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RESUMO 

 

 

ALCÂNTARA, D. Obtenção e caracterização de linhagem celular primária de 

osteossarcoma canino. [Obtention and characterization of canine osteosarcoma primary cell 

line]. 2010. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

O osteossarcoma é um tumor ósseo maligno comum em cães, com preferência por raças de 

grande porte, tem alto potencial metastático e ocorre frequentemente no esqueleto 

apendicular. O diagnóstico é baseado na história clínica, exame físico, achados radiológicos e 

histopatológicos. O tratamento consiste na ressecção cirúrgica do tumor e o protocolo de 

tratamento de escolha é a amputação associada à quimioterapia. O osteossarcoma apresenta 

semelhanças em cães e humanos, portanto o osteossarcoma canino pode ser um modelo útil 

para estudar esta doença em humanos. O objetivo deste trabalho foi estabelecer e caracterizar 

a linhagem celular primária de osteossarcoma canino. Os fragmentos tumorais foram obtidos 

por meio de biópsias e excereses cirúrgicas do osteosarcoma, a confirmação diagnóstica 

realizada pelo exame histopatológico. Os fragmentos foram cultivados em meios de cultura 

DMEM-H, DMEM-Low, RPMI-1640 e MEM para obtenção das linhagens. Para análise da 

morfologia celular foi realizada a fotodocumentação das garrafas em microscopia invertida, 

microscopia eletrônica de transmissão e varredura. A caracterização dos marcadores de 

superfície, citoplasmáticos e nucleares, análise das fases do ciclo celular e potencial elétrico 

mitocondrial foram realizados por citometria de fluxo. Foram obtidos 6 tumores, sendo 5 

osteossarcomas e um condrossarcoma, dos quais foram obtidas 3 linhagens OST-1, OST-3, e 

CDS1. Os meios de cultivo DMEM-H e MEM foram eficientes para obtenção e manutenção 

das linhagens. Morfologicamente as células OST-1, apresentaram aspecto fusiforme enquanto 

as células OST-3 apresentaram pleomorfismo celular.  Os marcadores de superfície, 

citoplasmáticos e nucleares nas células de osteossarcoma canino OST-3 apresentaram-se 

diferencialmente expressos, como os marcadores de origem mesenquimal, o marcador de 

reparo de DNA, P53, não foi expresso como também é encontrado em inúmeras linhagens de 

osteossarcoma. 

Palavras-chave: Osteossarcoma. Neoplasias. Metástases. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ALCÂNTARA, D. Obtention and characterization of canine osteosarcoma primary cell 

line. [Obtenção e caracterização de linhagem celular primária de osteossarcoma canino]. 

2010. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

Osteosarcoma is a common malignant bone tumor in dogs, with a preference for large breeds, 

has a high metastatic potential and occurs often in the appendicular skeleton. Diagnosis is 

based on clinical history, physical examination, radiological and histopatological findings. 

The treatment consists in surgical tumor resection, and treatment protocol choice is 

amputation associated with chemotherapy. Osteosarcoma has many similarities in dogs and 

humans, thus the canine osteosarcoma can be a usefull model to study this disease in humans. 

The aim of this work was to establish and characterize the canine osteosarcoma primary cell 

line. Tumor samples were obtained by surgical biopsy and the osteosarcoma confirmation was made 

by histopathological examination. Tumor fragments were cultured in DMEM-H, DMEM- LOW, 

RPMI-1640 and MEM culture media to establish the cell lines. Cell morphology analysis was carried 

out by photodocumentation in inverted microscopy and in transmission electron microscopy. The 

characterization of surface, cytoplasmic and nuclear markers and cell cycle phases, and mitochondrial 

electric potential analysis were performed by flow cytometry and analyzed with the Win MDI 2.8. 

Five osteosarcomas, 1 chondrosarcoma, and three cancer cell lines, OST-1, OST-3, and CDS1, were 

obtained. DMEM-H and MEM culture medium were efficient in cell lines establishing and 

maintenance.  OST-1 cell line showed spindle shaped and OST-3 cell line showed pleomorphism. 

Surface, cytoplasmic and nuclear markers in the OST-3 canine osteosarcoma cell line were 

differentially expressed as mesenchimal origin markers, the DNA repair marker, P53, it was not 

expressed, it is also found in other osteossarcoma lines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O osteossarcoma é um tumor ósseo primário e maligno muito comum em crianças e 

adolescentes em fase de crescimento em cães, principalmente adultos, e de raças de grande 

porte, representando de 3 a 4% dos tumores malignos, e 85% dos tumores ósseos na espécie 

canina, ocorrendo também em felinos (THOMSON, 1983; DALECK, 1996; LINK; EILBER, 

2002). Foi classificado por Thomson (1983) como mesenquimal podendo conter tecido 

conjuntivo, cartilagem, osso imaturo e osteóide. Podem ser simples quando o tecido ósseo é 

formado em uma matriz cartilaginosa, compostos quando osso e cartilagem estão presentes, 

ou pleomórficos, anaplásicos, quando tem apenas algumas áreas isoladas de osteóide.  

O osteossarcoma é localmente invasivo, e potencialmente metastático, o que os torna 

particularmente difíceis de serem tratados. Sendo, a enfermidade metastática a causa mais 

comum de morte do paciente. As metástases ocorrem precocemente e o órgão 

preferencialmente afetado é o pulmão, em torno de 90%, e de 10% em outros órgãos, como 

fígado, rim, tecido ósseo, baço, miocárdio, gânglios linfáticos, diafragma, mediastino, medula, 

intestinos e tecido subcutâneo (SPODNICK; BERG; RAND, 1992; COSTA et al., 2001). 

Os osteossarcomas originam-se, mais frequentemente nas metáfises rádio distal, tíbia 

distal e úmero proximal, cujo crescimento tumoral é freqüentemente rápido e doloroso. 

Macroscopicamente, o tumor, têm aspecto branco-acinzentado e contêm quantidades variáveis 

de osso mineralizado. Histologicamente, o osteossarcoma canino pode ser subdividido de 

acordo com o tipo de células e sua atividade sendo os tipos: osteoblástico, condroblástico, 

fibroblástico, osteoclástico, pobremente diferenciado, telangiectásico e tipo células gigantes 

(COSTA et al., 2001). 

Nas duas últimas décadas foram feitos progressos no tratamento de cães com 

osteossarcoma, dando opções que podem prolongar a sobrevida e manter um membro 

funcional sem dor (JOHNSON; WATSON, 2004). 

A radioterapia é um método bastante útil para o tratamento de osteossarcoma. Pode 

ocasionar alivio ou até remissão da dor e retardo na progressão tumoral, sendo, portanto o 

procedimento indicado em casos em que há impossibilidade de excisão cirúrgica tumoral. 

Apesar de existirem casos de osteossarcoma induzidos por radiação ionizante em animais, a 
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combinação entre a radioterapia e a cirurgia pode prolongar significativamente a sobrevida 

dos pacientes, podendo, às vezes, ser curativa (KLEINER; SILVA, 2003).  

A combinação da quimioterapia com as técnicas cirúrgicas ou radioterapia em 

protocolos de tratamento são vitais para aumentar o tempo de sobrevida e diminuir a 

ocorrência de metástase (WITHROW et al., 1991). 

Apesar das duas últimas décadas terem sido promissoras nos tratamentos 

neoadjuvantes no tratamento de cães com osteossarcoma, e mesmo as novas estratégias 

terapêuticas em pacientes portadores de osteossarcoma, dando opções e informações 

complementares para prolongar a sobrevivência e manter um membro funcional sem dor e 

sem metástases, as expectativas são raras. Existem várias semelhanças entre o osteossarcoma 

humano e o canino, dessa forma, o osteossarcoma canino pode ser um modelo útil para a 

descoberta de novas abordagens terapêuticas e para uma melhor compreensão da biologia dos 

tumores ósseos. Portanto este trabalho tem como objetivo obter e caracterizar a linhagem 

celular primária de osteossarcoma canino, com a finalidade de auxiliar no estudo de 

abordagens terapêuticas mais adequadas e eficientes. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo estabelecer e caracterizar a linhagem celular primária 

de osteossarcoma canino, obtida por meio de ressecção ou biópsia tumoral de osteossarcoma 

canino, utilizado como modelo experimental, como uma ferramenta de estudo da biologia 

celular para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas quimioterápicas e terapias 

gênica e celular com células tronco, para o tratamento do osteossarcoma canino. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Foram utilizadas os seguintes procedimentos experimentais e metodológicos no 

estabelecimento da cultura primária de osteossarcoma: 

 

 

 manutenção e expansão de culturas primárias das espécimes biológicas de 

osteossarcoma canino e estabelecimento de banco de células tumorais 

tumorais; 

 caracterizar  os aspectos morfológicos do tumor e das células de osteossarcoma 

canino mantidas em cultura e seu potencial tumorigênico in vivo; 

 avaliar a expressão de marcadores  de superfície, citoplasmáticos  e nucleares 

nas diferentes passagens da cultura in vitro; 

 analisar as vias de morte das células de osteossarcoma canino e de progressão e 

fases do ciclo celular por citometria de fluxo; 

 analisar o potencial elétrico mitocondrial das células de osteossarcoma canino, 

como um teste de viabilidade celular. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A carcinogênese é um processo dependente de diversos fatores como os genéticos e 

epigenéticos, que atuam sobre células com certo grau de susceptibilidade, onde a célula dos 

mecanismos de controle, ocorrendo proliferação. Além de proliferar, o tumor promove uma 

neovascularização, para suprir sua demanda nutricional. Ocorrem também alterações na 

membrana celular, levando a uma perda da adesão intercelular e maior adesão com os tecidos 

vizinhos, o que permite o desenvolvimento de metástases (INOUE; AMAR; CERVANTES, 

2005). 

 

 

3.1 GENÉTICA DO CÂNCER 

 

 

A transformação neoplásica pode se originar de danos aos genes presentes no DNA, 

estes genes especificam sequência de aminoácidos que formam determinadas proteínas que 

realizam o efeito biológico do gene. A ativação de um gene gera uma resposta celular de 

síntese da proteína codificada, portanto, mutações genéticas alteram a produção e/ou a função 

de determinadas proteínas. Essas alterações podem ocorrer por falhas durante a replicação do 

DNA ou por deficiências no mecanismo de reparo. O aumento dessas falhas está relacionado 

à ligação de determinadas substâncias ao DNA, interferindo com a leitura correta da 

sequência de DNA, durante a replicação (SZYFTER et al., 1996; RIVOIRE, et al.; 2001). 

 As alterações do DNA são responsáveis pelo aparecimento do câncer, geralmente, 

ocorrem em oncogenes e genes supressores de tumor, que estão envolvidos com proteínas que 

regulam o ciclo celular, o crescimento e a diferenciação celular (JORDE et al., 2000; KOCH, 

1998). 
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3.1.1 Oncogenes e Genes de Supressão Tumoral 

 

 

Nas duas últimas décadas, ocorreram avanços importantes para identificação das bases 

do processo de transformação neoplásica (PINTO; CRUM, 2000).  

Mediante a ocorrência de mutações, proto-oncogenes tornam-se oncogenes, que são 

carcinogênicos e causam multiplicação celular em excesso, o que faz com que o proto-

oncogene aumente a expressão da proteína estimuladora do crescimento ou a produção de 

uma forma mais ativa. Já os genes de supressão de tumoral contribuem para a carcinogênese 

quando são inativados por mutações, portanto, quando os genes supressores funcionais param 

de agir, ocorre uma inibição inapropriada do crescimento, resultando em proliferação celular 

descontrolada (RIVOIRE et al., 2006).   

Os genes que realizam a supressão tumoral codificam proteínas bloqueadoras da 

proliferação celular descontrolada, que levam ao câncer. Isto é realizado através das vias 

reguladoras do ciclo celular. Vários desses genes codificam proteínas inibidoras das ciclinas 

dependentes de kinase (CDKs) e a proteína do retinoblastoma (pRb), que é o principal freio 

do ciclo celular (MC KAIG; BARIC; OLSHAN, 1998). 

São encontradas mutações nos genes Rb1 e p53, em pacientes com osteossarcoma, 

entretanto não existem alterações genéticas únicas no osteossarcoma (SU et. al., 2009). Estes 

genes codificados por proteínas com funções inibitórias na regulação da diferenciação da 

proliferação celular. Em osteossarcoma humano, 60% das anormalidades estão relacionadas a 

inativação da via Rb. Esta via regula a transcrição do gene E2F, que controlam a progressão 

das fases G1-S do ciclo celular (CHUN; DE LORIMIER, 2003). 

Portanto, se a via pRb for inativada, a célula se torna sensível a fatores que bloqueiam 

o anticrescimento envolvidos no avanço para a fase G1, resultando em proliferação celular 

descontrolada. O papel do gene Rb nas anormalidades da tumorigênese do osteossarcoma 

canino podem não ser tão importantes como na doença humana. Ao passo que, linhagens de 

células caninas podem conter mutações que indiretamente inativam os membros da família 

pRb (MUELLER; FUCHS; KASER-HOTZ, 2007). 

O gene supressor de tumor p53 codifica uma fosfoproteína P53, que é componente de 

uma das vias responsáveis pelo controle da apoptose e do ciclo celular, agindo como 

regulador da replicação celular. A ativação do gene supressor de tumor p53 leva a parada do 
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crescimento e/ou apoptose, desempenhando um importante papel na prevenção do câncer. Na 

ocorrência de danos ao DNA observa-se um acúmulo da proteína P53 na células para efetuar 

o reparo do DNA lesado, caso estes danos não  possam ser reparados, a proteína enviará sinais 

para outras proteínas pró-apoptóticas que irão induzir a morte celular, portanto a perda 

funcional de p53 confere vantagens ao crescimento seletivo de células danificadas (CHUN; 

DE LORIMIER, 2003; KERBAUY, 2008).  

A progressão do ciclo celular depende de ciclinas e ciclinas dependente de quinases 

(CDKs) que agem em conjunto no início das fases G1-S e G2-M. Para evitar a proliferação 

anormal, os complexos ciclinas-CDK são precisamente regulados por duas famílias inibidoras 

do ciclo celular que impedem a sua atividade catalítica, que incluem as proteínas INK4α, 

vinculada somente as quinases CDK-4 e CDK-6, que são específicas para o início da fase G1. 

A segunda família de inibidores é composta por proteínas Cip/Kip, como P21 e P27 que 

inibem todos os complexos ciclina-CDK e não são fase-específicas (COQUERET, 2003). 

 

 

3.1.2 Angiogênese Tumoral 

 

 

A angiogênese é o processo de formação e crescimento de novos vasos sanguíneos, 

que tem como consequência a neovascularização. A indução da angiogênese constitui um 

fator importante na carcinogênese. Portanto, para que o tumor prolifere é necessário que 

ocorra angiogênese local. A neo- angiogênese ocorre na transição do processo hiperplásico 

para neoplasia, portanto antes da formação tumoral propriamente dita (CALUX et a., 2001; 

GRAÇA et al., 2004). 

O rápido desenvolvimento de vasos sanguíneos em tumores sólidos favorece o rápido 

crescimento tumoral. Os cortes histológicos de osteossarcoma podem apresentar um grande 

número de vasos sanguíneos patológicos que suprem nutricionalmente o tumor (WU et al., 

2000). A complexa rede de microvasos tumorais garante adequado suprimento de nutrientes e 

oxigênio e fornece drenagem eficiente de metabólitos (EICHHORN et al., 2007). 

A angiogênese e a formação de metástases são processos funcionalmente relacionados, 

pois ambos envolvem uma tríade de eventos fisiopatológicos como mobilidade celular, 
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proteólise tecidual e proliferação celular (LIOTTA; STEEG; STELLER-STEVENSON, 

1991).  

As células endoteliais do vaso-mãe são estimuladas pelas citocinas angiogênicas. A 

lâmina basal é degradada pela ação de proteases da matriz extracelular e liberadas pelo 

endotélio. As células endoteliais migram para o estroma perivascular, proliferam e iniciam o 

brotamento capilar. A direção da migração é apontada para a fonte dos estímulos 

angiogênicos. O broto formado expande e assume a forma tubular e uma nova lâmina basal se 

desenvolve. A proliferação endotelial permite a extensão dos túbulos microvasculares que se 

unem por anastomose e dão origem à cadeia circulatória funcional (LIOTTA; STEEG; 

STELLER-STEVENSON, 1991; GIANNIS; RÜBSAN, 1997). 

Os eventos adesivos requeridos na angiogênese são rigorosamente regulados. Eles são 

limitados às células afetadas, ativados por um curto período de tempo e, logo após, 

suprimidos completamente (BROOKS, 1996; LIEKENS; DE CLERCQ; NEYTS, 2001). 

Numerosos estudos tem sido realizados para o desenvolvimento de estratégias 

terapêuticas antiangiogênicas, combinadas com outros tipos de tratamento, e a quimioterapia é 

um deles (EICHHORN et al., 2007). 

 

 

3.2 OSTEOSSARCOMA 

 

 

O osteossarcoma é o tumor ósseo primário de maior frequência em cães e humanos, 

representando de 80 a 95% das neoplasias ósseas e 4% a 6% de todos os tumores malignos 

em cães (DALECK et al., 2006; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008; SILVEIRA et al., 2008).  

Em humanos, se observa maior incidência na infância e adolescência, representando 

5% das doenças malignas neste grupo (RECH et al., 2004; VAN DEN BERG, 2006). Embora 

rara, é a neoplasia óssea mais comum e a segunda maior causa de morte por câncer em 

crianças, com o pico de incidência correspondente ao período de rápido crescimento 

esquelético (EK; DASS; CHOONG, 2006). 

Altamente agressivo e metastático, em sua natureza neoplásica, 80% de todos os 

osteossarcomas clinicamente apresentam micrometástases no momento do seu diagnóstico, 

entretanto menos de 10% dos casos são diagnosticados (SU et al., 2009). 
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Esta neoplasia têm uma alta capacidade metastática, sendo o pulmão o órgão mais 

comumente afetado (OYA et al., 2001).  As principais manifestações dos osteossarcomas são 

a claudicação, que pode ocorrer devido à inflamação do periósteo, microfraturas ou fraturas 

ósseas patológicas, que podem ser observadas durante o desenvolvimento da doença. O 

inchaço ocorre devido à extensão do tumor para os tecidos moles circundantes (DALECK et 

al., 2002; MARTELLI; TEIXEIRA; SANTOS JR., 2007). 

As manifestações sistêmicas como febre, anorexia, perda de peso são raras nos 

estágios agudos da doença. Anormalidades respiratórias associadas às metástases pulmonares, 

também podem ser observadas em alguns animais (MORAES et al., 2006). 

As características desta neoplasia são semelhantes em cães e humanos, tanto 

clinicamente quanto histologicamente, entretanto a incidência em cães é 40 a 50 vezes maior 

que em humanos, porém o modelo canino têm sido utilizado como modelo para a doença em 

humanos, tanto para o estudo da neoplasia quanto para o desenvolvimento de melhores 

alternativas de tratamento (LOUKOPOULOS et al., 2004; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008). 

Em humanos, jovens, as regiões mais afetadas pelo tumor são as áreas de rápido 

crescimento ósseo como fêmur distal, tíbia proximal, e úmero proximal. Em adultos, há 

grande ocorrência no esqueleto axial e ocorre em áreas que foram previamente irradiadas ou 

que tenham anomalias subjacentes como a doença de Paget (HAYDEN, 2006). Em cães, 

também observa-se maior freqüência de acometimento do esqueleto apendicular, sendo o 

membro torácico mais comumente afetado que o  pélvico. Em 60% dos casos, há 

acometimento das porções distal do rádio, mais frequentemente afetada, e porção proximal do 

úmero, outras regiões afetadas são porções distais da tíbia e do úmero e proximal da tíbia 

(SILVEIRA et al., 2008). 

A prevalência de cânceres de ocorrência espontânea em cães é semelhante à 

ocorrência em humanos, e alguns cânceres caninos são modelos para a doença em humanos. 

O osteossarcoma canino é semelhante ao humano, apresentando alto grau de semelhança 

histológica, predileções anatômicas e responsividade à quimioterapia (KRUTH, 1996; VAN 

LEEUWEN, 1996). 
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3.2.1 Etiologia 

 

 

A etiologia do osteossarcoma canino é desconhecida, sabe-se que os fatores genéticos 

desempenham um importante papel no desenvolvimento dos cânceres. Existem teorias 

baseadas na evidência de que o osteossarcoma tende a ocorrer nos ossos que sustentam os 

maiores pesos e em sítios adjacentes as fises de fechamento tardio, os animais de grande porte 

são predispostos a pequenos e múltiplos traumas nas regiões metafisárias, as quais são as de 

maior atividade celular. A sensibilização de células nesta região pode iniciar a doença pela 

indução da proliferação celular, aumentando a probabilidade de desenvolvimento de uma 

linhagem mutante (STRAW, 1996). 

Outros fatores podem ser prováveis causas de osteossarcoma, como a radiação 

ionizante experimental ou terapêutica, que pode induzir efeitos mutagênicos devido ao uso de 

frações excessivas, resultando no aparecimento do tumor posteriormente (WITHROW et al., 

1991).  

O desenvolvimento do osteossarcoma secundário á infartos ósseos é raramente 

encontrado. Além disso, animais submetidos à gonadectomia precoce podem estar mais 

suscetíveis ao desenvolvimento desta neoplasia (CHUN; DE LORIMIER, 2003). 

Há hipóteses sobre a origem viral desta neoplasia, já que pode ocorrer em ninhadas e 

pode ser induzido experimentalmente pela injeção de células neoplásicas em fetos caninos. 

Porém, ainda não se isolou nenhum vírus responsável pelo surgimento do osteosarcoma 

canino (STRAW, 1996). 

Existem relatos de OSA apendicular em fraturas não tratadas, em especial as que 

passaram por processos de atraso na consolidação ou não união óssea e osteomielite crônica. 

Alterações genéticas foram observadas em cães com OSA e relatadas como um importante 

fator de risco para o desenvolvimento do tumor (BRAMWELL, 1995; OLIVEIRA; 

SILVEIRA, 2008). 
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3.2.2 Epidemiologia 

 

 

O osteosarcoma é representado tanto em seres humanos quanto em espécies 

domésticas, sendo principalmente encontradas em caninos (POOL, 1990). As raças que 

apresentam com mais frequência a neoplasia são o São Bernardo, Dinamarquês, Setter 

Irlandês, Dobermann, Pastor Alemão, Rottweiller e Golden Retriever (SPODNICK; BERG; 

RAND, 1992; LIU, 1996; RU; TERRACINI; GLICKMAN 1998). 

Na maioria dos casos os machos são mais afetados pela doença (FOSSUM et al., 

2001), exceto nas raças São Bernardo, Rottweiler e Dinamarquês (POOL, 1990; DALECK, 

FONSECA e CANOLA, 2002). No Brasil alguns estudos demonstram que as raças mais 

acometidas são aquelas de maior porte como Doberman, Fila brasileiro, Pastor Alemão e 

Rottweiler. Além disso, demonstram também que os ossos mais afetados são tíbia e úmero 

(DALECK, 1996). 

Em 75% dos casos acomete o esqueleto apendicular (FOSSUM et al., 2001) ou 

membros pélvicos e torácicos e nos 25% restantes, afeta o esqueleto axial ou ossos chatos 

(KLEINER; SILVA, 2003; JOHNSON; WATSON, 2004). 

 

 

3.2.3 Classificação 

 

 

Os osteosarcomas foram divididos de acordo com sua localização em esqueléticos e 

extra-esqueléticos. Os esqueléticos são mais comuns, e o esqueleto apendicular é mais 

frequentemente acometido comparado ao axial, representando cerca de 75% a 85%. A região 

metafisária é afetada com maior frequência e o tumor raramente cruza a articulação. 

Radiologicamente apresentam lesão na superfície externa da cortical e áreas de calcificação 

celular, microscopicamente estão presentes nódulos de cartilagem envoltos por células 

fusiformes atípicas e pouca formação de osteóide e osso tumoral, podendo ainda ser 

subclassificados em periosteais e justacorticais: 

 Periosteais ou centrais: originam-se com maior frequência na superfície da 

diáfise, sendo consideradas neoplasias de diferenciação intermediárias. 

Radiologicamente podem apresentar Triângulo de Codman sólido, com focos 
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de calcificação nodular, e a lesão ocorre na superfície externa da cortical. 

Possui um padrão predominantemente cartilaginoso, pouca produção de 

matriz osteóide e neoformação óssea, são raras metástases nesses casos.  

 Justacorticais ou paraosteais: origem na superfície óssea, sem acometimento 

do canal medular, não tendem a formar metástase, não são invasivos, pois o 

tumor é envolvido por uma cápsula fibrosa (WHITROW; DOIGE, 1980; 

JONES, 2000; CHUN; DE LORIMIER, 2003; MUNDAY et al., 2004). 

  

Os tumores extra-esqueléticos são tumores raros, que representam apenas 1,2% dos 

sarcomas em geral, e 4% dos osteossarcomas, afetam frequentemente as vísceras e são 

altamente malignos, observa-se a produção de osteóides e/ou matriz cartilaginosa, porém sem 

envolvimento ósseo ou periosteal. Ou seja, no local de surgimento do tumor não há nem 

periósteo nem osso que justifique o aparecimento do tumor (LARUE; WITHROW; 

WRIGLEY, 1986; LANGEBANBACH et al., 1998; LIMA et al., 2002). 

Os osteossarcomas podem ser classificados de acordo com Doige e Weisbroge (1998) 

em simples quando há formação de tecido ósseo em matriz cartilaginosa; composto quando 

osso e cartilagem estão presentes e pleomórficos quando tem características anaplásicass, com 

apenas algumas ilhas de osteóides presentes.  

Quanto ao aspecto radiográfico os osteossarcomas podem ser osteolíticos, escleróticos 

e mistos.  Nos tumores osteolíticos há destruição da matriz óssea. Em tumores escleróticos ou 

osteoblásticos há uma grande produção de matriz osteóide. Nos mistos podem ocorrer 

concomitantemente lise e produção óssea (PALMER, 1992; THOMPSON; POOL, 2002; 

MUNDAY et al., 2004).  

Histologicamente classifica-se o osteossarcoma em seis categorias, ou subtipos 

histológicos, determinados com base na caracterização das células, bem como o tipo e 

quantidade de matriz. Esta classificação divide o osteossarcoma nos subtipos osteoblástico, 

condroblastico, fibroblástico, pobremente diferenciados ou indiferenciados, telangiectásicos e 

tipo de células gigantes, no entanto, não há nenhuma evidência de comportamento biológico 

diferente entre as subclasses (MARTELLI; TEIXEIRA; SANTOS JR, 2007):  

 osteossarcoma pobremente diferenciado: caracterizado por pouca produção de 

matriz osteóide e produção de tecido ósseo neoformado. As células podem ter 
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tamanho variado, e células pleomórficas sarcomatosas indiferenciadas 

(THOMPSON; POOL, 2002). 

 osteossarcoma osteoblástico: formados por osteoblastos anaplásicos, células 

com bordas angulares, citoplasma escurecido, núcleo hipercromático e 

posicionado excêntricamente (THOMPSON; POOL, 2002); 

 osteossarcoma condroblástico: caracterizado pela produção de matrizes 

condróide e osteóide, com presença de cartilagem e osteóide tumorais, osso 

neoformado e predomínio de componentes cartilaginosos (PALMER, 1992; 

THOMPSON; POOL, 2002); 

 osteossarcoma fibroblástico: forma mista do tumor, caracterizado pela presença 

de células fusiformes capazes de produzir matriz óssea mineralizada e também 

estroma conjuntivo com presença de osteóide e neoformação óssea 

(THOMPSON; POOL, 2002); 

 osteossarcoma teleangectásico: este subtipo é muito agressivo, possui espículas 

ósseas entre as células tumorais e espaços preenchidos com sangue e  

circundados por células neoplásicas e não por células endoteliais (PALMER, 

1992; DOIGE; WEISBRODE, 1998; THOMPSON; POOL, 2002); 

 osteossarcoma de células gigantes: caracterizado por produção  escassa de 

matriz óssea e presença de células tumorais gigantes e multinucleadas 

(PALMER, 1992; THOMPSON; POOL, 2002). 

 

3.2.4 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico é baseado na história clínica, exame físico, achados radiológicos e 

cintilográficos, sendo, a confirmação, feita por biópsia e exame histopatológico (DALECK; 

FONSECA; CANOLA, 2002; JOHNSON; HULSE, 2005). 

Os sinais radiográficos incluem a perda de osso cortical, proliferação periosteal, 

triângulo de Codman, perda do padrão trabecular fino no osso metafisário, colapso 

metafisário e presença de fraturas patológicas (GOMES et al., 2006).  
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Um dos métodos mais utilizados é o exame citológico, com base nos achados por 

aspiração com agulha fina ou um aspirado na área acometida, pode ser realizada rapidamente 

sem anestesia (MAHAFFEY, 1999), porém pode não fornecer informação definitiva 

(REINHARDT, et al., 2005). As células do osteossarcoma são circulares ou ovais, possuem 

bordas citoplasmáticas distintas, com citoplasma azul brilhante granular e exibem núcleos 

excêntricos com ou sem nucléolos (NELSON; COUTO, 2001). 

Contudo, é muito difícil identificar o tipo exato de sarcoma baseado somente na 

citologia, portanto, quando o diagnóstico citológico for inconclusivo, necessita-se da 

confirmação histopatológica (WHITE et al., 1988; KLEINER; SILVA, 2003; REINHARDT 

et al., 2005). Observar na figura 1 os aspectos radiográficos do osteossarcoma. 

As biópsias ósseas do osteossarcoma podem ser realizadas com técnicas abertas ou 

fechadas. Seja qual for a técnica utilizada, várias amostras devem ser coletadas a partir do 

centro e as margens da lesão para um diagnóstico mais preciso (LONGHI et al., 2006; 

GOMES; BRANDÃO; RANZANI, 2008).  

Histologicamente, o osteossarcoma consiste em células mesenquimais malignas, que 

aparecem nas formas alargadas e poligonais e produzem uma matriz osteóide. Esta matriz 

osteóide é uma característica distintiva dos osteossarcomas, tumores ósseos não osteogênicos 

não produzem esta matriz (STRAW et al., 1990; THOMPSON; POOL, 2002). 

No momento do diagnóstico, deve ser realizada uma avaliação completa de 

metástases por radiografias incluindo as vistas torácicas laterais direita e esquerda e vista 

ventrodorsal para que todos os campos pulmonares possam ser avaliados com precisão. 

Apenas 10 dos casos, terão metástases detectáveis no momento do diagnóstico, apesar de 80% 

dos cães apresentarem micrometástases no momento do diagnóstico. Para avaliar a presença 

de comprometimento ósseo em outras regiões anatômicas, cintilografia ou radiografias do 

esqueleto completo podem ser executadas (BERG, 1996; STRAW, 1996; SU et al., 2009). 
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3.2.5 Prognóstico 

 

 

O prognóstico do osteossarcoma depende de inúmeros fatores incluindo idade, gênero, 

tumor localizado ou metastático, sítio tumoral (esqueleto axial ou apendicular), margens 

cirúrgicas, volume tumoral, e necrose após quimioterapia pré-operatória, tipo de tratamento 

escolhido, níveis séricos de fosfatase alcalina e subtipos do tumor. Em cães, além destes 

fatores descritos acima são incluídos também peso corporal e raça (LONGHI et al., 2006; 

LOUKOPOULOS; ROBINSON, 2007). 

Em humanos, muitos pacientes morrem um ano após o diagnóstico, quando o 

tratamento de escolha é constituído apenas por cirurgia. Além disso, 80% dos casos em 

humanos apresentam metástases e em cães essa taxa aumenta para 90% (WITHROW et al., 

1991; LONGHI et al., 2006). 

Pacientes com presença de metástases ou micrometástases, tem um prognóstico pior, 

cerca de 80% dos pacientes apresentam metástases ou micrometáses no momento do 

diagnóstico, porém apenas 10% são diagnosticadas (SU et al., 2009). 

Fonte: Policlínica Veterinária de Cotia (http://www.policlinicaveterinaria.com.br) 

Figura 1- Imagens radiográficas de osteossarcoma. A: Imagem adquirida no momento do diagnóstico. B: 

evolução do tumor, 6 meses após o diagnóstico 

 

http://www.policlinicaveterinaria.com.br/
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Fatores indicadores de prognóstico desfavorável incluem animais com idade inferior a 

4 anos, por apresentarem grau de malignidade, escore e índice mitótico mais elevados que os 

cães mais velhos (FOSSUM et al., 2001). 

Outros fatores importantes são o volume tumoral, localização mais proximal do tumor, 

elevação dos níveis de fosfatase alcalina, tumor de alto grau, e presença de metástases. O 

tempo de sobrevida após os tratamentos variam muito. A média de sobrevida em cães tratados 

com cirurgia e quimioterapia neoadjuvante ou coadjuvante é de 272 dias em comparação aos 

tratados apenas com cirurgias que apresentam uma sobrevida média de 119 dias (WHITROW 

et al., 1991). 

 

 

3.2.6 Tratamento 

 

 

Os tratamentos atuais para osteossarcoma incluem cirurgia e quimioterapia. Em cães o 

tratamento cirúrgico de escolha é a amputação e em humanos frequentemente envolve a 

preservação do membro. A taxa de sobrevida, atualmente, aumentou de 65-75% quando 

comparado há três décadas (WITHROW et al., 1991; SU et al., 2009). 

Uma vez que a metástase é a causa mais comum de morte em cães com 

osteossarcoma, e 90% dos cães morrem ou são eutanasiados em decorrência das complicações 

associadas às metástases pulmonares. A utilização de quimioterapia em protocolos de 

intenção curativa é vital para a sobrevida a longo prazo, eles são utilizados em combinação 

com cirurgia ou radioterapia, na tentativa de diminuir a ocorrência de metástase. A 

quimioterapia adjuvante tem demonstrado aumento dos intervalos livre de doença. As drogas 

mais utilizadas para o tratamento em humanos são a cisplatina, doxorrubicina e metotrexato. 

Em cães utiliza-se a cisplatina ou associação da cisplatina e doxorrubicina (WITHROW et al., 

1991; SILVEIRA et al., 2008). 

O tratamento do osteossarcoma canino tem dois objetivos: tratamento paliativo da dor 

e claudicação, ou intenção curativa. O tratamento paliativo da dor é realizado nos casos em 

que a metástase já é evidente ou para cumprir com os desejos do proprietário. Isso inclui o uso 

de analgésicos, terapia de radiação, amputação de membros e quimioterapia. O tratamento 

com intenção curativa inclui a combinação de diferentes modalidades de terapia, como 

cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Entretanto, não importa a combinação utilizada, 80% 
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dos cães com OSA morrem devido ao elevado potencial metastático do tumor (LIPTACK et 

al., 2004ª; MUELLER; FUCHS; KASER-HOTZ, 2007).  

Os procedimentos cirúrgicos com preservação dos membros estão sendo realizados, 

atualmente, com o tempo de sobrevida comparáveis as cirurgias de amputação. Nas técnicas 

de preservação de membros, o tumor é retirado com ressecção do tecido mole marginal e um 

enxerto cortical é colocado no local do osso (LIPTACK et al., 2004b). 

Nos tratamentos com intenção curativa, em humanos, 60% dos pacientes sobrevivem 

por um período de 5 anos e 75% dos pacientes com doença localizada tem uma sobrevida 

maior que 5 anos, na presença de doença metastática essa taxa cai para 15 a 20%. Em cães, a 

ressecção cirúrgica do tumor primário seguido por ciclos de cisplatina ou doxorrubicina, 

considerados como terapia padrão, resultam em 50% de sobrevida após um ano e 20% após 

dois anos (MUELLER; FUCHS; KASER-HOTZ, 2007). 

Segundo os mesmos autores, a radioterapia é eficiente contra o tratamento sintomático 

da dor óssea local em humanos e cães, reduz a inflamação e resulta em necrose de células 

tumorais e substituição por tecido fibroso, bem como formação e calcificação de tecidos 

ósseos. A radioterapia deve ser usada em humanos quando há uma lesão inacessível ou 

incontrolável cirurgicamente, como pelve e coluna vertebral. As taxas de resposta ao 

tratamento variam de 74% a 92%, com intervalo médio de duração de 73 a 130 dias e a média 

de sobrevida varia entre 122 e 313 dias. 
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Material eMétodos 

“As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo e é por isso que 

muitos não as reconhecem” 

(Ann Landers) 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Neste trabalho foram utilizadas amostras de osteossarcoma caninos, obtidas de 

hospitais e clínicas veterinárias do estado de São Paulo e o diagnóstico foi realizado por 

análise histológica feita por microscopia de luz.  

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO E CASUÍSTICA 

 

 

Os fragmentos de osteossarcoma foram fixados, desidratados em série de etanóis em 

concentrações crescentes, diafanizados em xilol, seguido de inclusão em similar de parafina 

(Histosec®). 

Os blocos contendo o osteossarcoma foram submetidos à microtomia em micrótomo 

automático (Leica, RM2165) obtendo-se cortes de 5µm. Os cortes foram desparafinizados e 

corados seguindo as técnicas de Hematoxilina e Eosina – HE. O material processado foi 

analisado e as características morfológicas encontradas foram fotodocumentadas em 

microscópio de luz (Nikon Eclipse E-800). 

Foram analisados aspectos de casuística, como quantidade de tumores e de linhagens 

obtidas, subtipos histológicos, localização do tumor, raça e idade do animal. 

 

 

4.2 OBTENÇÃO DA LINHAGEM CELULAR PRIMÁRIA DE OSTEOSSARCOMA DE 

CANINO 

 

  

Foram utilizadas biópsias e exéreses cirúrgicas do osteosarcoma. Após a lavagem em 

solução salina contendo 10% de antibióticos (Garamicina e Estreptomicina), os tumores 

foram processados retirando-se inicialmente todo o tecido gorduroso e hemorrágico contido 

no espécime clínico. O tecido tumoral foi divido em três porções: a primeira, recortada com o 

auxílio de um bisturi, em pequenos fragmentos de 0,01 cm
2
 e aderidos a placas de Petri, por 1 
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hora em soro fetal bovino em estufa de cultura a 37º C e 5% de CO
2
. E a segunda porção 

reservada para o exame histopatológico.  

As culturas iniciais e sub-cultivos foram mantidos em garrafas de cultura de 25cm
2
 e 

mantidos em meios de cultivo celular de DMEM-H, DMEM-low, MEM e RPMI-1640 

suplementados com 10% de soro fetal de bovino, 1% de antibióticos (Garamicina e 

Streptomicina) 1% de ácido pirúvico, pH =7.4, em estufa a 37 º com CO
2
 a 5%  umidificada.  

As células crescem em monocamada, aderentes à superfície da placa de cultura. A 

sub-cultura das células foi realizada habitualmente a partir de culturas confluentes, em torno 

de 3 dias e, expandidas após a  tripsinização das células da monocamada.  

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 

 

Todos os aspectos de crescimento celular foram acompanhados pela 

fotodocumentação das garrafas em microscopia invertida acopladas a um sistema de captura 

de imagem CCD- Sony. 

As células, cultivadas em placas de petri sobre lamínulas, foram fixadas em 

paraformol 4% por 2h e coradas com Azul de Toluidina e Hematoxilina-eosina, e 

fotografadas em microscópio invertido, acoplado a um sistema de captura de imagem CCD- 

Sony. 

 

 

4.3.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão  

 

   

O tecido tumoral coletado em pequenos fragmentos foi fixado em solução 

Glutaraldeído (2,5%). Após fixação, o material foi inserido em microtubos e lavado em PBS 

1X. Em seguida, o microtubo envolvido por papel alumínio foi deixado no misturador 

rotatório por uma hora em tetróxido de ósmio 1%  (pós-fixação).  

Para retirada do excesso de resíduos do pós-fixador, foram realizadas três lavagens em 

PBS 1X, cada uma de 10 minutos. Para o processo de desidratação, o material foi deixado 
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cinco minutos em cada álcool 70º, 80º e 90º respectivamente e duas vezes de 10 minutos no 

álcool absoluto (100º). Para finalizar a etapa de desidratação foi trocado o álcool absoluto por 

óxido de propileno.  

Para inclusão, a resina foi misturada ao óxido de propileno na proporção 1:1, e o 

material foi deixado em misturador rotatório, por um período de quatro horas. Em seguida, a 

mistura foi trocada por resina pura, e deixada no misturador rotatório de 12 a 18 horas. 

A resina foi substituída por uma nova resina pura e deixada em estufa a 37ºC por uma 

hora, com tampa aberta para a evaporação dos resíduos de óxido de propileno que estiverem 

presentes na amostra. 

Após uma hora, o material foi incluído em um molde adicionando uma nova resina, e 

para finalização do processo de inclusão do material, a bandeja com o material foi colocada à 

60ºC por um período de cinco dias.    

Foram obtidos, em Ultramicrótomo, cortes semi-finos de 400nm, com navalha de 

vidro, corados com azul de toluidina para observação de estruturas em Microscópio Óptico. 

Após a observação, cortes ultrafinos do material de 50nm foram obtidos. O material foi 

inserido em tela de metal de 3mm e contrastado com acetato de uranila 2% por 10 minutos, 

lavado em água destilada  e, em seguida, em citrato de chumbo 0,5% por oito minutos com 

subseqüente lavagem em água destilada. 

 

 

 4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

As células foram cultivadas em placas de petri de 3cm de diâmetro. Após a 

confluência, o meio de cultivo foi retirado, e realizada uma lavagem com PBS (0,1M), e então 

colocado o fixador glutaraldeído (3%). Após o tempo de fixação necessário (2 às 24h), as 

placas foram lavadas em PBS (0,1M) e água destilada, pós-fixadas em tetróxido de ósmio 

(1%) e desidratadas em série gradual de etanóis. Foi realizada então a secagem do material em 

aparelho de ponto crítico usando CO2. Após a secagem, as placas receberam o recobrimento 

metálico com ouro por sputtering, terminado o processamento o material estará pronto para 

observação no microscópio eletrônico de varredura.  
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4.4 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TUMORIGÊNICO 

 

 

Para avaliação do potencial tumorigênico, foram utilizados 9 camundongos Balb-c
nu/nu

. 

Após o crescimento celular adequado, 1 x 10
6
, as células foram injetadas no tecido 

subcutâneo da região dorsal, em seguida foram avaliados o potencial tumorigênico dessas 

células observando e fotodocumentando o crescimento do tecido tumoral formado. Após o 

crescimento tumoral, o tumor foi retirado, fixado em paraformaldeído (4%), para posterior 

análise histológica. Observar a figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Esquema representativo das regiões de 

inoculação das células de osteossarcoma 

canino em camundongos NUDE. A: OST-1 e 

B: OST-3 
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4.5 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA 

 

 

Para avaliação do potencial de diferenciação osteogênica da linhagem celular primária 

de osteossarcoma canino (OST-3), foi realizada a coloração de Von Kossa. As células fixadas 

em paraformoldeído 4% foram lavadas com solução de PBS-L. Em seguida foi adicionado 

nitrato de prata a 1%, e mantido por 45 minutos exposto a luz UV. Após este procedimento, 

as células foram lavadas em água destilada. A seguir adicionamos a Safranina a 1% por 5 

minutos e as células foram lavadas com água destilada. 

Para a coloração foi adicionado o corante Von Gieson por 5 minutos. Por último, as 

células foram lavadas em álcool 70% e deixadas em temperatura ambiente para secagem e 

posterior fotodocumentação em Microscópio Leica. 

 

 

4.6 ANÁLISES DE MARCADORES POR CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

Após o crescimento e expansão celular, as células em cultura foram tripsinizadas e 

inativadas com soro fetal bovino, colocada em tubos de 15 mL em câmara de fluxo laminar 

previamente esterilizada com álcool 70% e UV durante 20 minutos. Em seguida o material foi 

centrifugado à 1500rpm durante 10 minutos para a formação do precipitado celular. Após a 

centrifugação, foi descartado o sobrenadante e ressuspendido em 5 mL solução salina 0,9% 

para lavagem, centrifugado à 1500RPM durante 10 minutos. Após a centrifugação foi 

descartado novamente o sobrenadante e acrescentado o tampão FACs Flow, a suspensão foi 

transferida para tubos de citometria, e adicionados os anticorpos CD34, CD44, CD90, CD105, 

STRO-1, OCT4, Nanog, Ciclina D1, Ki-67, PCNA, VEGF, p53, p27, p21, Bax, Bad, Bcl-2, 

Caspase-3, AnexinaV/PI, TNFα, PI e Rh123  e incubados por 15 minutos a 4
o
C. As analises 

de expressão foram realizadas em Citômetro de Fluxo FACSCalibur em 10.000 eventos, e as 

aquisições analisadas pelo programa Win Mdi 2.8. A expressão de marcadores foi 

determinada pela comparação com um isotipo controle marcado com o fluorocromo FITC 

inespecífico. 
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A avaliação da expressão anticorpos citoplasmáticos e nucleares Ki-67, PCNA, 

Oct3/4, Stro-1, Nanog, Ciclina D1, Bax, Bad, P21, P27, P53 e CDK-1, as células foram 

permeabilizadas previamente com 10μl de Triton X-100 (0,1%) por 30 minutos antes da 

adição dos anticorpos primarios específicos.                                                                                                                                                                                                                               

 

 

4.6.1 Marcadores de Diferenciação Celular 

 

 

Após o crescimento e expansão das culturas, as células OST-3 foram incubadas com 

os seguintes marcadores: 

 

 CD34 (R&D Systems): É uma molécula de adesão, sialomucina, expressa em células 

endoteliais e células progenitoras hematopoéticas. Pode estar expressos em alguns 

tipos de tumor indicando potencial de angiogênese (BURDEN et al., 2009).  

 CD44 FITC (Abcam): Molécula de adesão celular, envolvido na migração e formação 

de metástases (MA et al., 2010). 

 CD90 (R&D Systems): Marcador expresso em uma série de linhagens celulares 

fibroblásticas e estromais, endotélio, e algumas linhagens celulares tumorais. Está 

envolvido na adesão e migração (SICLARI; QIN, 2010). 

 CD105 (Santa Cruz): A endoglina ou CD105 é uma glicoproteína de membrana 

expressa na superfície de células endoteliais, macrófagos ativados, fibroblastos e 

células músculo esqueléticas (SANZ-RODRIGUEZ et al., 2004cc). 

 STRO-1 PE (Santa Cruz): Marcador de superfície expresso em células tronco 

mesenquimais (SICLARI; QIN, 2010). 

 OCT3/4 e Nanog (Santa Cruz): determinante de células tronco embrionárias e 

germinativas são fatores de transcrição envolvidos na regulação da supressão de genes 

que levam a diferenciação e manutenção da pluripotência (SICLARI; QIN, 2010). 

 VEGF (Santa Cruz): é uma proteína homodimérica, envolvida na angiogênese tumoral 

e metástase (Kaya et al., 2000). 

 

 



45 

 

 

 

4.6.2 Marcadores Envolvidos na Checagem e Progressão do Ciclo Celular 

 

 

Após o crescimento e expansão das culturas, as células OST-3 foram incubadas com 

os seguintes marcadores reguladores dos pontos de checagem e progressão do ciclo celular: 

 

 P21 e P27 FITC (Santa Cruz): Proteínas envolvidas na progressão do ciclo celular, 

reguladora da transição da fase G1-S e G2-M consecutivamente (COQUERET, 2003).  

 P53 PE (Santa Cruz): Atua mpedindo a progressão do ciclo celular na transição G1/S, 

na presença de danos à molécula de DNA. A expressão da proteína P53 e sua mutação 

estão associados com o pobre diagnóstico em neoplasias (TRIEB; KOTZ, 2000). 

 Ciclina D1 (Santa Cruz): Proteína reguladora das CDK‟s (quinases dependente de 

ciclinas), envolvidas na fase G1/S. A amplificação ou aumento da expressão altera a 

progressão do ciclo celular (COQUERET, 2003).  

 Ki-67 (Santa Cruz): Antígeno nuclear expresso em todas as fases do ciclo celular, 

exceto G0 (PEÑA et al., 1998). 

 PCNA (Santa Cruz): O PCNA ou antígeno nuclear de proliferação celular atua na 

replicação e no reparo de moléculas de DNA lesadas através da excisão de 

nucleotídeos, formando um complexo quaternário com a proteína P21, a ciclina D e a 

CDK, apresenta-se aumentada na fase S (ESPOSITO et al., 2000). 

 

 

4.6.3 Marcadores Envolvidos na Morte Celular 

 

 

Após o crescimento e expansão das culturas, as células OST-3 foram incubadas com 

os seguintes marcadores envolvidos nas vias de morte celular: 

 

 Bax (Santa Cruz) e Bad (Cell Signaling): Proteínas pró-apoptóticas (CHORNA; 

DATSYUK; STOIK, 2005).  

 Bcl-2 (Santa Cruz): Proteína anti-apoptótica, pois inibe a liberação do citocromo-c 

(CHORNA; DATSYUK; STOIK, 2005). 
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 TNFα (Santa Cruz): envolvidos na indução de apoptose pela via extrínseca, que 

também é capaz de ativar a cascata das caspases (GRIVICICHI; REGNER; ROCHA, 

2007). 

 AnexinaV/PI(Southern Biotech): indicam morte celular por apoptose (Anexina V) ou 

necrose (PI) (GRIVICICHI; REGNER; ROCHA, 2007). 

 Caspase-3 FITC (Santa Cruz): Indicam morte celular por apoptose (GRIVICICHI; 

REGNER; ROCHA, 2007). 

 

 

4.6.4 Análise do Potencial Elétrico Mitocondrial 

 

 

Para a análise do potencial de membrana mitocondrial (Δψm) foi utilizado o 

fluorocromo Rodamina 123 (Invitrogen, EUA). A mitocôndria é uma organela citoplasmática 

relacionada ao metabolismo energético. Na membrana mitocondrial interna, está localizada a 

cadeia transportadora de elétrons que produz energia a partir do fluxo de elétrons e 

consequente fosforilação oxidativa. A Rodamina 123 é uma sonda fluorescente que é captado 

quando elétrons são doados para a cadeia respiratória. Quando o gradiente eletroquímico é 

formado, a Rodamina 123 é captada ocorrendo a diminuição da emissão de sua fluorescência. 

A Rodamina 123 permeia a membrana da mitocôndria e inibe processos de transporte, 

especialmente a cadeia transportadora de elétrons, retardando a respiração interna.  

As células de osteossarcoma canino foram tripsinizadas e centrifugadas a 1500 rpm, por 

10 minutos, o sobrenadante foi descartado, e  adicionados 5µL de Rodamina 123 (5 mg/mL). 

A seguir, as células foram incubadas em estufa de CO2 (5%), a 37°C por 30 minutos. Após 

este período, os tubos foram centrifugados, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi 

ressuspendido em 100 µL de solução tampão para citometria, Fac‟sFlow (BD). A análise da 

marcação com a Rodamina 123 nas células tumorais foi realizada em citômetro de fluxo 

FACScalibur (BD) pela aquisição de 10.000 eventos. Os dados foram analisados pelo 

programa Win MDI 2.8. 
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4.6.5 Análise das Fases do Ciclo Celular 

 

 

As células em cultivo foram tripsinizadas, centrifugadas durante 10 minutos à 

1500rpm, o sobrenadante foi descartado, e as células ressuspendidas em tampão para 

citometria (FACS FLOW- BD). As células foram centrifugadas novamente durante 3 minutos 

à 2000rpm e descartado o sobrenadante. As células foram cuidadosamente ressuspendidas em 

1ml de etanol 70% RNAse, transferidas para microtubos e armazenadas à uma temperatura de 

-20º C. 

 

 

4.6.5.1 Incorporação do Iodeto de Propídio (PI) e Leitura das Amostras 

 

 

As amostras fixadas e armazenadas previamente foram centrifugadas à 2000rpm por 5 

minutos. O sobrenadante foi descartado, as células ressuspendidas em 1ml de tampão de 

citometria e centrifugadas novamente. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e 

as células ressuspendidas em solução de PI, preparada a partir de 5ml de PBS ao qual foram 

adicionados 5μl de triton 100 (0,01% v/v), 50μl de RNAse A (2mg/ml) e 20μl de iodeto de 

propídio (5mg/ml). Em seguida realizou-se a aquisição dos dados em Citômetro de Fluxo 

FACSCalibur em 10.000 eventos, e para análise foi utilizado o programa Win Mdi 2.8. 

 

 

4.6.5.2 Interpretação dos Resultados 

 

 

O Iodeto de Propídio (PI) é um fluorocromo que se intercala estequiometricamente às 

duplas fitas de DNA. A fluorescência foi captada em FL-2, e ela é proporcional ao conteúdo 

de DNA na célula. Células diplóides que não estejam replicando (fases G0/G1 do ciclo 

celular) possuem conteúdo de células 2n, emitindo sinais de menor intensidade que as células 

situadas na fase S, durante a qual ocorre o aumento do conteúdo de DNA. Células em fase S, 

por sua vez, geram sinais de menor intensidade que aquelas situadas em G2/M até que 
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completem a replicação do conteúdo de DNA para 4n, que permanece assim durante a fase 

G2 até a mitose, na qual cada célula mãe dá origem a duas células filhas. 

As células situadas no pico hipodiplóide (Sub-G1) possuem conteúdo de DNA menor 

que 2n, e podem representar aumento na ocorrência de debris celulares e DNA fragmentado, 

característicos de eventos de morte celular. 

Todos os sinais gerados são amplificados e convertidos pelo aparelho em pulsos, 

permitindo a construção dos gráficos de distribuição das células no ciclo celular. 

Considerando a existência de uma relação proporcional entre o aumento do conteúdo de DNA 

e a área do pulso gerado. 
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Resultados 
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5. RESULTADOS 

 

Para a caracterização de osteossarcoma canino, foram realizadas técnicas de 

microscopia invertida, microscopia eletrônica de transmissão e varredura para caracterização 

dos aspectos morfológicos, e citometria de fluxo para caracterização dos aspectos celulares. 

 

  

5.1 DIAGNÓSTICO E CASUÍSTICA 

 

 

Os exames histopatológicos confirmaram a hipótese de osteossarcoma. Os cães 

apresentavam impotência funcional (Figura 3), edema no membro afetado, claudicação 

intermitente, apatia, dois casos apresentaram ulceração. Macroscopicamente, o osteossarcoma 

é friável e esbranquiçado (Figura 4), pode apresentar áreas necróticas e de calcificação. Todos 

os tumores de osteossarcoma obtidos e avaliados apresentaram o subtipo histológico 

pobremente diferenciado ou indiferenciado, caracterizado pelo pleomorfismo celular, pouca 

deposição de matriz osteóide e aumento da densidade celular em resposta à capacidade 

proliferativa. As fotomicrografias dos tumores de osteossarcoma avaliados estão 

representados na figura 5. 

 

 

 Figura 3 - Fotomicrografia de cão da raça labrador. 

Observa-se impotência funcional do membro 

torácico direito 
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Figura 4 - Fotomicrografia do tumor de osteossarcoma canino. A: 

Observa-se edema e ulceração do membro. B: Aspecto 

macroscópico do tumor 
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Foram obtidos 6 tumores, sendo 5 osteossarcomas do tipo indiferenciados, e 1 tumor 

de condrossarcoma. Destes 6 tumores foram estabelecidas 3 linhagens celulares, duas de 

osteossarcoma (OST 1 e OST 3) e uma de condrossarcoma (CDS1).  

Os animais tinham entre 7 e 10 anos, exceto 1 deles que tinha 4 anos. Quanto á raça 

dos cães, 4 eram Rotweillers e 2 Labradores. Quanto ao sexo, 4 cães eram machos e 2 fêmeas, 

4 dos tumores localizavam-se em membro torácico e 2 deles no membro pélvico. Os dados 

representativos de idade, raça, sexo, tipos tumorais, localização do tumor e linhagens 

celulares encontram se representados na tabela 1. 

 

Figura 5- Análise microscópica de osteossarcoma canino. A: Grande quantidade de vasos irregulares, alta 

celularidade, e matriz osteóide (setas); B: Alta celularidade e matriz osteóide (círculos); C: 

Aumento na densidade celular em resposta à capacidade proliferativa, e pouca deposição da matriz 

osteóide; D: Observa-se pleomorfismo celular 
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Identificação 

 

Tipos 

Tumorais 

Raça 

 

Sexo 

 

Idade 

 

Localização 

do tumor 

OST A Osteossarcoma Rotweiller macho 7 anos Membro 

torácico 

OST 1 Osteossarcoma Rotweiller fêmea 9 anos Membro 

torácico 

OST 2 Osteossarcoma Labrador macho 4 anos Membro 

torácico 

OST 3 Osteossarcoma Labrador macho 10 anos Membro 

pélvico 

OST 4 Osteossarcoma Rotweiller fêmea 10 anos Membro 

torácico 

CDS1 Condrossarcoma Rotweiller macho 9 anos Membro 

pélvico 

 

 

5.2 OBTENÇÃO DA LINHAGEM CELULAR PRIMÁRIA DE OSTEOSSARCOMA 

CANINO 

 

 

Foram realizados testes para padronizar os meios de cultivo adequados para 

manutenção das células de osteossarcoma canino. Aos meios de cultura testados, foram 

adicionados 10% soro fetal bovino (SFB), 1% de anticorpos e 1% de ácido pirúvico. 

Os meios MEM (Minimum Essential Medium) e DMEM-H (Dulbecco Modified 

Essential Medium High Glucose) foram eficientes na manutenção das células, apresentaram 

uma resposta proliferativa e aspectos de crescimento celular satisfatórios. As células de 

osteossarcoma canino mantidas em meio MEM apresentaram aspecto fusiforme do tipo 

fibroblast like.  Enquanto as células cultivadas em meio DMEM-H apresentavam-se com 

aspecto de pleomorfismo celular. 

Tabela 1 - Dados representativos da casuística dos tumores obtidos, demonstrando 

identificação, tipos tumorais, raça, sexo, idade e localização do tumor  
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As células de osteossarcoma canino cultivadas em meios de cultivo RPMI-1640 

(Roswell Park Memorial Institute) e DMEM-LOW (Dulbecco Modified Essential Medium- 

Low Glucose) apresentaram resposta proliferativa insatisfatória, com crescimento lento e 

morfologia fusiforme do tipo fibroblast like, Porém após a expansão da cultura, as células 

apresentaram vacuolização, perda de adesão celular ao substrato e formação de agregados 

multicelulares no sobrenadante da cultura, resultando em morte celular. Os dados 

representativos dos meios de cultivo utilizados nas células de osteossarcoma canino estão 

demonstrados na tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Padronização dos meios de cultivo utilizados para as células de osteossarcoma 

canino (OST-1 e OST-3), demonstrando morfologia e resposta proliferativa para 

cada um deles 

Meios de Cultivo Morfologia Resposta Proliferativa 

MEM tipo fibroblástica Satisfatória 

RPMI Tipo fibroblástica Insatisfatória 

DMEM-LOW Tipo fibroblástica Insatisfatória 

DMEM-H pleomorfismo Satisfatória 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 

A caracterização dos aspectos morfológicos do osteossarcoma canino e das células 

obtidas foi realizada pela análise e fotodocumentação das células em cultivo e técnicas de 

microscopia eletrônica de transmissão e varredura. 
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5.3.1 Fotodocumentação do Cultivo Celular 

 

 

Após a obtenção das linhagens primárias de osteossarcoma canino foram analisados os 

aspectos morfológicos do cultivo celular através da fotodocumentação das garrafas de culturas 

em microscópio invertido.  

As fotomicrografias das células de osteossarcoma canino OST1 demonstraram 

morfologia celular fusiforme do tipo fibroblast like. Entretanto após expansão das culturas, as 

células apresentaram vacuolização, perda de adesão celular ao substrato e formação de 

agregados multicelulares no sobrenadante da cultura, resultando em morte celular. A 

fotomicrografias das células de osteossarcoma canino OST 1 estão representadas na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

A linhagem celular de osteossarcoma canino (OST-3) apresentou capacidade 

proliferativa satisfatória. As células OST-3 apresentaram pleomorfismo celular, núcleos 

grandes e irregulares, diminuição da densidade citoplasmática, granulação citoplasmática, 

algumas células apresentam mais de um nucléolo ou mais de um núcleo, o que pode indicar 

uma maior capacidade proliferativa. Além disso, em algumas garrafas foi possível observar 

Figura 6 - Fotomicrografias de microcópia invertida representativas das células de 

osteossarcoma canino (OST-1). A: Aspecto da cultura após explante. B: 

Aspecto fusiforme das células OST-1 após 7 dias de cultivo 
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um aspecto semelhante às trabéculas ósseas. As fotomicrografias representativas relacionadas 

à fotodocumentação do cultivo das células OST-3 estão representadas nas figuras 7, 8 e 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Aspecto microcscópico, obtido em microscopia invertida, da linhagem celular OST-3. A e B: 5 

dias após obtenção da mesma, nota-se explante aderido à placa (seta) poucas células aderidas 

com morfologia fusiforme. B: 10 dias após obtenção da linhagem (4x). C: 15 dias após obtenção, 

nota-se aspecto semelhante à trabéculas ósseas (seta) (4x). D: Nota-se pleomorfismo celular, 

núcleos irregulares, pouco conteúdo citoplasmático, granulação nuclear e nucléolos evidentes 

(40x) 
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Figura 8 - Fotomicrografia obtida em microscópio invertido, das células de osteossarcoma canino (OST-

3). A: Aspecto microscópico da cultura celular (4x); B: Pleomorfismo celular; C e D: 

Pleomorfismo celular, irregularidade nuclear, granulação citoplasmática, presença de 2 

nucléolos (setas), e 2 núcleos (círculo) 
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5.3.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

Fragmentos do tecido tumoral foram utilizados para realizar análises por microscopia 

eletrônica de transmissão. As fotomicrografias demonstraram irregularidade das membranas 

nucleares, pouco conteúdo citoplasmático e células que apresentam mais de um nucléolo. 

Observou-se também mitocôndrias esféricas com irregularidades na membrana interna, edema 

mitocondrial e presença de mitocôndrias gigantescas com formato irregular. Além disso, 

Figura 9 - Fotomicrografia obtida em microscópio invertido, das células de osteossarcoma 

canino (OST-3). A: pleomorfismo celular (10x); B: irregularidade nuclear, granulação 

citoplasmática (40x); C: aspecto celular semelhante ao fibroblástico; D: pleomorfismo 

celular. Em A e B: Coloração Azul de toluidina; C e D: Coloração Hematoxilina- 

eosina 
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observamos também grande quantidade de ribossomos livres. As fotomicrografias da 

microscopia eletrônica de transmissão estão representadas na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Fotomicrografia eletrônica de transmissão das células de osteossarcoma canino. A e B: 

Observa-se irregularidade da membrana nuclear, quantidade de nucléolos (setas); C: 

Observa-se junção célula-célula, irregularidade nuclear, edema mitocondrial. D: Nota-se 

edema mitocondrial e muitos ribossomos livres (círculo). E: Nota-se edema mitocondrial, 

irregularidade nuclear. E: Nota-se deformação da membrana mitocondrial  
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5.3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

Nas análises de microscopia eletrônica de varredura observamos pleomorfismo 

celular, células envoltas por uma provável matriz óssea, observou-se também irregularidades 

na membrana celular reproduzindo projeções semelhantes à sulcos, representados na figura 

11. 

 

 

 
Figura 11 - Fotomicrografia da microscopia eletrônica de varredura das células de osteossarcoma 

canino (OST-3). A: Observa-se pleomorfismo celular, B: Detalhe da célula envolta 

por matriz extracelular, C e D: Desprendimento celular, E: Aspecto irregular da 

membrana celular, constituída por reentrâncias e sulcos; F: Aspecto das fibras da 

matriz extracelular 
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5.4 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TUMORIGÊNICO 

 

 

Na avaliação do potencial tumorigênico das células de osteossarcoma canino OST 1, 

realizada pela inoculação de células tumorais em camundongos Balb-c 
nu/nu

, foi observada 

formação de massa tumoral, conferindo potencial de crescimento e tumorigênico às células 

OST1, representado na figura 12. 

 

 

 

 

 

Os camundongos Balb-c 
nu/nu

 inoculados com células de osteossarcoma canino (OST 

3) demonstraram caquexia e baço evidentes após 25 dias de inoculação, demonstrando o 

potencial metastático destas células. Estas características estão representadas na figura 13. 

Figura 12 - Aspecto macroscópico do tumor implantado após 20 dias de inoculação das 

células de osteossarcoma canino (OST-1), na concentração de 10
6
 

células/ml em camundongos Balb-c NUDE 
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5.5 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA 

 

 

Após a obtenção, expansão, congelamento e cultivo, as células OST-3 foram 

caracterizadas pela expressão de marcadores de superfície, citoplasmáticos e nucleares. A 

avaliação do potencial de diferenciação osteogênica foi realizada pela coloração de Von 

Kossa. A fotomicrografia demonstrou a produção de matriz óssea pelas células OST-3, áreas 

de calcificação e marcação positiva para células ósseas, confirmando a origem óssea da 

linhagem obtida, representada na figura 14. 

 

Figura 13 - Aspecto macroscópico do camundongo Balb-c NUDE; A: após 

inoculação das células de osteossarcoma canino (OST-3), B: 

Aspecto do animal 25 dias após inoculação das células observa-se 

caquexia e baço aumentado  
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5.6 ANÁLISES DOS MARCADORES POR CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

Após o crescimento, expansão, congelamento e cultivo das células de osteossarcoma 

canino OST-3, foram realizadas as análises dos marcadores por citometria de fluxo. 

 

 

5.6.1 Marcadores de Diferenciação Celular  

 

 

A expressão dos marcadores CD44, CD90 e CD 105 mostraram-se significativamente 

aumentados em células OST-3 mantidas em cultura até a 7
a
 passagem. Os resultados estão 

Figura 14- Fotomicrografia representativa da diferenciação osteogênica realizada nas células de 

osteossarcoma canino (OST-3), observa-se produção de matriz óssea e áreas de calcificação 

(setas) 
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apresentados na forma de histograma plotados os valores da média do controle isotípico 

(curva em preto), em todas as amostras se mostraram negativos e os valores de expressão dos 

diferentes marcadores em análise (curva em vermelho) foram fortemente expressos pelas 

células. Em relação aos valores de média das culturas de OST-3 analisadas, a expressão dos 

marcadores CD44 e CD105 foram expressivamente maiores que o marcador CD 90, enquanto 

que o marcador CD34 foi negativo, demonstrando a dependência desta linhagem na adesão e 

síntese de matriz extracelular, supostamente dependente de TGF-β. Os histogramas 

representativos estão apresentados na figura 15 e as médias e desvio padrão na tabela 3.   

 

 

 

 

 

 

 

A expressão dos marcadores para células-tronco tumorais Stro-1, Oct4, Nanog e dos 

receptores para o fator de crescimento vascular - VEGF mostraram-se significativamente 

Figura 15 - Histogramas representativos dos marcadores expressos em células de osteossarcoma 

canino (OST-3). Em A: expressão do marcador CD34; B: expressão do marcador CD44; 

C: CD90; D: expressão do marcador CD 105 
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aumentados em células OST-3 mantidas em cultura até a 7
a
 passagem.  Os valores da média 

das culturas de OST-3 analisadas, a expressão do marcador VEGF foi expressivamente maior, 

portanto capaz de responder a fatores envolvidos na angiogênese tumoral. Os marcadores de 

origem mesenquimal e embrionária Stro-1, Oct4 e Nanog foram positivos na linhagem OST-

3, possivelmente representando a seleção de clones tumorais progenitores da célula-tronco 

tumoral. Os histogramas representativos estão apresentados na figura 16 e as médias e desvio 

padrão na figura 17 e tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Histogramas representativos dos marcadores expressos em células mesenquimais. A: expressão do 

marcador Stro-1; B: expressão do marcador OCT-4; C: expressão do marcador Nanog; D: expressão 

do marcador VEGF 
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Marcador Porcentagem de Expressão 

CD 34 Não expresso 

CD 44 82.1 ± 4.1 

CD 90 63.8  ± 3.3 

CD 105 80.6  ± 4.0 

Stro-1 45.1  ± 2.2 

Nanog 65.2  ± 3.3 

Oct ¾ 59.8  ± 2.9 

VEGF 92,6 ± 4,6 

 

 

 

 

Figura 17 - Gráfico de barras representando os valores de média ± DP para os marcadores 

de diferenciação celular expressos em células de osteossarcoma canino (OST-3) 

obtidos por citometria de fluxo 

Tabela 3 - Valores de média de expressão dos marcadores de diferenciação celular para 

células de osteossarcoma canino (OST-3) 



67 

 

 

 

5.6.2 Marcadores Envolvidos na Progressão do Ciclo Celular 

 

 

A expressão dos marcadores de checagem e progressão do ciclo celular P21, P27, P53, 

Ciclina D1, e de proliferação celular Ki-67 e PCNA mostraram-se diferencialmente expressos 

em células OST-3 mantidas em cultura até a 7
a
 passagem. A mutação da P53 em células 

tumorais representa uma etapa do grau de malignidade, em células OST-3 somente ocorreu 

expressão em 15% das células, portanto seus reguladores de checagem e progressão foram 

aumentados significativamente, p21 e p27. O marcador de progressão expresso na fase final 

de G1 e inicio da fase de síntese, a ciclina D-1 neste tipo celular mostrou expressão 

heterogênea e diferencial em duas populações de células tumorais, representando capacidades 

diferentes de proliferação. Para os marcadores de proliferação expressos em todas as fases do 

ciclo celular, com exceção da fase G0 ou quiescência, Ki67 e PCNA foram significativamente 

expressos nas duas populações de células tumorais. Os histogramas representativos estão 

apresentados na figura 18 e as médias e desvio padrão na figura 19 e tabela 4. 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Histogramas representativos dos marcadores envolvidos na progressão do ciclo celular. 

Expressão do marcador P21; B: expressão do marcador P27; C: expressão do marcador P53; 

D: expressão do marcador Ciclina D1; E: expressão do marcador Ki-67; F: expressão do 

marcador PCNA 
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Marcador Porcentagem de Expressão 

P21 53.5 ± 2.6 

P27 70.3 ± 3.5 

P53 15.3 ± 0.8 

Ciclina D-1 78.5 ± 3.9 

Ki-67 90.1 ± 4.5 

PCNA 81.6 ± 4.1 

 

 

 

 

Figura 19 - Gráfico de barras representando as médias ± DP de expressão dos marcadores 

envolvidos na checagem e progressão do ciclo celular e na proliferação 

celular das células de osteossarcoma canino (OST-3) obtidos por citometria de 

fluxo 

Tabela 4 - Valores de média e desvio padrão da expressão de marcadores envolvidos na 

checagem e progressão do ciclo celular, em células de osteossarcoma canino 

(OST-3) 
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5.6.3 Marcadores Envolvidos na Morte Celular 

 

 

A determinação da quantidade de células mortas por apoptose ou necrose, foi 

determinada pela expressão dos marcadores Bax, Bad, Bcl-2, Caspase-3, TNFα, AnexinaV/PI 

em células de osteossarcoma canino (OST-3) mantidas em cultura até a 7
a
 passagem. Em 

relação aos valores de média dos experimentos realizados com AnexinaV/PI, as células 

coradas em verde (AnexinaV- FITC) foram consideradas apoptóticas e as coradas em 

vermelho (PI) necróticas. Foram consideradas viáveis as células não marcadas.  

Os resultados das diferentes proporções de células mortas mostraram que as células de 

osteossarcoma não apresentaram número expressivo de células em processo de morte 

programada ou por injuria, necróticas.  

A família de proteínas Bcl-2 participam ativamente na ativação da apoptose. Os 

membros Bcl-2 e Bclx-l inibem a apoptose, pois previnem a liberação do citocromo-c. Por 

outro lado, os membros Bax e Bad são proteínas pró-apoptóticas. Nossos resultados 

mostraram que em células de osteossarcoma (OST-3) expressam constitutivamente a proteína 

anti-apoptótica Bcl-2 em menores proporções os membros pró-apoptóticos Bax e Bad, o que 

permitiram o controle da sua homeostasia.  

As caspases sinalizam para a apoptose, pois clivam substratos com resíduos de 

aspartato. A caspase-3 é uma caspase executora e os resultados obtidos em células de 

osteossarcoma canino (OST-3) mostraram que não há indução de morte celular. 

A família de receptores do TNFα (TNFR-1), estão envolvidos na indução de apoptose 

pela via extrínseca, que também é capaz de ativas a cascata das caspases. Em células de 

osteossarcoma canino há um aumento na expressão desses receptores, provavelmente uma das 

possíveis vias de morte celular envolvidas na expansão de clones de células tumorais com 

diferentes potenciais tumorigênicos. 

Os histogramas representativos estão apresentados na figura 20 e as médias e desvio 

padrão na figura 21 e tabela 5. 
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Figura 20 - Histograma representativo dos marcadores das vias de morte celular. A: expressão do marcador 

Bax; B: curva expressão do marcador Bad; C: expressão do marcador Bcl-2; D: expressão do 

marcador TNFα; E: expressão do marcador Caspase- 3. F: Expressão do marcador Anexina V e 

marcador PI 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcador Porcentagem de Expressão 

Bax 2,3 ± 0,1 

Bad 4,6 ± 0,2 

Bcl-2 69,3 ± 3,5 

TNFα 65,8 ± 3,3 

Anexina-V 3,9 ± 0,1 

PI 1,3 ± 0,06 

 

 

5.6.4 Análise do Potencial Elétrico Mitocondrial 

 

 

A energia liberada durante as reações de oxidação na cadeia respiratória mitocondrial 

é armazenada como um gradiente eletroquímico que consiste de um potencial elétrico trans-

Figura 21 - Gráfico de barras representando as médias ± DP dos diferentes marcadores 

de vias de morte celular. Nota-se maior expressão dos marcadores Bcl-2 

(anti-apoptótico) e TNFα (necrose) obtidos por citometria de fluxo 

Tabela 5 - Valores de média e desvio padrão de marcadores das vias de morte celular 

expressos nas células de osteossarcoma canino  
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membrana, envolvido em diversos processos de liberação e ativação das proteínas pró e anti 

apoptóticas. 

Após a aquisição da intensidade de fluorescência arbitrária, emitida pela sonda 

reodamina 123. Não há modificações no potencial elétrico mitocondrial em células OST-3. Os 

resultados dos histogramas representativos das células de osteossarcoma canino (OST-3) 

estão apresentados na figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Análise das Fases do Ciclo Celular 

 

 

Células tumorais e normais se dividem mais rapidamente quando os volumes teciduais 

ou tumorais são menores. Sua fração proliferativa diminui à proporção que o volume cresce, 

aumentando seu tempo de duplicação. Assim, um tumor apresenta tempos diferentes de 

duplicação em momentos diferentes de seu crescimento ou estadio. Os resultados 

demonstraram uma grande proporção de células com capacidade de síntese (Fase S) e em 

proliferação celular (G2/M). O histograma representativo das diferentes fases do ciclo celular 

Figura 22 - Histograma representativo da potencial elétrico mitocondrial. Curva 

em preto- controle negativo isotípico, curva em vermelho- 

expressão do marcador Rh123 
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das células de osteossarcoma canino está representado na figura 23, e os valores de média e 

desvio padrão na figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Gráfico de barras representando as médias e desvio padrão das 

diferentes fases do ciclo celular das populações de células de 

osteossarcoma canino (OST-3). Nota-se maior número de 

células em fase de síntese 

Figura 23 - Histograma representativo das diferentes fases do ciclo celular 

das células de osteossarcoma canino (OST-3) 
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Discussão 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O osteossarcoma é um tumor ósseo maligno com alto potencial metastático, acomete 

principalmente humanos, gatos e cães. Apesar dos avanços com relação aos tratamentos atuais 

que promoveram um aumento da sobrevida e do intervalo livre de doença, ainda não há 

nenhum tipo de tratamento que seja eficiente contra esta neoplasia. Os osteossarcomas 

caninos são utilizados como modelos para a doença em humanos devido à grande semelhança 

na apresentação clínica e histológica.  As linhagens celulares OST-1 e OST-3, estabelecidas 

com sucesso neste estudo, foram derivadas de osteossarcomas espontâneos de cães das raças 

Rotweiller e Labrador.  

Histologicamente, o osteossarcoma pode apresentar 6 subtipos diferentes, o 

osteoblástico, fibroblástico, condroblástico, pobremente diferenciado, de células gigantes e 

teleangectásico. Neste trabalho, os osteossarcomas obtidos foram do subtipo pobremente 

diferenciado, de acordo com Thomas e Kansara (2006) este subtipo representa 

aproximadamente 80% dos osteossarcomas em cães. 

A maior importância da obtenção de um banco de células, e um dos objetivos deste 

trabalho, é ser composto, principalmente, por culturas primárias ou subculturas primárias 

obtidas de biópsias de tumores em cães de diferentes raças. O método empregado neste 

trabalho foi a dissecção do explante primário, sem adição da digestão enzimática. 

A cultura celular, atualmente, é uma ferramenta essencial e uma importante alternativa 

à experimentação animal. Os sistemas de cultura “in vitro” têm possibilitado estudos 

direcionados ao comportamento de crescimento e diferenciação celular, a modulação do ciclo 

celular, o crescimento viral, as interações célula-célula e as manipulações genéticas com vista 

ao estudo da estrutura e expressão gênica utilizadas na terapia celular, como no uso de 

células- tronco. Existem inúmeras vantagens com relação à obtenção e formação de um banco 

de células tumorais, como o controle das condições ambientais, a análise independente de 

parâmetros, a execução de grande número de testes em pequeno intervalo de tempo, a redução 

dos ensaios com modelos animais e principalmente o menor número de animais em 

experimentação. Entretanto, existem também desvantagens como a perda das características 

fenotípicas, um sistema biológico em desenvolvimento fora do ambiente natural e a ausência 

de sinais extracelulares reguladores importantes em vias de sinalização (FRESHNEY, 2000). 
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As células em cultura mantêm o seu genoma e os mecanismos fundamentais de 

proliferação e do ciclo celular, representando um modelo experimental, em muitos testes e 

delineamentos experimentais, substituindo o modelo animal (ASSIS et al., 2002). Portanto, 

cada informação genética preservada é inerente a um único genoma, sendo uma 

particularidade avaliada no modelo desenvolvido neste estudo, no qual as células do tumor 

primário de osteossarcoma canino foram submetidas. 

Em estudos relacionados ao câncer, as culturas de tecidos têm um papel fundamental 

com possíveis aplicações no diagnóstico e no condicionamento do tratamento de vários tipos 

de neoplasias (SHAY et al., 1995). 

Atualmente, os avanços no desenvolvimento de cultivo de células permitiram a 

formulação de uma variedade de meios de cultura, acrescidos de substâncias, fatores de 

crescimento ou aminoácidos essenciais, possibilitando, o cultivo de células da maioria dos 

tecidos e órgãos. Existem inúmeras críticas sobre a validade do cultivo celular como modelo 

biológico com função fisiológica, por, frequentemente, não expressarem as mesmas 

propriedades e características das células de origem, devido às mudanças no ambiente celular 

quando mantidas e amplificadas “in vitro” (FRESHNEY, 2000).  

Os meios de cultura utilizados e avaliados para a obtenção das linhagens de 

osteossarcoma canino OST-1 e OST-3 foram DMEM-H, RPMI-1640, MEM e DMEM-LOW. 

Condições favoráveis de crescimento foram obtidas com os meios de cultura DMEM-H e 

MEM, suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% de ácido pirúvico. As células 

tumorais apresentavam-se com aspecto pleomórfico e após a expansão, congelamento e 

cultivos sucessivos possibilitaram a ampliação da cultura até a 7° passagem, onde foram 

analisados os diferentes aspectos morfofuncionais apresentados neste trabalho.  

O crescimento celular foi avaliado após a adesão e multiplicação. Ao longo do tempo, 

as células utilizam os nutrientes do meio e os resíduos aparecem modificando seu pH. Após 

sete dias, as células de osteossarcoma OST-3 atingiram a confluência de aproximadamente 

70-80%, momento que foi substituído em sua totalidade o meio de cultura, e parte da 

suspensão celular foi novamente cultivada e a outra parte utilizada na determinação dos 

diferentes marcadores celulares. 

As células de osteossarcoma são derivadas de tumores ósseos malignos, estas células 

compartilham algumas características osteoblásticas, e por isso são frequentemente utilizadas 

como modelo osteoblástico. Entretanto, aberrações cromossômicas levam a uma alteração na 
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função celular normal. No osteossarcoma, a expressão de proteínas da matriz extracelular 

pode contribuir para o desenvolvimento de alterações celulares, levando a um padrão 

histológico e imunoistoquímico diferencial quando comparados a osteoblastos normais. 

Estudos celulares são importantes, pois, o osteossarcoma pode apresentar diferentes 

subpopulações (PAUTKE et al., 2004). Neste trabalho, a linhagem celular de osteossarcoma 

OST-1 apresentou aspecto morfológico fusiforme do tipo fibroblast like, enquanto que, as 

células da linhagem OST-3 apresentaram pleomorfismo celular, exibindo núcleos irregulares, 

pouco conteúdo citoplasmático, granulação citoplasmática, aumento na quantidade de 

nucléolos e núcleos, como também foram capazes de sintetizar matriz avaliada pelo método 

citoquímico de Von Kossa. Estes achados corroboram com os estudos de Pautke e 

colaboradores (2004), que analisaram 3 tipos celulares diferentes de osteossarcoma humano, 

MG-63, Saos-2 e U-2 OS, e relataram características morfológicas ovais a fusiformes sem 

ramificações celulares, pequenas células poligonais com poucas ramificações e aspecto 

triangular consecutivamente.  

Loukopoulos et al. (2004) avaliaram três linhagens celulares de osteossarcoma canino, 

por microscopia invertida, e observaram a presença de numerosos grânulos citoplasmáticos e 

vacúolos, células com aspecto fusiforme em tamanhos variados, células grandes pentagonais 

ou poliédricas e esféricas. Observaram também nucléolos proeminentes, entretanto células 

multinucleadas não foram frequentes. 

Nas avaliações por microscopia eletrônica de transmissão, realizadas em nosso 

trabalho foram observadas células com núcleos grandes, com formato irregular, e nucléolos 

prominentes e múltiplos, diminuição do conteúdo citoplasmático, algumas células binucleadas 

e mitocôndrias com aspecto irregular, estes achados também corroboram com os estudos de 

Loukopoulos e colaboradores (2004). 

A mitocôndria realiza inúmeras funções vitais na célula, e suas disfunções são 

associadas com numerosas síndromes multisistêmicas como doenças neurodegenerativas, 

câncer e envelhecimento (WOJEWODA; DUSZÝNSKI; SZCZEPANOWSKA, 2010). Em 

nosso estudo, as mitocôndrias apresentavam aspecto irregular, podendo ser esféricas ou 

mesmo deformadas e em tamanhos gigantescos, foram observadas interrupções na membrana 

mitocondrial externa, entretanto, o potencial elétrico mitocondrial apresentou-se funcional. 

Outros modelos também são utilizados para o estudo desta neoplasia, como 

camundongos, por exemplo, e podem ajudar a compreender os mecanismos da patogênese e 
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desenvolvimento deste tumor, e permitem testar agentes terapêuticos, e observar a resposta 

“in vivo”, não só no sítio primário como também os metastáticos. O desenvolvimento de 

camundongos Balb-c 
nu/nu 

foi um grande avanço, que permitiu os estudos de inúmeras células 

tumorais de diferentes espécies (EK; DASS; CHOONG, 2006). 

Em nosso trabalho foram utilizados camundongos Balb-c 
nu/nu

 para analisar o potencial 

de tumorigênese das linhagens obtidas, após a implantação em modelo xenogênico.  Quando 

implantadas as células de osteossarcoma OST-1 foi observado a formação de uma massa 

tumoral, comprovada pela existência e origem do tumor após análise histológica, entretanto 

não foram observadas metástases em órgãos internos. Na linhagem OST-3 observou-se massa 

tumoral inicial, absorvida após 15 dias de inoculação, os animais apresentaram 

esplenomegalia e caquexia, características do surgimento de metástases. Khanna e 

colaboradores (2001) relataram que a implantação de fragmentos de tecidos tumorais permite 

o desenvolvimento consistente do tumor primário e maior incidência de metástases 

pulmonares, quando comparados a utilização de uma suspensão de células tumorais.  

Os marcadores de superfície, citoplasmáticos e nucleares envolvidos na diferenciação 

celular, checagem e progressão do ciclo celular e vias de morte foram avaliados por citometria 

de fluxo, ferramenta utilizada para caracterização e origem das células de osteossarcoma 

canino. 

A fase de crescimento e invasão tumoral tem na angiogênese seu principal suporte 

somado às características genéticas e fatores de crescimento diferentes do processo normal de 

reparação. Estes fatos tornam a densidade microvascular importante para avaliação 

prognóstica. Ela pode ser estudada com diversos marcadores, como a expressão da 

glicoproteína CD-34 (TAJRA et al., 2008). 

CD44 é uma proteína de adesão celular, principal receptor de superfície para o ácido 

hialurônico, um polissacarídeo extracelular envolvido em uma variedade de processos 

fisiológicos e patológicos. Esta proteína sofre inúmeras mudanças estruturais e funcionais 

durante o processo de transformação maligna, que pode levar a alterações na adesão célula-

célula e célula-matriz, facilitando a invasão dos tecidos adjacentes e aumentando a 

proliferação celular tumoral (RUDZYKI; JOTHY, 1997; SILANPÄÄ et al., 2003). Silanpää 

et al. (2003), relataram que o conjunto de variantes em todos os níveis de CD44 mudam 

durante o desenvolvimento dos tumores, estas mudanças podem levar a alterações na adesão  

entre as células tumorais e a matriz extracelular invadida, facilitando a invasão e aumentando 
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o crescimento.  A expressão desta glicoproteína não tem sido encontrada em tecidos normais, 

no osteossarcoma esta proteína está envolvida no potencial de invasão e metástase, e está 

relacionada com a diminuição do tempo de sobrevida (MA et al., 2010; NAKAJIMA; 

TANIGUCHI; MUTOH, 2010). Em nosso trabalho, foi observada a expressão do marcador 

CD44, conferindo potencial de invasão e migração às células de osteossarcoma canino OST-

3. 

Assim como a proteína CD44 o marcador CD90 também está envolvido na adesão e 

migração celular, está expresso em uma série de linhagens celulares fibroblásticas, estromais, 

endoteliais e algumas linhagens celulares tumorais (SICLARI; QIN, 2010). Entretanto, não 

foi observada expressão de CD90 na linhagem celular OST-3, portanto, as células de 

osteossarcoma canino OST-3 não expressam este marcador. 

Não há relatos de marcadores estritamente específicos para a avaliação da angiogênese 

tumoral no osteossarcoma, entretanto, há uma variedade de marcadores potenciais sob 

investigação que podem ser classificados como marcadores de ativação de células endoteliais, 

proliferação celular, stress por hipóxia, receptores de fatores de crescimento, antígenos 

celulares endoteliais, e proteínas de membrana. A busca por marcadores que possam ser 

utilizados para o monitoramento da eficácia de tratamentos anti angiogênicos são importantes 

para a análise da progressão tumoral. A endoglina ou CD105 é uma glicoproteína de 

membrana expressa na superfície de células endoteliais, macrófagos ativados, fibroblastos e 

células músculo esqueléticas. A formação de novos vasos a partir de outros pré-existentes, a 

angiogênese, é essencial para o crescimento tumoral e desenvolvimento de metástase. CD105 

é predominantemente expressa em células endoteliais angiogências e reguladas por hipóxia 

(DUFF et al., 2003; SANZ-RODRIGUEZ et al., 2004). Em nosso estudo, foi observada 

expressão significativa deste marcador, conferindo potencial angiogênico às células de 

osteossarcoma canino OST-3. 

As células OST-3 expressaram significativamente Stro-1, um marcador de superfície 

expresso em células tronco mesenquimais e em células tronco tumorais. Siclari e Qin (2010) 

relataram a presença de uma pequena subpopulação de células expressando Stro-1, 

denominadas células tronco tumorais que podem surgir pela transformação de células tronco 

ou de sua desdiferenciação. Células de polpa de dente humana também expressam Stro-1 

(SHI; GRONTHOS, 2003)  
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Marcadores de células mesenquimais, tronco-mesenquimais, embrionárias, e 

moléculas de adesão e migração celular como CD44, CD105, Stro-1 e CD90, Oct3/4, Nanog e 

VEGF, foram expressos pelas células de osteossarcoma canino OST-3,  o CD90 foi pouco 

expresso e não houve expressão do marcador CD34. Berger, Muraro e Fagioli (2008), que 

verificaram expressão positiva em células de osteossarcoma humano para marcadores de 

células mesenquimais como CD44 e CD105, entretanto não foi observada expressão de CD34 

corroborando com os nossos achados, entretanto foi observada expressão positiva para CD90 

e no nosso estudo este marcador foi pouco expresso nas células de osteossarcoma canino 

OST-3. DI FIORE e colaboradores (2009) também analisaram a expressão destes marcadores 

em duas linhagens de osteossarcoma humano (MG-63 e 3AB-OS), não foi observada a 

expressão de marcadores CD105 e CD34 foram observadas expressão de CD44 e CD90. 

As células de osteossarcoma canino OST-3 expressaram Oct3/4 e Nanog, fatores de 

transcrição que regulam a supressão dos genes que levam a diferenciação e manutenção da 

pluripotência e da nucleostemina, expressa em nucléolos de células tronco embrionárias e 

várias linhagens tumorais, importantes para o controle da progressão do ciclo celular (PAN; 

THOMSON, 2007; YE et al., 2008).  

A nucleostemina é uma proteína concentrada no nucléolo de muitas células tronco e 

também em células tumorais. Esta proteína está envolvida na progressão do ciclo celular, 

devido à capacidade de modular a P53. A superexpressão da nucleostemina causa o sequestro 

da proteína MDM2 impedindo a degradação da P53 (MA; PEDERSON, 2008).   

A progressão do ciclo celular é controlada pela expressão de antígenos nucleares de 

proliferação celular, Ki-67 e PCNA, e por uma família de ciclinas dependentes de quinases 

(CDK) que se tornam ativas pela ligação com as proteínas ciclinas. Os marcadores Ki-67 e 

PCNA são os mais utilizados na avaliação da proliferação celular e estão expressos em todas 

as fases do ciclo celular, exceto na fase GO. Em nosso trabalho foram encontradas duas 

populações de células, que expressam diferencialmente cada marcador, indicando que as 

mesmas possivelmente encontram-se em diferentes fases do ciclo celular. Czyewska e 

colaboradores (2004) relataram que níveis elevados de expressão das proteínas de proliferação 

celular Ki-67 e PCNA estão relacionados à malignidade do tumor.  

A angiogênese é fundamental para o crescimento tumoral e formação de metástases. O 

fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) é um importante regulador deste processo. A 

ativação da via de receptores VEGF desencadeia uma rede de sinalização de processo que 
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promovem o crescimento da célula endotelial, migração e manutenção da rede vascular pré-

existentes. Devido ao seu papel na angiogênese este receptor tornou-se um foco importante de 

estudos no desenvolvimento de drogas antiangiogênicas (HICKLIN; ELLIS, 2005). O 

aumento da expressão do VEGF é um importante fator envolvido no crescimento de tumores 

sólidos, incluindo o osteossarcoma. Portanto, em humanos a expressão do VEGF em 

osteossarcoma está relacionada com uma diminuição do tempo de sobrevida e com a presença 

de metástases (KAYA et al., 2000; KAYA et al., 2002). Em nosso estudo, o VEGF foi 

significativamente expresso nas células de osteossarcoma canino OST-3 e também em células 

de osteossarcoma humano MG-63 (dados não mostrados). 

A P53 é um fator de transcrição codificado pelo gene supressor de tumor TP53, 

expresso constitutivamente na maioria das células e tecidos. Durante a exposição a estresses 

genotóxicos e não genotóxicos, a P53 é ativada atuando como fator de transcrição ou de 

repressão de genes que induzem a parada do crescimento, reparo, apoptose ou senescência 

(MEPLAN et al., 2000). 

A indução de P53 ocorre por modificações pós-traducionais que estabilizam a proteína 

pelo escape da degradação proteassomal e a parada do ciclo celular é controlada 

essencialmente por modulação transcricional de genes ativados por P53 como o P21, um 

inibidor de CDK que age nas fases do ciclo G1 e G2 (EL-DEIRY et al., 1993). O 

reconhecimento do dano ao DNA e o reparo são vitais para a manutenção da estabilidade 

genética e, portanto, à redução do risco de câncer. Células que apresentam mutações em p53 

são propensas à tumorigênese (MYIASHI, 2009). O gene p53 é um supressor tumoral bem 

conhecido e um dos principais determinantes da progressão do tumor, sua mutação pode 

ocorrer diretamente por deleção do gene p53, mas também pela interrupção de qualquer uma 

das vias que regulam a atividade da proteína P53 como a MDM2 (BOURDON et al., 2010). 

Os principais eventos relacionados à regulação da proliferação celular e diferenciação 

ocorrem entre as fases G1/S do ciclo celular, no qual a célula se compromete com a replicação 

do DNA (SANCHEZ; DYNLAT, 2005). O descontrole na progressão do ciclo celular 

desempenha um papel fundamental na carcinogênese, e a perda do ponto de checagem entre 

as fases G1/S, é particularmente importante neste processo (WONG et al., 2003).   

A progressão pelo ponto de checagem G1/S exige a fosforilação da proteína 

retinoblastoma (pRb) com liberação do fator de transcrição E2F e posterior transcrição de 

genes essenciais à replicação do DNA e progressão do ciclo celular. A ciclina D1 é 
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responsável por este processo juntamente com a ciclina dependente de quinase CDK4 (CUI et 

al., 2006).   

A atividade do complexo ciclina D1/CDK4 é regulada negativamente por uma série de 

inibidores, incluindo p21, um dos efetores downstream da p53. A passagem das células 

tumorais pelo ponto de checagem G1/S pode ser devida à desregulação da função da via pRb 

ou p21 ou por aumento da expressão da ciclina D1 (IOACHIM et al., 2004). A proteína P27 é 

um supressor de tumor não-convencional, porque mutações de seu gene são extremamente 

raras em tumores, o que implica que a função normal da proteína é alterada durante 

desenvolvimento tumor. Embora a função supressora de tumor seja mediada por interações 

inibitórias de p27
 
com os complexos ciclina / CDK, a sua função oncogênica é independente 

do complexo ciclina / CDK (LEE, KIM; 2009). 

A parada do ciclo celular no ponto de checagem dependente de Rb e pode prevenir a 

ativação do complexo ciclina E/CDK2, estabilizando sua interação com proteínas inibitórias 

P21 e P27. A proteína P21 é um inibidor de CDK induzido pela proteína P53, independente 

de mutações existentes (RESNITZKY et al., 1995). A carcinogênese é caracterizada pela 

desregulação do ciclo celular, e embora p53 ainda seja o mais importante regulador do ciclo 

celular, em tumores, há evidências de que a desregulação da expressão de ciclinas e inibidores 

de CDK constituam eventos importantes na transformação maligna (IOACHIN et al., 2004). 

Não foi observada a expressão de P53 na linhagem celular OST-3, sugerindo uma 

mutação nesta via com o descontrole na progressão do ciclo celular, devido a diminuição da 

capacidade de reparo do DNA danificado. As proteínas P21, P27, e ciclina D1 foram 

diferencialmente expressas, demonstrando o grande potencial tumorigênico das células OST-

3. 

Membros da família Bcl-2 regulam a apoptose. Esta família inclui membros pró- 

apoptóticos (Bax, Bad, Bak e Bcl-Xs) e membros anti- apoptóticos (Bcl-2). Chorna, et al. 

(2005), compararam os efeitos do raio-X e de drogas quimioterápicas específicas 

(doxorrubicina, cisplatina e metotrexato) na expressão de proteínas Bax, Bad e Bcl-2 em 

células de carcinoma de mama (MCF-7) e relataram aumento nos níveis da proteína Bcl-2 nas 

células após o tratamento com raio-X, apresentando redução da resposta apoptótica e 

diminuição na capacidade de reparo do DNA em células MCF-7, contribuindo para a 

resistência destas células ao tratamento com raio-X. 
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Bcl-2 e TNFα, marcadores de morte celular, foram expressos nas células OST-3 e 

Bax, Bad e caspase-3, por sua vez, foram pouco expressos. A fraca marcação das células pela 

Anexina V/PI indicou que as células estão viáveis e com grande capacidade proliferativa. As 

células OST-3 expressaram receptores do fator de necrose tumoral α (TNFα), sugerindo morte 

celular por via extrínseca. 

A apoptose é definida por uma cascata de eventos bioquímicos que conduzem a 

fragmentação nuclear e morte celular. O efeito citotóxico da maioria dos agentes 

quimioterápicos “in vitro” e “in vivo” dependem da indução de apoptose em células tumorais 

suscetíveis. Os tratamentos disponíveis para o osteossarcoma canino, como os 

quimioterápicos doxorrubicina, epirrubicina e cisplatina induzem apoptose em células de 

osteossarcoma canino D17. O ácido retinóico é capaz de induzir apoptose em células tumorais 

quimio sensíveis. Em estudos experimentais com células de osteossarcoma D17, a 

admistração de ácido retinóico inibiu a atividade da telomerase em células tratadas com 

antraciclina, e cisplatina (CIARCIA et al., 2008).  

O estabelecimento e a caracterização da linhagem celular de osteossarcoma canino 

possibilitou a análise dos marcadores expressos nesta neoplasia e a comparação com os 

resultados encontrados na literatura com relação à doença em humanos, permitindo confirmar 

a semelhança entre as duas espécies, e a hipótese e que o cão possa ser utilizado como modelo 

de estudo. Esta análise permitiu traçar um perfil de expressão das células OST-3, que pode 

constituir uma ferramenta útil no desenvolvimento de novas abordagens diagnósticas, para o 

estabelecimento de fatores prognósticos, e terapêuticas como a quimioterapia experimental, 

terapias celulares com células tronco ou terapia gênica.  
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Conclusões 

“Nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. A excelência portanto não é 

um feito, mas um hábito” 

(Aristóteles) 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

  As estratégias experimentais e metodológicas no estabelecimento da cultura 

primária de osteossarcoma, utilizando os meios de cultivo DMEM-H e MEM, 

suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1 % de ácido pirúvico foram 

eficientes para a obtenção, manutenção e expansão das células de 

osteossarcoma canino; 

 os aspectos morfológicos encontrados foram de células fusiformes do tipo 

fibroblast-like para a linhagem celular OST-1 e pleomorfismo celular para as 

células OST-3 com núcleos irregulares, presença de uma ou mais núcleos e/ou 

nucléolos e pouco conteúdo citoplasmático, analisados em microscopia de luz 

e eletrônica; 

 a inoculação das células tumorais OST-1 e OST-3 demonstraram potencial 

tumorigênico quando implantadas em camundongos NUDE; 

 expressão de marcadores de superfície, citoplasmáticos e nucleares para células 

tumorais mostraram diferencialmente expressos o que denota suas 

características de transformação celular maligna. 
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