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RESUMO
TEIXEIRA, T. F. Melanomas melânicos e amelânicos da cavidade bucal de cães: aspectos
epidemiológicos, morfológicos e moleculares. [Melanotic and amelanotic melanomas from
the buccal cavity of dogs: epidemiological, morphological and molecular aspects]. 2011.
138 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Melanoma é uma neoplasia maligna com comportamento agressivo considerado o câncer mais
comum da cavidade bucal de cães. Ele pode ser classificado quanto a morfologia celular em
epitelióide, fusiforme e misto ou quanto ao fenótipo: melânico ou amelânico. Estudos têm
sugerido que os melanomas amelânicos são mais agressivos. O objetivo deste estudo foi
avaliar o comportamento dos melanomas da cavidade bucal dos cães, quantificando a
expressão das Cx26 e 43, caderina-E, MMPs 2 e 9 e proliferação celular. Para tanto foram
coletados 25 melanomas provenientes de cães atendidos no HOVET – FMVZ-USP
(16 melânicos e 9 amelânicos). Após a cirurgia os animais foram acompanhados até a morte,
sendo que 5 animais foram eutanasiados (2 antes da cirurgia e 3 após o procedimento
cirúrgico, devido ao sofrimento físico). Os tumores eram diagnosticados através do
histopatológico e classificados de acordo com OMS (1998). Para confirmação dos melanomas
amelânicos foi utilizado à técnica de imuno-histoquímica com o perfil de anticorpos préestabelecidos. A proliferação celular foi quantificada através do uso de PCNA, índice
apoptótico e caspase-3. O comportamento tumoral foi avaliado através da técnica de imunohistoquímica para caderina-E e MMPs 2 e 9. E a expressão das Cxs foram avaliadas através
da imunofluorescência e western blot. Cães com melanma amelânico apresentaram menor
sobrevida, com aumento do número de metástase, fraca marcação para caderina-E e alta
intensidade para as MMPs 2 e 9, aumento de células positivas para PCNA e índice mitótico, e
diminuição da caspase-3, não havendo diferença significante quanto aos tipos histotógicos.
Houve diminuição de expressão das Cxs entre os amelânicos, no entanto, aumento da síntese
do gene de CX 26 entre o mesmo grupo, o que se verificou através do PCR em Tempo Real.
Nossos achados sugerem que os melanomas da cavidade bucal de cães apresentam um
comportamento mais agressivo

Palavras-chave: Melanoma. Amelânico. Conexinas. Caderina-E. Metaloproteinases.

ABSTRACT
TEIXEIRA, T. F. Melanotic and amelanotic melanomas from the buccal cavity of dogs:
epidemiological, morphological and molecular aspects [Melanomas melânicos e amelânicos
da cavidade bucal de cães: aspectos epidemiológicos, morfológicos e moleculares]. 2011.
138 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Melanoma is a malignant neoplasm with aggressive behavior considered the most common
cancer of the buccal cavity in dogs. It can be classified as cell morphology in epithelioid,
spindle and mixed or on the phenotype, in melanotic or amelanotic. Studies have suggested
that amelanotic melanomas are more aggressive. The aim of this study was to evaluate the
behavior of melanoma of the buccal cavity of dogs, quantifying the expression of Connexins
26 and 43, E-cadherin, MMPs 2 and 9 and cell proliferation. For both melanomas were
collected from 25 dogs attended at HOVET – FMVZ (USP) (16 melanotic and 9 amelanotic
melanomas). After the surgery, the animals were followed until death, so 5 animals were
euthanized (2 before surgery and 3 after surgery, due to physical suffering). The tumors were
diagnosed by histopathology and classified according to WHO (1998). For confirmation of
amelanotic melanomas it was used the technique of immune-histochemistry with the antibody
profile pre-established. Cell proliferation was quantified by using PCNA, apoptotic index and
caspase-3. The tumor behavior was evaluated using the technique of immune-histochemistry
for E-cadherin and MMPs 2 and 9. And the expression of Cxs was evaluated by immunefluorescence and western blot. Dogs with amelanotic melanoma had lower survival with
increasing number of metastatic, weak immunoreactivity for E-cadherin and high intensity for
MMP 2 and 9, an increase of cells positive for PCNA and mitotic index, and decreased
caspase-3, no significant difference in the morphologic subtypes. There was a decrease of
expression of Cxs between amelanotic, however, increased synthesis of CX 26 gene among
the same group, which was verified by real time PCR. Our findings suggest that melanomas
of

the

buccal

cavity

of

dogs

exhibited

more

aggressive

Key words: Melanoma. Amelanotic. Connexins. E-Cadherin. Metalloproteinases.

behavior.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Foto microscópica de melanócito (seta vermelha) e desenho esquemático da
hoemostasia entre a interação melanócito e queratinócito.......................................................27
Figura 2 - Desenho esquemático que representa as camadas da pele e evidencia um quadro de
desenvolvimento de melanoma.................................................................................................33
Figura 3 - Foto macroscópica de invasão vertical de melanoma maxila de cão......................34

Figura 4 - Foto macroscópica de lesões múltiplas de melanoma em pele de cão e foto
macroscópica de melanoma em mandíbula de cães. Lesão hemorrágica, ulcerada e de
consistência firme.....................................................................................................................35
Figura 5 - Modelo esquemático da organização da placa juncional........................................40

Figura 6 - Desenho esquematizado dos possíveis arranjos dos conexons nos canais de
CIJG..........................................................................................................................................41
Figura 7 - Topologia da molécula de conexina........................................................................48

Figura 8 - Cão da raça doberman, atendido pelos residentes no Laboratório de Odontologia.
Cão da raça Pastor Alemão Branco, eutanasiado após a confirmação de metástase em pulmão
e linfonodos e sofrimento físico do animal...............................................................................72
Figura 9 - Foto macroscópica de melanoma em maxila esquerda e direita de cão. Sutura em
palato mole após procedimento cirúrgico.................................................................................80
Figura 10 - Fotomicrografia da morfologia dos melanomas melânicos, quanto aos três tipos
histológicos...............................................................................................................................81
Figura 11 - Fotomicrografia da morfologia dos melanomas amelânicos: quanto aos três tipos
histológicos ..............................................................................................................................82
Figura 12 – Fotomicrografia correspondente às células de melanomas amelânicos
corados pela técnica de imuno-histoquímica.........................................................................83
Figura 13 – Intensidades da marcação da caderina-E pela técnica de imuno-histoquímica....87
Figura 14 – Marcação das células de melanoma para PCNA pela imuno-histoquímica..........88

Figura 15 - Fotomicrografia da marcação da caspase-3 pela técnica de imuno-histoquímica..90

Figura 16 - Intensidade da marcação da Metaloproteinase 2 pela imuno-histoquímica...........92

Figura 17 - Intensidade da marcação da Metaloproteinase 9 pela imuno-histoquímica...........96

Figura 18 - Fotomicrografia da camada epitelial, marcação da Cx26 e Cx 43 pela imunohistoquímica............................................................................................................................100
Figura 19 - Marcação e localização da Cx26, quanto aos três tipos histológicos de melanoma
pela imuno-fluorescência........................................................................................................101
Figura 20- Marcação e localização da Cx26, quanto aos fenótipos de melanoma pela imunofluorescência ..........................................................................................................................101
Figura 21 - Controles positivo e negativo para Cx26 pela técnica de imuno-fluorescência...102

Figura 22 - Marcação e localização da Cx43, quanto aos três tipos histológicos de melanoma
pela imuno-fluorescência........................................................................................................103
Figura 23 - Marcação e localização da Cx43, quanto aos fenótipos de melanoma pela imunofluorescência ..........................................................................................................................103
Figura 24 - Controles positivo e negativo para Cx43 pela técnica de imuno-fluorescência...104
Figura 25 – Análises qualitativa e quantitativa da Cx26, entre os três tipos histológicos do
melanoma, pelo Western Blot.................................................................................................105
Figura 26 - Análises qualitativa e quantitativa da Cx26, entre os fenótipos de melanoma, pelo
Western Blot...........................................................................................................................106
Figura 27 - Análises qualitativa e quantitativa da Cx43, entre os três tipos histológicos do
melanoma, pelo Western Blot.................................................................................................107
Figura 28 - Análises qualitativa e quantitativa da Cx43, entre os fenótipos de melanoma, pelo
Western Blot...........................................................................................................................107
Figura 29 - Desenho esquemático – síntese das conexinas durante a cancerogênese............121

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Curva de Kaplan Meier entre os três tipos histológicos de melanoma..................78

Gráfico 2 - Curva de Kaplan Meier entre os fenótipos de melanoma .....................................79

Gráfico 3 - Análise estatística da marcação PCNA (morfologia e fenótipo) dos melanomas..89

Gráfico 4 - Análise estatística do índice mitótico morfologia e fenótipo) dos melanomas......89

Gráfico 5 - Análise quantitativa da marcação para Caspase – 3 (morfologia e fenótipo) dos
melanomas................................................................................................................................91
Gráfico 6 - Análise quantitativa da marcação da Metaloproteinase 2.....................................95

Gráfico 7 - Análise quantitativa da marcação da Metaloproteinase 9.....................................99

Gráfico 8 - Análise quantitativa do PCR Tempo Real para Cx26..........................................108

Gráfico 9 - Análise quantitativa do PCR Tempo Real para Cx43.........................................109

Gráfico 10 - Análise quantitativa do PCR Tempo Real para MMP2.....................................110

Gráfico 11 - Análise quantitativa do PCR Tempo Real para MMP9......................................110

Gráfico 12 - Análise quantitativa do PCR Tempo Real para Caderina-E...............................111

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Nomenclaturas utilizadas para as conexinas e suas localizações...........................44

Quadro 2 - Distribuição tecidual das conexinas nos mamíferos..............................................46

Quadro 3 - Distribuição das conexinas entre as glândulas endócrinas....................................47

Quadro 4 - Doenças genéticas relacionadas às mutações das conexinas ................................49

Quadro 5 - Anticorpos utilizados para a técnica de imuno-histoquímica................................64

Quadro 6 - Histórico clínico e epidemiológico dos pacientes e melanomas...........................74
Quadro 7 – Intensidade da marcação tumoral da caderina-E entre os três tipos histológicos..86

Quadro 8 - Intensidade da marcação tumoral da caderina-E entre os fenótipos ......................87

Quadro 9 - Intensidade da marcação tumoral da MMP2 entre os três tipos histológicos.........93

Quadro 10 - Intensidade da marcação tumoral da MMP2 entre os fenótipos ..........................94

Quadro 11 - Intensidade da marcação tumoral da MMP9 entre os três tipos histológicos.......97

Quadro 12 - Intensidade da marcação tumoral da MMP9 entre os fenótipos ..........................98

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Características clínicas e epidemiológicas dos animais atendidos com melanoma,
referente aos três tipos histológicos.........................................................................................76

Tabela 2 - Características clínicas e epidemiológicas dos animais atendidos com melanoma,
referente aos fenótipos..............................................................................................................77

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANOVA.............................................Análise de Variância de duas vias
AMPc.................................................Adenilato ciclase
AO......................................................Ácido Oxálico
Ca.......................................................Cálcio
CIJG...................................................Canais intercelulares de junções gap
Cxs.....................................................Conexinas
FMVZ................................................Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
g.........................................................Gramas
HOVET..............................................Hospital Veterinário
IC.......................................................Intercelular
IF........................................................Imuno-fluorescência
IHQ....................................................Imuno-histoquímica
JIG.....................................................Junções intercelulares tipo gap
kDa....................................................KiloDâltons
kg.......................................................Kilograma
KMNO...............................................Permanganato de Potássio
M........................................................Mol
MG.....................................................Miligrama
ml.......................................................Milímetro
MMPs.................................................Metaloproteinases
Nm......................................................Nanômetro
PCNA.................................................Proliferating Cell Nuclear Antigen
PCR....................................................Reação Polimerase em Cadeia
WB.....................................................Western Blot
µm².....................................................Micrômetros quadrados

TERMOS EM INGLÊS

cDNA – fita de ácido desorribonucléico complementar a ácido ribonucléico que contém a
mensagem que codifica para determinada proteína
DNA – ácido desoxirribonucléico
Gap – fenda
Overnight – período de tempo correspondente há uma noite
PCR – reação de polimerização em cadeia
Proliferating cell nuclear antigen - proteína com peso molecular de 29 kDa, sintetizada
durante a fase S do ciclo celular
Real Time – PCR feito no tempo real
RNA – ácido ribonucléico

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................24
2 REVISÃO DE LITERATURA...........................................................................................25
2.1MELANÓCITOS.................................................................................................................26
2.2 MELANINA.......................................................................................................................27
2.3 NEOPLASIAS MELANOCÍTICAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.............................28
2.4 ETIOLOGIA.......................................................................................................................29
2.5 NEOPLASIA MELANOCÍTICA BENIGNA (MELANOCITOMA)...............................31
2.6 NEOPLASIA MELANOCÍTICA MALIGNA (MELANOMA)........................................32
2.6.1 Terminologia dos melanomas.......................................................................................32
2.6.2 Dados Clínicos e Epidemiológicos dos Melanomas.....................................................33
2.6.3 Achados Macroscópicos.................................................................................................35
2.6.4 Achados Microscópicos..................................................................................................35
2.6.5 Diagnósticos dos melanomas amelânicos.....................................................................36
2.6.6 Outras análises histológicas...........................................................................................37
2.6.7 Prognóstico.....................................................................................................................37
2.6.8 Estadiamento Clínico (TNM)........................................................................................38
2.6.9 Tratamento.....................................................................................................................38
2.7 JUNÇÕES DO TIPO GAP..................................................................................................39
2.7.1 Estrutura das Junções Gap...........................................................................................40
2.7.2 Funções das Junções Tipo Gap.....................................................................................41
2.7.3 As Conexinas..................................................................................................................42
2.7.4 Uma família de Conexinas.............................................................................................43
2.7.5 Conexinas e os Tecidos..................................................................................................40
2.7.6 Conexinas e a Permeabilidade......................................................................................47
2.7.7 A Degradação das Conexinas........................................................................................47
2.7.8 A Estrutura das Conexinas...........................................................................................48
2.7.9 Mutações das Conexinas................................................................................................48
2.7.10 Conexina 26..................................................................................................................49
2.7.11 Conexina 43..................................................................................................................50
2.7.12 As Conexinas 26; 43 e o Melanoma............................................................................51
2.8 CADERINAS......................................................................................................................51

2.8.1 As Caderinas e o Processo Tumoral.............................................................................52
2.8.2 A Caderina-E.................................................................................................................52
2.8.3 Caderina-E e o Melanoma............................................................................................53
2.9 METALOPROTEINASES (MMPs)...................................................................................53
2.9.1 Metaloproteinases e o Processo Tumoral.....................................................................54
2.9.2 MMP(s) 2; 9 e o Melanoma...........................................................................................55
2.10 A PROLIFERAÇÃO CELULAR (PCNA).......................................................................56
2.11 CASPASE 3......................................................................................................................56
3 OBJETIVOS.........................................................................................................................58
3.1 OBJETIVOS GERAIS........................................................................................................58
3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...........................................................................................58
4 MATERIAL E MÉTODOS.................................................................................................59
4.1 ANIMAIS E AMOSTRAS DE MELANOMA..................................................................55
4.2 EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES...............................................................60
4.3 TRATAMENTO.................................................................................................................60
4.4 COLETA DOS TUMORES................................................................................................61
4.5 ANÁLISE MACROSCÓPICA...........................................................................................61
4.6 ANÁLISE MICROSCÓPICA.............................................................................................62
4.7 TÉCNICA DE IMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ)..............................................................62
4.8 ANÁLISE QUALITATIVA DA CADERINA-E...............................................................64
4.9 ANÁLISE QUANTITATIVA DO PCNA..........................................................................65
4.10 ANÁLISE QUANTITATIVA DO ÍNDICE MITÓTICO................................................65
4.11 ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS MMP2 E MMP9...................66
4.12 ANÁLISE QUANTITATIVA – CASPASE 3..................................................................66
4.13 TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA (IF).............................................................67
4.14 TÉCNICA DE WESTERN BLOT (WB)..........................................................................67
4.15 TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL.........................................................................68
4.16 ANÁLISE ESTATÍSTICA...............................................................................................70
5 RESULTADOS.....................................................................................................................71
5.1 ANIMAIS............................................................................................................................71
5.2 DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS...................................................................72
5.3 ASPECTOS MACROSCÓPICOS......................................................................................80
5.4 ASPECTOS MICROSCÓPICOS.......................................................................................76
5.5 INTENSIDADE DA MARCAÇÃO PARA CADERINA-E (IHQ)...................................85

5.6 MARCAÇÃO E MORFOLOGIA PARA PCNA (IHQ)....................................................87
5.6.1 Análise Quantitativa - PCNA........................................................................................88
5.7 ANÁLISE QUANTITATIVA – ÍNDICE MITÓTICO......................................................89
5.8

MARCAÇÃO

E

MORFOLOGIA

PARA

CASPASE

3

PELA

IMUNO-

HISTOQUÍMICA.....................................................................................................................90
5.8.1 Análise Quantitativa – Caspase 3.................................................................................90
5.9 ANÁLISE QUALITATIVA DA MARCAÇÃO PARA MMP2........................................91
5.9.1 Análise Quantitativa - MMP2.......................................................................................92
5.10 ANÁLISE QUALITATIVA DA MARCAÇÃO PARA MMP9......................................95
5.10.1 Análise Quantitativa – MMP9....................................................................................95
5.11 MARCAÇÃO DAS CXS 26 E 43 EM EPITÉLIO NORMAL DE CÃES.......................99
5.11.1 Marcação e Localização da Cx26 pela Imunofluorescência..................................100
5.11.2 Marcação e Localização da Cx43 pela Imunofluorescência..................................102
5.12 WESTERN BLOT (WB)................................................................................................104
5.12.1 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 26 (Tipo Histológico)...........................105
5.12.2 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 26 (Fenótipos).......................................105
5.12.3 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 43 (Tipo Histológico)...........................106
5.12.4 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 43 (Fenótipos).......................................107
5.13 PCR EM TEMPO REAL................................................................................................108
5.13.1 Quantificação da expressão gênica para Cx 26.......................................................108
5.13.2 Quantificação da expressão gênica para Cx 43.......................................................109
5.13.3 Quantificação da expressão gênica para MMP2.....................................................109
5.13.4 Quantificação da expressão gênica para MMP9.....................................................110
5.13.5 Quantificação da expressão gênica para Caderina-E.............................................111
5 DISCUSSÃO.......................................................................................................................112
6 CONCLUSÃO...................................................................................................................123
REFERÊNCIAS....................................................................................................................124

24

INTRODUÇÃO
__________________________________________________________________________________

1 INTRODUÇÃO

Entre as especialidades da medicina veterinária que se destacam, encontra-se a oncologia
(MACEWEEN et al., 2001), pois acredita-se que grande parte dos atendimentos realizados em
hospitais veterinários, esteja relacionada aos tumores de maneira geral, que se localizam em
diferentes partes do organismo. Esta perspectiva tem tornado os médicos veterinários ainda
mais ansiosos e empenhados em encontrar maneiras de descobrir diferentes agentes antineoplásicos eficazes ao combate do câncer e principalmente, que os permitindam crescer
como pesquisadores.
Nas últimas décadas, o aumento da incidência dos casos de melanoma em cães tem
motivado cada vez mais o estudo do seu perfil e prognóstico, onde muitas variáveis dentro do
tumor parecem influenciar a sobrevida (FERREIRA et al., 1997).
A primeira análise clinico-patológica de critérios utilizados no diagnóstico e prognóstico
dos

melanomas

foi

realizada

por

Allen

e

Spitz

(1953),

citados

por

(SMOECKEL et al., 1983) e desde então muitos autores têm se preocupado em desenvolver
estudos que permitam tornar o diagnóstico do melanoma mais preciso, nos animais
domésticos, pois este tumor, carrega um grave prognóstico, principalmente quando detectado
em estágios avançados, devido a impossibilidade de uma intervenção cirúrgica adequada.
Em cães, os melanomas são responsáveis por 7% de todos tumores malignos e
geralmente encontram-se localizados na cavidade bucal e em região sublingual
(SMITH e al., 2002). Os equinos, principalmente os tordilhos de pelagem acinzentada e pele
pigmentada, também são comumente acometidos pelos melanomas. No entanto, em gatos atos
o melanoma não é tão comum e geralmente apresenta um prognóstico reservado. De forma
geral, somente 5% dos animais portadores de melanoma sobrevivem no período de cinco anos
(SMITH et al., 2002).
Na espécie humana, o melanoma é o principal tumor maligno cutâneo e assim como
nos cães, pode atingir a cavidade bucal, embora com menor frequência ( de 1% a 2%), e
quando ocorre traz maior risco aos pacientes (BARBOSA, 2010). Estima-se que o melanoma
cutâneo represente 3% de todos os cânceres em seres humanos (FIGUEIREDO et al., 2003) e
que para cada 75 pessoas nascidas a partir do ano 2000, uma desenvolverá o melanoma
(AHIMEDI, 1997).
De acordo com a classificação utilizada na medicina veterinária, quanto ao seu aspecto
morfológico, os melanomas são classificados, convencionalmente, em três subtipos
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histológicos: epitelióide, fusiforme e misto. Há um segunda classificação que concerne o
fenótipo, ou seja, se baseia na síntese de melanina, a qual permite denominá-los de melânicos
ou amelânicos. Ambas as classificações estão baseadas no último boletim da OMS (1998).
A compreensão das alterações moleculares, que ocorrem durante o desenvolvimento e
progressão dos melanomas, é assunto de vários trabalhos recentes sobre a doença
(BARBOSA, 2010). Baseado nesta premissa, esta tese teve como objetivos analisar certos
aspectos moleculares destes neoplasmas, tais como o índice de proliferação celular e
apoptose, a expressão dos canais de comunicação, principalmente as conexinas 26 e 43, as
enzimas digestórias metaloproteinases 2 e 9, e de uma molécula de adesão denominada
caderina-E. O estudo visou ainda compreender melhor a epidemiologia dos melanomas, que
acometem a cavidade bucal de cães, levando-se em conta seus aspectos morfológicos e
fenotipicos.
A grande finalidade de se estudar neoplasias em animais, é vislumbrar os melhores
métodos e procedimentos de diagnóstico, de prognóstico e tratamento, além de se utilizar os
resultados, como base para posteriores estudos em humanos, a fim de se compreender melhor
o comportamento dos melanomas tanto nos animais domésticos, como no homem.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Para melhor compreensão da tese, os tópicos descrevem desde as células normais,
passando pela histologia e classificação dos melanomas, analisando o macro e microscópico,
a epidemiologia e finalizando com a descrição de cada molécula estudada.

2.1 MELANÓCITOS

Em todos os vertebrados, a pele origina-se de um tegumento embrionário primário
composto inicialmente por células da epiderme primitiva. Posteriormente ocorre à
condensação de células mesenquimais, localizadas abaixo da epiderme e a pele primitiva
passa a ser composta por duas camadas: a epiderme primitiva que dá origem a epiderme e
uma camada mesenquimal, que origina a derme (PERRONE, 2001).

Na

epiderme

é

possível destacar quatro tipos celulares distintos: queratinócitos (85% das células observadas
na pele); células de Langerhans (3 a 8%), células de Merckel (2%) e os melanócitos (5%)
(MULLER et al., 2001), que serão amplamente discutidos.
Os melanócitos são células dendríticas (Figura 1A) derivadas dos melanoblastos
neuroectodermais e da crista neural, que migram durante a embriogênese para a epiderme,
derme, membranas mucosas e olhos (SMITTH et al., 2002), através de um precursor
denominado melanoblasto. A maior parte destas células situa-se na pele, mais especificamente
na epiderme (entre a camada e lâmina basal) e entre os folículos pilosos, mas eles também
podem serem encontrados na derme, ao redor de glândulas sebáceas e próximos aos ductos
lactíferos, ou ao redor dos mamilos.
Uma vez que atingem a camada basal da epiderme, o melanócito estabelece uma
relação simbiótica e de vizinhança com os queratinócitos. Para cada um melanócito, existem
cinco queratinócitos ao seu redor (HSU et al., 2000; HAASS et al., 2005), e esta interação é
mediada por dendritos que partem dos melanócitos e se estendem para dentro da epiderme,
estabelecendo um tipo de comunicação (LI et al., 2002). Isto significa que em epidermes
normais os melanócitos não estabelecem contato entre si, mas formam junções aderentes e
regulatórias com os queratinócitos vizinhos, por meio das moléculas de adesão, tal como a
caderina-E, a desmoglina e canais de comunicação do tipo gap (as conexinas) (Figura 1B).
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Os melanócitos são células estáveis, que só proliferam em casos de regeneração ou
injúria (BARNHILL et al., 1995), sendo o controle de sua regulação e proliferação realizado
pelos queratinócitos, através de vias parácrinas, comunicações intra (via segundos
mensageiros) e intercelular (via moléculas de adesão e conexinas), e sinais de transdução. Sob
condições normais de homeostase, os melanócitos permanecem quiescentes, proliferam, se
diferenciam ou sofrem apoptose (HAASS et al., 2005). Morfologicamente eles são compostos
por um citoplasma pálido e abundante, com quantidades variáveis de pigmento, núcleos
grandes, pleomórficos e nucléolos proeminentes. Sua principal função é sintetizar melanina,
pigmento que confere cor aos pêlos, peles e cabelos, e protege a pele contra os raios solares.

Fonte: Haass et al., 2005.
Figura 1 - (A) Foto microscópica de melanócito na seta vermelha (Barra corresponde a objetiva
de 100X em óleo de imersão). (B) Esquema representativo da homeostase
melanócito-queratinócitos, através de diferentes moléculas de adesão e junções
comunicantes

2.2 MELANINA

A palavra melanina tem origem no grego mélas e significa negro. Na realidade nem
toda a melanina apresenta coloração enegrecida, sendo possível observar a eumelanina que
apresenta coloração enegrecida e a feomelanina cuja cor é amarelada ou vermelha. Existe
ainda a neuromelanina, considerada um subtipo da eumelanina que pode ser encontrada não
somente na pele e pêlos, mas também no sistema nervoso, no epitélio pigmentar dos olhos,
meninges e em vários núcleos cerebrais (PERRONE, 2001). A maior parte da melanina é
encontrada na camada basal da epiderme, porém em cães de pele escura, este pigmento pode
ser encontrado por todas as camadas da epiderme (MULLER et al., 2001). Deve-se ressaltar,
que embora na vida embrionária a melanina seja produzida pela maior parte dos melanócitos,
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após o nascimento, sua produção torna-se restrita aos melanócitos da epiderme e aos folículos
pilosos.
A síntese de melanina se dá no interior dos melanossomas, organelas especializadas,
com tirosinase ativa, que promovem a conversão da tirosina em melanina, no interior do
Retículo Endoplasmático Granular (REG). Após ser sintetizada, a melanina permanece
armazenada no Complexo de Golgi, sendo observada exclusivamente nos melanócitos. Os
melanossomas se originam no aparelho de Golgi e constituem vesículas que atingem quatro
estágios de desenvolvimento, sendo inicialmente denominados pré-melanossomas e a medida
em que ocorre a síntese de melanina, tais estruturas passam a ser denominadas melanossomas.
Quando a síntese de melanina se completa, o melanossoma recebe o nome de grânulos de
melanina (BARNHILL et al., 1995). Uma vez que ocorre a síntese de melanina, ela não
permanece retida no melanócito normal e sim nos melanossomas, podendo ser transferida aos
queratinócitos, através dos de seus dendritos, processo este denominado citocronia
(CAMARGO, 2005).
A falta ou excesso de melanina no organismo pode acarretar em doenças de etiologias
diferentes, manifestadas tanto no homem, como nos animais domésticos. Quando sua
produção se dá em excesso, recebe o nome de hiperpigmentação, ao contrário, a sua escassez,
recebe a denominação de hipopigmentação ou hipomelanose, que geralmente está atribuída a
falta de melanócito (melanocitopênica) ou a redução de melanina (melanopênica).

2.3 NEOPLASIAS MELANOCÍTICAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

As neoplasias melanocíticas têm sido encontradas desde a antiguidade em indivíduos
mumificados que viveram há mais de 2000 anos (CAMARGO, 2005), sendo chamadas de
“melas” por Cesius. Em 1832, Dick

1

(apud de ANTONY et al., 2006, p.755) apresentou o

primeiro relato de um caso de melanoma em equino, atribuindo à lesão o nome de “doença
melanocítica equina”. Em 1837, Carswell propôs o termo melanoma para tumores
pigmentados maligno, e em 1864, Virchow classificou os melanomas de acordo com suas
diferenças histológicas e quanto a hipomelanose. O primeiro relato de melanoma em cães foi
realizado somente em 1882, por Bunker2 (apud CAMARGO et al., 2008, p. 139).

1. Dick W. Melanosis in men and horses. Lancet 1832; 192(letter).
2.

GARMA-AVIÑA, A.; VALLI, V. E.; LUMSDEN, J. H. Cutaneous melanomas in domestic animals. Journal of
Cutaneous Pathology, v. 8, p. 3-24, 1981.
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O caminho pelo qual ocorre a conversão dos melanócitos normais em neoplásicos é um
processo complexo, de pouco consenso, cujo início se dá durante a mutação gênica,
ocasionando uma quebra da homeostase entre o queratinócito-melanócito, seguido pela
promoção, transformação celular e metástase. Em humanos, 65% dos melanomas estão
diretamente relacionados a mutação genética, associada a exposição crônica da radiação solar
dos raios UVA e UVB (SMITH et al., 2002). Todavia, entre os animais domésticos ainda não
se chegou a um consenso a este respeito, de qualquer forma, uma vez que os melanócitos
adquirem sua autonomia, ou seja, conseguem escapar do controle dos queratinócitos, eles
passam a se multiplicar de forma difusa, descontrolada e equivocada, levando a formação de
tumores sólidos, que neste caso, podem assumir dois tipos de comportamento: benigno e
maligno, sendo que em ambos os casos a patogenia parece ser à mesma.
Quando a neoplasia melanocítica é benigna, recebe a denominação Melanocitoma e do
contrário, quando a lesão é maligna, recebe o nome de Melanoma ou Melanoma Maligno, de
acordo

com

o

último

boletim

da

OMS

(1998)

para

medicina

veterinária

(GOLDSCHMIDT et al., 1998). Esta diferenciação só pode ser estabelecida através de um
exame histológico criterioso, pois algumas vezes o patologista fica sujeito a equívocos devido
a semelhança entre eles. Os dados morfológicos devem ser corroborados ao histórico do
animal, o tempo de evolução tumoral, ao aspecto macroscópico, a localização da lesão, entre
outros, a fim de minimizar os erros e concluir um falso diagnóstico.

2.4 ETIOLOGIA

Em animais, assim como em seres humanos, o problema da etiologia das lesões
melanocíticas parece ainda permanecer no estágios das teorias e suposições, com
controvérisas e afirmações que subsequentemente são questionadas parcialmente ou
totalmente. Para medicina veterinária, a raça, consangüinidade, entre outros fatores
desencadeantes, seja eles um trauma, ou exposições química e solar, hormônios ou a
susceptibilidade genética, possivelmente resultem no aumento do número de casos e das
mutações celulares (SMITH et al., 2002). O fator hereditário parece ser possível entre
algumas espécies de animais, tais como cavalos e porcos.
Acredita-se que os melanomas oriundos da mucosa bucal se desenvolvam a partir de
uma reação hiperplásica epitelial, decorrente de injúria crônica, seja ela de natureza mecânica
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ou inflamatória. Este fato resulta na quebra da interação dos melanócitos com os
queratinócitos, gerando a amplificação de uma reação celular espontânea. Outros fatores
ambientais não identificados também podem exercer um papel crucial neste contexto
(SMITH et al., 2002). Interessante, que as lesões melanocíticas parecem se desenvolver
preferencialmente em áreas pigmentadas.
Estudos fundamentados nas bases moleculares, em carcinogênese, têm se orientado
em algumas direções, tais como a ativação de oncogênes, análise citogenética das
anormalidades cromossomais e pequisas dos genes, que levam a proliferação desenfreada do
melanócito. Estudos com células de melanoma humano, têm verificado que elas apresentam
baixos níveis de mutação na proteína p53 (relacionada à apoptose), sendo mais comum as
mutações nos genes INK4a, INK4b, que codificam as proteínas p15 e p16 (inibidoras da
ciclina kinase dependente CDK1) e Waf-1 (codificadora da proteína p21, outro CDK1).
Outras mutações dos genes INK4a, que também codificam a proteína p19 (ativador da p53) e
INK4b, fazem com que não se tenha eficácia na inibição da mitose, permitindo assim um
crescimento celular desenfreado. Isto significa que a atividade de um importante supressor
tumoral, tal como a p53, parece ser sabotada na maioria dos melanomas, por caminhos
indiretos e não convencionais.
Outros estudos têm demonstrado que os melanomas apresentam elevadas
concentrações de quatro fatores angiogênicos: a Angiogenina; Fator de Crescimento Vascular
Endotelial (VEGF); Fator Básico de Crescimento de Fibroblasto (FGF) e Interleucina 8
(IL-8), correlacionando-nos à progressão tumoral e ao maior período de sobrevivência.
Alguns estudos têm trabalhado com hipóteses que avaliam as possíveis vias por onde as
células melanocíticas tumorais escapam ao controle dos queratinócitos, podendo ser elas: (1)
baixa regulação dos receptores para caderina-E e conexinas, importantes na comunicação com
os queratinócitos; (2) alta regulação de receptores e moléculas sinalizadoras, tais como a
caderina-N e molécula de adesão Mel-CAM, que embora não sejam encontradas nos
melanócitos, são importantes para a interação melanoma-melanoma e melanoma-fibroblasto,
e finalmente a terceira via, perda da ancoragem da membrana basal, através das integrinas
(HAASS et al., 2005).
Existem ainda pesquisas, que evidenciaram disfunções e mutações na sinalização
regulatória, através da proteína quinase ativada pelo mitógeno (MAPK), que regula o
crescimento, invasão celular e angiogênese (BARBOSA, 2010). Além disso, melanomas com
mutações entre os genes RAS-RAF-MEK-MAPK ou PI3K-AKT e entre os receptores da
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tirosinase ERBB4 ou c-KIT (DAVIES; SAMUELS, 2010), demonstraram um fenótipo mais
agressivo.
Mutações de proto-oncogenes em oncogenes, que incluem c-myc; c-erb-B-2; c-yes, ckit e ras, também foram responsáveis pela proliferação e desenvolvimento tumoral. Em
humanos os melanomas podem se desenvolver a partir de uma lesão displásica pré-existente,
mas este fato não parece ser viável entre os animais. O desenvolvimento do melanoma parece
estar ligado a um instabilidade cromossomal, ou a predisposição genética dos melanócitos, a
proliferação e mutação, ocasionada pelos fatores estimulantes já mencionados.

2.5 NEOPLASIA MELANOCÍTICA BENIGNA (MELANOCITOMA)

O termo melanocitoma passou a ser atribuído a todas as proliferações de melanócitos
benignos,

de

caráter

não

congênito,

em

todas

as

espécies

consideradas

(GROSS et al., 1992). São lesões relativamente comuns em cães, cavalos e algumas raças de
suínos, sendo raro nas demais espécies (PERRONE, 2001).
Macroscopicamente, são caracterizados por nódulos únicos, circunscritos, não
encapsulados, de coloração enegrecida e alopécicos, mensurando entre 1 e 4 cm de diâmetro e
raramente apresentam-se ulcerados. Eles mantêm predileção pela pele, mais especificamente
em região de cabeça, tronco, pálpebra e focinho (GROSS et al., 1992). Microscopicamente,
estes tumores são caracterizados pela junção de pequenas células arredondas ou poligonais,
restritas a camada basal da epiderme, que em algumas situações chegam a formar ninhos. Por
vezes têm se observado graus variados de anaplasia, o que caracteriza um sinal de
malignidade.
De acordo com o tipo da morfologia celular e sua localização os melanocitomas são
subdivididos em: Melanocitoma: originados na região da epiderme e anexos e são
subclassificados em Dérmicos, Compostos e Intraepidérmicos. Entre os melanocitomas mais
raros destacam-se o Melanocitoma de Células de Balão, compostos por células arredondadas
gigantes e o Melanoacantoma, tumores que apresentam características de um melanocitoma
composto e de uma neoplasia epitelial benigna.
O termo “nevus”, comumente utilizado pela patologia humana para se referir aos
melanocitomas não é utilizado na medicina veterinária, o que torna seu uso inapropriado na
literatura veterinária(GOLDSCHMIDT et al., 1998).
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2.6 NEOPLASIA MELANOCÍTICA MALIGNA (MELANOMA)

Foi na década de 1920, que os melanomas começaram a ganhar notoriedade, com
Darier

3

(1925) (apud de MARQUES et al., 2010, p. 324) que utilizou pela primeira vez o

termo “melanosarcoma”, após encontrar grande similaridade entre as lesões de animais e a de
humanos. Após vários anos, Mihm et al. (1971) propuseram o termo “melanoma maligno” às
lesões melanocíticas pigmentadas. No decorrer dos anos, verificou-se que estas lesões
apresentavam morfologia celular diferenciada, e muito embora, atualmente exista um padrão
histológico padronizado, ainda não está claro se esta diferença morfológica exerce influência
no grau de malignidade. Correlações entre as características histológicas e o comportamento
biológico

dos

melanomas,

oferecem

diversas

perspectivas

e

pouco

consenso

(SPANGLER; KASS, 2006).
Desde a década de vinte, os estudos com melanomas vêm ganhando força a cada ano, haja
visto, um significativo aumento do número de diagnósticos e trabalhos publicados na área.
Apesar das óbvias diferenças biológicas e anatômicas, que distinguem o homem dos cães,
vários dados científicos e epidemiológicos da medicina têm auxiliado aos médicos
veterinários através de propostas e sugestões que têm sido feitas no caso do melanoma canino
(SPANGLER; KASS, 2006).

2.6.1 Terminologia dos Melanomas

Há alguns anos o termo ¨melanoma¨ tem sido empregado na nomenclatura veterinária,
e algumas classificações têm sido utilizadas tanto para as neoplasias melanocíticas benignas,
como já fora explicado, quanto às malignas (GOLDSCHMIDT; SHOFER, 1992). Contudo,
embora a OMS ainda utilize o termo “melanoma maligno” (GOLDSCHMIDT et al., 1998),
esta denominação tem gerado discordância entre alguns autores (SMITH et al., 2002;
SPLANGER; KAASS, 2006) e tem caído em desuso. Baseado nesta premissa, o autor da tese
adotou o termo melanoma para se referir as neoplasias melanocíticas malignas.

3

- Darier J. Le melanome malin mesenchymateaux ou melano-sarcome. Bull Assoc Fr Cancer 1925;14:221-249
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3.6.1 Dados Clínicos e Epidemiológicos dos Melanomas

Melanomas são neoplasias malignas relativamente comum em cães, oriundos da
disfunção de células denominadas melanócitos (Figura 2), que podem acometer qualquer
região do corpo. Entre suas principais localizações destacam-se a cavidade bucal
(cerca de 56%), seguido por lábios (23%), pele (11%), dígitos (8%), olhos e testículos (2%)
(SMITH et al., 2002; BERGMAN et al., 2007). Na pele, os melanomas são responsáveis por
5% de todos os tumores (SMITH et al., 2002), sendo os cães de pele pigmentada os mais
acometidos. Todavia, ainda não existem estudos que comprovem a predileção por raças
específicas. A maioria dos cães que desenvolve a doença apresenta idade superior a 10 anos,
mas a faixa etária pode variar entre 1 a 17 anos, com maior acometimento de machos
(SMITH et al., 2002; TEIXEIRA et al., 2010).

Fonte: ‹saude-joni.blogspot.com›
Figura 2 – Desenho esquemático que representa as camadas da pele e evidencia
um quadro de desenvolvimento de melanoma

No caso dos melanomas, tanto o prognóstico, quanto os sinais clínicos baseiam-se na
localização tumoral. Uma vez que atingem o inter-dígito a chance de ocorrer metástase
aumenta em 58% e a sobrevida do animal pode chegar até 12 meses após procedimento
cirúrgico (MARINO, 1995). Na cavidade bucal, o grau de malignidade pode intensificar em
até 90% (MELEO, 1997), sendo a disfagia, halitose, pitialismo e ocasionalmente fratura de
mandíbula, devido a intensa osteolíse local, os sintomas mais comuns. Em região ocular,
geralmente na úvea anterior, o melanoma pode desencadear dor intermitente e cegueira. Na
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pele, os sintomas costumam ser assintomáticos e com com prognóstico mais favorável, sendo
observado alteração do tamanho, cor da lesão e eventualmente alopécia. A localização passa a
ser um fator importante e interessante, pois 90% das lesões melanocíticas observadas na
mucosa bucal são malignas, enquanto que a maioria das lesões observadas na pele, tem
melhor prognóstico, com exceção aos tumores localizados nos inter-dígitos, que tendem ao
comportamento maligno (MELEO, 1997).
Os melanomas são tumores que apresentam um crescimento rápido, cuja sua forma de
invasão sob o tecido pode ocorrer sob dois aspectos distintos: uma invasão radial, o que
significa extensão lateral da lesão (mais comum em humanos) e outra forma de invasão,
denominada vertical, cujo crescimento se dá em região de epiderme e derme, podendo se
exteriorizar (Figura 3), este é o caso mais frequente nos cães e intensifica a possibilidade de
ocorrer metástase. As duas vias possíveis de metástase são a linfática e hematógena, tendo
como alvo principal os linfonodos regionais (70% dos pacientes desenvolvem metástase) e
como segundo alvo e menos frequente o pulmão (SMITH et al., 2002). De acordo com os
dados estatísticos, 28% dos pacientes com melanoma, desenvolvem metástase precocemente
em órgãos distantes, levando ao pior prognóstico, no entanto, até o presente momento ainda
não existem estudos capazes de compreender os mecanismos pelos quais alguns melanomas
acometem primeiramente aos linfonodos regionais ou órgãos distantes (ZYBTEK et al.,
2008). Quando se faz o diagnóstico de melanoma, através de citologia aspirativa prévia, ou
biópsias incisionais e excisionais, o passo seguinte é estabelecer o estadiamento clínico do
paciente, o que inclui uma pesquisa de metástase pelos exames físicos e complementares, tais
como Radiografia de tórax, Ultra-som de abdome, Tomografia Computadorizada e
Ressonância Magnética conforme critério do médico veterinário.

Foto
cedida pelo Dr. Marcelo Rangel
Monte-Mór
Figura 3 - Foto macroscópica de um
melanoma em região de maxila de cão. É
possível visualizar o crescimento vertical
com exteriorização do tumor (círculo
amarelo)
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3.6.2 Achados Macroscópicos

Os melanomas podem apresentar tonalidades diferentes de cores que variam entre
castanho, avermelhado, cinza e preto. A pigmentação não é uma característica única dos
melanomas, pois outras lesões neoplásicas e não neoplásicas podem se manifestar através de
um fenótipo similar. Seu tamanho pode variar entre 1 e 10cm de comprimento, formados por
bordas irregulares, achatadas e em placas, com superfície irregular e assimétrica. Podem ser
encontrados sob forma de nódulos únicos ou múltiplos (Figura 4A), pedunculados ou sésseis.
Geralmente apresentam consistência firme, são hemorrágicos e ulcerados (Fgura 4B), devido
ao rápido crescimento.

A

B

Figura 4 - (A) Foto macroscópica de lesões múltiplas de melanoma em pele de cão (B) Foto macroscópica
de melanoma em mandíbula de cãs. Lesão hemorrágica, ulcerada e de consistência firme

3.6.3 Achados Microscópicos

De acordo com a localização histológica e sua morfologia celular, os melanomas podem
ser subdivididos entre 3 tipos diferentes (baseado no último boletim médico veterinário da
OMS de 1998): Melanomas Epitelióides: compostos por células arredondadas que se
localizam nas camadas da epiderme, com bordas discretas e arredondadas, citoplasma
abundante e vítreo, núcleo largo e nucléolo proeminente. Geralmente se localizam em região
de epiderme ou membrana basal. Melanomas Fusiformes: constituído por células alongadas
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ou em forma de fuso, que se unem formando ondas e feixes na região mesenquimal, com
estroma escasso e algumas vezes em forma de ninho (GOLDSCHMIDT et al., 1994).
Geralmente se localizam em região da derme, sendo similares as células de fibrossarcomas,
com núcleos largos e nucléolos proeminentes. Melanomas Mistos: recebe esta denominação
pelo fato de envolver os dois tipos celulares e localizações mencionadas.
Uma segunda classificação que se baseia no fenótipo é atribuída aos melanomas:
Melanomas Melânicos ou Pigmentados: neste caso ocorre síntese de grande quantidade de
melanina e Melanomas Amelânicos ou Amelanocíticos: melanoma não produz ou sintetiza
baixas quantidades de melanina e neste caso deve-se ter como diagnósticos diferenciais outros
tumores, com morfologia semelhante. Os melanomas amelânicos são capazes de mimetizar
outras neoplasias, podendo confundir o patologista e tornar o diagnóstico dificultoso.
Baseado

nesta

premissa,

justifica-se

além

dos

dados

clínicos

e

da

avaliação

anatomopatológica, o uso de marcadores específicos pela técnica de imuno-histoquímica.

3.6.4 Diagnósticos dos melanomas amelânicos

Os melanomas amelânicos devem ser diferenciados de outros tumores tais como os
fibrossarcomas, tumores de bainha neural periférica maligno, carcinomas anaplásicos e
carcinomas de glândulas sebáceas (BERRINGTON et al., 1994). Em alguns casos, os critérios
histológicos não se mostram capazes de estabelecer um diagnóstico certeiro, o que torna
necessário a utilização de outros recursos, principalmente o uso de marcadores imunohistoquímicos. Após o estudo de literaturas consagradas, foi preconizado o seguinte perfil
imuno-histoquímico, para diagnóstico de melanoma amelânico: Vimentina: filamento típico
de células mesenquimatosas e derivados, como melanomas e neoplasias não epiteliais.
Embora seja um marcador altamente sensível, apresenta baixa especificidade, mas tem sido
útil na marcação de melanomas amelânicos quando associada a outros marcadores. Enolase
neuro-específica (NSE): marcador de origem neural, importante na marcação de melanócitos,
devido a origem neuro ectodérmica da mesma. Embora não seja um marcador específico têm
auxiliado na diferenciação dos melanócitos e outros tumores. Proteína S-100: está presente em
praticamente todas as lesões de melanócitos em humanos, e com grande variedade em células
não

melanocíticas,

tais

como

células

glia,

neurônios

e

células

de

schwann
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(RAMOS VARA et al., 2000). HMB45: este marcador é um anticorpo monoclonal que reage
diretamente com tumores melanocíticos, é específico e sensível aos melanomas. Melan-A:
considerado um marcador altamente específico e sensível para tumores melanocíticos.

3.6.5 Outras análises histológicas

Além da análise morfológica, o exame anatomo-patológico deve levar em
consideração o grau de pleomorfismo celular, a quantidade de infiltrado inflamatório, a atipia
celular, o número de mitose e a ulceração, ou seja, ausência de epiderme intacta sobre uma
porção significante do tumor primário (BALCH, 1980), pois a presença destes componentes
pode estar associada ao grau de malignidade (PERRONE, 2001). Para Clemente (1996), o
infiltrado inflamatório tumoral, cuja presença representa a resposta imune do hospedeiro às
células do melanoma (JUNG, 2008), é o único parâmetro de prognóstico significativo em
análise multivariada, no entanto, deve estar associado à espessura do tumor.
É importante ressaltar que em se tratando da análise histológica dos melanomas, na
medicina veterinária, os padrões de prognóstico dos pacientes ainda não estão bem definidos e
não seguem os mesmos padrões utilizados pela medicina, tais como análise da espessura
tumoral (em mm), propostos por Clark (1969) e Breslow (1970) e análise do infiltrado
inflamatório.

2.6.7 Prognóstico

Como já fora mencionado, a medicina veterinária, diferentemente da medicina, não
compartilha do mesmo tipo de análise ao que se refere aos fatores anatomopatológicos de
prognóstico, propostos pelo American Joint Committee on Cancer (AJCC). Os médicos
patologistas se utilizam de dois importantes fatores, que são o índice de Breslow e o nível de
Clark, que avaliam a espessura e localização anatômica do melanoma, a fim de definir o
prognóstico dos pacientes. Na medicina veterinária, o prognóstico dos pacientes é definido
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somente pela análise do estadiamento clínico (TNM). O que se também vislumbrou através da
análise dos tipos morfológicos e fenótipos dos melanomas, foi de futuramente se estabelecer
uma possível forma de prognóstico.

2.6.8 Estadiamento Clínico (TNM)

Cães que desenvolvem melanoma primário em cavidade bucal, apresentam um
prognóstico reservado (BERGMAN, 2007), e embora nos dias de hoje, esta premissa seja de
conhecimento dos oncologistas, o entendimento do prognóstico só foi possível após a criação
de uma classificação elaborada pela OMS, que leva em consideração os dados obtidos por
meio de avaliações clínicas e por diagnósticos não invasivos realizados antes do tratamento.
Esta classificação propõe a análise da disseminação anatômica sob três aspectos
diferentes: (T): Tumor primário, caracterizado pela extensão da neoplasia no local primário e
envolvimento de estruturas adjacentes; (N): Linfonodos Regionais e (M): Metástase a
distância (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2009). Estes elementos serviram de base para
traçar os perfis dos tumores entre os pacientes estudados, permitindo estabelecer a diferença
de prognóstico e gravidade.

2.6.9 Tratamento

Primeiramente, há de se deixar claro que até o fechamento deste estudo, ainda não
havia se evidenciado um tratamento eficaz ou capaz de conter o avanço do melanoma. Assim
sendo, é importante combatê-lo com as armas disponíveis e que pareçam surtir melhores
prognósticos. Dentre os tratamentos, destacam-se a excisão cirúrgica com obtenção de
margem de segurança, associada aos tratamentos adjuvantes, muito embora a instituição de
quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e criocirurgia pareçam ser de benefício mínimo,
trabalhos atuais não compactuam de tal afirmação (QUEIROZ et al., 2004).
Quando o melanoma acomete a cara do paciente, a mandibulectomia parcial ou total
ou a maxilectomia parcial ou total parece dar uma sobrevida ao animal de até 10 meses, sem a
associação de qualquer terapia adjuvante. No entanto, quando se opta por um procedimento
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cirúrgico conservativo, sem adição de tratamento adjuvante , a recidiva pode ocorrer em até
70% dos casos, com média de sobrevida de 3 a 4 meses (PROULX et al., 2002). Baseado
nesta premissa é importante verificar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica adequada
sem se preocupar com a estética do paciente.
A Carboplatina, utilizada como monoterapia adjuvante, parece surtir algum efeito
entre 10 a 20% dos casos. No entanto, uma resposta satisfatória pode ser obtida somente em
2% dos animais tratados, o que pode siginificar uma sobrevida de no máximo 9 meses. E em
13% dos casos, os pacientes sobrevivem até dois anos (PROULX et al., 2002). A
poliquimioterapia utilizada no tratamento dos melanomas, tem associado a Cisplatina,
Vimblastina e Dacarbazina, todavia, independentemente das drogas escolhidas e da estratégia
traçada, os resultados ainda permanecem insatisfatórios e desconhecidos. Nas últimas
décadas, têm ocorrido uma revolução no tratamento contra o câncer, tratamentos estes que
têm se baseado no bloqueio de moléculas alvo, principalmente com o uso de inibidores de
Metaloproteinase 2, c-KIT e VEGF, o uso de proteínas anti-apoptóticas e da gene-terapia.

2.7

JUNÇÕES DO TIPO GAP

Os canais intercelulares de junção do tipo gap (CIJG) foram descritos pela primeira vez na
década de 60 por Kanno e Loewenstein (1964), que utilizaram o termo “junção comunicante
do tipo gap” com a finalidade de descrever regiões especializadas nas membranas plasmáticas
de duas células adjacentes, que se reaproximam sem se fundirem, delimitando um espaço
entre duas membranas ou gap estimado em 2 - 3 nm, em relação aos 15 - 20 nm, que separam
duas células vizinhas. Goodenough et al. (1972) e Makowski et al. (1977) isolando as junções
gap de hepatócitos de camundongos, pelo método de cristalografia e difração de Raio – X,
observaram imagens por difração óptica efetuadas sobre as frações de membranas ricas em
CIJG, revelando que estas membranas são formadas por estruturas hexaméricas chamadas de
conexons com 7 nm de diâmetro. Foi então proposto pelos autores um modelo de placa
juncional, também chamada de junções gap, que são formadas pela reunião de um extenso
número de conexons, cuja extensão é proporcional ao número desses canais.
Cada conexon é constituído por seis subunidades protéicas, chamadas conexinas (Cx),
que atravessam a membrana plasmática e quando oligomerizadas formam um poro central
hidrofílico de cerca de 2 nm de diâmetro (Figura 5). O tamanho e o número de placas
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juncionais variam muito de um tipo celular para outro e dependem freqüentemente do estado
de atividade dos tecidos (DERMIETZEL et al., 1990; BEYER, 1993).

Fonte: <lab.univ-poitiers.fr/ipbc/FR/ICC/def –cxine.htm>.
Figura 5 – Modelo de organização da placa juncional

2.7.1 Estrutura das Junções Gap

Como já fora mencionado, as Cxs oligomerizadas em conexons, se associam a outro
conexon fornecido pela célula adjacente formando uma simetria exata e um canal juncional
completo. Cada canal é composto pela associação de 12 moléculas de Cxs ao redor de um
poro central (MAKOWSKI et al., 1977; UNGER et al., 1999), que permanece inserido na
bicamada lipídica da membrana plasmática de cada célula adjacente. Isto significa que cada
membrana plasmática fornece um conexon formado por 6 conexinas, portanto, as junções gap
são formadas por 12 conexinas e 2 conexons.
Uma das principais contribuições no transcorrer dos últimos anos foi à demonstração
de que diferentes conexinas podem estar implicadas na formação de um mesmo canal. E neste
caso, cada connexon pode ser classificado como homomérico, quando composto por um único
tipo de conexina ou heteromérico quando apresenta mais de um tipo de conexina na sua
composição. Por sua vez, os canais intercelulares podem ser constituídos a partir de
combinações diferentes de conexons homoméricos e/ou heteroméricos. A associação de dois
conexons idênticos leva a formação de um canal homotípico, enquanto que o alinhamento de
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dois conexons diferentes forma um canal heterotípico (Figura 6).
A existência de conexons heteroméricos foi observada in vitro e confirmada
in vivo (AVANZO, 2005). Diferentes combinações foram descritas, tais como as Cx 32 e
Cx 26 no fígado (DIEZ et al., 1999), na glândula mamária (BERTHOUD et al., 2000) e na
epiderme de humanos (EVANS; MARTINS, 2002).

Fonte: (GILULA; KUMAR; et al., 1996).
Figura 6 - Desenho esquematizado dos possíveis arranjos dos conexons nos
canais de CIJG

2.7.2 Funções das Junções Tipo Gap

Além de atuarem de forma direta no desenvolvimento, crescimento e diferenciação
celular (KOJIMA et al., 2002), os CIJG permitem a harmonização e sincronização das
atividades celulares, desempenhando importante função na regulação da homeostasia tecidual
e na manutenção das constantes fisiológicas (pH e concentrações iônicas). Isto ocorre devido
ao rápido transporte de pequenas moléculas célula a célula, sendo responsáveis pelo fluxo
direto de moléculas com peso molecular inferior a 1000–2000 dâltons, sendo elas: íons K¯,
CL¯ e mensageiros secundários (IP3, AMPc e Ca ²), nucleotídeos (ADP, ATP e CTP) e
determinados

compostos

do

metabolismo

intermediário,

como

os

aminoácidos

(YAMASAKI; NAUS, 1990; KUMAR; GILULA, 1996; YAMASAKI, 1996).
Nas células excitáveis, os CIJG são responsáveis pela troca de íons, possibilitando a
sincronização das atividades elétricas. Por exemplo, nos cardiomiócitos eles permitem a
sincronização dos batimentos cardíacos, nos neurônios asseguram a coordenação da resposta
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aos estímulos centrais, tornando a comunicação via junções gap no SNC mais rápida do que
aquelas fornecidas pelas sinapses químicas (AVANZO, 2005). Na pele, entre os
queratinócitos, são importantes para proliferação, diferenciação e homeostase, funcionando
também como barreira protetora e sendo responsáveis por recrutar células inflamatórias
quando necessário (DJALILIAN et al., 2006). Além de participarem da nutrição de órgãos
pobremente vascularizados, tal como o cristalino (GOODENOUGH et al., 1980) e da diluição
de compostos tóxicos no fígado (AVANZO, 2005).

2.7.3 As Conexinas

Estudos realizados sobre suas estruturas moleculares, por meio de técnicas de
bioquímica, a partir de frações subcelulares ricas em junções tipo gap, mostraram que a
extração destas frações a partir do tecido, só foi possível graças à relativa resistência destas
placas juncionais à solubilização por determinados detergentes (N- Laurilsarcosina; Triton
-X 100) ou por compostos alcalinos, como o hidróxido de sódio (HERTZBERG, 1984).
Sendo assim foi possível descobrir que as conexinas são proteínas transmembranares não
glicosadas, com massa molecular variando entre 21 a 70 kDa.
A primeira conexina a ser identificada e caracterizada foi a Cx 32, em fígado de rato.
Após a obtenção da seqüência de aminoácidos da extremidade aminoterminal da proteína pelo
método de degradação de Edman, os oligonucleotídeos foram sintetizados e serviram como
sondas para produzir bancos de cDNA (fita de ácido desoxirribonucléico complementar a
ácido ribonucléico que contém a mensagem que codifica para determinada proteína) de
diferentes tecidos (HEYNKES et al., 1986). Beyer et al. (1987) fundamentados nos primeiros
relatos da conexina 32 em fígado de rato, clonaram o cDNA correspondente às proteínas das
Cx 43 e Cx 46 do coração e sugeriram o nome de conexina 43 ou Cx 43 em associação ao seu
peso molecular (kDa). Enquanto inicialmente as conexinas foram classificadas de acordo com
sua origem tecidual, tornou-se claro que esta denominação não era adequada, pois a mesma
conexina poderia se expressar em vários tecidos. Na tentativa de padronizar esses achados,
outras nomenclaturas que se utilizadas atualmente foram propostas.
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2.7.4 Uma família de Conexinas

Estudos envolvendo RNA mensageiros e conexinas revelaram que elas são codificadas
nos mamíferos por uma família multigênica, constituída por pelo menos 21 membros
(GOODENOUGH et al., 1996). O cDNA que codifica as conexinas revelou regiões com alta,
pouca ou nenhuma homologia, permitindo assim uma classificação através da utilização de
números correspondentes aos seus pesos moleculares, tais como: Cx 26, Cx 30.3, Cx 31, Cx
31.1,

Cx 33, Cx 32, Cx 37, Cx 40, Cx 43, Cx 45, Cx 46, Cx 50, Cx 60

(YAMASAKI; NAUS, 1996) (Quadro 1). Nos casos em que as conexinas apresentaram
massas moleculares muito próximas, utilizou-se um número decimal, tais como as Cx 31 e
Cx 31.1 (HENNEMANN et al., 1992). Em se tratando de conexinas homólogas, ou seja, de
mesma formação estrutural e entre espécies diferentes, utiliza-se um sufixo, caracterizado por
uma abreviação que determina a espécie, é o caso do humano como, por exemplo, Cx h.
Existe ainda outra nomenclatura alternativa que se baseia na análise filogenética das
diferentes conexinas, isto é, nas homologias seqüenciais de nucleotídeos, propondo que os
genes das conexinas originem-se de uma seqüência ainda indeterminada, e que teria sofrido
ao menos uma duplicação no início ou imediatamente antes da evolução dos vertebrados,
dando origem à separação entre as subclasses α, β e γ (GILULA; KUMAR, 1992). Nesta
nomenclatura, cada Cx é nomeada pela classe na qual ela aparece, identificada por uma letra
grega (α, β...), seguido do número da ordem de sua identificação. Por exemplo, a Cx32
aparece na classe β, pois foi a primeira Cx identificada nesta classe e portanto, é identificada
como β 1 (PAUL et al., 1986). O Quadro 1 relaciona as duas nomenclaturas, os pesos
moleculares das conexinas e suas localizações nos diferentes órgãos e tecidos.
Todas as conexinas descobertas são codificadas por genes diferentes localizados em
cromossomos distintos, exemplo, o gene Cx 32h (no humano) está localizado no cromossomo
X, o da Cx 43h no cromossomo 6, a Cx 26h no cromossomo 13 (WILLECKE et al., 1990).
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Classe de Cx

Nomenclatura do peso
molecular

Massa Molecular (kDa)

Órgãos onde se
expressam

α1

Cx 43

43.0

Coração

α2

Cx 38

37.8

Embrião

α3

Cx 46

46.0

Retina

α4

Cx 37

37.6

Pulmão

α5

Cx 40

40.4

Pulmão

α6

Cx 45

45.7

Coração

α7

Cx 33

32.9

Testículo

α8

Cx 50

49.6

Retina

β1

Cx 32

32.0

Fígado

β2

Cx 26

26.5

Fígado

β3

Cx 31

31.0

Pele

β4

Cx 31.1

31.1

Pele

β5
Cx 30.3
30.3
Pele
Fonte: GILULA; KUMAR 1996.
Quadro 1 – Nomenclaturas mais utilizadas das conexinas e suas localizações. Relação entre as duas
nomenclaturas propostas para identificação das conexinas, baseada na análise filogenética das
diferentes Cxs, utilizando-se letras gregas seguida de um número e/ou de acordo com o peso molecular
de cada proteína

2.7.5 Conexinas e os Tecidos

As conexinas estão distribuídas entre os diferentes tecidos de maneira muito complexa
e extensa (Quadro 2). Com exceção das células musculares estriadas adultas, dos
espermatozóides e das células sanguíneas, todos os tecidos expressam uma ou várias
conexinas. Todavia uma mesma Cx pode ser encontrada em vários tecidos ou tipos celulares,
é o caso da Cx 43 (Quadro 3). Já ao contrário de outras, como as Cx 33, Cx44 e Cx 31.1 que
apresentam um padrão mais restrito.
Quando várias conexinas são co-expressas, elas podem se combinar fazendo parte de
uma mesma placa juncional, é caso das Cxs 26 e 32, encontradas nos hepatócitos de
camundongos (GUERRIER et al., 1995). Esta multiplicidade e especificidade na expressão
das conexinas, associadas à diversidade dos tipos celulares que compõem um dado tecido,
dificultam a determinação exata da função da comunicação intercelular de cada conexina
expressa no tecido. Em um mesmo órgão, como o fígado, as conexinas podem se distribuir de
maneira muito particular, por exemplo, os hepatócitos expressam predominantemente a
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conexina 32 em ácinos (PIECHOCKI et al., 1999) e a conexina 26, em menor quantidade, tem
sido encontrada somente em hepatócitos peri-portais. Já as células epiteliais biliares
expressam grande quantidade de Cx 43 e baixas quantidades de Cxs 26 e 32. No coração, a
Cx 40 está localizada nas fibras de Purkinge, enquanto que a Cx 43 encontra-se
predominantemente no miocárdio ventricular e esta incompatibilidade entre as duas proteínas
é o que permite o perfeito funcionamento do batimento cardíaco (BRUZZONE et al., 1993).
Lerner et al. (2000) sugeriram que em camundongos Cx 43 +/-, ocorre apenas 50% dos níveis
normais de expressão da conexina 43 na musculatura cardíaca.
No epitélio normal a conexina 43 tem sido encontrada nas camadas mais superficiais
da pele, e a conexina 26 sendo encontrada em regiões mais específicas do folículo piloso.
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Conexina

Classe

Cx 26

β2

Fígado, rim, baço, testículos, pulmão,
estômago, intestino, cérebro, pâncreas, pele,
pineal

Hepatócito, neurônio, queratinócito,
pinealócito

Cx 30

β6

Pulmão, estômago,útero, pele

Queratinócitos

Cx 30.3

β5

Pele

Queratinócitos

Cx 31

β1

Pele e testículos

Queratinócitos

Cx 31.1

β4

Epitélio estratificado escamoso, pele e
testículo

Queratinócitos

Cx 32

β1

Fígado, rim, baço, testículos, pulmão,
estômago, intestino, cérebro e útero

Hepatócito, oligodedrócito, neurônio,
célula de Schawann, células epiteliais da
tireóide

Cx 33

α7

Testículo

Células de Sertoli

Retina, cérebro

Neurônios

Cx 36

Tecido

Tipo Celular

Cx 37

α4

Fígado, rim, baço, testículos, pulmão,
estômago, intestino, cérebro e útero, ovário,
vasculatura e coração

Células endoteliais e fibras de Purkinge

Cx 40

α5

Vasculatura, coração, rim, útero, ovário,
pulmão e intestino

Células endoteliais e fibra de Purkinge

Cx 43

α1

Pele, córnea, rins, tireóide, cristalino, ovários,
hipófise anterior , pâncreas, bile

Blastócitos, fibroblastos, macrófagos

Cx 44

Retina

Cx 45

α6

Pulmão, cérebro, rim, pele, coração, intestino

Cristalino, célula de Schawann

Cx 46

α3

Cristalino, coração, rim e nervo periférico

Cristalino, célula de Schawann

Cx 50

α8

Cristalino, córnea, coração

Cristalino, células epiteliais, valvas
atrioventriculares

Cx 57

α9

Ovários, pele, coração, testículos, intestinos

Enterócitos, Sertoli

Cx 60
Ovários, cólon; timo; baço
Fonte: AVANZO, 2005.
Quadro 2 – Distribuição tecidual das conexinas nos mamíferos

Ovarianos e hematopoéticos
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Órgãos

Conexinas

Referências

Hipófise

Cx 43; Cx 26

Meda P., et al., (1993) e Morand I. et al., (1995)

Paratireóide

Cx 43; Cx 26

Meda P., et al., (1993)

Pâncreas Endócrino

Cx 43

Meda P., et al., (1991)

Glândulas Adrenais

Cx 43

Meda P., et al., (1993) e Murray S. A., et al., (1995)

Tireóide

Cx 43; Cx 32

Ovário

Cx 43; Cx 37; Cx 40

Meda P., et al., (1993) e Munari-Silem Y., et al.,
(1994)
Haefliger J. H. et al., (1992) e Schreiber J. R.
al., (1993)

Et

Fonte: MUNARI-SILEM et al., 1994.
Quadro 3 – Distribuição das conexinas nas glândulas endócrinas

2.7.6 Conexinas e a Permeabilidade

Os CIJG apresentam uma permeabilidade diferenciada, de acordo com os tipos de
conexinas que formam, no entanto, o grau de permeabilidade pode mudar durante a
diferenciação celular, conforme a necessidade do equilíbrio fisiológico celular. Isto ocorre por
exemplo com as células ovais que se diferenciam em CEB (células epiteliais biliares) e neste
caso ocorre alteração da expressão das Cx 43 e 26 para 31 e 31.1 (BRISSETTE et al., 1994).
Paralelamente a esta diferenciação, ocorrem mudanças na permeabilidade das CIJG, que deixa
de transmitir moléculas de qualquer peso molecular, permitindo somente a passagem de
moléculas com baixo peso molecular.
Um estudo mais recente demonstrou que a seletividade e permeabilidade independem
da condução do canal (VEENSTRA et al., 1995), entretanto, a base molecular para essa
aparente seletividade permanece desconhecida. Tornou-se evidente, portanto, que a
permeabilidade depende do tamanho, da forma e da carga das moléculas trocadas
(ELFGANG et al., 1995).

2.7.7 A Degradação das Conexinas

As conexinas apresentam sobrevida média que varia entre 1h e 30 min a 5 horas,
conforme o tipo de conexina e o tipo celular considerado, com exceção da Cx 46 que
apresenta média de vida superior a 24 horas (JIANG et al., 1993).
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2.7.8 A Estrutura das Conexinas

A seqüência de aminoácidos derivados de cada cDNA, tem sido utilizado para
estabelecer a estrutura das moléculas de conexina, que compartilham uma topologia comum
(SAEZ et al., 2003). As conexinas estão associadas à membrana plasmática por múltiplas α
hélices trans-membranares, através de 4 domínios hidrofóbicos, representado cada um, por
segmento transmembrana M1, M2, M3 e M4 e ligados por hélices citoplasmáticas (com cerca
de 40 a 60 aminoácidos) e 3 alças hidrofílicas, com cerca de 20 a 30 aminoácidos. As alças
extracelulares, E1 e E3 são responsáveis pela acoplagem dos conexons, que ocorre através da
colisão entre dois conexons, cada um proveniente de uma célula adjacente, enquanto que a
alça hidrofílica citoplasmática E2 é responsável pelo fechamento do canal e sinalização
intracelular (CHIPMAN et al., 2002). A estrutura das conexinas é composta ainda por duas
extremidades, uma delas aminoterminal e a outra carboxiterminal (Figura 7).

Fonte: ‹herkules.oulu.fi/.../ html/i1002636.html>.
Figura 7 – Topologia da molécula de conexina

2.7.9 Mutações das Conexinas

Até os dias de hoje se desconhece o real impacto de alterações nos genes das
conexinas sobre os indivíduos, entretanto, a identificação de doenças genéticas, nos fornece
evidências de que a comunicação via CIJG é crucial para o desenvolvimento e funcionamento
de numerosos órgãos (AVANZO, 2005). Alterações nestes canais podem ser as causas de
várias anomalias (Quadro 4), pois algumas evidências e numerosos estudos têm sido
realizados com a finalidade de elucidar a relação entre junções intercelulares do tipo gap e o
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crescimento celular (RUCH; TROSKO, 1998; YAMASAKI et al., 1999).
Diversos trabalhos têm demonstrado que quando algumas células são expostas a
fatores de crescimento e aos promotores tumorais (condições em que há um aumento da
proliferação celular), a capacidade de comunicação via gap, e a expressão das conexinas
encontram-se reduzidas (GUAN et al., 1995). Além disso, a maioria das células neoplásicas
apresenta níveis alterados de expressão protéica e uma redução na capacidade de
comunicação por CJIG (YAMASAKI et al., 1999).

Gene da Conexina

Doença genética no homem

Referências

Cx 32

Forma ligada ao cromossomo X de
Charcot Marie – Tooth

BERGOFFEN et al., 1993

Cx 26

Surdez neuro-sensorial não sindrômica;

KELSELL et al., 1997

Queratoderma palmoplantar
Cx 31

Eritroqueratodermia variabilis;

RICHARD et al., 1998

Distúrbios da audição

Xia et al., 1998

Cx 50
Catarata zonular pulverulenta
Quadro 4 – Doenças genéticas relacionadas às mutações das conexinas

Shiels et al. 1998

2.7.10 Conexina 26

A Conexina 26 é apenas uma das oito proteínas da família que se encontra expressa,
de maneira fraca na camada granulosa da epiderme de camundongos (KRETZ et al., 2004),
afirmação que corrobora com Haass et al. (2010), que não a localizaram em todas as camadas
do epitélio. No entanto, é pode-se afirmar que após uma injúria, ou cicatrização ocorra um
aumento na sua expressão. Fortes evidências têm sugerido que a Cx26 exerça um importante
papel na diferenciação epidermal em pacientes humanos (DJALILIAN et al., 2006). O mesmo
autor ainda faz referência a outros estudos que demonstraram pela técnica de imunohistoquímica, que a mesma proteína não é encontrada em pele normal, mas sim em
queratinócitos de pacientes com psoríases.
Mutações no gene da conexina 26 têm acarretado em cinco desordens distintas da pele
em humanos (DJALILIAN et al., 2006), o que permite afirmar que sua baixa expressão em
epitélios normais é essencial para a diferenciação epitelial. A mutação do gene da conexina 26
não se restringe apenas as lesões de pele, mas também a problemas relacionados à audição
(KELLSELL et al., 1997) e desenvolvimento tumoral. De acordo com Haass et al. (2006) as
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Cx 26h e Cx 30h têm sido identificadas em queratinócitos derivados de células tumorais, em
nódulos superficiais, carcinomas infiltrativos de células basais, carcinomas de células
escamosas, queratoses seborréicas, actínicas e verrugas. Além disso, tem se tornado evidente
a relação entre Cx 26 e os melanócitos que compõem o órgão vestibular do ouvido humano
(MASUDA et al., 1996). Haja vista que esta proteína esteja presente em diversos tecidos
humanos, tais como cérebro, fígado, rim e esôfago, podendo também ser encontrada entre os
melanócitos subepiteliais (MASUDA et al., 2001).

2.7.11 Conexina 43

A Cx 43 dentro da família das proteínas, é a mais abundante entre os tecidos e está
amplamente distribuída por quase todos os órgãos dos mamíferos. Na camada epitelial dos
camundongos, ela está localizada principalmente entre a camada basal e supra-basal da
camada espinnhosa (KRETZ et al., 2004). No entanto, de acordo com Haass et al. (2010) esta
proteína está localizada em todas as camadas da epiderme de humanos.
Ela também exerce uma importante função no miocárdio ventricular (SÁEZ et al.,
2003), pois sua expressão tem sido relacionada ao bom funcionamento e homeostasia do
organismo. Todavia, a diminuição na sua expressão, seja em humanos ou em animais, têm
sido associada à isquemia e infarto. Estudos têm evidenciado que animais homozigotos com
deleção em ambos os alelos (Cx 43 -/-) morrem ao nascerem, devido à má formação
ventricular (MONTECINO-RODRIGUEZ et al., 2000).
Pesquisas com pâncreas in vitro têm sugerido que a Cx 43 exerça um importante papel
sobre as células endócrinas e exócrinas, sendo necessária para a produção de insulina
(SÁEZ et al., 2003). No útero, esta conexina é abundantemente encontrada entre as células
miométricas, sugerindo sua participação na regulação da atividade uterina. A mesma ainda
encontra-se presente na camada elástica das grandes e pequenas artérias musculares, porém
ainda não está totalmente clara sua função na angiogênese.
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2.7.12 As Conexinas 26; 43 e o Melanoma

A Cx 26 tem sido observada formando ninhos principalmente ao redor de células
endoteliais

de

melanomas

humanos

primários

e

secundários

(SAITO-KATSURAGI et al., 2007), além serem encontradas em queratinócitos das camadas
supra-basais

da

epiderme

inter-folicular

adjacente

ao

melanoma

primário

(HAASS et al., 2005) e no citoplasma de células de melanomas em estágio avançado
(ITO et al., 2000). Haass et al. (2010) verificaram aumento de sua expressão em todas as
camadas epiteliais dos melanomas ulcerados.
Estudos, que tem implantado a Cx43 (Cx 43+/+) em linhas de células knockouts
(Cx43 +⁄-) têm diminuído a possibilidade das células de melanomas se aderirem,
independentemente do crescimento, levando a formação de colônias eficientes, e este fato tem
sugerido que a Cx 43 exerça um importante papel na supressão tumoral de melanomas
(SU et al., 2000). Tem sido ainda observado, através de cultura celular, que os melanócitos e
os melanomas são capazes de sintetizar a Cx43 (HSU et al., 2000). Baseado nestas premissas
têm se tornado claro a importância biológica das conexinas no desenvolvimento do
melanoma.

2.8 CADERINAS

As caderinas constituem uma super família de glicoproteínas transmembranares que
formam moléculas de adesão cálcio-dependentes e são mediadas por interações homofílicas.
Desde a descrição do primeiro membro desta super família até hoje, 80 glicoproteínas têm
sido relatadas entre vertebrados e invertebrados (PEINADO et al., 2004). Estes membros são
organizados em subfamílias de acordo sua estrutura e organização funcional. Deste modo,
podem-se considerar cinco diferentes tipos de subfamílias: as Caderinas Clássicas; Caderinas
tipo II; os Desmossomos; as Protocaderinas e finalmente as Caderinas (NOLLET et al., 2000).
Entre as Caderinas Clássicas, destacam-se a Caderina-E (Epitelial), a Caderina-P (Placental) e
Caderina-N (Neural), sendo que todas exercem um importante papel na adesão entre as
células epiteliais.
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2.8.1 As Caderinas e o Processo Tumoral

A perfeita adesão intercelular é responsável por manter a morfogênese epitelial e a
homeostase, entretanto, a perda ou qualquer alteração desta aderência pode contribuir para
diferenciação

de

células

epiteliais

em

neoplasias

e

desencadear

as

metástases

(TORRES et al., 2005). Nos últimos anos, além da expressão das conexinas, outras moléculas
de adesão, principalmente as caderinas, têm sido alvo de muitos estudos, ao que se refere sua
participação durante a progressão tumoral. Entre o seleto grupo de caderinas tem-se como
principal destaque a caderina-E (PEINADO et al., 2004).
A adesão e a comunicação celular não devem ser entendidas como fenômenos estáticos
ou como efeitos limitados à função de "cimento" intercelular. É importante ressaltar mais uma
vez, que as moléculas envolvidas nesses processos, além de estarem envolvidas com a ligação
e comunicação, mas também permitem a transmissão de sinais reguladores e a troca de
informações entre as células. Assim sendo, esta interação, permite às células organizarem-se
em grupos e formarem estruturas complexas, bem como a participarem da organogênese e
reconstrução tissular. Portanto, quaisquer distúrbios na interação celular normal podem
ocorrer pela baixa produção de junções gap e pela falta das moléculas de adesão, ou por um
bloqueio em suas ações, gerando novas interações celulares e a disseminação das células fora
do seu sítio original. Esses eventos poderiam explicar uma ou mais etapas no processo de
carcinogênese (LEME et al., 2005).

2.8.2 A Caderina-E

A Caderina-E é a maior glicoproteína transmembrana, e considerada a maior molécula de
adesão entre melanócitos intra-epidermais e os queratinócitos (TUCCI et al., 2007). Sua
principal função é mediar à interação entre as células adjacentes, e entre as células e MatrizExtracelular, mantendo assim a integridade do tecido epitelial (DENADAI et al., 2006). Em
epidermes normais ela está expressa principalmente entre as junções aderentes, formando
assim uma “cola” entre os melanócitos e queratinócitos, estabelecendo a homeostasia
intercelular (HSU et al., 2000).
As caderinas-E conectam-se ao citoesqueleto através de proteínas com domínios
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citoplasmáticos chamados cateninas, de aproximadamente 92 kDa. Duas cateninas principais,
as β-cateninas que se ligam a região citoplasmática da caderina-E e as α-cateninas estão
diretamente associadas à actina do citoesqueleto. Na ausência das cateninas, a caderina-E não
consegue exercer sua eficácia sobre a adesão celular (JOHNSON, 1999).

2.8.3 Caderina-E e o Melanoma

Em epidermes normais, a caderina-E está localizada nas bordas intercelulares entre os
queratinócitos e melanócitos (TANG et al., 1998), e sua perda pode estar relacionada à
progressão do melanoma. Este processo parece ser um dos passos responsáveis pelo foco
tumoral primário (HIROHASHI, 1998).
Durante o desenvolvimento do melanoma primário, tem se relacionado a perda
progressiva da molécula de caderina-E (LI et al., 2002), e este processo de evolução tumoral
não se relaciona exclusivamente à perda da adesão física, mas a múltiplos eventos que levam
a proliferação celular famigerada (GUILFORD et al., 1999). Esta incontrolável proliferação,
associado ao desarranjo celular, a diferenciação morfológica, invasão e por último a
metastáse, são características que devem ser atribuídas a alterações na adesão e comunicação
entre as células normais e neoplásicas, fatores ainda desconhecidos (PARK et al., 2000).
Acredita-se que as células dos melanomas escapem ao controle dos queratinócitos, devido a
baixa regulação de receptores importantes para adesão da Caderina-E (HAASS et al., 2005).

2.9 METALOPROTEINASES (MMPs)

As MMPs são enzimas constituídas por uma família de endopeptidases com atividade
hidrolítica de amplo espectro entre as proteínas extra-celulares (REISS, 2002), e que
pertencem a uma família de pelo menos 20 membros, produto de genes homólogos ou
pseudo-homólogos, relacionados entre si (WOESSNER et al., 1991). Estas enzimas são
classificadas de acordo com critérios estruturais e funcionais, em quatro grandes famílias de
diferentes especificiades de substrato: Colagenases (MMP1, MMP8 e MMP13), Gelatinases
(MMP2 e MMP9), Estromalisinas (MMP3, MMP7, MMP10, MMP11 e MMP26) e
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Metaloproteínas de Membrana (MMP14, MMP15, MMP16, MMP17, MMP24 e MMP25)
(SHINGLETON et al., 1996) .
Todas as MMPs têm características em comum, que incluem um domímio catalítico que
acomoda um átomo de Zinco+2 no sítio ativo; um domínio peptídico essencial para a
manutenção de sua latência enzimática que é removido quando a enzima é ativada
(SHIMA et al., 1992) e um domínio translacional peptídeo sinal, que direciona o produto da
secreção. A maioria das MMPs possui um domínio C-terminal, com uma sequência de
homologia e hemopexina, que constitui um sítio de ligação para os inibidores teciduais
(REISS, 2002). Já as gelatinases A e B (MMP 2 e 9), diferem das demais por apresentarem
um domínio semelhante ao FN, separando o domínio catalítico do semelhante à hemopexin. A
gelatinase B, possui ainda um domínio semelhante ao colágeno. Todas as MMPs requerem
um pH neutro e Cálcio para atuarem e são inibidas por uma família específica de proteínas,
denominadas inibidores tissulares de MMP (TIMP) (NGUYEN et al., 2001).
As MMPs estão amplamente distribuídas no organismo humano, onde desempenham uma
série de funções fisiológicas, como a cicatrização (WOLF et al., 2002), a reabsorção óssea,
involução mamária, além de serem consideradas enzimas proteolíticas responsáveis pela
degradação

e

remodelação

da

matriz

extra-celular

e

vascularização

(LOUKOPOLOS et al., 2003). Recentemente, tem-se demonstrado que as MMPs estão
associadas a diversos processos patológicos, principalmente à invasão tumoral e à metástases,
em modelos experimentais de carciongênese. Suas atividades são reguladas por expressão
gênica, ativação de uma pró-enzima e por inativação da enzima ativa, via inibidores tissulares
específicos. A expressão destas proteínas é induzida por fatores de crescimento, célula-célula
e célula-matriz.

2.9.1. Metaloproteinases e o Processo Tumoral

Nos últimos anos, tem-se estudado à relação entre as MMPs e os vários estágios da
progressão do câncer (NIKKOLA et al., 2005). A fisiopatologia destas enzimas durante o
processo tumoral, bem como seu potencial metastático, têm despertado grande interesse na
investigação clínica, já que o processo de invasão tumoral inicia-se a partir da degradação de
elementos da matriz extracelular e do estroma intersticial, tais como: colágeno, laminina,
fibronectina, tenascina, gelatinas e proteoglicanos (LIOTTA et al., 1991). Entende-se que as
MMPs ampliem o processo de invasão tumoral, não apenas pela degradação protéica da
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matriz extra-celular (MEC), mas pela ativação de cascatas de transdução de sinal que
promovem motilidade e solubilização dos fatores de crescimento ligados à MEC
(MCCAWLEY; MATRISIAN, 2001). Os diferentes tipos de metaloproteinases estão
expressos nos mais variados estágios durante a progressão do câncer, principalmente em se
tratando das gelatinases MMP2 (72 kDa) e MMP9 (92 kDa), reponsáveis pela regulação da
angiogênese e metástases, através de diferentes mecanismos (NIKKOLA et al., 2005), que
ainda permanecem desconhecidos.

2.9.2 MMP(s) 2; 9 e o Melanoma

Como já fora abordado anteriormente, estas enzimas têm sido associadas a invasão e a
metástase, entretanto, as MMP2 e 9 pertencentes a classe das gelatinases têm a capacidade de
degradar o colágeno tipo IV, principal componente da lâmina basal, sendo este um fator
relevante na capacidade invasiva das neoplasias malignas (RIBEIRO et al., 2008).
Os melanomas apresentam células agressivas, que por sua vez,

expressam alta

concentração de MMP2 e MMP9 (SCHNAEKER et al., 2004). Estudos com melanomas
altamente invasivos e melanomas in situ, têm demonstrado, pela imunohistoquímica para
MMP2 e MMP9, marcações variadas. A MMP2 foi observada em 14 dos 18 melanomas
invasivos, e 13 dos 18 melanomas invasivos foram positivos para MMP9 (SIMONETTI et al.,
2002). De fato alguns inibidores sintéticos de Metaloproteinases têm sido desenvolvidos
recentemente como drogas anti-tumorais, sendo que alguns deles demonstraram redução de
metástase em melanomas in vitro (SCHNAEKER et al., 2004).
Em estudo com coort elevado, Wollina et al. (2001) verificaram alta concentração de
MMP2 em pacientes com melanoma metastático, quando comparado aos pacientes com
melanoma localizado. De acordo com Loukopoulos et al. (2003) a participação das
MMPs 2 e 9 em tumores caninos é evidente, pois as mesmas são relacionadas aos estágios da
patogênese e no avanço clínico de vários tumores.
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2.10 A PROLIFERAÇÃO CELULAR (PCNA)

O antígeno da Proliferação Celular Nuclear ou PCNA (Proliferation Cell Nuclear
Antigen) é uma proteína DNA polimerase, com 36 kDa, composta por 261 aminoácidos
nucleares, presentes nas células quando há replicação ou síntese de DNA. É uma proteína
sintetizada no núcleo e

sendo observada, principalmente durante a fase tardia G1,

aumentando durante a fase S e diminuindo durante as fases G2 e M (BRAVA; CELIS, 1980),
estando correlacionada à proliferação celular. Além disso, suas principais funções têm sido
atribuídas ao reparo e duplicação do DNA, devido a sua participação na montagem de
cromatina e também na transcrição de RNA.
Nos melanomas, o PCNA é sintetizado no citoplasma e transportado para o núcleo
durante a fase S (IYENGAR, 1994), sendo sua marcação realizada principalmente durante a
fase G1, e permanecendo forte durante as fases G2 e M do ciclo celular (PEÑA et al., 1998).
A quantidade de PCNA no tumor, tem utilizada como um significante prognóstico em
carcinoma gástrico (WOOSLEY; DETRICH, 1993). Hoje a mesma assertiva pode ser
aplicada a outras neoplasias, principalmente ao melanoma, pois tem se relacionado o PCNA
ao grau de malignidade em neoplasias humanas (HOFFMAN et al., 1993).

2.11 CASPASE 3

As caspases são um grupo de proteases que possuem um resíduo de cisteína, capaz de
clivar outras proteínas, após um resíduo de ácido aspártico, uma especifidade incomum entre
as proteases. O nome "caspase" é derivado dessa função molecular característica: cysteineaspartic-acid-proteases. Estas enzimas são essenciais para que se occorra a apoptose celular,
um dos principais tipos de morte celular programado, durante o desenvolvimento e em outras
fases da vida adulta. Algumas caspases também são necessárias ao sistema imune, para a
maturação das citocinas.
Existem dois tipos de caspases: caspases iniciadoras e caspases efetoras. As caspases
iniciadoras (por exemplo caspase-8, caspase-9) clivam pro-formas inativas de caspases
efetoras, ativando-as; caspases efetoras (por exemplo caspase-3, caspase-7) por sua vez
clivam outros substratos protéicos da célula resultando no processo apoptótico. A iniciação da
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reação em cascata é regulada por inibidores de caspases. Onze caspases já foram identificadas
em humanos.
Os mecanismos da apoptose podem estar envolvidos na gênese de neoplasias, sendo
descrita a expressão anômala de algumas destas proteínas em melanomas. No entanto,
qualquer falha que tenha ocorrido durante o processo de apoptose, é uma das principais
contribuições ao desenvolvimento de diversos tumores.

58

OBJETIVOS
__________________________________________________________________________________________

3 OBJETIVOS

Este item foi dividido de acordo com o seu tema principal e os meios pelos quais eles
foram alcançados.

3.1 OBJETIVO GERAL

Estudar os melanomas melânicos e amelânicos da cavidade e bucal de
cães, caracterizando-os

quanto

a

aspectos

epidemiológicos,

morfológicas

(epitelióde, fusiforme e misto) e moleculares.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudar a epidemiologia dos melanomas da cavidade bucal de cães, particularmente
quanto à sobrevida dos animais entre os tipos melânicos e amelânicos.
Comparar as variáveis morfológicas e fenotípicas quanto à proliferação celular,
analisada por meio da determinação do índice mitótico e da positividade para PCNA.
Comparar as variantes morfológicas e fenotípicas, quanto à apoptose, analisada por
meio da positividade para Caspase-3.
Comparar as variantes morfológicas e fenotípicas, quanto à expressão das conexinas
26, 43, caderina-E e metaloproteinases (MMPs) 2 e 9, utilizando as técnicas de
Imuno-histoquímica, Imunofluorescência, Western blot e PCR em Tempo Real.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Este item refere-se detalhadamente aos procedimentos e técnicas utilizados durante a
pesquisa. Os itens seguem a cronologia conforme os experimentos foram sendo realizados.

4.1 ANIMAIS E AMOSTRAS DE MELANOMA

Amostras de melanomas da cavidade bucal

foram obtidas de cães atendidos no

Laboratório de Odontologia Comparada, Serviço de Cirurgia do Hospital Veterinário da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo Não foi feita
distinção entre gênero, raça, idade dos pacientes e peso em kilo gramas (kg).
O autor da tese era avisado previamente sobre as datas dos procedimentos cirúrgicos e
no momento da cirurgia, tinha acesso ao histórico clínico dos pacientes. Não era realizada
citologia aspirativa prévia, portanto, qualquer tumor da cavidade bucal fora coletado, sendo
posteriormente diagnosticado por meio de exame histopatológico. Quando se traçava o
diagnóstico de melanoma, os casos eram incluídos no trabalho; outros tipos de tumores, no
entanto, foram catologados e tiveram suas amostras armazenadas em freezer -80◦C para
estudos futuros e composição de um banco de tumores. A estratégia cirúrgica e quaisquer
condutas tomadas à respeito dos pacientes couberam aos pós-graduandos e residentes que
fizeram o atendimento, não havendo participação direta do autor do trabalho.
A fim de se correlacionar o perfil dos melanomas quanto ao fenótipo, tipo histológico
e prognóstico, o histórico do pacientes contendo todas as informações do animal e do tumor
eram anotados no momento do procedimento cirúrgico. Denominou-se “tempo de evolução
tumoral”, ao período em que o proprietário do animal informava ao médico veterinário à
quanto tempo havia tomado conhecimento do tumor.
Após o processo cirúrgico, os animais foram acompanhados, até sua morte, ou através
do prontuário ou pelos serviços prestados pelos pós-graduandos, tal como o “grupo da dor”,
que chegou a atender alguns animais, a fim de se estabelecer o prazo de recidiva da neoplasia
e prognóstico dos pacientes.
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4.2 EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES

Todos os pacientes foram submetidos a exames complementares tais como
Radiografias de tórax e cabeça, exame de sangue (hemograma completo) e Tomografia
Computadorizada da cabeça, a fim de se pesquisar metástase, estabelecer a TNM e verificar a
gravidade da invasão óssea. Os linfonodos regionais também eram submetidos à análise
clínica prévia e retirados em casos de infarto ou aumento. Em dois casos, optou-se após a
autorização prévia do proprietário, pela eutanásia do paciente, pois os mesmos apresentavam
um quadro avançado da doença, tais como: metástases em linfonodos e pulmão, importante
infiltração tumoral com lise óssea acentuada, dificuldade para deglutir e sofrimento físico
evidente. Os animais eutanasiados e os que morreram horas após o procedimento cirúrgico
não foram incluídos na análise da curva de sobrevida.

4.3 TRATAMENTO

Embora nos dias de hoje, as neoplasias bucais ofereçam muitas opções de tratamento,
entre elas a radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, hipertemia e terapia dinâmica, a
excisão cirúrgica radical ainda é a medida de eleição, pois tem demonstrado um maior índice
de sucesso entre tumores malignos desta natureza (MARCONATO et al., 2008). Qualquer
procedimento cirúrgico oncológico visa à obtenção de margens livres do tumor, ou seja,
margens com no mínimo 2 cm de diâmetro. Muitas vezes para que isto seja possível, há
necessidade de se recorrer a osteotomia, principalmente no caso da cavidade bucal, onde a
hemi-maxilectomia e hemi-mandibulectomia, maximizam a remoção de todo componente
ósseo e do processo neoplásico (MARCONATO et al., 2008). Dessa forma, a cirurgia fez
parte integral do plano terapêutico, especialmente em se tratando de melanomas, pois este é o
procedimento que oferece a maior possibilidade de cura, embora algumas vezes não se
preserve a função óssea ou não se obtenha a estética aceitável. Ressalta-se ainda que margens
de segurança extensas e procedimentos mais radicais foram realizados após o resultado da
biópsia. Nenhum animal recebeu qualquer tipo de tratamento neo ou adjuvante, seja ele
quimioterápico ou não, no controle do melanoma.
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4.4 COLETA DOS TUMORES

Durante o tempo de estudo, foram obtidas 25 amostras de melanomas proveninentes
da cavidade bucal de cães, entre machos e fêmeas, de raças variadas. Foram coletados
fragmentos do tecido que representavam o tumor, sendo realizados dois cortes transversais e
dois horizontais de aproximadamente 2 cm cada. O corte geralmente era feito de cima para
baixo (na posição vertical) abrangendo as camadas mais superficiais da pele (epiderme) e
derme. Procurou-se evitar os fragmentos com evidências macroscópicas de infecção, com pús,
necrose e ulceração, a fim de se evitar a coleta de tecidos comprometidos. Uma pequena
porção do fragmento tumoral era armazenado em nitrogênio líquido e posteriormente
transferido ao freezer – 80ºC para realização das técnicas moleculares, conforme detalhado
nos itens seguintes, e outra parte da amostra, contemplando cortes com 4 mm foi fixada
imediatamente em formol. Após 48 horas em que a amostra permanecia fixada, a mesma era
destinada ao Laboratório de Histologia do Departamento de Patologia da FMVZ/USP para
confecção das lâminas, fossem coradas por H.E. e lâminas silanizadas para análise imunohistoquímica e imunofluorescência. Todas as suspeitas de melanomas amelânicos foram
confirmadas através da uitlização da técnica de imuno-histoquímica com anticorpos préestabelecidos.

4.5 ANÁLISE MACROSCÓPICA

Os tumores ainda no local de origem, ou seja, em contato com o tecido, foram
classificados em: exofíticos ou vegetantes, pedunculados, sésseis e vilosos. O termo “tumores
ulcerativos” aplicou-se aos melanomas que apresentavam extensas áreas de necrose e úlcera,
purulentas, fossem elas hemorrágicas ou limpas.
Após a ressecção total das neoplasias, as mesmas eram delineadas quanto ao seu tamanho,
o que era obtido através da mensuração do comprimento vs diâmetro e simetria (dividindo a
lesão na sua porção central por um eixo imaginário vertical, as duas metades devem ser muito
semelhantes). Este critério foi bastante difundido e aceito, tendo, inclusive sido considerado,
no trabalho de Stolz um dos três mais importantes para o diagnóstico de melanoma
(VERONESE; MARQUES, 2004).
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4.6 ANÁLISE MICROSCÓPICA

Após confecção das lâminas os tumores eram diagnosticados de acordo com os três
tipos histológicos e/ou fenótipo. Um grande índice de desacordo entre os patologistas
experientes em tumores melanocíticos é fato bastante conhecido e discutido na literatura
mundial (VERONESE; MARQUES, 2004). Portanto as lâminas foram revisadas por dois
patologistas do Departamento de Patologia, que se basearam no último boletim da OMS para
veterinária (1998) para classificar histologicamente os tumores. Para tanto foi utilizado o
microscópio Eclipse E-800 (Nikon Tokio – Japão).
Embora alguns autores e patologistas ainda utilizem o termo “melanoma maligno”, o
autor da tese optou por utilizar neste trabalho, o termo “melanoma”, conforme a maioria dos
autores utiliza e uma vez que a neoplasia melanocítica benigna recebe a denominação
melanocitoma.
Durante o estudo e análise anatomo-patológica dos melanomas, algumas importantes
considerações foram feitas, tais como: se a lesão melanocítica estava delimitada e
circunscrita, ou seja, se as células lesionais intra-epidérmicas das bordas laterais estavam
predominantemente dispostas em ninhos. E as características de malignidade foram avaliadas,
conforme as áreas de necrose e úlceras, presença ou não de infiltrado inflamatório, situado ao
redor de vasos do plexo superficial, presença de plasmócitos e neutrófilos, a atipia celular, ou
seja, o tamanho e a forma da célula, do núcleo e nucléolo, presença de mitose, seja na derme
superficial ou profunda, fosse ela atípica ou não.

4.7 TÉCNICA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA (IHQ)

Desde 1914 quando Coons e colaboradores revolucionaram a patologia com a
identificação de antígenos teciduais, com métodos de imunofluorescência direta
(COONS et al., 1941), a imuno-histoquímica vem sido utilizada como uma importante
ferramenta molecular na investigação do diagnóstico histológico e na pesquisa, durante a
marcação celular. Não obstante, o advento desta técnica permite elucidar o diagnóstico em
casos de tumores pobremente diferenciados, e principalmente na identificação da histogênese
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dos tumores melanocíticos amelânicos. Para tanto, em se tratando do diagnóstico certeiro dos
amelânicos, utilizou-se um perfil imuno-histoquímico já consagrado por outros autores e
muito utilizado na medicina veterinária. Foram utilizados 5 marcadores que excluíram
quaisquer

tipos

de

dúvida,

(Dako Corporation rabbit polyclonal

tais

como:

Anticorpo

anti-vimentina

– 1:100); Anticorpo anti- proteína S100

(Dako Corporation rabbit polyclonal – 1:80); anticorpo anti-enolase (Santa Cruz
Biotechnology, Inc – goat polyclonal – 1:100) e marcadores para antígeno melanocítico,
HMB45 (mouse monoclonal antibody melanoma Ab-3 – Dako – 1:50) e anticorpo anti-Melan
A (mouse monoclonal anti-marti-1, Dako – 1:25).
Não apenas para identificação dos melanomas amelânicos, a mesma técnica fora
utilizada para marcação de outras importantes moléculas e proteínas, através da utilização do
anticorpo para caderina-E (Dako Corporation monoclonal mouse anti human - 1:100), para
análise do PCNA, utilizou-se o anticorpo específico Monoclonal Mouse Anti-Proliferating
Cell Nuclear Antigen (PCNA Clone PC10 – 1:100 DAKO), para Caspase – 3, (anti-human
Cell Signlingt, para MMP2 (anti-human - 1:25 Sigma) tendo reação cruzada para cães e
MMP9 (polyclonal rabbit anti-human – 1:40 Dako); Cx 26 (anti-mouse – Invitrogen 1:100) e
Cx 43 (anti-rabbit Zymed 1: 100) (Quadro 5).
A técnica de imuno-histoquímica seguiu a metodologia descrita por Hsu (1981), com
modificações. Os cortes histológicos foram desparafinados em xilol e hidratados em
seqüência de álcoois (absoluto, 95% e 70%) e água destilada. A peroxidase endógena foi
bloqueada pela incubação (30 min), em solução contendo 80% de álcool metílico e 20% de
peróxido de hidrogênio 30 volumes. As lâminas foram incubadas overnight em câmara úmida
a 4°C, com anticorpo primário. Após este período, as lâminas eram lavadas em PBS por 3
vezes e incubadas com o anticorpo secundário biotinilado anti-imunoglobulinas de
camundongos durante o período de 2 horas, em temperatura ambiente. Seguiu-se a incubação
com o complexo estreptavidina-biotina-peroxidase, por 1 hora, em temperatura ambiente e a
revelação com solução contendo diaminobenzidina (DAB) e peróxido de hidrogênio. As
lâminas foram contra-coradas com hematoxilina. No entanto, devido a alta presença de
melanina, entre os melanomas melânicos, o que dificultava a visualização das células, as
lâminas sofreram um processo de despigmentação através de um pré-tratamento com
Permanganato de Potássio (KMNO4) e Ácido Oxálico (AO) conforme metodologia descrita
por Sulaimon et al. (2002). Após o desmascaramento com tampão Citrato, as lâminas eram
mergulhadas em Permanganato de Potássio por 30 minutos, posteriormente lavado em PBS
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por cinco minutos três vezes e mergulhado em Ácido Oxálico por 1 minuto. Feito isto, seguese normalmente o procedimento de imuno-histoquímica ou imunofluorescência.

Anticorpo Primário

Concentração

Período de Incubação

Monoclonal – mouse - anti-

1:25

Overnight 4ºC

Referência
Comercial
Dako®

1:25

Overnight 4ºC

Dako®

1:100

Overnight 4ºC

Dako®

1:25

Overnight 4ºC

Sigma®

1:80

Overnight 4ºC

Dako®

1:50

Overnight 4ºC

Dako®

1:100

Overnight 4ºC

Dako®

1:100

Overnight 4ºC

Dako®

1:100

Overnight 4ºC

Dako®

Ceaved Caspase - ASP175

1:100

Overnight 4ºC

Cell Signaling®

Cx 26 – Anti-Mouse

1:100

Overnight 4ºC

Invitrogen®

Cx 43 – Anti-Rabbit

1:100

Overnight 4ºC

Zymed®

human HMB45
Monoclonal mouse anti-human
Melan-A
Anticorpo monoclonal mouse
E-Cadherin
Anticorpo produzido em coelho
MMP2
Policlonal rabbit anti-human
MMMP9
Mouse Monoclonal
Vimentina
Policlonal – Rabbit
S-100
Goat – Polyclonal
Enolase
Monoclonal – Mouse
PCNA

Quadro 5 – Anticorpos utilizados para imuno-histoquímica para identificação de melanomas e pesquisa

4.8 ANÁLISE QUALITATIVA DA CADERINA-E

Para avaliar a diferença da imuno-marcação para a caderina-E entre a morfologia e o
fenótipo, elaborou-se um grau de marcação que se baseou na interpretação subjetiva, da
reação da caderina-E pela imuno-histoquímica, através de uma análise qualitativa, porém
consagrado por outros autores em diferentes tumores (FUKUMARU, K. 2007). Para tanto, foi
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observada a presença e ausência de caderina-E nos tecidos, através da coloração acastanhada
(revelação por DAB) em região de membrana plasmática ou localização aberrante
(citoplasmática) por se tratar de um tecido tumoral. Para cada amostra analisada, foram
contabilizados aproximadamente 20 campos histológicos, em objetiva de grande aumento
(objetiva 4OX), pelo programa de software para Análise de Imagem - Image Pro Plus, versão
4.5 para Windows, edição 2002, câmera Nikon 800.
Baseado na intensidade da marcação, o grau de intensificação foi representado por um
número de cruzes que variou de uma a três, ou seja, marcação fraca: uma cruz (+); marcação
moderada: duas cruzes (++) e marcação forte: três cruzes (+++). Este tipo de avaliação
tumoral sempre fora comparado à marcação epitelial íntegra a fim de se comprovar que houve
marcação do tecido e utilizado como controle positivo.

4.9 ANÁLISE QUANTITATIVA DO PCNA

Para avaliação da imuno-marcação para PCNA foi observada a presença ou ausência
de coloração acastanhada nuclear, pela técnica de imuno-histoquímica e revelação por DAB,
nas células neoplásicas entre as células tumorais. Para cada amostra, foram quantificadas
3000 células imuno-marcadas (PCNA) em objetiva de 20X, o que correspondeu a
aproximadamente 20 campos histológicos. O mesmo programa de software para Análise de
Imagem - Image Pro Plus, versão 4.5 para Windows, edição 2002, fora utilizado. A proporção
entre as células marcadas foi transformada em valores percentuais e o cálculo estatístico foi
realizado somente com as células positivas para PCNA.

4.10 ANÁLISE QUANTITATIVA DO ÍNDICE MITÓTICO

Para cada amostra do tecido, foram quantificadas o número de células em mitose
dentro o total de 1000 células contabilizadas, em lâminas coradas por HE, utilizando objetiva
de (40X) em aproximadamente 10 campos histológicos. Para tanto foi utilizado o programa
de software para Análise de Imagem - Image Pro Plus, versão 4.5 para Windows, edição
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2002. A proporção entre as células marcadas foi transformada em valores percentuais e o
cálculo estatístico foi realizado somente com as células em mitose.

4.11 ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS MMP2 E MMP9

A análise das MMPs baseou-se primeiramente no grau de intensidade da marcação que
se referiu ao compartimento celular citoplasmático, revelado por DAB, conforme metodologia
descrita por Di Niezza (2002). O critério de avaliação qualitativo utilizado, variou entre os
números 0 e 3 para cada lâmina examinada separadamente. O número 0 representou a não
marcação evidente, 1 (marcação fraca); 2 (semi forte) e 3 (marcação forte). O percentual de
células positivas em cada compartimento celular foi também especificado. Em casos em que
pairaram dúvidas, ou as lâminas em que obtivesse uma marcação muito heterogênea, o tecido
fora descartado.
Para análise quantitativa, foram contabilizadas 3000 células entre positivas e negativas
para cada lâmina, sendo a média de cada valor, multiplicada ao respectivo grau de intensidade
e posteriormente realizado o teste estatístico.

4.12 ANÁLISE QUANTITATIVA – CASPASE 3

Para quantificação do número de células em apoptose, em cada amostra do tecido,
foram quantificadas 1000 células, cujos núcleos foram marcados pela Caspase 3 Clivada,
sendo identificados pela colaração marrom, devido a revelação por DAB. A quantificação foi
realizada com objetiva de 40X, em aproximadamente 10 campos histológicos. Para tanto foi
utilizado o mesmo programa de software para Análise de Imagem - Image Pro Plus, versão
4.5 para Windows, edição 2002. A proporção entre as células marcadas foi transformada em
valores percentuais e o cálculo estatístico foi realizado somente com as células positivas.
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4.13 TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA (IF)

Esta técnica foi utilizada na identificação da localização das Cxs 26 e 43. Entretanto, a
fim de se evitar artefatos de técnica e falso positivo, o autor da tese, utilizou como controle
positivo órgãos de cães coletados durante a necrópsia, que expressam altas quantidades de
Cx26, no caso do fígado e Cx 43 no caso do coração, e como controle negativo os mesmos
passos da técnica foram seguidos sem adição de anticorpo primário.
Os cortes histológicos foram processados até a etapa do bloqueio da peroxidase
endógena, conforme descrito no item 4.5. Para a marcação das Cx26 e Cx43, foram utilizados
os anticorpos primários anti-Cx26 (Zymed, 1:1000) e anti-Cx43 (Zymed, 1:200), em
solução de bloqueio do kit TSA (Tyramide Signal Amplification, New Life Science
Products). Os cortes foram incubados com anticorpos secundários anti-imunoglobulinas de
coelho biotinilados (Dako Corporation rabbit polyclonal - 1:500), seguindo-se a conjugação
com o complexo estreptavidina e tiramida do kit TSA. Por fim, os cortes foram incubados com
Iodeto de Propídeo (Sigma - 1:1000), para marcação nuclear e montada sob lamínula com
Vectashield (Vector), para evitar o esgotamento da fluorescência. As imagens foram obtidas
em microscópio Nikon E-800, equipado com sistema de fluorescência.

4.14 TÉCNICA DE WESTERN BLOT (WB)

Para a quantificação da expressão das conexinas, 40 g de tecido, previamente
congelado ao freezer –80ºC, foi cortado em pequenos pedaços e submetido à lise celular por
homogeneização através do Tissue Teatortu na velocidade máxima. Todas as etapas foram
realizadas com as amostras mantidas à 4ºC. As proteínas eram extraídas com sample buffer
(Tris-HCl 1 M, pH 6,8, contendo SDS 10% e Glicerol 10%) e centrifugadas à 15000 rpm por
1 minuto. O sobrenadante era retirado e acrescido de Tris-HCl 1 M, pH 6,8; contendo SDS
10%; Glicerol 10%; DTT 1M; e PMSF 10 mM e centrifugando à 13000 rpm por 15 minutos.
O sobrenadante retirado era conservado à –80ºC até análise. A concentração da proteína total
foi estimada com o reagente BioRad Protein Assay (Bio-Rad Labs). Na eletroforese
utilizou-se 150g de proteína acrescida de azul de Bromofenol, separada em SDS-PAGE a
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10%. A eletroforese foi realizada a 40W por um período de 4 horas. Como marcador de peso
molecular utilizou-se 10l do Kaleidoscópio padrão pré-corado (Bio-Rad Labs). Após a
eletroforese, as proteínas foram

transferidas a 47 mA durante 40 minutos para uma

membrana de PDVF 8,0 x 5,0 cm2 (Tans-Blot SD cell; Bio-Rad Labs), previamente
umedecida em metanol por 30 minutos. Posteriormente, a membrana foi lavada 3 vezes,
durante 15 minutos, em TTBS 0,2% contendo Tween 20. A membrana foi incubada em leite
desnatado (skin milk) 5%, diluído em TTBS por 2 horas sob leve agitação a temperatura
ambiente. Em seguida a mesma fora incubada a overnight a 4ºC, em soluções com anticorpos
primários Cx 26 (1:1000) e Cx43 (1:100) diluído em TTBS 0,2% contendo skin milk 5%. A
membrana foi lavada em TTBS e o excesso de tampão removido em papel de filtro. Procedeuse à incubação com o anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:2000) por 2 horas nas
mesmas condições acima citadas. A revelação foi efetuada mergulhando-se a membrana por
alguns segundos em uma solução de DAB-níquel acrescido de 20l de peróxido de
hidrogênio a 30%. O bloqueio da reação foi realizada pelo mergulho da membrana em água
MiliQ e logo em seguida a membrana foi escaneada (Image Máster VDS-CL, Amersham
pharmacia biotech). A β actina foi a proteína escolhida como controle endógeno da reação,
ou seja, a densitometria foi calculada através da porcentagem da proteína analisada em
relação a β actina.
Esta técnica é muito sensível e exige que o material coletado esteja íntegro, pois áreas
de necrose ou inflamação tecidual podem acarretar em degradação protéica e comprometer o
material o que torna inviável o processamento do mesmo. Por este motivo algumas amostras
foram descartadas durante o procedimento, trabalhando-se com um número reduzido de
tumores.

4.15 TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL

A expressão das Cx26 e 43, da caderina-E e MMPs2 e 9 foram verificadas através dos
níveis de RNAm. Para tanto, o total foi extraído do tecido de melanoma por meio de uma
técnica com etapa única utilizando o reagente Trizol (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad,
CA), de acordo com o protocolo do fabricante.
O pellet resultante (RNA-Total) foi solubilizado em 20l de água tratada com DEPC.
Após a solubilização, o RNA total foi purificado em uma coluna de purificação Rneasy
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Clean-Up Kit (QIAGEN). O DNA genômico foi digerido com Dnase I (Invitrogen). Uma
alíquota foi removida para verificar a integridade do RNA em gel e para sua quantificação em
Biofotômetro (Eppendorf). O restante da solução foi armazenada imediatamente a –80°C
até a confecção do cDNA. Para a transcrição reversa, 3g do RNA total foram acrescidos 1l
de dNTP (mix 10mM – 2,5 mM de cada dNTP) e 1l de Oligo DT e incubado a 65ºC por 5
minutos. Em seguida foi adicionado 4l de buffer 5x (superscript III), 2l DTT 1M e 1l de
RNAse OUT e incubado por 2 minutos a 42ºC. Acrescentou-se 1l de superscript III,
incubando-se por 50 minutos a 42ºC, seguido de incubação por 15 minutos a 70ºC. Ao
término da incubação foi acrescentado 1l de enzima RNAse H aos tubos (para retirada dos
resíduos de RNA da amostra de cDNA) e incubados a 37°C por 20 minutos. O cDNA foi
armazenado a –20°C até o momento da amplificação do cDNA.
Todos os reagentes foram adquiridos da Invitrogen Life Technologies®. O PCR em
Tempo Real foi realizado em ABI Prism 7000 Sequence Detection Systems (Applied
Biosystems®, Foster City, CA) utilizando TaqMan Universal Master Mix (número do item
4304437; Applied Biosystems). primers e as sondas TaqMan para MMP2; MMP9; Cx43,
Cx26; caderina-E e 18 s (usado como um controle de limpeza). Para quantificação foram
selecionados através do programa de software Primer Express (Applied Biosystems®) e
controlado por um local de pesquisa básica alinhado à ferramenta de busca do GenBank.
Primers para Cx43 foram concebidos a partir de exons (GenBank XM_543178), em frente
5'CTCATCTACCTGGGCCATGTG 3 'e 5' TCGCGCTCCTTCTTCTTCTC 3 'primers
reverse e CF-RG6M2-Cx43, FAM, CCATGCGCACGATGTG. Os ensaios da Cx26
(Cf02690416_g1),

Cx43

(Cf02690400_g1),

(Cf02621851_g1) e caderina-E

MMP2

(Cf02623423_m1);

MMP9

(Cf02624269_µ1) foram adquiridos pela Applied

Biosystems®.
Utilizou-se o 18S, como controle de limpeza, sendo adquirido pela Applied
Biosystems® (4319413E). Para as sondas TaqMan utilizaram-se um corante repórter

5'-6-

carboxi-fluoresceína (FAM), um corante quencher 3'-não-fluorescente (QNQ) e uma ligação
menor groove (MGB). Os primers e sondas foram utilizadas com eficiência de 100% na
concentrações finais de 0,9 mM e 0,25 mM, respectivamente. As condições de ciclagem
térmica para os ensaios de quantificação do DNA foram estabelecidas de acordo com a ABI
Prism 700 Sequence Detection System parâmetros (Applied Biosystems®). A análise dos
dados de expressão relativa do gene foi realizada de acordo com o método CT.
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A qualidade das amostras de RNA foi determinada por eletroforese em gel de agarose
2% com coloração para Brometo de Etídio. As bandas 18S e 28S foram visualizadas sob luz
ultravioleta (não mostrado). O RNA total foi então tratado com DNase I (Invitrogen Life
Technologies®), antes do processamento. O Oligo DT (1 ml) e dNTPs (1 ml) foram
adicionados à amostra de RNA total (500 mg) e incubados a 65°C por 5 minutos. Após este
procedimento, foram adicionados à mistura: Buffer 5 x (sobrescrito II, 4 μl); TDT (1 ml, 2μl)
e RNAse OUT (1 μl) e incubado a 42°C por 2 minutos. Novamente o sobrescrito II (1 ml) foi
adicionado, seguindo uma incubação à 42°C por 50 minutos e posteriormente, a incubação foi
realizada a 70°C por 15 minutos.
Dois níveis de transcrição em relação ao controle melanótico foram e todos os
experimentos em PCR tempo real foram realizados pelo menos três vezes. Esta
técnicapermitiu quantificar a expressão do gene das Cx 26 Cx e 43 e das MMP2 e MMP9 e
caderina-E, comparando as mesmas entre os tipos histológicos e fenótipo.

4.16 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para análise quantitativa, foram utilizados dois tipos de análises estatísticas diferentes:
a Análise Anova one way a fim de avaliar diferenças entre os três tipos histológicos
(epitelióde, fusiforme e misto) , tendo como pós teste o teste de Tukey. E o Test t Student
(paramêtrico) utilizado sempre em que se comparou a diferença entre os fenótipos
(melânico e amelânico). A análise estatística teve como valor de significância P < 0,05.
Foram realizadas as análises estatísticas da diferença entre o número de células em
proliferação celular (PCNA), índice mitótico, quantificação das MMP2 e MMP9 e
Caspase 3 clivada. A Análise da densitometria das bandas protéicas para as Cx26 e Cx43 pelo
western blot, a expressão gênica pelo PCR em Tempo Real para ambas conexinas, MMPs e
caderina-E.
Para análise da curva de sobrevida, ou Kaplan Meier, foi utilizado o programa
software Graph Pad Prism, versão 5.0.
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5 RESULTADOS

Os resultados foram analisados, conforme os dados obtidos durante a coleta dos
tumores,

classificando-nos

de

acordo

com

os

subtipos

histológicos

diferentes

(epitelióide, fusiforme, misto) e célula de balão, que foi descartada e quanto à presença ou
ausência de melanina (melânico ou pigmentado e amelânico). Estes dados foram confrontados
com o histórico clínico e epidemiológico. O diagnóstico dos tumores amelânicos foi realizado
por meio da técnica de imuno-histoquímica. Outras técnicas foram utilizadas para as demais
avaliações moleculares, como Imunofluorescência, Western Blot e PCR em Tempo Real.

5.1 ANIMAIS

Todos os animais foram antendidos pelo Hospital veterinário (HOVET) da
FMVZ/USP (Figura 8), posteriormente encaminhados ao Departamento de Cirurgia, onde
realizaram-se os procedimentos cirúrgicos, pelos pós-graduandos e residentes do Laboratório
de Odontologia Comparada (LOC). Após os procedimentos, os pacientes não foram
submetidos a quaisquer tipos de tratamentos adjuvantes, fossem eles a quimioterapia,
radioterapia, eletroquimioterapia, entre outros.
Como já fora relatado anteriormente, a fim de se verificar a extensão da doença, de se
definir o TNM e avaliar a saúde do animal, todos pacientes foram submetidos a exames préoperatórios que incluíram Radiografias de tórax e cabeça, Tomografia Computadorizada de
cabeça e hemograma completo. Com consentimento prévio do proprietário, dois animais
foram eutanasiados antes do procedimento cirúrgico, devido ao estágio avançado do
melanoma, ao prognóstico desfavorável e sofrimento físico do paciente.
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A

B

Fotos cedidas pelo M.V. Marco Antônio Leon Roman - LOC.
Figura 8 - (A) Cão da raça Doberman, atendido pelos residentes no Laboratório de Odontologia
FMVZ/USP. Nota - se deformação da maxila esquerda devido a presença do melanoma.
(B) Cão da raça Pastor Alemão Branco, eutanasiado após a confirmação de metástase em pulmão
e linfonodos e sofrimento físico do animal

5.2 DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS

Todas as informações referentes aos dados clínicos e gerais dos pacientes e as
principais características macro e microscópicas dos tumores, encontram-se disponíveis no
Quadro 6. De acordo com o levantamento epidemiológico, os cães machos foram os mais
acometidos (14 animais) versus 11 fêmeas. Contudo, não foi possível encontrar uma
predisposição sexual quanto aos tipos histológicos ou fenótipos do melanoma.
No que se refere a raça, não houve uma predisposição racial, no entanto, cães Sem
Raça Definidia (SRD) apresentaram-se em maior número (7 casos dos 25 atendidos). Quanto
à localização dentro da cavidade bucal, a mucosa foi a região mais acometida, principalmente
em regiões de mandibula e maxila.
No que concerne a morfologia, os melanomas do tipo epitelióide foram os mais
comuns (48%), seguidos pelos tipo fusiforme (28%) e misto (24%) (Tabela 1). Ao que
concerne ao período de “evolução tumoral”, tempo que se baseou no relato do proprietário
feito ao médico veterinário que atendeu o paciente pela primeira vez, período este, em que o
proprietário havia tomado conhecimento da presença daquele tumor, o melanoma misto
apresentou o menor tempo de evolução tumoral e ainda o mesmo tipo morfológico, foi
responsável por atingir os pacientes mais jovens (Tabela 1). A metástase ocorreu entre os
animais com os três tipos histológicos de melanoma, não ficando restrito a um único tipo
morfológico, todavia, com maior prevalência entre os animais com melanoma epitelióide
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(16%) (Tabela 1). Vale à pena ressaltar que na Tabela 1, não foi feita a distinção entre
melânico e amelânico, isto significa que a análise foi feita sob os aspectos morfológicos
somente, independentemente do fenótipo, que os amelânicos foram “diluídos” e classificados
quanto aos três subtipos.
Quando se comparou os fenótipos, os melanomas melânicos foram os mais comuns
(64%), sendo responsáveis por atingir os pacientes mais velhos, com faixa etária que variou
entre 8 e 10 anos. Cães com melanomas amelânicos, foram menos comuns (36%) e
apresentaram uma faixa etária menor, entre 4 e 8 anos (Tabela 2). Proprietários dos cães com
melanoma melânico notaram a presença do tumor, ou o tempo de “evolução tumoral” foi
verificado em torno do terceiro mês e em cães com melanomas amelânicos, entre o 45º dia e
2º mês (Tabela 2). Ao que concerne a metástase, em ambos os grupos de cães com melanoma
a desenvolveram, sendo que três animais com melanoma melânico e dois com amelânico
tiveram os linfonodos regionais acometidos e dois pacientes do grupo melânico e 1 do
amelânico tiveram acometimento de linfonodo e pulmão (Tabela 2).
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Metástase

Nome

Raça

Idade

Sexo

Localização

Evolução T.

Macroscopia

Tamanho

Tipo

Negãozão

SRD

12 anos

M

Mandíbula E

90 Dias

Sessil;enegrecido;não lobulado

5cm – 2cm

Epitelióide

Sem metástase

Thor

Pit Bull

11 anos

M

Mandíbula D

180 Dias

Mole;enegrecido; hemorrágico

1cm – 6cm

Epitelióide

Sem metástase

Kadii

Poodle

14 anos

F

Maxila D

120 Dias

Sessil;enegrecido;hemorrágico

5cm – 3cm

Epitelióide

LN - Pulmão

Barney

Cocker S.

7 anos

M

Palato Mole

90 Dias

Pedunculado, pigmentado

3cm – 1cm

Epitelióide

LN - Pulmão

Dick

Pinsher

8 anos

M

Maxila D

180 Dias

Sessil;enegrecido;lobulado

5cm – 7cm

Epitelióide

Sem metástase

Mike

Doberman

8 anos

M

Maxila E

240 Dias

Sessil;enegrecido

3cm – 2cm

Epitelióide

Sem metástase

July

Poodle

9 anos

F

Maxila E

90 Dias

Sessil;enegrecido;ulcerado

1cm – 2cm

Epitelióide

Sem metástase

Tinha

SRD

11 anos

F

Maxila D

30 Dias

Pedunculado, escuro, purulento

4cm – 3cm

Epitelióide

Sem metástase

Azulão

P.A.

10 anos

M

Palato Duro

240 Dias

Sessil; escuro; hemorrágico

2cm – 3cm

Fusiforme

L. N.

Dinho

Pinscher

12 anos

M

Mandíbula E

90 Dias

Pedunculado; escuro

1cm – 3cm

Fusiforme

Sem metástase

Bethoven

SRD

10 anos

M

Mandíbula D

150 Dias

Mole;enegrecido; hemorrágico

4cm – 2cm

Fusiforme

Sem metástase

Neguinha

SRD

8 anos

F

Mandíbula E

14 Dias

Mole;enegrecido; hemorrágico

5cm – 3cm

Fusiforme

Sem metástase

Duda

Cocker S.

7 anos

F

Maxila D

21 Dias

Sessil;enegrecido;hemorrágico

2cm – 1cm

Misto

L.N.

Fred

SRD

8 anos

M

Maxila D

60 Dias

Mole, enegrecido

3cm – 4cm

Misto

Sem metástase

Paloma

P.A.

9 anos

F

Mandíbula D

70 Dias

Sessil;róseo;hemorrágico

2cm – 3cm

Misto

Sem metástase

Kika

Rotweiller

10 anos

F

Maxila E

90 Dias

Mole, sessil, hemorrágico

3cm – 5cm

Misto

Sem metástase

Tuty

Pinsher

10 anos

F

Mandíbula E

60 Dias

Sessil; roséo; ulcerado

3cm – 5cm

Amelânico

L.N.

Urso

P.A. Brco

1 ano

M

Maxila D

1 mês

Mole; róseo; hemorrágico

4cm – 2cm

Amelânico

LN - Pulmão
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Conclusão
Metástase

Nome

Raça

Idade

Sexo

Localização

Evolução T.

Macroscopia

Tamanho

Tipo

Nego

P.A.

8 anos

M

Lábio Superior

60 Dias

Mole; marrom; ulcerado

5cm – 3cm

Amelânico

Sem metástase

Dartanhã

Beagle

4 anos

M

Mandíbula D

40 Dias

Mole; cinza; ulcerado

3cm – 2cm

Amelânico

Sem metástase

Cindy

SRD

10 anos

F

Maxila E

90 Dias

Mole; róseo; hemorrágico

1cm – 2cm

Amelânico

Sem metástase

Laila

Poodle

4 anos

F

Mandíbula E

15 Dias

Mole; róseo; hemorrágico

3cm – 2cm

Amelânico

Sem metástase

Deep

Cocker S.

11 anos

M

Maxila E

70 Dias

Sessil, marrom

2cm – 4cm

Amelânico

Sem metástase

Suzy

SRD

7 anos

F

Mandíbula

120 Dias

Duro; róseo, hemorrágico

2cm – 3cm

Amelânico

L.N.

Tigrão

Cocker

4 anos

M

Lábio

45 Dias

Pedunculado, cinza

1cm-1cm

Amelânico

Sem metástase

Quadro 6 – Histórico clínico e epidemiológico dos pacientes e melanomas
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Tabela 1 - Características clínicas e epidemiológicas quanto ao tipo histológico
Tipo
Epitelióide
Fusiforme
Histológico
Número de casos
N=12 (48%)
N=7 (28%)

Misto
N=6 (24%)

Faixa etária (anos)
1

------------

------------

N=1 (4%)

3

------------

N=1 (4%)

----------

4

N=1(4%)

N=1 (4%)

N=2 (8%)

7

N=3 (12%)

N=1 (4%)

-------------

8

N=2 (8%)

N=1 (4%)

N=1 (4%)

10

N=1 (4%)

N=2 (8%)

N=1 (4%)

11

N=2 (8%)

--------------

--------------

12

N=1 (4%)

N=1 (4%)

-------------

13

N=1 (4%)

--------------

------------

14

N=1 (4%)

------------

-----------

Tempo de evolução
tumoral
15 dias

-----------

--------------

N=1 (4%)

30 dias

------------

------------

N=1 (4%)

45 dias

N=2 (8%)

N=1 (4%)

--------------

60 dias

N=2 (8%)

N=2 (8%)

N=2 (8%)

75 dias

N=2 (8%)

N=1 (4%)

N=1 (4%)

90 dias

N=1 (4%)

N=2 (8%)

--------------

105 dias

N=1 (4%)

--------------

N=1 (4%)

120 dias

N=3 (12%)

N=1 (4%)

----------------

140 dias

N=1 (4%)

------------

----------------

Metástase em órgãos

N=4 (16%)

N=2 (8%)

N=2 (8%)

Linfonodos (LN)

N=2 (8%)

N=2 (8%)

N=1 (4%)

LN + Pulmão

N=2 (8%)

---------

N=1 (4%)

Lise Óssea

N=2

N=2

N=1

Eutanasiados

N=1

N=1

------
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Tabela 2 - Características clínicas e epidemiológicas quanto ao fenótipo
Fenótipo
Melânicos
Número de casos

Amelânicos

N = 16 (64%)

N = 9 (36%)

1

-------

N=1 (4%)

3

N=1 (4%)

N=1 (4%)

4

N=1 (4%)

N=3 (12%)

7

N=1 (4%)

N=1 (4%)

8

N=4 (16%)

N=1 (4%)

10

N=3 (12%)

N=1 (4%)

11

N=2 (8%)

N=1 (4%)

12

N=2 (8%)

-------

13

N=1 (4%)

--------

14

N=1 (4%)

--------

15 dias

--------

N=1 (4%)

30 dias

--------

N=1 (4%)

45 dias

N=2 (8%)

N=2 (8%)

60 dias

N=3 (12%)

N=2 (8%)

75 dias

N=3 (12%)

N=1 (4%)

120 dias

N=4 (16%)

N=1 (4%)

105 dias

N=2 (8%)

N=1 (4%)

120 dias

N=1 (4%)

---------

140 dias

N=1 (4%)

---------

Metástase em órgãos

N=5 (2o%)

N=3 (12%)

Linfonodos (LN)

N=3 (12%)

N=2 (8%)

Pulmão

--------------

-----------

LN + pulmão

N=2 (8%)

N=1 (4%)

Lise Óssea

N=4

N=3

Eutanasiados

N=1

N=1

Faixa etária (anos)

Tempo de evolução tumoral
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A fim de se traçar uma curva de sobrevida dos animais, após o procedimento cirúrgico
e correlacionar esta informação as diferenças histológicas e fenotípicas do tumor, todos os
animais foram acompanhados após a cirurgia, através dos prontuários.
Dos 25 animais atendidos, dois pacientes foram eutanasiados momentos antes de se
iniciar a cirurgia, devido a gravidade do quadro clínico e sofrimento físico e três animas
morreram horas após o procedimento cirúrgico, em decorrência do pós-anestésico e neste
caso, os mesmos não foram contabilizados na análise da sobrevida. Dez pacientes foram
encaminhados ao grupo da dor, serviço prestado por pós-graduandos do Departamento de
Cirurgia (HOVET – FMVZ/USP).
Quanto à análise da curva de sobrevida entre os tipos morfológicos, não houve
diferença estatística entre eles (Gráfico 1). No entanto, quando se analisou a curva de
sobrevida dos animais, quanto ao fenótipo dos melanomas, pode-se notar menor tempo de
sobrevida dos pacientes com melanoma amelânico (P = 0.0094) (Gráfico 2).

Gráfico 1 - Curva de sobrevida dos animais (Kaplan Meier), que foram acompanhados
após o procedimento cirúrgico até a data do óbito. Diferença entre os tipos
histológicos. Não houve significância estatística
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Gráfico 2 - Curva de sobrevida dos animais (Kaplan Meier), que foram acómpanhados
após o procedimento cirúrgico até a data do óbito. Diferença entre os
fenótipos. Os animais com melanoma amelânico tiveram uma sobrevida
menor

5.3 ASPECTOS MACROSCÓPICOS

Os tumores coletados apresentavam consistência que variou entre mole e dura, com
coloração entre cinza e negra (Figura 9 A), sendo que os amelânicos geralmente eram
castanhos claros ou róseos (Figura 9 B). Sempre que foi possível, os melanomas foram
extraídos com a obtenção da margem de segurança adequada, através da realização de
cirurgias radicais, que incluíram a mandibulectomia e maxilectomia (Figura 9 C).
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A

B

Figura 9 - (A) Foto macroscópica de melanoma em
maxila esquerda de cão. Coloração escura, em
forma de placa e vegetante. (B) Foto macroscópica
de melanoma em maxila direita de cão, coloração
rósea, em forma de placa e séssil. (C) A foto denota
a sutura realizada no palato mole e duro de um cão
após a ressecção cirúrgica do tumor e realizada a
técnica de hemi-maxilectomia

C

5.4 ASPECTOS MICROSCÓPICOS

No total foram coletados 61 tumores provenientes da cavidade bucal, sendo:
25 Melanomas; 14 Carcinomas de Células Escamosas; 8 Epulides Acantomatoso; 6 Epúlides
Ossificantes; 4 Fibrossarcomas; 2 Mastocitomas; 1 Carcinoma de Célula Basal e
1 Plasmocitoma. Os tumores que não se tratavam de melanomas foram descartados do
trabalho, porém permanecem congelados em freezer -80°C para estudos futuros e
arquivamento em banco de tumores. Dos 25 cães com melanoma analisados, dezesseis eram
melânicos, entre eles: 8 epitelióides, 4 fusiformes, 4 melanomas mistos (Figuras 10 A; B e C)
e entre os nove animais com

melanoma amelânico: 4 epitelióides, 3 fusiformes e 2

melanomas mistos (Figuras 11 A; B e C). De acordo com os resultados obtidos, é possível
concluir que tipo histológico epitelióide e o melanoma melânico são os mais comuns. Para
identificação dos melanomas amelânicos, lançou-se mão da técnica de imuno-histoquímica,
com os marcadores especificados (Figura 12). Quanto ao uso dos marcadores, o HMB45 e
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Melan-A, ambos tiveram uma fraca marcação, devido à baixa sensibilidade dos mesmos
(Figuras 12 C e D) (SUNDRAM et al., 2003).
Todos os melanomas independentemente do tipo histológico ou seu fenótipo
apresentaram sinais de malignidade compatíveis com a gravidade da doença, tais como
extensas áreas de necrose e úlcera, infiltrados inflamatórios e alto número de mitoses. Estas
características foram observadas em todo o tecido tumoral, não ficando restritas somente áreas
de vasos ou pontos isolados.

Figura 10 - Fotomicrografia de melanomas
melânicos: (A) Melanoma Epitelióide. É possível
verificar células com núcleos grandes e citoplasmas
arrendodados caracterizando este tipo histológico.
Algumas
células apresentam citoplasmas com
coloração castanhada devido ao
excesso de
melanina. (B) Melanoma Fusiforme: é possível
notar que as células apresentam citoplasmas em
forma de fuso evidenciado este tipo histológico. (C)
Melanoma Misto: células em formato arredondado
e ou
fusiforme no entanto sem presença de
melanina no citoplasma. H.E. O valor de 10 µm
corresponde ao aumento de 40X
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Figura 11 - Fotomicrografia de melanomas amelânicos:
(A) Melanoma Epitelióide. É possível verificar
células com
núcleos grandes e citoplasmas
arrendodados caracterizando este tipo histológico.
Algumas
células apresentam citoplasmas com
coloração castanhada devido ao
excesso de
melanina. (B) Melanoma Fusiforme é possível
notar que as células apresentam citoplasmas em
forma de fuso evidenciado este tipo histológico. (C)
Melanoma Misto: células em formato arredondado
e ou
fusiforme no entanto sem presença de
melanina no citoplasma. H.E. O valor de 10 µm
corresponde a objetiva de 40X
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Figura 12 – Fotomicrografia correspondente às células de melanomas amelânicos corados pela técnica
de imuno-histoquímica. (A) Anticorpo para Vimentina, marcação citoplasmática acastanhada.
(B) Anticorpo para proteína S-100, marcação citoplasmática acastanhada. (C) Anticorpo para
Enolase Neuro-Específica. (D) Anticorpo para HMB45, marcação acastanhada. (E) Anticorpo para
Melan-A. A barra 10µm corresponde a objetiva de 40X
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5.5 INTENSIDADE DA MARCAÇÃO PARA CADERINA-E (IHQ)

Esta análise se baseou na intensidade da marcação do tecido tumoral melanocítico, por
meio do uso da imuno-histoquímica e revelação por DAB (Figura 13). Pôde se verificar que a
intensidade da marcação foi mais fraca entre o melanoma misto, seguidos pelo fusiforme e
epitelióide, em ordem decrescente (Quadro 7). Quanto ao fenótipo, foram observadas
marcações entre forte e moderada nos melanomas melânicos e marcação fraca a moderada
entre os amelânicos (Quadro 8), sendo que em alguns casos as localizações foram
citoplasmáticas, o que caracteriza uma localização aberrante, pois a caderina-E é um
marcador de membrana plasmática. Estes fatores podem ter ser atribuídos a maior perda da
adesão intercelular ocorrendo entre os melanomas mistos e amelânicos.
A fim de se descartar a possibilidade de artefato de técnica, a marcação do tecido
tumoral sempre foi comparada ao tecido epitelial íntegro e com a neoplasia melanocítica
benigna (Melanocitoma) (Figura 13 E), cuja marcação da caderina-E é predominantemente
forte. Entre algumas amostras tumorais não houve marcação da Caderina-E e outras não
apresentavam o epitélio devido à extensa lesão ulcerativa.
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Histológico

Localização

Intensidade

1054H1 - Epitelióide

Citoplasma

Moderado (++)

1072H8 - Epitelióide

Sem marcação

Sem marcação

1072H16 - Epitelióide

Citoplasma

Forte (+++)

1072H20 - Epitelióide

Membrana

Fraco (+)

1072H25 - Epitelióide

Sem marcação

Sem marcação

1072H27 - Epitelióide

Citoplasma

Moderado (++)

1072H40 – Epitelióide

Membrana

Forte (+++)

1072H45 Epitelióide

Membrana

Forte (+++)

1072H4 - Misto

Membrana

Moderado (++)

1072H14 - Misto

Membrana

Forte (+++)

1072H39 - Fusiforme

Citoplasma

Moderado (++)

1072H42 – Misto

Membrana

Fraco (+)

1072H22 - Fusiforme

Citoplasma

Fraco (+)

1072H23 - Fusiforme

Membrana

Fraco (+)

1072H36 - Fusiforme

Membrana

Fraco (+)

1068H – Misto

Membrana

Moderado (++)

1069H - Fusiforme

Sem marcação

Sem marcação

1072H11 - Epitelióide

Citoplasma

Moderado (++)

1072H15 - Epitelióide

Sem Marcação

Sem Marcação

1072H18 - Misto

Membrana

Fraco (+)

1072H21 - Epitelióide

Membrana

Fraco (+)

1072H24 - Fusiforme

Citoplasma

Fraco (+)

1072H34 - Epitelióide

Membrana

Moderado (++)

1072H37 - Misto

Membrana

Fraco (+)

Quadro 7 - Intensidade da marcação do tecido tumoral para caderina-E quanto ao tipo histológico
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Fenótipo

Localização

Intensidade

1054H1 - Melânico

Citoplasma

Moderado (++)

1072H8 - Melânico

Sem marcação

Sem marcação

1072H16 - Melânico

Citoplasma

Forte (+++)

1072H20 - Melânico

Membrana

Fraco (+)

1072H25 - Melânico

Sem marcação

Sem marcação

1072H27 - Melânico

Citoplasma

Moderado (++)

1072H40 – Melânico

Membrana

Forte (+++)

1072H45 Melânico

Membrana

Forte (+++)

1072H4 - Melânico

Membrana

Moderado (++)

1072H14 - Melânico

Membrana

Forte (+++)

1072H39 - Melânico

Citoplasma

Moderado (++)

1072H42 – Melânico

Membrana

Fraco (+)

1072H22 - Melânico

Citoplasma

Fraco (+)

1072H23 - Melânico

Membrana

Fraco (+)

1072H36 - Melânico

Membrana

Fraco (+)

1068H – Amelânico

Membrana

Moderado (++)

1069H - Amelânico

Sem marcação

Sem marcação

1072H11 - Amelânico

Citoplasma

Moderado (++)

1072H15 - Amelânico

Sem Marcação

Sem Marcação

1072H18 - Amelânico

Membrana

Fraco (+)

1072H21 - Amelânico

Membrana

Fraco (+)

1072H24 - Amelânico

Citoplasma

Fraco (+)

1072H34 - Amelânico

Membrana

Moderado (++)

1072H37 - Amelânico

Membrana

Fraco (+)

Quadro 8 – Intensidade da marcação do tecido tumoral para caderina-E quanto ao fenótipo
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Figura 13 - (A) Exemplo de marcação
citoplasmática. Não é comum, pois o anticorpo
para caderina-E trata-se de um marcador de
membrana. (B) Células tumorais com
marcação em membrana fraca (+) para
caderina-E (seta). (C) Células tumorais com
marcação em membrana moderada (++) para
caderina-E (seta). (D) Exemplo de marcação
forte (+++) para caderina-E (E) Melanocitoma
marcado com caderina-E. As lâminas foram
coradas por DAB através da técnica de
imunohistoquímica.(Barra = Objetiva de 40X)

5.6 MARCAÇÃO E MORFOLOGIA PARA PCNA (IHQ)

Comparou-se a intensidade da marcação nuclear para PCNA, por meio da técnica de
imuno-histoquímica, sendo a revelação feita por meio do DAB, entre os três tipos
morfológicos e os fenótipos dos melanomas. É possível verificar uma intensa marcação em
todas as amostras, o que demonstra uma forte reação imuno - fenótípica pelo anticorpo
primário (anti-PCNA), não sendo possível avaliar diferença de intensidades entre eles
(Figura 14).
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Figura 14 – Fotomicrogafia dos
melanomas marcados pelo anticorpo
PCNA. Nota-se os núcleos das células
contra-corados por marrom, devido a
revelação por DAB. O mesmo padrão
foi verificado nos três tipos histológicos
e fenótipo analisados (10µm = 40X)

5.6.1 Análise Quantitativa - PCNA

Para análise estatística do número de células positivas para PCNA entre os três tipos
histológicos, utilizou-se o teste ANOVA one way, não demonstrando diferença estatística
(Gráfico 3 A). No entanto, quando se analisou a diferença entre o fenótipo dos melanomas,
pelo Test t Student, verificou-se uma diferença estatística (P = 0.048) com aumento do
número de células positivas (PCNA) entre os amelânicos, concluíndo que há um aumento do
número de células em proliferação, portanto, um crescimento mais acelerado entre este grupo
de melanoma (Gráfico 3 B).
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Gráfico 3 - Quantificação das células positivas para PCNA. (A): Não houve diferença entre os 3 subtipos
histológicos. (B) Aumento do número de células em proliferação entre os melanomas
amelânicos (P=0.0048). Significância (P ≤ 0.05)

5.7 ANÁLISE QUANTITATIVA – ÍNDICE MITÓTICO

A fim de complementar os dados obtidos durante a análise do PCNA, realizou-se a
quantificação do número de células em mitose. O que se verificou foi uma diferença
estatística quanto ao fenótipo (P = 0,0036), com aumento do número de células em mitose
entre os melanomas amelânicos (Gráfico 4 A). Quanto aos subtipos morfológicos, uma
diferença estatística significativa também foi verificada, com o aumento do número de células
em mitose entre os melanomas mistos (P = 0.0071) (Gráfico 4 B).

Gráfico 4 - Diferença estatística da quantificação do n. de células em mitose. (A) Aumento do n. de
mitose entre os melanomas amelânicos (P=0,0036). (B) Aumento do n. de células em
mitose entre os melanomas mistos (P=0.0071)
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5.8 MARCAÇÃO E MORFOLOGIA PARA CASPASE 3 PELA IMUNO-HISTOQUÍMICA

A fim de se quantificar a morte celular programada dos melanomas, utilizou-se a
marcação para caspase-3, pela técnica de imuno-histoquímica. Foi possível verificar uma
marcação fraca e moderada entre os tipos morfológicos e fenótipos, não sendo possível
identificar uma diferenciação quanto a intensidade entre eles (Figura 15). Embora a marcação
da caspase 3 seja predominantemente citoplasmática, houve marcações específicas no núcleo
das células com melanoma, observada na maioria das amostras (Figura 15 A e B).

Figura 15 - Fotomicrografia da caspase 3 em tecido de melanoma. (A) É possível verificar marcação
nuclear e citoplasmática (flechas vermelhas) reveladas por DAB – técnica de IHQ. Barra =
objetiva de 20X. (B) É possível verificar marcação nuclear e citoplasmáticas (flechas vermelhas)
reveladas por DAB – técnica de IHQ. Barra = objetiva de 40X

5.8.1 Análise Quantitativa – Caspase 3

De acordo com a análise quantitativa das células positivas para Caspase-3, houve uma
diferença estatística entre os fenótipos dos melanomas (P = 0.021) com diminuição das
células em apoptose entre os amelânicos (Gráfico 5 A). Todavia, a mesma diferença não fora
observada entre os subtipos morfológicos (Gráfico 5 B).
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Gráfico 5 - Quantificação do número de células positivas para Caspase - 3. (A) Houve diminuição
do n. de células em apoptose entre os amelânicos (P=0.021). (B) Não houve diferença
estatística quanto às células em apoptose entre os subtipos histológicos

5.9 ANÁLISE QUALITATIVA DA MARCAÇÃO PARA MMP2

A maioria dos tecidos tumorais analisados demonstrou alta reatividade para o
anticorpo anti-MMP2, pela imuno-histoquímica, cuja marcação foi predominantemente
citoplasmática. No entanto, houve forte marcação entre os melanomas amelânicos e uma
reatividade variada entre os subtipos histológicos. O mesmo tipo de análise qualitativa
utilizado para caderina-E foi empregado neste caso, salvo as modificações na denominação
dos graus (Figuras 16 A; B e C). Como controle positivo, utilizou-se o melanocitoma
(Figura 16 D). As amostras que não apresentaram uma marcação predominante ou que se
mostraram muito heterogêneas, dentro de um mesmo tecido, foram descartadas.

92

RESULTADOS
__________________________________________________________________________________

Figura 16 - Fotomicrografia de melanomas marcados pela técnica de IHQ para MMP2 em diferentes graus
de intensidade. (A) Intensidade 1 ou fraca. (B) Intensidade 2 ou moderada. (C) Intensidade 3
ou forte. (D) Fotomicrografia da marcação de MMP2 para melanocitoma. Barra corresponde
ao aumento de 40X

5.9.1 Análise Quantitativa - MMP2

Embora pôde se analisar através dos Quadros 10 e 11 que houve variação quanto à
intensidade da marcação e o número de células positivas para MMP2 entre os subtipos
histológicos e o fenótipo, não houve diferença estatística entre os mesmos, conforme pode ser
observado nos Gráficos 6 (A e B).
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Morfologia - Melanoma

SCORE

Céls (+) para MMP2

1054H1 – Epitelióide

2

1497

1072H8 – Epitelióide

2

1581

1072H16 - Epitelióide

2

1613

1072H20 - Epitelióide

0

Sem marcação

1072H25 - Epitelióide

1

1642

1072H27 - Epitelióide

2

1498

1072H40 – Epitelióide

1

1044

1072H4 – Misto

1

1513

1072H14 – Misto

2

1724

1072H14 – Misto

3

1831

2

1588

1072H22 – Fusiforme

2

1926

1072H23 – Fusiforme

3

1814

1068H – Misto

1

1403

1069H – Fusiforme

3

1498

1072H11 – Epitelióde

3

1617

1072H15 – Epitelóide

2

1727

1072H18 – Misto

1

1340

1072H21 – Epitelóide

3

1740

1072H24 – Fusiforme

2

1564

1072H34 – Epitelióde

2

1374

1072H37 – Misto

2

1545

1072H42 – Misto

Quadro 9 – Quantificação das células tumorais reagentes com MMP2 pela técnica de imuno-histoquímica
quanto aos três tipos histológicos
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Fenótipo - Melanoma

SCORE

Céls (+) para MMP2

1054H1 – Melânico

1

1497

1072H8 – Melânico

2

1845

1072H16 – Melânico

2

1613

1072H20 – Melânico

0

Sem marcação

1072H25 – Melânico

1

1642

1072H27 – Melânico

2

1498

1072H40 – Melânico

1

1044

1072H4 – Melânico

1

1513

1072H14 – Melânico

2

1724

2

1588

1072H22 – Melânico

2

1926

1072H23 – Melânico

3

1814

1072H42 – Melânico

2

1588

1068H – Amelânico

3

1403

1069H – Amelânico

1

1498

1072H11 - Amelânico

3

1617

1072H15 - Amelânico

2

1727

1072H18 - Amelânico

1

1340

1072H21 - Amelânico

3

1740

1072H24 - Amelânico

2

1564

1072H34 - Amelânico

3

1374

1072H37 - Amelânico

2

1545

1072H42 – Melânico

Quadro 10 – Quantificação das células tumorais reagentes com MMP2 pela técnica de imuno
- histoquímica. Diferenciação entre melânicos e amelânicos
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Gráfico 6 - (A): Número de células positivas para MMP2 entre os 3 tipos histológicos de
melanoma. (B) Número de células positivas para MMP2 entre os fenótipos.
Não houve diferença estatisticamente predominante

5.10 ANÁLISE QUALITATIVA DA MARCAÇÃO PARA MMP9

A maioria dos tecidos tumorais analisados demonstrou alta reatividade ao anticorpo
anti-MMP9. E os três tipos de scores foram encontrados entre os fenótipos e subtipos
morfológicos de melanomas (Figuras 17 A; B e C). Como controle positivo utilizou-se o
melanocitoma (Figura 17 D).
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Figura 17 - Fotomicrografia de melanomas marcados pela imuno-histoquímica para MMP9
em diferentes graus de intensidade. (A) Intensidade 1 ou fraca; (B) Intensidade 2
ou moderada; (C) Intensidade 3 ou forte. (D) Melanocitoma marcado em região
de citoplasma com intensidade forte. Barra corresponde ao aumento de 40X

5.10.1 Análise Quantitativa – MMP9

Os três tipos de intensidade foram observados entre os fenótipos e tipos morfológicos
de melanomas que reagiram positivamente para MMP9 (Quadros 11 e 12), tendo maior
predominância de graus de intensidade 2 e 3 entre os melanomas mistos e amelânicos . De
acordo com a análise estatística para MMP9 não houve diferença entre os tipos histológicos e
fenótipo dos melanomas (Gráficos 7 A e B), discordando da análise qualitativa que
demonstrou uma marcação mais acentuada entre os amelânicos (Figura 17 C).
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Morfologia Melanoma

SCORE

Céls (+) para MMP9

1054H1 - Epitelióide

3

1548

1072H8 - Epitelióide

3

1800

1072H16 - Epitelióide

2

1740

1072H20 - Epitelióide

2

1540

1072H27 - Epitelióide

2

1750

1072H40 – Epitelióide

3

1801

1072H14 - Misto

1

1399

1072H17 - Misto

1

1303

1072H39 - Misto

3

1726

3

1527

1072H22 - Fusiforme

1

1052

1072H23 - Fusiforme

3

1337

1072H36 - Fusiforme

3

1862

1068H – Misto

3

1411

1069H - Fusiforme

0

Sem marcação

1072H11 - Epitelióide

2

1617

1072H15 - Epitelióide

3

1456

1072H18 - Misto

2

1150

1072H21 - Epitelióide

2

1591

1072H24 - Epitelióide

0

Sem marcação

1072H34 - Misto

2

1300

1072H42 – Misto

Quadro 11 - Quantificação das células tumorais reagentes com MMP2 pela técnica de IHQ entre os 3
diferentes tipos histológicos
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Fenótipo - Melanoma

SCORE

Céls (+) para MMP9

1054H1 – Melânico

3

1548

1072H8 – Melânico

3

1800

1072H16 – Melânico

2

1740

1072H20 – Melânico

2

1540

1072H27 – Melânico

2

1750

1072H40 – Melânico

3

1801

1072H14 – Melânico

1

1399

1072H17 – Melânico

1

1303

1072H39 – Melânico

3

1726

3

1527

1072H22 – Melânico

1

1052

1072H23 – Melãnico

3

1337

1072H36 – Melânico

3

1862

1068H – Amelânico

3

1411

1069H – Amelânico

0

Sem marcação

1072H11 - Amelânico

2

1617

1072H15 - Amelânico

3

1456

1072H18 - Amelânico

2

1150

1072H21 - Amelânico

2

1591

1072H24 - Amelânico

0

Sem marcação

1072H34 - Amelânico

2

1300

1072H42 – Melânico

Quadro 12 - Quantificação das células tumorais reagentes com MMP2 pela IHQ. Diferenciação
entre o fenótipo
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Gráfico 7 - Análise quantitativa da marcação para MMP9. (A) Não houve diferença significante
quanto à marcação da MMP9 entre os 3 tipos histológicos de melanoma. (B) Não
houve diferença quanto à marcação da MMP9 e o fenótipo (P≤0.05)

5.11 MARCAÇÃO DAS CXS 26 E 43 EM EPITÉLIO NORMAL DE CÃES

A fim de evidenciar a localização das conexinas 26 e 43 nas camadas epiteliais
saudáveis de cães, utilizou-se a técnica de imuno-histoquímica para marcação de ambas as
proteínas. O que se verificou foi a não expressão da Cx26 nas camadas da epiderme
(Figura 18 A), somente em região inter-folicular (Figura 18 B). E a Cx 43 foi expressa na
camada espinhosa e supra-basal de um epitélio saudável de cão (Figura 18 C).
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Figura 18 - (A) Fotomicrografia da camada
epitelial. Técnica de IHQ para marcação da Cx26,
não houve marcação em nenhuma camada. (B)
Marcação da Cx 26 em região interfolicular
(seta vermelha). (C) Fotomicrografia da camada
epitelial, técnica de IHQ para marcação da Cx43.
É possível verificar marcação de conexinas entre
as camadas Espinosa e supra basal.
(Barra = objetiva de 40X)

5.11.1 Marcação e Localização da Cx26 pela Imunofluorescência

Embora não tenha sido evidenciada a expressão da conexina 26 em epitélio normal de
cães, o contrário foi verificado quando se analisou as células de melanoma. Quanto à sua
localização, em todas as amostras, verificadas separadamente, a conexina 26 apresentou uma
localização citoplasmática, ou aberrante, em região peri-nuclear.
Quanto à morfologia, pode-se observar diminuição na sua expressão entre os
melanomas fusiformes (Figura 19 C), quando comparado aos outros dois grupos
(Figuras 19 A e B) e diminuição da expressão entre os amelânicos (Figura 20 B).
Como controle positivo utilizou-se fígado de cão, órgão com alta expressão de
conexina 26 (Figura 21 A), coletado durante a necropsia e a fim de se evitar erros quanto à
análise da marcação, foi realizado o controle negativo, que seguiu a mesma padronização, no
entanto sem aplicar os anticorpos primários (Figura 21 B).
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Figura 19 - (A) – Melanoma Epitelióide;
(B): Melanoma Misto; (C): Melanoma
Fusiforme.
É
possível
visualizar
diminuição da expressão da Cx26 entre
os fusiformes e localização da conexina
peri-nuclear. Técnica de IF – A barra
corresponde ao aumento de 40X

Figura 20 - (A): Fotomicrografia em fluorescência. Visualiza-se os núcleos em vermelho e a marcação
da Cx26 em região peri-nuclear em verde – melanoma melânico. (B): Visualiza-se os
núcleos em vermelho e marcação da Cx26 em região peri-nuclear em verde - melanoma
amelânico (Barra=40X)
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Figura 21 - (A) Controle positivo para Conexina 26 do fígado de cão, é possível observar marcação
em membrana dos hepatócitos. (B) Controle negativo. Foram seguidos os mesmos passos
do protocolo para IF sem a adição do anticorpo primário da Cx26. É possível observar
que não tem marcação (esverdeada) - 10µm corresponde a objetiva de 40X

5.11.2 Marcação e Localização da Cx43 pela Imunofluorescência

Quanto à localização da expressão da conexina 43 em melanomas, foram semelhantes
à conexina 26, ou seja, predominantemente peri-nuclear entre todas as amostras e não
havendo diferenciação quanto aos subtipos ou fenótipos. Alterações entre os grupos foram
evidenciadas entre os melanomas fusiformes que demonstraram uma ligeira diminuição da
expressão protéica (Figura 22 C) e diminuição expressiva da conexina 43 entre os amelânicos
(Figura 23 B). Como controle positivo utilizou-se coração de cão coletado durante a necropsia
(Figura 24 A) e como controle negativo, realizou-se os mesmos procedimentos sem
acrescentar o anticorpo primário (Figura 24 B).
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Figura 22 - (A) Melanoma Epitelióide;
(B): Melanoma Misto; (C): Melanoma
Fusiforme. É possível visualizar diminuição
da expressão da conexina entre o
tipo
fusiforme e localização perinuclear nos
três tipos. Técnica de IF, barra corresponde
ao aumento de 40X

Figura 23 - (A): Foto-micrografia em fluorescência. Visualiza-se os núcleos em vermelho e a marcação
da Cx43 em região peri-nuclear em verde – melanoma melânico. (B): Visualiza-se os
núcleos em vermelho e a marcação da Cx43 em região peri-nuclear em verde –
melanoma amelânico (Barra=400X)
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Figura 24 - (A) Controle positivo para Conexina 43 de coração de cão, é possível observar marcação em
membrana dos hepatócitos. (B) Controle negativo. Foram seguidos os mesmos passos do protocolo
para imunofluorescência sem a adição do anticorpo primário da Cx43. É possível observar que não
tem marcação (coloração esverdeada) - 10µm corresponde a objetiva de 40X

5.12 WESTERN BLOT (WB)

O resultado da técnica de western blot também foi analisado sob os aspectos
qualitativo e quantitativo. Durante a análise qualitativa avaliou-se a expressão protéica das
bandas das conexinas, quanto aos subtipos histológicos e o fenótipo. A análise quantitativa foi
obtida pela densitometria protéica, o que permitiu transformar a análise das bandas protéicas
em valores estatísticos.
Observou-se durante o experimento, um padrão heteregêneo na concentração protéica
de ambas as conexinas, o que é relativamente comum por se tratar de um tecido tumoral. No
entanto, para confiabilidade da técnica e visando evitar possíveis artefatos que pudessem
comprometer ou confundir a análise, utilizou-se a β actina como controle endógeno.
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5.12.1 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 26 (Tipo Histológico)

Não houve N significativo do melanoma misto, o que permitiu somente uma análise
entre os subtipos epitelióides e fusiformes. De acordo com uma análise qualitativa, é possível
observar a menor expressão da banda protéica entre os melanomas fusiformes (Figura 25 A),
corroborando com a imunofluorescência (Figura 19 C). Todavia, a mesma premissa não foi
sustentada pela análise estatística, pois não houve diferença significativa (Figura 25 B).

Figura 25 - (A): Análise qualitativa das bandas protéicas entre os tipos histológicos do melanoma,
é possivel verificar discreta diminuição na expressão da Cx26 entre os fusiformes. (B)
Análise quantitativa, não houve diferença estatistica quanto aos tipos histológicos. O
melanoma misto não fez parte da estatística

5.12.2 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 26 (Fenótipos)

Baseado na análise qualitativa, quanto à presença ou não de melanina, entre os
melanomas, é possível notar uma diminuição da expressão protéica entre os amelânicos
(Figura 26 A). E este dado se confirmou através da análise estatística (Figura 26 B),
corroborando com a imuno-fluorescência (Figura 20 B). E este fato pode estar diretamente
relacionado ao comportamento maligno do tumor, conforme será discutido no próximo item.
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Figura 26 - (A): Análise qualitativa das bandas protéicas entre os tipos histológicos do melanoma. É
possível verificar diminuição da banda entre o grupo amelânico. (B) Este dado foi
comprovado após análise estatítica da densdiade da banda protéica (P=0.0388)

5.12.3 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 43 (Tipo Histológico)

Quanto a análise qualitativa da Cx 43 entre os tipos histológicos, não houve diferença
entre a expressão protéica das bandas (Figura 27 A), e o mesmo se confirmou através da
análise quantitativa, pois não houve diferença estatística entre os melanomas fusiformes e
misto (Figura 27 B). Estes dados são contrários a imunofluorescência que demonstrou
diminuição de Cx43 entre as células de melanomas fusiformes (Figura 22 C).
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Figura 27 - (A) Análise qualitativa da densidade das bandas protéicas para Cx43, não havendo diferença
aparente. (B) Análise estatística confirmou a análise anterior pois não houve diferenças
quanto a expressão protéica de Cx 43 e os tipos histológicos. O melanoma misto não fez
parte da estatística.

5.12.4 Análises qualitativa e quantitativa da Cx 43 (Fenótipos)

Quanto à presença ou ausência de melanina, é possível verificar a diminuição da
expressão protéica entre os amelânicos (Figura 28 A). E esta premissa foi corroborada pela
análise estatística (Figura 28 B) e imunofluorescência (Figura 23 B).

Figura 28 - (A) Quantificação das bandas protéicas para conexina 43. É possível observar menor
expressão da Cx43 entre os amelânicos. (B) Aumento do número de expressão protéica da
Cx entre os melânicos (P=0.0477)
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5.13 PCR EM TEMPO REAL

Esta técnica permitiu analisar a expressão gênica das conexinas 26 e 43, das
metaloproteinases 2 e 9 e da caderina-E a fim de se comparar os melanomas quanto a
morfologia e fenótipo. Todo o procedimento foi elaborado conforme

padronização e

especificação da Applied Biosystems®.

5.13.1 Quantificação da expressão gênica para Cx 26
A análise estatística seguiu os padrões conforme já mencionado no material e métodos
(Gráfico 8). Houve diferença estatística quanto ao fenótipo dos melanomas, com aumento da
expressão gênica entre os amelânicos (P = 0.0456). O Gráfico 8 (B) refere-se a síntese de
RNAm para Cx 26 entre os três subtipos morfológicos de melanoma, não havendo diferença
estatisticamente significante.

*

Gráfico 8 - Análise da expressão gênica da Cx 26. (A) Aumento no gene da cx 26 entre os
amelânicos (P=0,0456). (B) Não houve diferença estatística (P‹0,05)
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5.13.2 Quantificação da expressão gênica para Cx 43

A análise estatística seguiu os padrões conforme já mencionado no material e
métodos. De acordo com o Gráfico 9, não houve diferença estatísticamente significante entre
o fenótipo e os três subtipos morfológicos de melanoma, quando se quantificou a expressão
gênica de Cx 43.

Gráfico 9 - Análise do gene da conexina 43. (A) Não houve diferença estatística entre os melanomas
amelânicos e melânicos (P>0,05). (B) Não houve diferença significante entre os tipos
histológicos (P>0,05)

5.13.3 Quantificação da expressão gênica para MMP2
A análise estatística seguiu os padrões conforme já mencionado no material e
métodos. O Gráfico 10 refere-se a análise da síntese de MMP2. Quanto ao fenótipo, não
houve diferença estatisticamente relevante (Gráfico 10 A), todavia, quando se quantificou a
expressão gênica da MMP2 entre os subtipos morfológicos de melanoma, verificou-se menor
expressão entre os melanomas mistos (P = 0,0486) (Gráfico 10 B).
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Gráfico 10 - Análise da expressão do gene da MMP2. (A) Não houve diferença estatística entre
os melanomas amelânicos e melânicos (P>0,05). (B) Houve baixa expressão
gênica de MMP2 entre os os melanomas mistos (P=0,0486)

5.13.4 Quantificação da expressão gênica para MMP9

A análise estatística seguiu os padrões conforme já mencionado no material e
métodos. De acordo com o Gráfico 11, não foi possível destacar diferença estatisticamente
significante entre o fenótipo (A) e morfologia dos melanomas (B), quando se quantificou a
expressão gênica da MMP9.

Gráfico 11 - Análise da expressão do gene da MMP9. (A) Não houve diferença estatística
entre os melanomas amelânicos e melânicos (P>0,05). (B) Não houve diferença
significante da expressão de MMP2 entre os tipos histológicos (p>0,05)
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5.13.5 Quantificação da expressão gênica para Caderina-E
Quanto a análise da síntese de caderina-E, embora tenha havido diferença aparente
quanto a expressão da caderina-E entre o fenótipo, com diminuição de expressão de
caderina-E entre os amelânicos (Gráfico 12 A), não houve diferença significativa, informação
que vai de encontro a análise qualitativa da caderina-E (Figura 13 B) que demonstrou menor
expressão entre os amelânicos. Todavia, quando se analisou a síntese de caderina-E entre a
morfologia dos melanomas, houve uma menor expressão de caderina-E entre o tipo fusiforme
(Gráfico 12 B), não havendo diferenças entre os epitelióides e misto.

*

Gráfico 12 - Análise da síntese do RNAm para caderina-E. (A) Não houve diferença estatística entre os
dois grupos melânicos e amelânicos (P= 0,0581). (B) Quanto a morfologia dos melanomas,
houve diminuição da expressão entre os melanomas fusiformes (P=0.027), não
havendo diferença entre os outros tipos
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5 DISCUSSÃO

Em humanos, o melanoma é considerado um dos cânceres mais letais e agressivos da
pele (HAASS et al., 2010), no entanto, em cães esta assertiva está relacionada a cavidade
bucal (SULAIMON et al., 2002; BERGMAN et al., 2007;), que tem como sua principal
característica, o prognóstico reservado. O alto poder de metástase e agressividade, somado a
baixa resposta a maioria dos tratamentos e quimioterápicos consagrados, têm sido alvo de
excessivos estudos e pesquisas desde as últimas décadas. Estes argumentos nos serviram
como base e estímulo na pesquisa de melanomas da cavidade bucal de cães, procurando
solidificar alguns conceitos, a fim de contribuir por meio de seus resultados a outras
literaturas já consagradas sobre o assunto e principalmente vislumbrar o uso de modelos
terapêuticos eficazes no futuro próximo. Para tanto, esta pesquisa utilizou-se exclusivamente
de tecidos tumorais caninos in vivo, coletados durante o procedimento cirúrgico.
Como já fora abordado anteriormente, a localização dos tumores melanocíticos exerce
uma influência direta sobre o prognóstico, contudo, a mesma assertiva não pode ser
compartilhada com o tamanho do tumor, fato este que não parece influenciar a sobrevida dos
pacientes (SPANGLER; KASS, 2006). Muito embora um crescimento rápido nos permita
sugerir um comportamento mais agressivo, em se tratando de melanomas bucais, esta hipótese
não parece ser verdadeira, pois na região da boca, o melanoma adota uma postura de extrema
agressividade, independentemente de seu tamanho. O fato é que, o tamanho dos melanomas
implica diretamente no plano cirúrgico, o que na maioria das vezes exige uma estratégia
complexa e radical, com o intuíto de buscar margens livres do tumor, na tentativa de aumentar
a sobrevida do paciente e protelar o tempo de recidiva.
A epidemiologia é uma ciência importante que deve ser levada em consideração
quando se trata da análise de qualquer doença, principalmente do câncer, pois ela nos
permite não somente traçar um prognóstico, mas caracterizar o perfil do tumor estudado.
Sendo assim, algumas informações aqui obtidas, tais como a não predisposição racial,
corroborando com Modiano (1999) que afirmou que a característica racial ainda não está
clara. Todavia, este conceito não é universal na literatura, pois alguns autores tais como
Camargo (2005) e Perrone (2001), verificaram maior acometimento em cães da raça
Schnauzer. Quanto a questão do gênero, o estudo epidemiológico corroborou com Teixeira et
al. (2010), que evidenciaram um maior número de cães machos acometidos pelo melanoma,
discordando de Miller et al. (2001) que verificaram maior prevalência em fêmeas. No entanto,
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encontrado diferenças epidemiológicas que pudessem apontar determinada raça ou sexo com
maior predisposição a um determinado fenótipo ou um dos subtipos histológicos de
melanomas estudados. Quanto a análise do subtipo histológico, os epitelióides apresentaramse em maior número, corroborando com Millanta et al. (2002), além de ter havido um
aumento de pacientes atendidos com melanoma melânico, corroborando com Teixeira et al.
(2010).
Uma das características mais fascinantes e marcantes das células de melanoma, é sua
capacidade em produzir melanina, e isto parece contribuir no auxílio do diagnóstico e
tratamento

adaptativo

destes

tumores

(TAJIMA

et

al.,

1996;

MELEO,

1997;

HAAS et al.; 2005; HAAS et al., 2006). O que nos chama a atenção, é o fato de que a falta
deste pigmento tem cada vez mais intrigado aos estudiosos da área e ao próprio autor deste
estudo, pois baseado na análise dos dados clínico-epidemiológicos desta tese, e comparando
com outros dados da literatura, é possível sugerir que a falta da melanina signifique um fator
contribuinte direto no aumento da agressividade do melanoma tanto em cães
(SULAIMON et al., 2002), como no homem (GUALANDRI et al., 2008). Os resultados deste
estudo corroboram com pesquisas in vitro que utilizaram linhagens celulares amelanocítcas
(clone M3) e melanocíticas (clone A4 e A7), isoladas de células de melanomas B16 (linhagem
celular F10), a fim de compararem o comportamento entre elas. Deste modo, foi possível
demonstrar que as células de melanomas amelânicos apresentaram maior capacidade de
metástase (TAJIMA et al., 1996). Choi et al. (2003), após injetarem células de linhagens de
melanoma em hâmsters, verificaram menor sobrevida entre os animais com melanoma
amelânico, quando comparados ao grupo melânico. Estes resultados podem estar associados à
baixa síntese ou até mesmo a ausência de melanina.
Até o presente momento, existem muitas suposições e pouco consenso sobre o motivo
pelo qual os melanomas amelânicos assumem um comportamento mais agressivo. De acordo
com Halaban et al. (2002), a pigmentação é determinada pela atividade de uma enzima
tirosinase, considerada uma limitante da síntese de melanina. . Nos melanomas amelânicos,
que geralmente se encontram em condições anaeróbias, ocorre a diminuição da síntese de
melanina. e como parte da adaptação destas células ao meio ambiente, ocorre aumento da
glicólise e consequentemente a acidificação extracelular do tecido e mutação dos protooncogenes ras e myc, ativando a enzima V-ATPase, que leva a proliferação descontrolada das
células. Esta hipótese, somada aos outros trabalhos mencionados corroboraram com nossos
resultados, pois houve um relativo número de animais que desenvolveram melanoma
amelânico, com metástases, e menor tempo de sobrevida, após procedimento cirúrgico.
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Muito embora, os animais com melanoma amelânico tiveram menor número de metástase (2
animais com acometimento em linfonodos regionais e 1 em linfonodos e pulmão), houve
menor número de casos, quando comparados aos melânicos, portanto, acreditamos que se
houvesse um número maior, os casos em que animais com melanomas amelânicos com
metástase, também seria superior aos animais com melanoma melânico.
Quanto ao subtipo histológico, em nosso estudo, os animais com melanoma misto,
apresentaram menor sobrevida, embora esta diferença não tenha sido estatisticamente
significante. De acordo com Modiano (1999) e o tipo histológico, analisado isoladamente, não
pode ser levado em consideração para se definir o grau de agressividade entre os melanomas.
Para Schulteiss (2006) o tradicional critério histológico para avaliação da malignidade parece
ser apropriado, no entanto, deve estar associado a outros fatores.
Associada a questão epidemiológica, a análise das alterações moleculares é de extrema
importância, pois as mudanças observadas em células de pacientes com câncer, estão
relacionadas, principalmente, aos mecanismos que regulam a divisão celular. Baseado nesta
premissa, o primeiro passo a ser evidenciado em nosso estudo, foi o controle da proliferação
celular, pois ele pode determinar a agressividade e o risco de um tumor. Sendo assim, nos
preocupamos em utilizar dois tipos de avaliações diferentes que visassem a proliferação
celular, desde a técnica mais remota, que se baseada na quantificação das células em mitose
em HE, passando pela marcação das fases do ciclo tumoral, através da utilização do PCNA,
um marcador utilizado na correlação entre o comportamento biológico de certos tipos de
tumorestanto no homem (ROELS et al., 1999), como nos cães. A principal escolha deste
marcador e não do Ki67 (marcador de todas as fases, do ciclo celular, com maior
predominância na fase S do ciclo) e muito utilizado nos dias de hoje, baseou-se na longa
duração do PCNA, pois sua marcação se dá na fase G1, com picos na fase S, e permanecendo
alta durante as fases G2 e M do ciclo celular (PEÑA et al., 1998), portanto mais específico.
Um segundo passo importante a ser dado, e que contribuiu para o entendimento da
proliferação celular foi a análise da apoptose, especificamente com a marcação da Caspase – 3
Clivada, que tem sido foco de vários estudos relacionados aos mecanismos de apoptose,
tornando-se peça chave no entendimento dos mecanismos de morte celular, uma vez que é
ativada em resposta a vários estímulos (VERZIAN et al., 2007). Conforme estudo realizado
por Wong et al. (2001) a correlação entre o índice apoptótico e a proliferação celular se
mostrou bastante positiva, principalmente em carcinomas mamários, indicando que a
apoptose está diretamente relacionada à taxa de proliferação tumoral na tentativa de controlar
seu crescimento. Considera-se que caso o índice de apoptose apresente-se alto, o tumor
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cresce muito lentamente e se estiver baixo, o tumor cresce rapidamente (DUBIN et al., 2000)
e isto é explicado porque durante o crescimento tumoral há desequilíbrio entre a proliferação
e a morte celular celular, onde o processo de apoptose esteja envolvido. Sendo assim o alto
número de células apoptóticas associado ao alto índice de proliferação celular representam um
prognóstico mais desfavorável (DE JONG et al., 2000). Os resultados desta pesquisa não
corroboram com esta premissa, pois verificou-se o aumento do índice mitótico e do número
de células positivas para PCNA, ou em proliferação e diminuição do número de células em
apoptose entre os melanomas amelânicos, que associado aos fatores clínicos e
epidemiológicos tais como: menor tempo de evolução tumoral, menor sobrevida, após o
prócedimento cirúrgico e número de metástases, têm representado um pior prognóstico.
Todavia, quando fora realizada a mesma análise com enfoque aos três subtipos histológicos
(epitelióide, fusiforme e misto), independentemente do fato de serem amelânicos ou
melânicos, não houve diferença estatística quanto ao número de células marcadas para PCNA
e Caspase-3. Contudo, este estudo evidenciou um aumento no número de células em mitose
entre os melanomas mistos, não havendo diferença entre epitelóide e fusiforme, fato este que
discordou de Ramos Vara et al. (2000) que não encontraram diferenças entre o número de
células em mitose e os três subtipos de melanoma. No entanto, isto parece ser um fato isolado,
pois de acordo com Esplin (2008), o índice mitótico não pode ser utilizado como um fator de
prognóstico, embora tenha se encontrado menor tempo de sobrevida pós cirúrgico em animais
mais jovens com melanoma misto, ainda sim, fica difícil afirmar que o melanoma misto é
mais agressivo que os outros tipos histológicos. Para Roels et al. (1998) não há indícios
suficientes para se determinar maior agressividade entre um dos tipos histológicos de
melanoma. Uma das sugestões atribuídas a este aumento do índice mitótico entre os
melanomas mistos se dá ao fato de que ele se encontra na fase de transição epitélioide –
fusiforme, onde está ocorrendo mudanças na morfologia celular, o que pode ser justificado
pela desconexão entre duas células, através da perda da caderina-E e consequentemente
aumento da mitose.
Após a análise da proliferação celular e apoptose, o terceiro passo a ser abordado foi o
papel da caderina-E, que estabelece uma relação harmônica e romântica entre os melanócitos
e queratinócitos, levando-os ao equilíbrio. A perda desta molécula de adesão parece ser um
dos importantes fatores que levam as células do melanoma a escaparem do controle dos
queratinócitos, fazendo com que elas se desprendam do foco primário tumoral e conquiste sua
autonomia e auto controle. Ao mesmo tempo em que estas células se soltam do tumor
primário em decorrência da diminuição da interação celular, elas têm a capacidade de migrar

116

DISCUSSÃO
__________________________________________________________________________________

e invadir o estroma adjacente. A progressão de tumores sólidos pode ser esquematicamente
dividida em três fases fundamentais: Fase 1 (crescimento do tumor primário), Fase 2
(invasão) e Fase 3 (disseminação), com

metástases. Estes três estágios podem ser

representantes de três diferentes fenótipos das células cancerosas: durante a fase 1, sob uma
condição importante de hipóxia, ocorre um crescimento desresgulado da célula que propícia
as alterações genéticas necessárias a progressão tumoral com inibição da tirosinase e
consequentemente ocorrendo a queda de melanina. Na fase dois, as células estão interagindo
com as barreiras endoteliais do sangue e vasos linfáticos, o que leva a ruptura das moléculas
de adesão, ao aumento na produção de enzimas digestórias da matriz extra-celular
(metaloproteinases) e consequentemente ao aumento da mobilidade e progressão tumoral
(HAASS et al., 2006; TUCCI et al., 2007; BERX et al., 2009; BONNOMET et al., 2010;
GODDE et al., 2010).
Uma vez que as células tumorais alcançam os vasos linfáticos e sanguíneos, figura-se
a terceira fase em que ocorre a e a disseminação tumoral e metástase. Estudos imunohistoquímicos têm demonstrado que a baixa expressão das caderinas-E entre as células dos
melanomas é perfeitamente compreensível, pois esta molécula age como supressor tumoral,
uma vez que ela regula importantes passos da invasão e metástase (POSER et al., 2001;
MARCK et al., 2005). Sendo assim, sua forte expressão restaura o controle do crescimento do
melanócito, via queratinócito e inibe a invasão tumoral (MARCK et al., 2005). Hsu et al.
(2000) demonstraram que a baixa regulação da caderina-E leva a perda do controle dos
melanócitos pelos queratinócitos e paralelamente a invasão tumoral e ao comportamento
agressivo. Todavia, o exato mecanismo pelo o qual isto ocorre, continua incompreensível. Os
estudos e afirmações mencionadas corroboraram com esta tese, pois verificou-se diminuição
na expressão da caderina-E em todas as amostras tumorais, no entanto, entre os melanomas
amelânicos a marcação mais fraca tornou-se evidente. Outro dado interessante, foi a
localização aberrante da caderina-E entre os amelânicos e mistos, pois algumas amostras
tumorais principalmente deste grupo apresentaram uma marcação citoplasmática, o que
também pode sugerir um comportamento equivocado da célula e , aumento de sua
agressividade. Esta premissa discorda de Leme et al. (2005) que afirmaram não haver relação
estatística entre a perda da expressão da caderina-E e o estadiamento clínico, em tumores
humanos.
A fraca marcação da caderina-E não foi corroborada pela análise da síntese gênica,
pelo PCR em Tempo Real, pois embora pareça haver uma diminuição do RNAm entre os
amelânicos, não houve uma diferença estatisticamente relevante. O que em parte corrobora
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com Poiser et al. (2001) que verificaram diminuição da síntese gênica de melanomas, quando
comparado aos melanocitomas. É importante ressaltar que este trabalho fez comparações
entre tipos de melanomas e não entre melanomas e melanocitomas, talvez por este motivo,
algumas alterações não foram tão evidentes. Diferenças aqui não evidenciadas, provavelmente
seriam observadas quando comparadas entre tumores melanocíticos malignos e benignos.
Neste caso pode-se entender que provavelmente esteja havendo diminuição da síntese de
caderina-E entre os melanomas, principalmente entre os amelânicos, mas não o suficiente
para se notar uma diferença estatística entre os melânicos e amelânicos. Sendo assim,
sugerimos que possa estar ocorrendo tradução e transcrição do RNAm para caderina-E e
maior degradação entre os amelânicos, no entanto, haveria a necessidade do aumento do
número de amostras e outras análises para se confirmar tal fato. De acordo ainda com o PCR
em Tempo Real, houve diminuição da síntese de caderina-E entre os fusiformes, discordando
da análise qualitativa que verificou menor intensidade da marcação entre os mistos. Nós ainda
acreditamos que esta não seja uma informação relevante pois o número de amostras foi baixo.
Para confirmação da diminuição da expressão da caderina-E, não foi possível a realização da
técnica de western blot, pois as amostras das proteínas apresentavam-se muito heterogêneas,
provavelmente por se tratar de um tumor de crescimento rápido, não permitindo assim uma
análise fidedigna.
O melanoma é um tumor que depende da interação com estroma, principalmente com
a Matriz Extra-Celular (MEX) para invadir o tecido (HAASS et al., 2010), e para que haja
migração das células tumorais por estas matrizes celulares é necessário que ocorra degradação
do tecido, através de alguns mecanismos, principalmente com participação das enzimas
MMP(s) 2 e 9. O real papel destas gelatinases durante a invasão e metástase dos melanomas,
assim como em outros tumores têm sido motivo de muitos estudos (HOFMAN et al., 2005),
pois até hoje o que se sabe ainda é muito pouco no universo gigantesco que compreende a
oncologia. O que se tornou claro através deste estudo, pelo uso da imuno-histoquímica, foi
uma intensa marcação dos melanomas amelânicos, que reagiram imuno-fenotipicamente com
a MMP2, fato que permite ao autor sugerir que este grupo seja mais agressivo, por apresentar
maior atividade invasiva e metastática. Esta hipótese se baseia na literatura de Vasanen et al.
(1996), que afirmaram que o aumento na expressão da MMP2 tem sido associado a desordem
da arquitetura, à progressão celular e concomitantemente a metástase. Contudo, a análise
qualitativa da MMP2 não foi corroborada pela análise quantitativa, pois não houve diferença
estatística significante que justificasse o aumento da marcação entre os amelânicos.
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Quanto a análise qualitativa da MMP9 verificou-se maior intensidade na marcação das
células positivas entre os melanomas amelânicos, corroborando com alguns autores
(TURPEENNIEMI-HUJANEN 2005; VAISANEN et al., 2008), que afirmaram ser esta a
principal gelatinase envolvida com os passos da metástase. No entanto, a mesma assertiva não
foi corroborada pelos dados estatísticos, não havendo diferença entre o aumento na síntese de
MMP9, o fenótipo e tipo morfológico dos melanomas.
A análise quantitativa das MMPs foram corroboradas com a análise da expressão
gênica, pela técnica de PCR em Tempo Real, que não demonstrou diferença estatística
significante, quanto a marcação dos melanomas amelânicos para MMP2 e MMP9. Houve
porém uma diminuição na expressão gênica para MMP9 entre os melanomas mistos, o que
não deve ser levado em consideração pois o número de animais foi irrisório (3 animais).
Devido a grande heterogenecidade das amostras protéicas, não foi realizada a técnica de
Western Blot para ambas metaloproteinases. Todavia, a análise das MMPs associada aos
dados clínicos, epidemiológicos, a proliferação celular e análise qualitativa da caderina-E,
somado a assertivas de literaturas consagradas que têm atribuído a forte expressão das MMPs
2 e 9 à agressividade dos melanomas (SCHNAEKER et al., 2004) e de alguns tumores
(SIMONETTI et al., 2001), permitiu ao autor desta tese, sugerir mais uma vez que o
melanoma amelânico proveniente da cavidade bucal de cães apresenta um comportamento
mais agressivo, embora ele reconheça que há necessidade de se confirmar tal afirmação após
o uso de outras técnicas moleculares e no aumento do número de amostras.
Os canais de comunicação do tipo gap também têm sido alvo de extrema relevância à
progressão tumoral e ao mesmo tempo, motivo de discórdia entre diversos autores, pois até a
conclusão desta tese, não havia se estabelecido seu exato papel no controle das células
tumorais, se estes canais agem na supressão tumoral, inibindo o crescimento dos dos tumores,
ou se simplesmente exercem um papel contráditório, estimulando a proliferação celular.
Como já fora abordado anteriormente, na pele saudável, além de exercerem um importante
papel na interação melanócito – queratinócito (HSU et al., 2000), as junções gap estão
diretamente envolvidas com o crescimento, diferenciação e migração dos queratinócitos
(PITTS et al., 1988; MESNIL et al., 1995). Todavia, qualquer tipo de alteração que leve a
perda de sua função, seja ela uma diminuição da expressão protéica ou a perda da atividade
fisiológica, somado a alteração de sua localização (por exemplo aberrante no citoplasma), têm
sido associado a vários tipos de cânceres em humanos (YAMASAKI et al., 1996) e a
progressão de uma variedade tumoral (MESNIL et al., 2005).
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De acordo com Kretz (2004), na pele normal de camundongo, a conexina 26 está
localizada somente na camada granulosa e a Cx 43 nas camadas espinhosa e basal da
epiderme, sendo que estes achados corroboram com Haass et a. (2006) que verificaram o
mesmo na epiderme humana. Estes estudos corroboram parcialmente com esta tese,
identificou-se pela técnica de imuno-histoquímica, a localização da Cx43 na camada basal do
epitélio saudável de cão, mas o mesmo não ocorreu com a Cx26. Isto é um fato interessante a
ser analisado, em estudos futuros, pois em se tratando de um melanócito normal, embora ele
não expresse esta conexina, mediante ao processo de transformação e desenvolvimento do
melanoma, a mesma célula passa a sintetizar grande quantidade de conexina 26. Sendo que
esta confirmação veio através do uso da técnica de imuno-fluorescência indireta, que
demonstrou forte marcação da Cx26 entre os melanomas melânicos e uma diminuição da
mesma entre os amelânicos, incluindo uma localização citoplasmática, o que sugere perda da
comunicação intercelular, invasão e agressividade, quando comparado aos melânicos.
Baseado nas assertivas de Kretz et al (2004) e Haass et al. (2006) pode-se sugerir que houve
menor síntese da Cx26 entre os melanomas amelânicos e fusiformes, pois se a pele normal
não expressa ou sintetiza baixa quantidade de Cx26, significa que o melanoma amelânico a
produziu em menor quantidade quando comparado aos melanomas melânicos. Quando se
analisa a conexina 43 é possível afirmar que houve uma diminuição na expressão desta
proteína entre as células dos melanomas amelânicos e fusiformes, quando comparado aos
outros subtipos histológicos e aos melanomas melânicos.
Pode-se tentar entender melhor o papel das conexinas por meio da leitura de outros
autores consagrados. Para Saito-katsuragi et al. (2007) as Cx26 estão fortemente expressas em
células endoteliais das paredes de vasos sanguíneos ao redor de lesões melanocíticas,
sugerindo que os melanomas induzem a expressão destas conexinas através dos vasos
endoteliais, pois todas as lesões primárias de melanoma analisadas expressaram Cx26, não
sendo identificado porém, a expressão destas conexinas em lesões metastáticas de melanomas.
Ito et al. (2000) verificaram um alta expressão de Cx26 em áreas de melanoma invadindo a
derme. Segundo, Miura et al. (2007) e Ohba et al. (2007) o aumento da expressão da Cx 26
tem sido responsável pelo aumento espontâneo de metástase em estudos realizados com
linhagens de células BL6 de camundongos. De acordo com Ezumi et al. (2008), embora a
Cx26 tenha sido considerada um dos membros da família das conexinas responsável pela
supressão tumoral, recentes estudos têm associado a alta expressão desta proteína ao pobre
prognóstico e diversas malignidades em humanos e principalmente, sua presença tem sido
indispensável para metástase espontânea em linhas de células de melanomas. No entanto, o
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real papel da Cx26 durante a carcinogênese dos melanócitos e da progressão dos melanomas
malignos, ainda permanece obscuro, todavia, esta proteína parece ser supressora da
carcinogênese (ITO et al., 2000). Pode-se sugerir, que durante o desenvolvimento do
melanoma, incialmente ocorra uma super-expressão da Cx26, responsável pela invasão
tumoral e haja posteriormente uma diminuição desta proteína, tendo-se assim o processo de
disseminação do tumor e metástase, ou o terceiro estágio do melanoma. Portanto, no caso dos
melanomas amelânicos, caracterizados pela alta agressividade e metástases, já esteja
ocorrendo já uma diminuição da Cx26. O interessante é que de de acordo com Haass et al.
(2010), a Cx26 não é diretamente expressa nas células do melanoma, e sua síntese ocorre
durante o processo de desenvolvimento do tumor. Este fato também pode ser associado aos
nossos resultados, pois verificou-se baixa marcação para Cx26 entre o melanoma amelânico,
sugerindo que este grupo tenha uma rápida disseminação e com isto menor expressão desta
conexina.
Alguns autores compartilham da mesma falta de consenso quanto a real função da
Cx43 frente ao câncer, pois seu papel ainda é controverso (VILLARES et al., 2009). Estudos
têm demonstrado que o gene desta proteína atua como supressor tumoral em várias neoplasias
(GOLDBERG et al., 2000; HUANG et al., 2002; CZYS 2008), incluindo as células de
melanoma (HAAS et al., 2006; SHEN et al., 2007). Contrariamente, a expressão da Cx43
parece estar elevada em metástases de câncer de mama (VILLARES et al., 2009) e este fato
discorda de nossos resultados, pois verificou-se diminuição da expressão da Cx43 entre os
melanomas amelânicos, tipo mais agressivo, corroborando com a maioria dos autores
mencionados, que atribuem uma função supressora a Cx43. Até os dias de hoje, o papel das
conexinas no melanoma permanece obscuro. Estudos in vitro têm sugerido que a Cx26 exerça
um papel metástico e a Cx43 um papel supressor (SU et al., 2002). Em contra-partida, há de
se levar em consideração que este estudo foi realizado in vivo, o que conta com diversas
variáveis e interferências, principalmente no que se refere à resposta do organismo frente ao
tumor. De acordo com os resultados apresentados, pode-se sugerir que ocorra uma relação
direta entre a diminuição da expressão das conexinas 26 e 43 e o aumento da proliferação
celular. As marcações e localizações das conexinas foram demonstradas pelo uso das técnica
de Imuno-fluorescência Indireta e imuno-histoquímica, e suas expressões nos melanomas
foram confirmadas pela técnica de western blot (WB). Embora o WB tenha demonstrado
diminuição na expressão da conexina 26 entre os melanomas fusiformes, ainda sim, não há
dados suficientes que nos permitam sustentar tal resultado, pois as principais alterações entre
a morfologia dos melanomas foram observadas entre os melanomas mistos e fusiformes. O
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fato de não haver uma resposta padrão, conforme verificado entre os melanomas amelânicos
associado ao escasso número de amostras, tornou difícultoso a possibilidade de sustentar a
hipótese da existência de um tipo morfológico mais agressivo.
Curiosamente, houve aumento no síntese de RNAm para Cx26 entre os melanomas
amelânicos, mas o mesmo não foi verificado entre os subtipos histológicos. O autor da tese
sugere que não houve falha durante a transcrição e tradução do gene, no entanto, possa ter
ocorrido uma alteração na degradação ou fosforilação da Cx26 e este excesso justifica a
localização da conexina 26 no citoplasma ou peri-nuclear, sendo esta hipótese demonstrada na
Figura 29. O autor também acredita que o mesmo esteja ocorrendo com a Cx43, pois também
houve marcação peri-nuclear, embora não houvesse diferença estatística entre os fenótipos e
tipos histológicos. Este aumento de RNAm para Cx26 ainda pode estar relacionado ao fator
metastático da proteína, sugerido por outros autores.

Fonte: Solan; Lampe 2007 (com modificações).
Figura 29 - Esquema didático que demonstra o possível caminho da síntese das
conexinas e26 e 43 durante o processo de arcinogênese
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A perda da expressão da caderina-E, associada à diminuição protéica das Cxs 26; 43 e
suas localizações citoplasmáticas aberrantes, associado ao aumento da síntese gênica da Cx26
entre os amelânicos foram demonstradas durante o estudo, e nos permite afirmar que são
marcas registradas da progressão tumoral em células melanocíticas tumorais. E não apenas
isto, mas a disseminação, cujo início se dá com a interação entre a barreira endotelial, parece
ser necessária no estabelecimento de contato célula-célula (por exemplo: caderina-E e JG)
entre células cancerosas e endoteliais (PITTS et al., 1988; CRONIER et al., 2009).
O fato de grande discordância entre alguns estudos, deve-se principalmente a
metodologia de pesquisa utilizada, pois toda a literatura baseiou-se no estudo com linhagens
celulares e pesquisas in vitro, o que atribuiu a este estudo um fator de pioneirismo, por
trabalhar com melanoma em cães e tecido in vivo. E quando se opta por esta metodologia, a
pesquisa fica sujeita a diversas circunstâncias atenuantes e interferências do organismo, o que
não ocorrem in vitro. E isto tem nos servido como estímulo para compreender melhor e
buscar respostas e justificativas aos resultados obtidos.
Podemos concluir que as Cx26 e Cx43, a caderina-E, e as MMP-2 e 9 podem ser
marcadores interessantes na avaliação do comportamento dos melanomas, ressaltando que o
objetivo deste trabalho foi encontrar diferenças entre subtipos dentro de um mesmo tipo de
tumor maligno.
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6 CONCLUSÃO
Diante do exposto podemos concluir que:
Nas amostras estudadas, constatamos diferenças significantes quanto aos aspectos
epidemiológicos, e características moleculares dos melanomas amelânicos, quando
comparados aos melânicos da cavidade bucal de cães, as quais atribuem aos melanomas
amelânicos um comportamento mais agressivo.

1. Quanto à análise epidemiológica, os cães com menor faixa etária desenvolveram
melanoma amelânico e apresentaram uma menor sobrevida após a cirurgia.
2. No geral, cães machos, Sem Raça Definida, com melanomas melânicos e do tipo
epitelióide, foram os mais acometidos.
3. Os melanomas amelânicos apresentaram maior proliferação celular, com diminuição
da apoptose.
4.

O grau de intensidade da marcação para caderina-E foi mais fraco entre os
melanomas amelânicos, com localização aberrante ou citoplasmática.

5. Quanto à marcação para as MMPs 2 e 9, houve maior intensidade entre os melanomas
amelânicos, não havendo diferenças entre os subtipos histológicos. Quanto à análise
quantitativa, não houve diferença entre os fenótipos e tipos histológicos.
6. Quanto à localização das Cxs 26 e 43, houve menor intensidade de marcação entre os
melanomas amelânicos.
7. A técnica de Western blot, demonstrou menor expressão de ambas as Cxs entre os
amelânicos e fusiformes.
8. Quanto à análise da expressão gênica, houve aumento da Cx26 entre os amelânicos, e
não houve diferença estatística entre as morfologias. Cx 43, não houve diferença.
9. Quanto à expressão gênica para MMP2, não houve diferença entre os fenótipos, e
baixa expressão entre os mistos. A MMP9, não houve diferença estatística.
10. A análise da expressão gênica para caderina-E, não demonstrou diferença estatística
entre os fenótipos, mas houve diminuição da expressão molecular no epitelióide.
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