnica de RIA, 

utilizando-se o Kit Porcine/Canine Growth Hormone, Linco Research, Inc.®).  

Os níveis em soro e tecidos de IGF-1 foram determinados por ELISA (método de 

ELISA não extractivo, DSL-Diagnostic Systems Laboratories, Inc®.). 

A metodologia empregue em cada uma das determinações encontra-se 

convenientemente descrita nos capítulos 3 (pág. 67) e 4 (pág. 87-89). 
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5.2.6. Seguimento clínico 
 

Após a cirurgia, realizou-se o seguimento clínico de todos os animais (n=29). A 

cada 3-4 meses, realizou-se uma exploração clínica completa que incluía um exame 

radiológico do tórax, a fim de avaliar a presença de metástases e/ou recidivas. Em todas as 

recidivas foi comprovado que o tipo histológico coincidia com o do tumor primário. Em 

caso de morte, foi tido em conta o momento da morte e a causa da mesma, realizando-se a 

necrópsia ordenada, completa e sistemática, na maioria dos casos.  

Neste estudo, consideraram-se todos os animais com tumores malignos que 

apresentavam no momento da cirurgia estádio local ou regional (n=29). 

Estabeleceu-se para cada animal a Sobrevida Livre de Doença (SLD) (tempo 

decorrido desde a cirurgia até ao aparecimento de recidivas e/ou metástases) e a Sobrevida 

Total (ST) (tempo decorrido desde a data da cirurgia até à data da morte, natural ou 

eutanásia).  

 

 

5.2.6.1. Variáveis clinicopatológicas e de seguimento 

 

As variáveis clinicopatológicas estudadas foram a idade no momento da cirurgia, 

estado reprodutivo (fêmea inteira ou castrada), regularidade do ciclo éstrico, história 

anterior de tratamentos com progestagénios para prevenção do cio, ritmo de crescimento 

do tumor, presença de aderência à pele e/ou aos tecidos adjacentes, tamanho do tumor, 

presença de ulceração cutânea, tipo histológico do tumor, estádio clínico. As variáveis de 

seguimento foram a recidiva local, o desenvolvimento de metástases à distância após 

cirurgia, a sobrevida livre de doença e a sobrevida total. 

 

 

5.2.6.2. Variáveis laboratoriais 

 

As variáveis laboratoriais estudadas foram: 

- Níveis séricos de PRL, GH e IGF-I. ; 

- Níveis tecidulares de Cox-2, PRL, GH e IGF-I.. 
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5.2.7. Análise estatística  
 

A forma clássica de se realizarem estudos de sobrevida nos tumores mamários da 

cadela consiste em considerar períodos de sobrevida (Pena et al., 1998; Sarli et al., 2002). 

Para esse efeito, dividimos os animais em 3 grupos de acordo com o tempo de sobrevida 

livre de doença (SLD) e a sobrevida total (ST): SLD baixa (menor ou igual a 4 meses); 

SLD média (entre 4 e 18 meses); SLD alta (maior ou igual a 18 meses); ST baixa (menor 

ou igual a 4 meses); ST média (entre 4 e 18 meses); ST alta (maior ou igual a 18 meses).  

Toda a metodologia relativa ao processamento dos dados e à análise estatística 

encontra-se descrita no capítulo 3 (pág. 68 ). A análise estatística multivariada foi realizada 

com o módulo “answer tree” do programa estatístico SPSS 12.0. As associações 

encontradas foram consideradas significativas para valores de p<0,05. 
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5.3. RESULTADOS 

 

5.3.1. Seguimento clínico  

 
Como descrito em material e métodos, no estudo de seguimento consideraram-se 

todos os animais com tumores malignos em estádio clínico local ou regional no momento 

da cirurgia.  

O seguimento clínico foi possível em 26 casos (3 casos perderam-se devido à falta 

de comparência dos animais às consultas de seguimento). Destes, 17 permaneciam vivos 

no final do estudo e 9 morreram da doença neoplásica. 

Nos animais que morreram de doença neoplásica (n=9), em 20% dos casos (n=5) 

observou-se recidiva local do tumor (fig.5.3), confirmada histologicamente e 7 casos 

(28%) desenvolveram metástases à distância confirmadas pelo exame Radiográfico (fig. 

5.4) e/ou Ecográfico e em posterior necrópsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fig.5.3. Imagem de um caso de recidiva local após cirurgia. 
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                 Fig. 5.4. Metástases pulmonares de um carcinossarcoma mamário. 

 

 

 

5.3.2. Estudo da Sobrevida Livre de Doença (SLD)  
 

Como definido em material e métodos, foram considerados 3 períodos para estudar 

a SLD: baixa (≤4 meses); média (4-18 meses); e alta (> 18 meses). 

Neste estudo, a SLD foi inferior ou igual a 4 meses em 26,9% dos casos (n=7), 

situou-se entre 4 e 18 meses em 3 casos (11,5%) e foi superior a 18 meses em 61,5% dos 

casos (n=16). 

 

 

5.3.2.1. Análise estatística univariada 

 
5.3.2.1.1. Estudo da relação entre as variáveis clinicopatológicos e a sobrevida livre de 

doença 

 

A idade dos animais surgiu associada à SLD, observando-se que os animais mais 

velhos têm pior prognóstico em relação aos de menor idade. As características 
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reprodutoras (castração, regularidade do ciclo éstrico, tratamentos hormonais prévios) não 

mostraram associação com a SLD neste estudo.  

As características clínicopatológicas dos tumores (ritmo de crescimento, aderência 

a planos, tamanho, presença de ulceração cutânea, tipo histológico) assim como o estádio 

clínico, revelaram associação estatisticamente significativa com a SLD.  

A tabela 5.1 apresenta a relação entre todas as variáveis clinicopatológicas 

estudadas (de natureza contínua e categórica) com a SLD.  

 
Tabela 5.1: Associação das características clínicopatológicas com a sobrevida livre de doença 

Sobrevida Total   

Baixa 
(≤4meses) 

Média 
(4-18meses) 

Alta 
(≥18 meses) 

p 

V. contínua 
Média ± SD Idade (n=26) 

 
11,86 ± 1,34 

(n=7) 
 

9,67 ± 4,04 
(n=3) 

9,25 ± 1,94 
(n=16) 0,037 

Fêmea inteira 
Não (n=2) 
Sim (n=24) 
 

 
1 (50%) 
6 (25%) 

 
1 (50%) 
2 (8,3%) 

 
0 (0%) 

16 (66,7%) 0,103 

Cios Regulares 
Não (n=5) 
Sim n=18) 
 

 
1 (20%) 

4 (22,2%) 

 
0 (0%) 

2 (11,1%) 

 
4 (80%) 

12 (66,7%) 0,717 

Tratamentos hormonais 
Não (25) 
Sim (1) 
 

 
6 (24%) 
1 (100%) 

 
3 (12%) 
0 (0%) 

 
16 (64%) 

0 (0%) 0,244 

Ritmo de crescimento 
Lento (n=8) 
Médio (n=6) 
Rápido (n=12) 
 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

7 (58,3%) 

 
1 (12,5%) 

0 (0%) 
2 (16,7%) 

 
7 (87,5%) 
6 (100%) 
3 (25%) 

0,007 

Aderência à pele 
Não (n=10) 
Sim (n=16) 
 

 
1 (10%) 

6 (37,5%) 

 
1 (10%) 

2 (12,5%) 

 
8 (80%) 
8 (50%) 0,264 

Aderência a planos 
Não (n=15) 
Sim (n=11) 
 

 
1 (6,7%) 

6 (54,5%) 

 
1 (6,7%) 

2 (18,2%) 

 
13 (86,7%) 
3 (27,3%) 0,008 

Tamanho 
I (n=9) 
II (n=7) 
III (n=10) 
 

 
0 (0%) 

2 (28,6%) 
5 (50%) 

 
0 (0%) 

1 (14,3%) 
2 (20%) 

 
9 (100%) 
4 (57,1%) 
3 (30%) 

0,04 

Ulceração cutânea 
Não (n=19) 
Sim (n=7) 
 

 
1 (5,3%) 

6 (85,7%) 

 
2 (10,5%) 
1 (14,3%) 

 
16 (84,2%) 

0 (0%) <0,001 

Tipo histológico 
Carcinoma complexo (n=8) 
Carcinoma simples (n=8) 
Carcinoma sólido (n=7) 
Carcinossarcoma (n=3) 
 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

4 (57,1%) 
3 (100%) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

3 (42,9%) 
0 (0%) 

 
8 (100%) 
8 (100%) 

0 (0%) 
0 (0%) 

<0,001 

 
V

ar
iá

ve
is

  c
at

eg
ór

ic
as

 
 

Estádio clínico 
Local (n=17) 
Regional (n=9) 
 

 
0 (0%) 

7 (77,8%) 

 
1 (5,9%) 

2 (22,2%) 

 
16 (94,1%) 

0 (0%) <0,001 
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5.3.2.1.2. Estudo da relação entre os níveis séricos de PRL, GH e IGF-I e a sobrevida 

livre de doença 
 

Não se observou uma relação significativa entre os níveis séricos de PRL e a SLD. 

No entanto, verificámos que os animais com menor SLD apresentaram valores séricos de 

prolactina inferiores, em relação aos que sofreram SLD média e alta, apesar desta diferença 

não ser estatisticamente significativa (tabela 5.2). 

Os níveis séricos de GH surgiram associados de forma significativa com a SLD. 

Em relação aos níveis séricos de IGF-1, embora exista uma diferença substancial 

entre os animais com SLD baixa (117,26 ± 71,24 ng/ml) e os que continuavam vivos e sem 

sinais de doença no final deste estudo (44,48 ± 33,56), não se verificou associação 

estatisticamente significativa para valores de p<0,05. 

 
            Tabela 5.2: Associação entre os níveis séricos de GH, PRL e IGF-I e a SLD 

 Sobrevida Livre de Doença 

Variáveis 
(ng/ml) 

Baixa 
(≤ 4 meses) 

Média 
(4 a 18 meses) 

Alta 
(≥ 18 meses) 

p 

PRL 
(n=18) 

 
3,87 ± 1,55 

n=5 
 

5,36 ± 2,29 
n=3 

6,24 ± 4,38 
n=10 0,510 

GH 
(n=18) 

 
10,39 ± 1,66a 

n=5 
 

7,51 ± 2,36b 
n=3 

5,57 ± 0,82c 
n=10 <0,001 

IGF-1 
(n=13) 

 
117,26 ± 71,64 

n=4 
 

54,03 ± 34,88 
n=3 

44,48 ± 33,56 
n=6 0,102 

Todos os valores são expressos na forma de média ± desvio padrão. Médias de valores, para a mesma determinação, 
sinalizadas com diferentes letras supra-inscritas, são significativamente diferentes entre si (p<0,05). 

 

 

5.3.2.1.3. Estudo da relação entre os níveis tecidulares de Cox-2, PRL, GH e IGF-I e a 

sobrevida livre de doença 

 

Neste estudo, observamos uma relação marcada e estatisticamente significativa 

entre os níveis intra-tumorais de Cox-2, GH, IGF-1 e a SLD (tabela 5.3).  

Em relação aos níveis tecidulares de prolactina, apesar da relação com a SLD não 

atingir a significância estatística (p=0,062) para níveis de confiança superiores a 95%, 



Pesquisa de factores de prognóstico em cadelas com tumores de mama malignos  
através de análise estatística univariada e multivariada 

 

 127

revela uma forte tendência com os animais com menor SLD a apresentarem valores 

notoriamente superiores desta hormona.  

 
            Tabela 5.3: Relação entre os níveis tecidulares de Cox-2, PRL, GH e IGF-I e a SLD 

 Sobrevida Livre de Doença 
Variáveis 
(ng/mg) 

Baixa 
(≤4 meses) 

Média 
(4 a 18 meses) 

Alta 
(≥18 meses) 

p 

Cox-2  
(n=26) 

 
98,79 ± 21,7a 

n=7 
 

114,01 ± 63,92a 
n=3 

36,20 ± 15,89b 
n=16 <0,001 

PRL  
(n=19) 

 
76,43 ± 33,57 

n=6 
 

61,11 ± 31,51 
n=3 

41,21 ± 20,66 
n=10 0,062 

GH 
(n=19) 

 
100,39± 45,19a 

n=6 
 

84,70 ± 68,54a 
n=3 

29,97 ± 12,03b 
n=10 <0,001 

IGF-1 
(n=19) 

1705,73 ± 499,14a 
n=6 

 
1215,73 ± 804,96a 

n=3 
 

454,38 ± 102,53b 
n=10 0,001 

Todos os valores são expressos na forma de média ± desvio padrão. Médias de valores, para a mesma determinação, 
sinalizadas com diferentes letras supra-inscritas, são significativamente diferentes entre si (p<0,05).  

 
 

5.3.2.2. Análise estatística multivariada 

 
A análise estatística multivariada teve por objectivo identificar factores de 

prognóstico independentes para estimar a SLD, ou seja, o tempo que medeia entre a 

remissão (neste caso desde a cirurgia) e a recidiva local e/ou o aparecimento de metástases. 

 

 
5.3.2.2.1. Análise multivariada incluindo variáveis clinicopatológicas  

 

As variáveis que revelaram valor prognóstico independente foram o estádio clínico 

(local versus regional) e o tipo histológico (carcinoma sólido e carcinossarcoma versus 

carcinoma complexo e carcinoma simples). Assim, iremos explorar duas possibilidades 

de prognóstico com bases nestas características. 
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Variável independente: ESTÁDIO CLÍNICO  

 
No grupo de 26 cadelas com tumores malignos, o estádio clínico permitiu dividir os 

animais em dois grupos (Árvore de decisão 1). As cadelas com tumores em estádio clínico 

local têm, na sua grande maioria, uma SLD alta (94,12%; n=16). Nesta categoria, somente 

um animal (5,88%; n=1) apresentou SLD média, ou seja, sofreu recidiva da doença entre 

os 4 e os 18 meses. 

No grupo de cadelas com tumores em estádio clínico regional no momento da 

cirurgia, todos os animais sofreram de recidiva e/ou metástases durante os 18 meses de 

seguimento clínico. Em 77,78% dos casos (n=7) observou-se uma SLD baixa, enquanto 

22,22% dos casos (n=2), apresentaram SLD média.   

Num segundo nível de análise, continuando a considerar as variáveis 

clínicopatológicas, a que surge com maior valor independente é o tipo histológico 

(carcinoma sólido versus carcinossarcoma). No grupo de animais em estádio clínico 

regional, quando associamos o estádio clínico ao tipo histológico do tumor, observámos 

que todas as cadelas com carcinossarcoma (n=3;100%) apresentam SLD baixa. As cadelas 

com carcinoma sólido (n=6) apresentaram em 66,6% dos casos (n=4) SLD baixa e 33,3 % 

(n=2) SLD média. 
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Árvore de decisão 1: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SLD % n
média 11 .54 3
alta 61 .54 16
baixa 26 .92 7

Total (100 .00) 26

Nó 0

SLD % n
média 5 .88 1 
alta 94 .12 16
baixa 0 .00 0 

Total (65 .38) 17 

Nó 2
SLD % n
média 22 .22 2
alta 0 .00 0
baixa 77 .78 7

Total (34 .62) 9

Nó 1

SLD % n
média 0 .00 0
alta 0 .00 0
baixa 100 .00 3

Total (11 .54) 3

Nó 4
SLD % n
média 33 .33 2 
alta 0 .00 0 
baixa 66 .67 4
Total (23.08) 6 

Nó 3

  Sobrevida livre de doença

   Estádio clínico
   Nível crítico corrigído=0.0000, Qui-quadrado=23.0545, gl=2 

 Local Regional

Tipo histológico 
Nivel crítico corrigido=0.2568, Qui-quadrado=1.2857, gl=1

   Carcinossarcoma  Carcinoma sólido 
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Variável independente: TIPO HISTOLÓGICO 

 
O tipo histológico permitiu separar as cadelas com tumores malignos em dois 

grupos de prognóstico muito diferente (Árvore de decisão 2). As cadelas com carcinomas 

complexos e carcinomas simples apresentaram em 100% dos casos (n=16) uma SLD 

superior a 18 meses. Os restantes casos apresentaram SLD média (30%; n=3) e SLD baixa 

(70%; n=7). Num segundo nível de análise, considerando apenas as variáveis clínicas, a 

que surge com valor independente mais forte é a ulceração cutânea. Assim, neste estudo, 

quando estamos perante um animal com um carcinoma sólido ou um carcinossarcoma, se 

esse tumor estiver ulcerado, existem 85,71% de probabilidades desse animal apresentar um 

SLD inferior a 4 meses, contra 14,29% de probabilidades de apresentar um SLD entre 4 e 

18 meses. Se o mesmo tipo de tumor não se encontrar ulcerado, então o animal tem 66,7% 

de probabilidades de vir a sofrer uma recidiva da doença entre os 4 os 18 meses (SLD 

médio) e apenas 33,3 % de probabilidades que essa recidiva ocorra antes dos 4 meses. 
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Árvore de decisão 2: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sobrevida livre de doença

Total (11 .54)Total (26 .92)
baixa 33 .33

3
baixa 85 .71

7 

SLD % n
média 11 .54 3
alta 61 .54 16
baixa 26 .92 7

Total (100 .00) 26

Nó 0 

SLD % n 
média 0 .00 0 
alta 100 .00 16
baixa 0 .00 0 

Total (61 .54) 16

Nó 2 
SLD % n
média 30 .00 3
alta 0 .00 0
baixa 70 .00 7

Total (38 .46) 10

Nó 1

SLD % n
média 66 .67 2
alta 0 .00 0

1

Nó 4
SLD % n 
média 14 .29 1 
alta 0 .00 0 

6 

Nó 3 

 Tipo histológico
Valor crítico=0.0000, Qui-quadrado=26.0000, gl=2 

 Carcinoma sólido; Carcinossarcoma 

Ulcerado
Valor crítico=0.0976, Qui-quadrado=2.7438, gl=1

NãoSim
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5.3.2.2.2. Análise multivariada incluindo variáveis clinicopatológicas e laboratoriais 

 

Analisando todas as variáveis em simultâneo, a que surge como melhor variável 

independente para predizer o SLD é novamente o tipo histológico (carcinoma sólido e 

carcinossarcoma versus carcinoma complexo e carcinoma simples). Num segundo nível 

de análise, surgem os níveis séricos de IGF-1 como a melhor variável independente para 

ajudar a estimar a sobrevida livre de doença (Árvore de decisão 3).  

A árvore de decisão 3 mostra que, num primeiro nível de análise, o tipo histológico 

dos tumores permite a separação dos animais em dois grupos com diferente prognóstico. 

As cadelas com carcinomas complexos ou carcinomas simples apresentam na totalidade 

dos casos SLD alta (≥ 18 meses), as cadelas com carcinomas sólidos ou carcinossarcomas, 

apresentam em 70% dos casos (n=3) SLD baixa (≤ 4 meses) e em 30% dos casos (n=3) 

SLD médio (entre 4e 18 meses). 

Num segundo nível de análise, e com o objectivo de encontrar diferenças entre as 

cadelas com carcinomas sólidos e carcinossarcomas, surgiram os níveis de IGF-1 em soro: 

- As cadelas com tumores de tipo carcinoma sólido ou carcinossarcoma que tinham 

níveis de IGF-1 em soro superiores a 75,5 ng/ml apresentaram em 100% dos casos (n=6) 

uma SLD baixa.   

- As cadelas com tumores de tipo carcinoma sólido ou carcinossarcoma que tinham 

níveis de IGF-I em soro inferiores ou iguais a 75,5 ng/ml apresentaram em 75 % dos casos 

(n=3) SLD média (entre os 4 e os 18 meses) e em 25% dos casos (n=1) uma SLD baixa.  
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Árvore de decisão 3:  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrevida livre de doença

SLD % n
média 11 .54   3
alta 61 .54 16
baixa 26 .92 7

Total (100 .00) 26

Nó 0

SLD % n 
média 0 .00 0
alta 100 .00 16
baixa 0 .00 0
Total (61 .54) 16

Nó 2
SLD % n
média 30 .00 3
alta  0 .00 0
baixa 70 .00 7
Total (38 .46) 10

Nó 1

SLD % n
média 0 .00 0
alta 0 .00 0
baixa 100 .00 6
Total (23 .08) 6

Nó 4 
SLD % n 
média 75 .00 3
alta 0 .00 0
baixa 25 .00 1
Total (15 .38) 4

Nó 3 

Tipo histológico
Valor crítico=0.0000, Qui-quadrado=26.0000, gl=2

Carcinoma complexo; Carcinoma simplesCarcinoma sólido; Carcinossarcoma 

Níveis séricos IGF-I
Valor crítico=0.0112, Qui-quadrado=6.4286, gl=1

>75.5 ng/ml <=75.5 ng/ml 
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5.3.3. Estudo da Sobrevida Total (ST) 
 

5.3.3.1. Análise estatística univariada  

 

A sobrevida total (ST) foi inferior ou igual a 4 meses em 19,2% dos casos (n=5), 

situou-se entre 4 e 18 meses em 5 casos (19,2%) e foi superior a 18 meses em 61,5% dos 

casos (n=16). 

 

 

5.3.3.1.1. Aspectos clinicopatológicos e ST 

 

A idade no momento da cirurgia foi mais elevada nas cadelas com menor ST, no 

entanto, a relação entre a idade e a ST não foi estatisticamente significativa (p=0,07). As 

características relacionadas com o estado reprodutivo das cadelas (castração, cios 

regulares, tratamentos hormonais) também não apresentaram relação com a sobrevida total.  

Analisando a tabela 5.4, podemos concluir que surgiram como bons factores de 

prognóstico para estimar a ST, as seguintes variáveis: o ritmo de crescimento do tumor, a 

aderência a planos profundos, o tamanho do tumor, a presença de ulceração cutânea, o tipo 

histológico, o estádio clínico. 

O desenvolvimento de recidivas locais e/ou metástases à distância após a cirurgia 

também esteve relacionada com uma menor sobrevida total. 
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Tabela 5.4: Associação das características clínicas e de seguimento com a sobrevida total 

Sobrevida Total   

Baixa 
(≤4meses) 

Média 
(4-18meses) 

Alta 
(≥18 meses) 

P 

V. contínua Idade (n=26)  
 
11,80 ± 1,48 

(n=5) 
 

10,60 ± 3,20 
(n=5) 

9,25 ± 1,94 
(n=16) 

0,075 

Fêmea inteira 
Não (n=2) 
Sim (n=24) 

 
0 (0%) 

5 (20,8%) 
 

 
2 (100%) 
3 (12,5%) 

 
0 (0%) 

16 (66,7%) 

 
0,103 

Cios Regulares 
Não (n=5) 
Sim (n=18) 

 
1 (20%) 

3 (16,7%) 
 

 
0 (0%) 

3 (16,7%) 

 
4 (80%) 

12 (66,7%) 

 

0,619 

Tratamentos hormonais 
Não (25) 
Sim (1) 

 
4 (16%) 
1 (100%) 

 

 
5 (20%) 
0 (0%) 

 
16 (64%) 

0 (0%) 

 

0,113 

Ritmo de crescimento 
Lento (n=8) 
Médio (n=6) 
Rápido (n=12) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

5 (41,7%) 

 
1 (12,5%) 

0 (0%) 
4 (33,3%) 

 
7 (87,5%) 
6 (100%) 
3 (25%) 

 

 

0,01 

Aderência à pele 
Não (n=10) 
Sim (n=16) 

 
1 (10%) 
4 (25%) 

 
1 (10%) 
4 (25%) 

 
13 (80%) 
3 (50%) 

 

0,31 

Aderência a planos 
Não (n=15) 
Sim (n=11) 

 
1 (6,7%) 

4 (36,4%) 
 

 
1 (6,7%) 

4 (36,4%) 

 
13 (86,7%) 
3 (27,3%) 

 

0,009 

Tamanho 
I (n=9) 
II (n=7) 
III (n=10) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

5 (50%) 
 

 
0 (0%) 

3 (42,9%) 
2 (20%) 

 
9 (100%) 
4 (57,1%) 
3 (30%) 

0,004 

Ulceração cutânea 
Não (n=19) 
Sim (n=7) 

 
1 (5,3%) 

4 (57,1%) 
 

 
2 (10,5%) 
3 (42,9%) 

 
16 (84,2%) 

0 (0%) 
<0,001 

Tipo histológico 
Carcinoma complexo (n=8) 
Carcinoma simples (n=8) 
Carcinoma sólido (n=7) 
Carcinossarcoma (n=3) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

3 (42,9%) 
2 (66,7%) 

 

 
0 (0%) 
0 (0%) 

4 (57,1%) 
1 (33,3%) 

 
8 (100%) 
8 (100%) 

0 (0%) 
0 (0%) 

<0,001 

Estádio clínico 
Local (n=17) 
Regional (n=9) 

 
0 (0%) 

5 (55,6%) 
 

 
1 (5,9%) 

4 (44,4%) 

 
16 (94,1%) 

0 (0%) 
<0,001 

Recidiva local após cirurgia 
Não (n=21) 
Sim (n=5) 

 
1 (4,7%) 
3 (60%) 

 

 
3 (14,3%) 
2 (40%) 

 
17 (81%) 

0 (0%) 
0,002 

 

V
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Metástases à distância após 
cirurgia 
Não (n=19) 
Sim (n=7) 
 

 
 

1 (5,3%) 
3 (42,9%) 

 

 
 

1 (5,3%) 
4 (57,1%) 

 

 
 

17 (89,4%) 
0 (0%) 

<0,001 
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5.3.3.1.2. Estudo da relação entre os níveis séricos de PRL, GH e IGF-I e a ST 

 

Não se observou uma relação estatisticamente significativa entre os níveis séricos 

de PRL e IGF-I e a ST. Parece-nos interessante salientar que as cadelas com os níveis 

séricos mais baixos de prolactina são as que apresentam pior sobrevida total, apesar desta 

diferença não ser estatisticamente significativa.  

Em relação aos níveis séricos de hormona do crescimento, verificámos uma relação 

estatisticamente significativa com a sobrevida total. Os níveis séricos de IGF-I foram mais 

elevados em animais com ST baixa, no entanto, a relação com a ST não foi 

estatisticamente significativa. 

 
        Tabela 5.5: Níveis séricos de PRL, GH e IGF-I. Relação com a ST 

 Sobrevida Total 
Variáveis 

(ng/ml) 
Baixa 

(≤4 meses) 
Média 

  (4 -18 meses) 
Alta 

(≥ 18 meses) 

p 

 PRL  
(n=18)  

 
3,87 ± 1,55 

n=5 
 

5,36 ± 2,82 
n=3 

6,24 ± 4,38 
n=10 0,510 

GH  
(n=18) 

 
9,78 ± 1,08a 

n=4 
 

8,84 ± 3,29a 
n=4 

5,57 ± 0,82b 
n=10 0,001 

IGF-1 
(n=13) 

 
125,29 ± 49,36 

n=3 
 

63,81 ± 17,25 
n=4 

44,48 ± 13,7 
n=6 0,110 

Todos os valores são expressos na forma de média ± desvio padrão. Médias de valores, para a mesma determinação, sinalizadas com 
diferentes letras supra-inscritas, são significativamente diferentes entre si (p<0,05).  

 

 

5.3.3.1.3. Estudo da relação entre os níveis tecidulares de Cox-2, PRL, GH e IGF-1 e a 

sobrevida total 

 

Os níveis tecidulares de Cox-2, PRL, GH, e IGF-I, revelaram associação estatística 

com a sobrevida total, com os níveis mais elevados de cada uma das determinações a 

indicarem pior sobrevida (tabela 5.6). 
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 Tabela 5.6: Níveis tecidulares de GH, PRL e IGF-I. Relação com a ST 

 Sobrevida total 
Variáveis 

(ng/g) 
Baixa 

(≤4 meses) 
Média 

  (4 -18 meses) 
Alta 

(≥ 18 meses) 

p 

Cox-2 
(n=26) 

 
96,35 ± 15,66a 

(n=5) 
 

110,36 ± 50,60a 
(n=5) 

36,20 ± 15,89b 
(n=16) <0,001 

PRL 
(n=19) 

 
81,24 ± 15,71a 

n=5 
 

58,92 ± 13,04ab 
n=4 

41,21 ± 6,53b 
n=10 0,039 

GH 
(n=19) 

 
105,99 ± 21,53a 

n=5 
 

81,62 ± 28,15a 
n=4 

29,97 ± 3,80b 
n=10 0,003 

IGF-1 
(n=19) 

 
1704,70 ±249,56a 

n=5 
 

1380,77 ±493,17a 
n=4 

454,38 ± 102,53b 
n=10 0,001 

Todos os valores são expressos na forma de média ± desvio padrão. Médias de valores, para a mesma determinação, sinalizadas 
com diferentes letras supra-inscritas, são significativamente diferentes entre si (p<0,05).  

 

 

5.3.3.2. Análise multivariada  

 

A análise multivariada foi realizada para identificar factores de prognóstico 

independentes para estimar a sobrevida total. 

Como referido anteriormente para a SLD, iremos analisar diagramas de prognóstico 

utilizando apenas variáveis clínicopatológicas e diagramas utilizando variáveis 

clinicopatológicas e laboratoriais em simultâneo.  

 

 

5.3.3.2.1. Análise multivariada incluindo variáveis clinicopatológicas 

 
A variável que surgiu com valor prognóstico independente para predizer a 

sobrevida total considerando unicamente as características clinicopatológicas foi o tipo 

histológico (carcinoma sólido e carcinossarcoma versus carcinoma complexo e 

carcinoma simples) (Árvore de decisão 4). 

Da análise desta árvore de decisão podemos observar que num primeiro nível de 

análise o tipo histológico permite segmentar os animais em dois grupos com diferente 

prognóstico. Os animais com carcinomas complexos e carcinomas simples apresentam em 
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100% dos casos ST alta, ou seja, todos permanecem vivos aos 18 meses. Os animais com 

carcinomas sólidos ou carcinossarcomas têm 50% de probabilidade (n=5) de apresentarem 

sobrevida total média e 50% de probabilidade (n=5) de apresentarem sobrevida total baixa.  

Num segundo nível de análise, surge o tamanho do tumor como variável 

independente que, quando associado ao tipo histológico (carcinoma sólido versus 

carcinossarcoma), pode indicar quais os animais com pior sobrevida. Assim, as cadelas 

com carcinomas sólidos ou carcinossarcoma, cujo tumor tenha tamanho compreendido 

entre 3 e 5 cm, apresentam em 100% dos casos (n=3) ST média (4-18 meses). No grupo de 

cadelas com o mesmo diagnóstico histopatológico mas cujo tumor tenha tamanho superior 

a 5 cm, a probabilidade de ocorrer a morte antes dos 4 meses aumenta para 71,43% (n=5). 

Nesta categoria, apenas 2 animais (28,57% dos casos) apresentaram ST entre os 4 e os 18 

meses. 
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Árvore de decisão 4: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ST % n
média 19 .23 5
alta 61 .54 16
baixa 19 .23 5

Total (100 .00) 26

Nó 0

ST % n 
média 0 .00 0
alta 100 .00 16 
baixa 0.00 0

Total (61.54) 16

Nó 2 
ST % n
média 50.00 5
alta 0.00 0
baixa 50.00 5

Total (38.46) 10

Nó 1

ST % n
média 100 .00 3
alta 0 .00 0
baixa 0.00 0

Total (11.54) 3

Nó 4
ST % n

média 28 .57 2
alta 0 .00 0
baixa 71.43 5 

Total (26 .92) 7

Nó 3

Sobrevida total 

Tipo histológico
Valor crítico=0.0000, Qui-quadrado=26.0000, gl=2 

Carcinoma complexo;Carcinoma simplesCarcinoma sólido;Carcinossarcoma

Tamanho do tumor
Valor crítico=0.0384, Qui-quadrado=4.2857, gl=1 

T (3cm-5cm)T>=5cm
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5.3.3.2.2. Análise multivariada incluindo variáveis clinicopatológicas e laboratoriais 

 

A variável que surgiu com valor prognóstico independente para predizer a 

sobrevida total, considerando as variáveis clinicopatológicas e as laboratoriais em 

simultâneo, foi o estádio clínico (Árvore de decisão 5). 

Dos animais com tumores em estádio clínico local, 94,12% dos casos (n=16) 

permaneciam vivos aos 18 meses. Nesta categoria, apenas 1 animal morreu da doença 

neoplásica entre os 4 e os 18 meses, correspondendo a uma probabilidade de 5,88%. 

No grupo de animais em estádio clínico regional (com metástases nos gânglios 

linfáticos regionais), 55,56% dos casos (n=5) morreram nos 4 meses após cirurgia, 

enquanto 44,44% dos casos (n=4) vieram a morrer entre os 4 e os 18 meses. Forçando um 

segundo nível de análise, surgiram os níveis de prolactina em soro como a melhor variável 

para predizer, em associação com a invasão ganglionar, a sobrevida total. Assim, podemos 

observar que na presença de invasão ganglionar e com os níveis de prolactina em soro 

inferiores ou iguais a 7,54 ng/ml, 83,33% dos animais (n=5) morreram antes dos 4 meses. 

Quando os níveis de prolactina, foram superiores a 7,54 ng/ml e na presença de invasão 

ganglionar, todos os animais nestas condições apresentaram ST média, ou seja, viveram 

entre 4 e 18 meses. Neste estudo, são os níveis mais baixos de prolactina em soro que, em 

associação com a invasão ganglionar, melhor predizem o tempo de ST nas cadelas com 

tumores de mama malignos. 
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Árvore de decisão 5:  

 

 

 

 
 
 
 

ST % n
média 19 .23 5
alta 61.54 16
baixa 19 .23 5

Total (100 .00) 26

Nó 0

ST % n
média 5 .88 1
alta 94.12 16
baixa 0.00 0
Total (65.38) 17

Nó 2
ST % n
média 44 .44 4
alta 0 .00 0
baixa 55 .56 5

Total (34 .62) 9

Nó 1

ST % n
média 100 .00 3
alta 0 .00 0
baixa 0 .00 0

Total (11.54) 3

Nó 4
ST % n 
média 16 .67 1 
alta 0 .00 0 
baixa 83 .33 5 

Total (23.08) 6 

Nó 3

Sobrevida Total 

Estádio clínico
Nível crítico corrigido=0.0000, Qui-quadrado=22.4654, gl=2 

LocalRegional

PRL(níveis séricos)
Nível crítico corrigido=0.1948, Qui-quadrado=5.6250, gl=1 

>7.54 ng/ml<=7.54 ng/ml
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5.4. DISCUSSÃO 
 

O interesse em estudar o prognóstico dos tumores mamários da cadela (TMC) tem 

aumentado nas últimas décadas. A percentagem de tumores malignos é elevada (≅ 50%), o 

que por si só, já justificaria estudos de prognóstico. No entanto, a importância que vários 

autores atribuíram aos tumores de mama da cadela como modelo biológico para o estudo 

dos tumores de mama da mulher veio contribuir para o interesse crescente em estudar esta 

matéria (Raynaud et al., 1981; Mottolese et al., 1994; Lee et al., 2004;Vail et al., 2000).  

Neste estudo, investigámos factores de prognóstico que auxiliem o médico 

veterinário clínico a fazer uma estimativa do tempo de sobrevivência de animais com 

tumores de mama malignos, após cirurgia das neoplasias. 

Nos tumores de mama caninos, os trabalhos que investigam quais as características 

clínicas, anatomopatológicas e de seguimento que afectam a SLD, são pouco comuns 

(Gilbertson et al., 1983, Nieto et al., 2000, Pena et al., 1998). As duas variáveis são 

importantes, embora a SLD nos dê informação mais precisa acerca da necessidade de usar 

uma terapia adjuvante, mais ou menos agressiva, após cirurgia (Zarate, 1996). A escassez 

de estudos que investigam a SLD deve-se à dificuldade em estabelecer com alguma 

certeza, o momento em que ocorrem recidivas locais e/ou metástases à distância. Isto 

implica um seguimento clínico apertado, com exames complementares de diagnóstico 

apropriados, o que nem sempre é possível dado que depende da disponibilidade do 

proprietário em trazer os animais às consultas de seguimento.  

Para que os estudos de prognóstico tenham sucesso, é necessário sensibilizar os 

proprietários, esclarecê-los acerca da necessidade e utilidade do estudo em questão e, 

muitas vezes, telefonar a solicitar a comparência dos animais quando as datas da consulta 

não são cumpridas. Tudo isto exige esforço e perseverança, para que os dados recolhidos 

revelem com exactidão o percurso da doença neoplásica. 

Em medicina veterinária, o número de estudos clínicos que avaliam factores de 

prognóstico em TMC é relativamente limitado, pelo que é importante discutir os resultados 

que obtivemos por análise estatística univariada e multivariada separadamente. Assim, na 

discussão dos nossos resultados, começaremos por analisar os resultados obtidos por 

análise univariada e, posteriormente, os obtidos por análise multivariada. 

Como referido anteriormente, a determinação do prognóstico nos canídeos com 

tumores de mama é complicada pela forte variabilidade comportamental destas neoplasias. 
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Para estudar as variáveis que influem no prognóstico é importante começar por definir 

grupos de pacientes, com diferentes padrões de sobrevida (Sarli et al., 2002). Neste estudo, 

consideramos 3 períodos para a SLD e para a ST como classicamente se realiza em 

medicina veterinária (Pena et al, 1998). 

A idade dos animais tem surgido como um bom indicador de prognóstico, nos 

TMC. Por norma, as cadelas mais velhas têm tumores malignos mais agressivos (Bostock, 

1975; Hellmén et al., 1993; Pérez-Alenza et al., 1997; Pena et al., 1998). Neste estudo, a 

idade surgiu associada à SLD mas não à ST (p=0,07), ao contrário do observado por outros 

autores. Este facto pode dever-se à natureza da nossa amostragem. No nosso estudo, a 

média das idades foi inferior à observada em estudos similares, pelo que, apesar de se 

manter a tendência dos animais mais velhos terem pior sobrevida total, a diferença não foi 

estatisticamente significativa. 

Neste estudo, os antecedentes reprodutores não se relacionaram com a SLD nem 

com a ST, de acordo com o observado por outros autores (Hellmén et al., 1993). 

O tamanho do tumor e a presença de ulceração cutânea apresentaram associação 

estatisticamente significativa com a SLD e com a ST. Animais com tumores de maior 

tamanho tiveram uma SLD e uma ST substancialmente inferiores, o que está de acordo 

com o observado por outros autores em medicina veterinária (Misdorp e Hart, 1976; 

Parodi, 1983; Yamagami et al., 1996; Pérez-Alenza et al., 1997) e em medicina humana 

(Jacquemier et al., 1998; Kato et al., 1999; Shimizu et al., 2004; Cao et al., 2005).  

A ulceração cutânea é uma característica relativamente frequente nos TMC. A sua 

presença está associada, na maioria dos casos, à malignidade tumoral (Pérez-Alenza, 

1994). O nosso estudo confirma a importância desta característica clínica como um factor 

de prognóstico válido, tanto para predizer a SLD como a ST. Este resultado está em 

conformidade com o observado em estudos recentes (Pérez-Alenza et al., 1997; Queiroga e 

Lopes, 2002). 

O tipo histológico revelou-se como um bom factor de prognóstico para determinar a 

SLD e a ST. Apesar de alguns autores o considerarem um parâmetro de prognóstico menos 

importante do que o tamanho do tumor ou o estádio clínico (Misdorp e Hart, 1976; Parodi, 

1983), os nossos resultados estão de acordo com estudos recentes que encontraram 

associação estatisticamente significativa entre o tipo histológico e a sobrevida total (Sarli et 

al., 2002, Philibert et al., 2003).  
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Nos TMC, os sarcomas e os carcinossarcomas têm pior prognóstico que os 

carcinomas simples, e estes têm, por norma, um comportamento mais agressivo do que os 

carcinomas complexos (Yamagami et al., 1996; Langenbach et al., 1998; Queiroga e 

Lopes, 2002). Neste estudo, o tipo histológico que apresentou o pior prognóstico foi o 

carcinossarcoma. Os nossos resultados coincidem com o observado por outros autores 

(Yamagami et al., 1996; Sorenmo, 2003). 

A metastização nos gânglios linfáticos regionais (definida nos nossos resultados 

pelo estádio clínico regional) surgiu fortemente associada à SLD e à ST, de acordo com o 

observado por vários autores em medicina veterinária (Kurzman e Gilbertson, 1986; 

Yamagami et al., 1996, Pérez-Alenza et al., 1997, Queiroga e Lopes, 2002) e em medicina 

humana (Yazhou et al., 2004; Maehle et al., 2004).  

Para que se estabeleça o estádio clínico correcto e esta informação tenha 

repercussão no prognóstico, é necessário que a presença de metástases, a nível dos 

gânglios linfáticos regionais ou à distância, seja convenientemente comprovada (Pérez-

Alenza et al., 2000). Isto só é possível através da realização de exames complementares de 

diagnóstico apropriados (citologia dos gânglios linfáticos regionais e posterior extirpação 

quando hipertrofiados; Rx torácico; ecografia abdominal), que permitam descartar a 

presença de metástases nos gânglios linfáticos regionais ou à distância. No presente 

trabalho, o estádio clínico surge associado ao prognóstico como em outros estudos recentes 

(Pérez-Alenza et al., 1997; Queiroga, 1999; Sorenmo, 2003). 

No capítulo 3 desta tese, foi discutida a importância da determinação dos níveis 

tecidulares de Cox-2, por métodos de ELISA, nos tumores mamários da cadela. Nesse 

estudo preliminar, observámos que os níveis tecidulares foram superiores nos tumores 

malignos em relação aos tumores benignos e à mama normal. Para avaliar se a 

determinação de Cox-2 nos TMC poderia constituir um alvo terapêutico promissor, 

tornava-se necessário realizar estudos de prognóstico e avaliar a relação deste parâmetro 

com a sobrevida livre de doença e a sobrevida total. Neste capítulo, descrevemos a 

realização do estudo de prognóstico que envolve a determinação dos níveis tecidulares de 

Cox-2 por métodos de ELISA. 

Que seja do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que descreve a relação 

entre o conteúdo tecidular de Cox-2 e o prognóstico nos tumores de mama da cadela. No 

cancro de mama da mulher, surgiram muito recentemente os primeiros trabalhos que 

avaliam a relação entre níveis de Cox-2 e um pior prognóstico (Ristimaki et al., 2002; 
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Denkert et al., 2003; Spizzo et al., 2003). Os nossos resultados estão em concordância com 

esses estudos. 

Neste trabalho, constatamos que os níveis tecidulares de Cox-2 estão 

significativamente aumentados em animais com menor sobrevida livre de doença e com 

menor sobrevida total. Este facto pode reflectir a capacidade da Cox-2 para promover a 

metastização através da activação e produção de metaloproteinases da matriz (Howe et al., 

2001; Sivula et al., 2005) ou estimulando a angiogénese tumoral (Costa et al., 2002; Gallo 

et al., 2002; Davies et al., 2003), no entanto, será necessário desenvolver estudos futuros 

que comprovem estas hipóteses. 

Um dos aspectos mais interessantes do estudo da expressão da Cox-2 nas 

neoplasias consiste na sua eventual utilidade terapêutica (Knapp et al., 1994). Após ter sido 

determinada a expressão aumentada desta isoenzima nos tumores da bexiga de canídeos, 

foram realizados, com sucesso, ensaios clínicos com o anti-inflamatório não esteróide 

piroxican (Mohammed et al., 2002). 

O Piroxican é um inibidor não selectivo da Cox-1 e Cox-2. O uso de drogas que 

bloqueiam a Cox-1 está limitado pelos efeitos secundários que produzem. São comuns a 

toxicidade renal e a agressão da mucosa gástrica (Henry et al., 2003; Mohammed et al., 

2003). Os inibidores selectivos da Cox-2 mantêm as propriedades anti-neoplásicas mas 

sem os efeitos secundários dos inibidores da Cox-1 (Williams et al., 2000; Gately e Kerbel, 

2003; Basu et al., 2004). Em mulheres com tumores de mama, estão a decorrer os 

primeiros ensaios clínicos com inibidores selectivos da Cox-2 (Colecoxib) de forma a 

testar a sua eficácia (Dang et al., 2004).  

Em canídeos, foi aprovado recentemente um novo AINE que bloqueia 

preferencialmente a Cox-2 e que apresenta alta afinidade para a Cox-2 no cão, o Deracoxib 

(Millis et al., 2002; McCann et al., 2004). Que seja do nosso conhecimento, não há estudos 

publicados que descrevam o uso terapêutico de AINEs em canídeos com tumores de 

mama. O presente estudo deixa em aberto a necessidade de se realizarem estudos clínicos 

de índole terapêutica nos TMC, com o objectivo de testar a potencialidade anti-tumoral de 

drogas como o Deracoxib, o Colecoxib ou o Piroxican. 

Os tumores mamários da cadela têm dependência hormonal (Rutteman, 1990). 

Apesar de vários investigadores se terem debruçado sobre a identificação de novos factores 

de prognóstico relacionados com a dependência hormonal (Sartin et al., 1992; Nieto et al., 
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2000), não há estudos que investiguem a importância clínica das hormonas hipofisárias 

(PRL e GH) e do factor de crescimento IGF-I no prognóstico destes tumores. 

Na mulher, a prolactina pode ser produzida pelas células neoplásicas mamárias de 

forma autócrina (Ginsburg e Vonderhaar, 1995; Shaw-Bruha et al., 1997; Goffin et al., 

2005). Vários estudos referem o papel desta hormona na promoção da neoplasia actuando 

como agente mitogénico local (Das e Vonderhaar, 1997; Liby et al., 2003; Gutzman et al., 

2004), inibindo a apoptose e potenciando a acção de outras hormonas e factores de 

crescimento (Chun et al., 1998; Chen et al., 1999; Llovera et al., 2000; Ben-Jonathan et 

al., 2002; Key e Allen, 2002; Schroeder et al., 2002; Rose-Hellekant et al., 2003).  

Em medicina humana, o interesse no estudo da prolactina como potencial 

interveniente quer na tumorigénese quer no prognóstico dos tumores de mama da mulher, 

tem vindo a aumentar nos últimos anos. Apesar do interesse crescente, os estudos de 

prognóstico são escassos e avaliam preferencialmente o valor prognóstico dos níveis 

séricos de PRL (Patel et al., 1996; Bhatavdekar et al., 2000b; Cohen et al., 2000; Mujagic 

e Mujagic, 2004), com resultados contraditórios. De facto, não há concordância dos 

investigadores em relação à importância prognóstica a atribuir aos níveis séricos de 

prolactina em mulheres com cancro de mama (Vonderhaar, 1999). Alguns estudos 

defendem que níveis pré-operatórios elevados estão relacionados a uma pior sobrevida 

(Bhatavdekar et al., 1994; Gregoraszczuk et al., 2001; Mujagic e Mujagic, 2004), enquanto 

outros referem não ter encontrado qualquer relação entre os níveis de prolactina em soro e 

o prognóstico dos pacientes (Cohen et al., 2000).  

Os estudos desenvolvidos, até ao momento, nas cadelas com tumores de mama, 

resumem-se à determinação dos níveis de prolactina na glândula pituitária (Saluja et al., 

1974), no soro (Hamilton et al., 1978; Rutteman et al., 1989) e ao reconhecimento de que a 

glândula mamária da cadela expressa receptores para a prolactina (Rutteman et al., 1986). 

Não encontrámos registo de trabalhos publicados que investiguem o valor prognóstico 

desta hormona em cadela com tumores de mama malignos. 

No nosso estudo, não obtivemos uma relação estatisticamente significativa entre os 

níveis séricos de prolactina e a SLD ou a ST em estudos estatísticos univariados, no 

entanto, verificámos que os animais com níveis séricos mais baixos apresentavam pior 

SLD e pior ST. Em relação aos níveis tecidulares de prolactina, constatámos que níveis 

elevados pertencem a animais com pior sobrevida total.  
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Não encontrámos publicados estudos que investiguem o valor prognóstico dos 

níveis séricos e/ou tecidulares de PRL em cadelas com tumores de mama. Em medicina 

humana, apenas encontrámos publicado um estudo, que descreve a relação entre a 

expressão de PRL tecidular por métodos imunohistoquímicos e a ST (Bhatavdekar et al., 

2000a). Os autores demonstraram que a expressão aumentada de PRL nos tumores de 

mama malignos estava relacionada com uma pior sobrevida, por análise estatística 

univariada. O mesmo factor perdia significância por análise multivariada. Apesar da 

técnica de detecção ter sido diferente, verifica-se concordância entre os nossos resultados e 

os obtidos pela equipa de Bhatavdekar e colaboradores (2000a). 

 

A hormona do crescimento (GH) é produzida pela glândula pituitária e está 

implicada no normal desenvolvimento da glândula mamária na espécie canina (Rijnberk et 

al., 2003). 

No presente estudo, o aumento dos níveis séricos e tecidulares de GH nos tumores 

malignos surgiu associado com menores tempos de sobrevivência. Não encontrámos na 

bibliografia nenhum estudo que relacione a imunoexpressão tecidular ou os níveis de GH 

em soro ou tecidos, com o prognóstico em tumores mamários de canídeos ou de humanos. 

A influência da GH no prognóstico e no desenvolvimento do cancro de mama humano tem 

sido estudada de forma indirecta através de estudos que analisam os níveis de IGF-I 

(Coskun et al., 2003; Helle, 2004). No entanto, nos últimos anos têm surgido estudos que 

procuram clarificar o papel desta hormona no cancro de mama humano e canino (van 

Garderen et al., 1997; Kaulsay et al., 1999).  

Curiosamente, as evidências científicas da produção de GH pela glândula mamária 

surgiram de forma paralela, em canídeos e humanos. Foi publicado, inclusive primeiro em 

canídeos do que em humanos, a detecção do ácido ribonucleico mensageiro (ARNm) de 

GH na glândula mamária, o que é consistente com a produção autócrina de GH por este 

órgão (Mol et al., 1995a). Estes estudos pioneiros deram origem a vários outros, 

desenvolvidos em medicina veterinária (Kooistra et al., 1997; Lantinga van Leeuwen et al., 

2000; van Garderen e Schalken, 2002) e em medicina humana (Mol et al., 1995b; Kaulsay 

et al., 1999; Kaulsay et al., 2001). 

Na mulher, foi demonstrado que no tecido mamário neoplásico o aumento da 

expressão de GH está associado a uma maior proliferação das células epiteliais e que a 

expressão de GH é mais elevada nas células epiteliais metastásicas (Raccurt et al., 2002). 
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Muito recentemente, foi observado na glândula mamária neoplásica de humanos, 

que as células epiteliais neoplásicas, após iniciarem a síntese autócrina de GH, sofrem 

alteração do seu fenótipo, perdendo características epiteliais e adquirindo características 

mesenquimatosas (Mukhina et al., 2004). Nessas células, observou-se aumento da 

mobilidade, elevada actividade das metaloproteinases da matriz e maior capacidade para 

invadir a membrana basal. No estudo de Mukhina e colaboradores (2004), foi constatado 

pela primeira vez “in vitro” e “in vivo” que a produção autócrina de GH pelas células 

neoplásicas mamárias lhes confere propriedades invasivas, deixando antever que o 

aumento da expressão de GH em tumores de mama humanos pode estar associado ao 

prognóstico dessas neoplasias. 

O IGF-I é o principal mediador das acções somatotróficas de GH (Holly et al., 

1999). Existem vários estudos que investigam a relação entre os níveis de IGF-I em soro e 

o risco de desenvolvimento de cancro de mama em humanos (Lonning e Helle, 2004; 

Renehan et al., 2004). No entanto, a determinação dos níveis séricos em mulheres com 

tumores de mama tem sido pouco explorada, existindo apenas um trabalho que descreve a 

relação dos níveis séricos com o prognóstico em mulheres com cancro de mama activo 

(Coskun et al., 2003). Nesse estudo, os autores verificaram que os níveis séricos eram 

significativamente superiores em pacientes com metástases à distância comparativamente a 

doentes com doença local e aos controlos. 

Nos tumores mamários da cadela, não há estudos que determinem a relação dos 

níveis séricos e/ou tecidulares de IGF-I com o prognóstico. Neste trabalho, observamos 

uma associação significativa entre os níveis tecidulares de IGF-I e uma menor SLD e pior 

ST. A mesma relação foi observada no cancro de mama da mulher através de estudos de 

imunohistoquímica (Toropainen et al., 1995).  

Os estudos estatísticos multivariados oferecem uma informação mais precisa do que 

os univariados, uma vez que nos indicam o valor prognóstico das variáveis estudadas, de 

forma independente. Neste estudo, a análise estatística multivariada revelou como factores 

de prognóstico independentes para predizer a SLD e a ST, o estádio clínico e o tipo 

histológico do tumor para um primeiro nível de análise. 

Em relação ao tempo de SLD, quando incluímos na análise multivariada todas as 

variáveis clinicopatológicas e laboratoriais, a variável com maior capacidade prognóstica 

foi o tipo histológico. Esta variável dividiu os animais em dois grandes grupos (os que 

tinham tumores de tipo carcinoma sólido ou carcinossarcoma versus os que tinham 
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tumores de tipo carcinoma complexo ou carcinoma sólido) (ver árvore de decisão 3). Para 

um segundo nível de análise, a variável que em associação ao tipo histológico (carcinoma 

sólido versus carcinossarcoma) surgiu associada ao prognóstico, foram os níveis séricos de 

IGF-I. 

Da análise da árvore de decisão 3, pudemos observar que no grupo de animais com 

tumores malignos de tipo carcinoma sólido ou carcinossarcoma, o primeiro nível de análise 

não permite uma separação bem definida em termos de estimar a SLD (70% dos animais 

apresentaram SLD baixa e 30% SLD média). Quando associamos este parâmetro aos 

níveis de IGF-I em soro, constatamos que todos os animais com níveis séricos de IGF-I 

superiores a 75 ng/ml apresentaram SLD baixa (100%), ou seja, vieram a sofrer recidiva da 

doença nos 4 meses após a cirurgia. Esta análise permitiu definir um grupo de alto risco 

que poderá vir a beneficiar com novas terapias, nomeadamente com os antagonista do 

receptor de GH (Pegvisomant) ainda em investigação. 

Alguns investigadores levantam a hipótese de existir interacção entre os 

mecanismos que envolvem a expressão aumentada de Cox-2 e os níveis séricos de IGF-I 

(Yasumaru et al., 2003). Estudos experimentais em medicina humana detectaram que o uso 

de Colecoxib, com o objectivo de inibir o crescimento de células neoplásicas, fez diminuir 

de forma paralela os níveis séricos de IGF-I através do aumento nos níveis séricos da 

IGFBP-3 (Levitt et al., 2004). Desta forma, estão lançadas as bases para ensaiar novas 

modalidades terapêuticas que podem incluir os antagonistas do receptor de GH e os 

inibidores da Cox-2. 

Em relação ao tempo de ST, quando incluímos na análise multivariada todas as 

variáveis, a que demonstrou maior capacidade prognóstica foi o estádio clínico (local 

versus regional) (ver árvore de decisão 5). Para um segundo nível de análise, a variável que 

em associação ao estádio clínico regional surgiu associada ao prognóstico, foram os níveis 

séricos de PRL. 

Da análise da árvore 5, pudemos constatar que a variável estádio clínico regional 

não permite uma separação bem definida em termos de calcular a ST (55,56% dos animais 

apresentaram ST baixa e 44,44% ST média). A associação do estádio clínico regional aos 

níveis de prolactina em soro, mostrou que os animais neste estádio clínico com níveis de 

prolactina superiores a 7,54 ng/ml apresentaram em 100% dos casos uma ST média, 

enquanto no grupo de animais com níveis séricos de PRL, iguais ou inferiores a 7,54 

ng/ml, a grande maioria (83,33%, n=5) apresentou uma ST baixa. Curiosamente, foram os 
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níveis inferiores de PRL em soro que determinaram a pior sobrevida no grupo de animais 

com envolvimento ganglionar. Uma possível explicação para o sucedido assenta no facto 

de no presente estudo, os tumores malignos apresentarem os níveis tecidulares mais 

elevados de prolactina. Pensamos que a maior parte da prolactina presente no tumor poderá 

ser produzida de forma autócrina pelo próprio tumor (Queiroga et al., 2005). No entanto, 

uma vez que o tumor não é um sistema fechado, encontrando-se em equilíbrio dinâmico 

com o organismo, não podemos excluir a hipótese de em certos casos haver utilização de 

prolactina sérica pelo tumor. Isso pode corresponder a tumores mais agressivos e assim 

justificar os níveis séricos mais baixos, em animais que vieram a sofrer recidivas e 

metástases, acabando por morrer num curto espaço de tempo após a cirurgia. Para 

clarificar estes resultados, serão necessários estudos futuros que envolvam a sequenciação 

do gene de prolactina pituitária e extra-pituitária, assim como a determinação de ARNm de 

prolactina intra-tumoral. Estudos similares têm vindo a ser desenvolvidos em medicina 

humana (Fields et al., 1993; Clevenger et al., 1995; Shaw-Bruha et al., 1997). 

Em relação aos factores laboratoriais estudados, o nosso estudo demonstra, de 

forma pioneira em medicina veterinária, que os níveis séricos elevados de GH e os níveis 

tecidulares elevados de Cox-2, PRL, GH e IGF-I, na glândula mamária neoplásica da 

cadela, surgiram associados ao prognóstico em estudos estatísticos univariados, implicando 

piores sobrevidas nos animais com tumores de mama malignos. 

A análise multivariada para a SLD identificou, como factores de prognóstico 

independentes, os níveis séricos de IGF-I superiores a 75 ng/ml (em associação aos tipo 

histológicos carcinoma sólido versus carcinossarcoma). Para a ST, a análise multivariada 

identificou, como factores de prognóstico independentes, os níveis séricos de PRL 

inferiores a 7,54 ng/ml (em associação com o estádio clínico regional). 

Do presente estudo pode concluir-se que é importante integrar múltiplas variáveis no 

sistema de prognóstico. O uso simultâneo de diferentes variáveis aumenta a probabilidade 

de identificar animais com tumores de fenótipo metastático, que poderão beneficiar com 

terapias direccionadas e mais efectivas. 
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6.1. DISCUSSÃO GLOBAL E CONCLUSÕES 
 

O estudo biopatológico dos tumores mamários da cadela (TMC) tem sido alvo de 

pesquisa por inúmeros investigadores, desde há várias décadas (Fidler e Brodey, 1967; 

Ferguson, 1985; Rutteman et al., 1986; Morris et al., 1993; Pena et al., 1998; Pérez-Alenza 

et al., 2000; Queiroga e Lopes 2002; Itoh et al., 2005). O interesse no estudo desta 

patologia mantém-se actual, pelo facto destes tumores serem apontados como modelo 

comparativo para o estudo do cancro de mama da mulher (Strandberg e Goodman, 1974; 

Schneider e Vaida, 1975; Owen et al., 1979; Misdorp, 1996; Vail e MacEwenn, 2000) e 

porque é cada vez mais importante dar resposta a uma situação clínica difícil, como são os 

tumores malignos metastáticos (Sorenmo, 2003). 

Os TMC são a neoplasia mais frequente que afecta cadelas adultas (Pérez-Alenza et 

al., 2000). Numa sociedade em que os animais de estimação assumem importância 

crescente e vivem cada vez mais tempo, o número de animais que desenvolve doenças 

neoplásicas é cada vez maior (Moore et al., 2001). A presença na consulta de donos 

informados, e dispostos a tratar a doença neoplásica dos seus animais de forma digna e 

efectiva, aumenta consideravelmente a responsabilidade do médico veterinário. A 

necessidade de responder a questões como: O meu animal vai morrer? Quanto tempo vai 

viver de forma digna e sem sofrimento? Vai haver recidiva após a cirurgia? O tumor vai 

metastizar?, demonstra a necessidade de se realizarem estudos prospectivos no âmbito do 

prognóstico. 

O facto da quimioterapia convencional não ser efectiva na maioria dos casos de 

tumores mamários malignos, principalmente nos que coexistem com metástases à distância 

(Morrison, 1998; Sorenmo, 2003), reforça a necessidade de se realizarem investigações 

que tenham por objectivo a pesquisa de novas moléculas, que possam ser utilizadas como 

potenciais alvos terapêuticos. 

Os vários trabalhos de investigação que desenvolvemos na presente tese tiveram 

por objectivo global, o estudo de factores clínicopatológicos e laboratoriais que 

consideramos úteis para o aprofundar do conhecimento do processo neoplásico e para 

auxiliar a compreensão do comportamento biológico dos TMC.  

 

Para avaliar o envolvimento das Ciclooxigenases -1 e -2 (Cox-1 e Cox-2) no processo 

de transformação maligna na mama neoplásica da cadela, realizámos estudos 
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imunohistoquímicos e imunoenzimáticos. Observámos que os TMC expressam Cox-1 e 

Cox-2. A expressão de Cox-1 foi ubíqua nos diferentes tipos histológicos, não havendo 

diferenças significativas entre tumores benignos e malignos. A expressão de Cox-2 foi 

significativamente superior nos tumores malignos, comparativamente aos tumores 

benignos e à mama normal. O facto de não termos encontrado diferenças na expressão de 

Cox-1 entre tumores benignos e malignos pode indicar que o papel desta isoenzima 

continua a ser maioritariamente constitutivo nos TMC. Os nossos dados revelam que a 

expressão de Cox-2 está muito aumentada nos tumores malignos em relação aos benignos 

e que os níveis tecidulares de Cox-2 estão associados às características clinicopatológicas 

dos tumores analisados. Estes resultados indicam que a sobre-expressão desta proteína está 

relacionada com a transformação maligna nos tumores de mama da cadela. O significado 

dessa sobre-expressão é desconhecido. 

Em medicina veterinária, não há estudos terapêuticos que avaliem a eficácia dos 

anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) no tratamento de cadelas com tumores de mama. 

Os AINEs homologados para uso em caninos e que interferem com as Ciclooxigenases são 

o Piroxican (inibidor não específico da Cox-1 e Cox-2) e o Deracoxib (inibidor específico 

da Cox-2). Os inibidores específicos da Cox-2 são mais específicos para esta proteína do 

que os inibidores não específicos (Hla et al., 1999; Singh e Lucci, 2002). Com base nos 

nossos resultados (aumento da expressão da Cox-2 nos tumores malignos e ausência de 

diferença na expressão de Cox-1 entre tumores benignos e malignos) podemos admitir que 

nos tumores mamários da cadela, será mais efectivo o uso de AINEs inibidores específicos 

para a Cox-2. Assim, defendemos que, num futuro próximo, se realizem ensaios clínicos 

que avaliem a eficácia dos AINEs no tratamento de cadelas com tumores de mama 

malignos. 

 

Os factores que intervêm na génese dos TMC são variados. No entanto, dentro dos 

múltiplos factores etiológicos, as hormonas ocupam um papel de destaque (Rutteman, 

1990; Rutteman e Misdorp, 1993). Recentemente, a equipa de Pena e colaboradores (2003) 

observou elevados níveis tecidulares de hormonas esteróides nos tumores malignos da 

cadela, advogando que deve existir um mecanismo autócrino, responsável pela síntese 

destas hormonas nos tumores mamários malignos. No seguimento destes estudos, foi nosso 

propósito investigar o envolvimento das hormonas hipofisárias prolactina (PRL) e 
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hormona do crescimento (GH), e do factor I de crescimento tipo insulina (IGF-I) no 

desenvolvimento e progressão destas neoplasias. 

A investigação relacionada com a hormona prolactina permitiu-nos concluir que os 

níveis séricos estão aumentados, de forma significativa, em cadelas com tumores de mama 

comparativamente a cadelas saudáveis, no entanto, não se registaram diferenças 

significativas nos níveis séricos, entre animais com tumores benignos e animais com 

tumores malignos. Em relação aos níveis tecidulares, pudemos concluir que os tumores 

malignos apresentam os níveis mais elevados. Os resultados aportados pelo presente estudo 

permitem sugerir que a prolactina determinada no tecido neoplásico é sintetizada 

localmente, actuando no próprio tumor como um factor autócrino (Queiroga et al., 2005). 

Adicionalmente, a prolactina produzida pelas células tumorais poderá entrar na circulação 

sistémica e exercer um efeito “feedback negativo” na secreção de prolactina pituitária, 

como postulado por alguns investigadores em medicina humana (Vonderhaar, 1998; 

Goffin et al., 2002). Este facto poderá justificar a correlação negativa, embora não 

significativa, que observámos entre os níveis séricos e tecidulares de prolactina. 

Em relação à hormona do crescimento, verificámos que os níveis séricos são 

significativamente inferiores no grupo controlo em relação aos animais com tumores de 

mama e que nestes, são significativamente superiores nos animais que apresentam tumores 

malignos, revelando uma possível ligação entre altos níveis de GH em soro e a 

malignidade tumoral. Os níveis tecidulares seguem a tendência descrita para a hormona 

prolactina, com os tumores malignos a apresentarem os níveis mais elevados. Os nossos 

resultados apoiam estudos prévios que comprovaram a produção autócrina de GH pela 

glândula mamária da cadela (Selman et al., 1994; Mol et al., 1995; van Garderen et al., 

1997; van Garderen e Schalken, 2002). O nosso estudo demonstra ainda que a produção 

local é tanto maior quanto mais agressivo é o tumor. 

Os níveis séricos de IGF-I surgiram significativamente aumentados em animais 

com tumores de mama relativamente aos animais saudáveis. Os níveis séricos mais 

elevados foram determinados no grupo de animais com tumores malignos de tipo 

carcinoma inflamatório. Os níveis tecidulares apresentaram-se significativamente 

aumentados nos tumores malignos em relação aos benignos e à mama normal, sendo os 

tumores malignos de tipo carcinoma inflamatório os que apresentaram níveis tecidulares 

mais elevados. Também foi possível constatar que os níveis séricos pré-cirurgicos de GH e 



Discussão global e conclusões 

 

 166

IGF-I estavam relacionados de forma estatisticamente significativa com o estádio clínico 

da doença.  

Os nossos resultados permitem-nos concluir que existe envolvimento do eixo 

GH/IGF-I na tumorigénese e na progressão dos tumores mamários da cadela. 

Neste estudo, observámos uma correlação positiva e significativa entre os níveis 

tecidulares de PRL, GH e IGF-I. Tanto quanto nos foi dado observar, este é um dos 

primeiros estudos que determina em simultâneo os níveis tecidulares destes factores nos 

tumores de mama de humanos e caninos, e que demonstra uma correlação positiva e 

significativa entre eles. Alguns autores defendem que na mama de bovino e de rato, a 

prolactina pode fazer aumentar indirectamente a quantidade de IGF-I livre, ao suprimir a 

expressão de algumas das suas proteínas transportadoras e, desta forma, potenciar a 

sobrevivência das células neoplásicas (Travers et al., 1996; Flint e Knight, 1997; Accorsi 

et al., 2002). É nossa convicção de que um mecanismo similar possa ocorrer nos tumores 

de mama da cadela, no entanto, serão necessários estudos futuros para o comprovar. 

O facto de termos detectado concentrações tecidulares, de todas estas variáveis, 

consideravelmente superiores às concentrações séricas, e das concentrações tecidulares 

serem significativamente superiores nos tumores malignos em relação aos benignos e à 

mama normal, torna admissível sugerir que existe um mecanismo autócrino, que permite às 

células neoplásicas mamárias da cadela produzirem localmente hormonas e factores de 

crescimento. O nosso estudo apresenta evidências de que a PRL, a GH e o IGF-I possam 

ser localmente sintetizados pelas células neoplásicas, através de um mecanismo autócrino, 

podendo ainda actuar como factores de crescimento locais e estimular a proliferação dos 

TMC, por mecanismos autócrinos e/ou parácrinos.  

 

Nos TMC, continua a ser necessário e importante realizar estudos de prognóstico 

(Pérez-Alenza et al., 2000). Este tipo de estudos é fundamental para avaliar a relação de 

uma determinada variável com a sobrevida, após remissão clínica. 

A pesquisa de novas moléculas, potencialmente úteis como alvos terapêuticos, 

passa necessariamente por estudos prospectivos que investiguem a relação com a sobrevida 

dos animais. Na verdade, por muito interessante que seja um determinado factor biológico, 

se não demonstrar relação com a progressão da doença neoplásica, torna-se inviável como 

factor de prognóstico e desinteressante do ponto de vista das suas potencialidades como 

alvo farmacológico e/ou terapêutico.  
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Neste estudo, das variáveis laboratoriais que avaliámos em soro (PRL, GH, IGF-I), 

apenas os níveis séricos de GH surgiram associados à SLD e à ST por análise univariada. 

Em relação aos níveis tecidulares, todos os factores estudados apresentaram relação com a 

SLD e com a ST. No entanto, estes factores perdem significância quando avaliados por 

análise multivariada. O facto de nenhum dos factores laboratoriais estudados apresentar 

valor prognóstico independente, comprova a relação destes factores entre si (provada pelas 

correlações significativas que observamos) e com outras variáveis clínicas.  

Os nossos resultados demonstram, pela primeira vez em veterinária, que tanto a 

Cox-2, como a PRL, GH, e IGF-I são factores que influem no prognóstico dos TMC. 
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