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RESUMO 

 

ALVES, A.L.N.  Estudo da expressão imunoistoquímica de marcadores de 
resistência a múltiplas drogas em cães com linfoma cutâneo. [Study of the 
immunohistochemical expression of multiple drug resistance markers in dogs with 
cutaneous lymphoma]. 2017. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

Linfomas pertencem a um grupo de neoplasias em que há proliferação monoclonal 

de linfócitos malignos, sendo uma das neoplasias mais frequentemente 

diagnosticadas em cães. Podem ser classificados quanto à forma anatômica em 

multicêntrico, mediastinal, digestório e extranodal. Dentre os extranodais, os 

linfomas cutâneos são classificados histologicamente como epiteliotrópicos e não 

epiteliotrópicos e são predominantemente de imunfenótipo T, com raros casos do 

tipo B. A principal característica histopatológica do linfoma epiteliotrópico em cães é 

o tropismo das células neoplásicas pela epiderme, mucosa ou estruturas anexas, 

enquanto o linfoma não epiteliotrópico é caracterizado pela infiltração dérmica e 

subcutânea sem invasão das estruturas anexas. Os linfomas cutâneos caninos têm 

progressão rápida, são considerados bastante agressivos e com mau prognóstico, 

com baixa taxa de resposta à quimioterapia. Um dos fatores que podem contribuir 

para isso é a resistência das células a múltiplas drogas e entre esses mecanismos 

de resistência estão o efluxo de drogas do meio intracelular para o extracelular por 

meio dos transportadores da família ABC, como a glicoproteína-P, MRP (multiple 

resistance protein) e BCRP (breast câncer resistance protein) e da LRP (lung 

resistance protein), uma proteína vault responsável pelo transporte 

nucleocitoplasmático. O objetivo deste estudo foi caracterizar imunofenotipicamente 

os linfomas cutâneos, a proliferação celular por meio do marcador Ki67, a expressão 

das proteínas de resistência glicoproteína-P, MRP, BCRP e LRP e avaliar a relação 

dessas proteínas com a sobrevida dos animais. Foi realizado um estudo 

retrospectivo com 21 casos de cães linfomas cutâneos com diagnóstico 

histopatológico. A técnica de imunoistoquímica foi utilizada para determinar a 

imunofenotipagem dos linfomas pelos marcadores CD3 e CD20, a proliferação 

celular por Ki67 e a expressão de glicoproteína-P, MRP, BCRP e LRP. Dos 21 

animais, 38% tiveram diagnóstico histopatológico de linfoma epiteliotrópico, 52% 



eram linfomas não epiteliotrópicos, 5% dos casos de linfoma não tiveram 

epiteliotropismo definido e 5% foram classificados como neoplasia de células 

redondas. O imunofenótipo predominante foi CD3+CD20- (76%), 15% dos casos 

eram CD3-CD20+ e 9% eram CD3+CD20+. A mediana de células marcadas para 

Ki67 foi de 31%. Com relação aos marcadores de resistência a múltiplas drogas, a 

mediana da marcação de glicoproteína-P foi de 40%, a de LRP foi de 65% enquanto 

para MRP e BCRP, 19% e 23%, respectivamente. Os linfomas cutâneos não 

epiteliotrópicos foram mais frequentes que os epiteliotrópicos e o imunfenótipo 

predominante foi o T. A ocorrência de linfócitos CD3-CD20+ e CD3+CD20+ indica a 

necessidade de mais estudos e um painel mais amplo de anticorpos para 

subtipagem desses linfomas. A glicoproteína-P teve maior expressão nos linfomas 

não epiteliotrópicos do que nos epiteliotrópicos e não houve correlação entre as 

proteínas de resistência e o tempo de sobrevida dos animais, sugerindo que, além 

da biologia da neoplasia, outros mecanismos de resistência a múltiplas drogas 

diferente dos estudados possam ter um papel relevante na baixa resposta do linfoma 

cutâneo à quimioterapia. 

 

 

Palavras-chave: Tumores cutâneos. Neoplasias hematopoiéticas. Transportadores 

ABC. LRP. Imunofenotipagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ALVES, A.L.N. Study of the immunohistochemical expression of multiple drug 
resistance markers in dogs with cutaneous lymphoma. [Estudo da expressão 
imunoistoquímica de marcadores de resistência a múltiplas drogas em cães com 
linfoma cutâneo]. 2017. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

Lymphoma is a group of blood cell tumors that develop from monoclonal proliferation 

of malignant lymphocytes. Lymphoma is the most frequent neoplasia in dogs and can 

be anatomically classified in multicentric, mediastinal, digestive and extranodal. 

Cutaneous lymphomas – an extranodal type of lymphoma are classified histologically 

in epitheliotropic and non-epitheliotropic and are predominantly of T-cell 

immunophenotype, and rare cases of B cell phenotype. The main histopathological 

characteristic of epitheliotropic lymphoma in dogs is the tropism of neoplastic cells by 

the epidermis, mucosa or adjacent structures, while non-epitheliotropic lymphoma is 

characterized by dermal and subcutaneous infiltration without invasion of adjacent 

structures. Canine cutaneous lymphomas have rapid progression, are considered 

very aggressive and have poor prognosis. These dogs, usually have a low rate of 

response to chemotherapy which can be associated to an antineoplastic resistance. 

Among mechanisms of resistance are efflux of drugs from intracellular to extracellular 

through ABC family transporters such as P-glycoprotein, MRP (multple resistance 

protein) and BCRP (breast cancer resistance protein) and LRP (lung resistance 

protein), a vault protein responsible for nucleocytoplasmic transport. The aim of this 

study was to characterize immunophenotypically cutaneous lymphomas, measure 

cell proliferation using the Ki67 marker, the expression of resistance proteins P-

glycoprotein, MRP, BCRP and LRP and to evaluate the relationship of these proteins 

with the survival of the animals. A retrospective study was performed with 21 cases 

of dogs with cutaneous lymphoma with histopathological diagnosis. 

Immunohistochemical was used to immunophenotyping of lymphomas by CD3 and 

CD20 markers, Ki67 cell proliferation, and P-glycoprotein, MRP, BCRP and LRP 

expression. Of the 21 animals, 38% had histopathological diagnosis of epitheliotropic 

lymphoma, 52% were non-epitheliotropic lymphomas, 5% of lymphoma cases had no 

definition and 5% were classified as round cell neoplasia. The predominant 



immunophenotype was CD3+CD20- (76%), 15% of the cases were CD3-CD20 + and 

9% were CD3 + CD20 +. The median of cells labeled for Ki67 was 31%. Regarding 

the markers of resistance to multiple drugs, the median of the P-glycoprotein label 

was 40%, which 65% of LRP while for MRP and BCRP, 19% and 23%, respectively. 

Non-epitheliotropic cutaneous lymphomas were more frequent than epitheliotropic 

lymphomas and the predominant immunophenotype was T. The occurrence of CD3-

CD20+ and CD3+CD20+ lymphocytes indicates the need for further studies and a 

wider panel of antibodies for subtyping these lymphomas. P-glycoprotein had higher 

expression in non-epitheliotropic lymphomas than in epitheliotropic lymphomas and 

there was no correlation between resistance proteins and survival time of the 

animals, suggesting that in addition to the biology of neoplasia other mechanisms of 

resistance to multiple drugs different from those studied may play a relevant role in 

the low response of cutaneous lymphoma to chemotherapy. 

 

 

Keywords: Skin tumours. Hematopoietic neoplasm. ABC transporters. LRP. 

Immunophenotype. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Linfoma, também conhecido pelos sinônimos Linfossarcoma ou Linfoma 

maligno, pertence a um grupo de neoplasias em que há a proliferação monoclonal 

de linfócitos malignos (ITO; FRANTZ; MODIANO, 2014). Manifesta-se geralmente 

em tecidos linfóides, a exemplo do baço, linfonodos e fígado, entretanto, pode 

ocorrer em quase todos os tecidos do organismo (VAIL; YOUNG, 2007) 

É uma das neoplasias mais comumentes diagnosticas em cães (VAIL; 

YOUNG, 2007; ZANDVLIET, 2016). Em sua revisão de literatura de 2016, Zandvliet 

constatou que a incidência anual da doença varia de 13 a 114 a cada 100 mil cães. 

A etiologia do linfoma em cães não é completamente definida e acredita-se que seja 

multifatorial, envolvendo alterações genéticas, ambientais, imunossupressão, 

inflamação crônica e fatores dietéticos (VAIL; YOUNG, 2007). Em um estudo de 

2012, Huang et al. encontraram evidências de que o vírus Epstein–Barr pode estar 

relacionado ao aparecimento espontâneo de linfomas de células B em cães, 

entretanto, a etiologia viral do linfoma em cães não é tão bem estabelecida como em 

gatos. 

Os linfomas podem ser classificados quanto à forma anatômica em 

multicêntrico, mediastinal, digestório e extranodal, sendo mais comum em cães a 

forma multicêntrica e em gatos a digestória. (VAIL; YOUNG, 2007; COUTO, 2010). A 

forma multicêntrica é caracterizada por linfonodomegalia local ou generalizada, que 

pode ou não ser acompanhada por acometimento do fígado, do baço e/ou da 

medula óssea. Já na forma mediastinal, ocorre linfonodomegalia mediastinal com ou 

sem envolvimento do timo. Na forma digestória ocorre infiltração multifocal ou difusa 

do trato gastrintestinal podendo ou não acometer os linfonodos mesentéricos. Na 

forma extranodal qualquer órgão pode ser acometido, como por exemplo, os rins, os 

olhos e a pele (VAIL; YOUNG, 2007; COUTO, 2010). 

A pele pode ser considerada um órgão imune, já que é uma barreira entre o 

organismo e o ambiente externo e tem participação importante nas respostas 

imunes e reações inflamatórias (MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005; SANCHES 

JÚNIOR; MORICZ; FESTA NETO, 2006). Entre as células que participam das 

respostas imunes na pele estão as células de Langerhans, linfócitos T, leucócitos 

polimorfonucleares e mastócitos; os linfócitos B não estão presentes na pele em 

uma situação fisiológica (MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005).  
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Os linfomas cutâneos primários pertencem a um grupo heterogêneo de 

linfomas não-Hodgkin de células T ou B que se manifestam na pele (MORICZ; 

SANCHES JÚNIOR, 2005; OLSEN, 2015). Representam 1% de todos os tumores de 

pele e de 3 a 8% de todos os casos de linfoma em cães (MOORE; OLIVRY, 1994; 

GROSS et al., 2005). Em humanos, os linfomas cutâneos primários representam 

cerca de 19% dos linfomas extranodais, sendo o principal sítio desta forma de 

linfoma (BRADFORD; DEVESA; ANDERSON, 2009; OLSEN, 2015). 

Como os linfócitos B não estão presentes na pele, a etiopatogenia dos 

linfomas cutâneos de células B ainda é desconhecida, mas acredita-se que eles se 

originem de linfócitos dos centros germinativos ou da zona marginal ativados e 

estimulados cronicamente por antígenos (MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005). 

 

1.1 LINFOMA CUTÂNEO HUMANO 

 

Desde o final dos anos 70, os linfomas cutâneos humanos são classificados 

considerando o imunofenótipo (MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005). A classificação 

mais aceita é a proposta em conjunto por WHO-EORTC (World Health Organization 

- European Organization for Research and Treatment of Cancer), em que os 

linfomas cutâneos primários são classificados quanto ao imunofenótipo apresentado 

pelas células neoplásicas, ou seja, em  linfomas de células T ou B e ainda, 

considerando-se as características clínicas, histopatológicas e moleculares 

apresentadas pelo tumor (BURG et al., 2005; MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005; 

WILLEMZE et al., 2005; KO, 2006). 

A classificação imunofenotípica é feita de acordo com as moléculas CD 

(cluster of differentiation) presentes nas células. Os linfócitos T apresentam 

imunofenótipo CD3+ e, quando são de mémoria, CD45RO+, enquanto os linfócitos B 

apresentam imunofenótipo CD19+ CD20+ CD79a+ (MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 

2005). A identificação do imunofenótipo permite determinar o prognóstico e a melhor 

opção de tratamento para cada tipo de linfoma cutâneo (MORICZ; SANCHES 

JÚNIOR, 2005; SANCHES JÚNIOR; MORICZ; FESTA NETO, 2006). 
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Quadro 1 - Classificação WHO-EORTC dos linfomas cutâneos humanos com manifestações cutâneas 

primárias (adaptada de Willenze et al., 2005). 

Linfoma cutâneo de células T e células NK 

Micose fungóide (MF) 

Variante e subtipos de MF 

     MF foliculotrópico 

     Reticulose pagetóide 

     Pele indolente granulomatosa 

Síndrome de Sézary 

Leucemia/Linfoma de células T do adulto 

Doenças proliferativas cutâneas primárias CD30+ 

     Linfoma cutâneo primário anaplásico de células grandes 

     Papulose linfomatóide 

Linfoma de células T subcutâneo tipo-paniculite 

Linfoma extranodal de células T/NK, tipo nasal 

Linfoma cutâneo primário periférico de células T, inespecífico 

     Linfoma cutâneo primário epidermotrópico agressivo de células T CD8+ (provisório) 

     Linfoma cutâneo de células T γ/δ (provisório) 

     Linfoma cutâneo primário de células T CD4+ pleomórficas de tamanho pequeno e médio 

(provisório) 

Linfoma cutâneo de células B 

Linfoma cutâneo primário de células B de zona marginal 

Linfoma cutâneo primário centro-folicular 

Linfoma cutâneo primário difuso de grandes células B, tipo da perna 

Linfoma cutâneo primário difuso de grandes células B, outro 

     Linfoma intravascular de grandes células B 

Neoplasia de precursor hematológico 

Neoplasia hematodérmica CD4+/CD56+ (linfoma blástico de células NK) 

FONTE: (adaptada de Willenze et al., 2005). 

 

A micose fungóide, forma de linfoma cutâneo mais comumente diagnosticada 

(BURG et al., 2005; MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005; WILLEMZE et al., 2005; 

KO, 2006), é um linfoma cutâneo de células T epidermotrópico caracterizado pela 

apresentação em manchas e placas e, em raros casos, em nódulos. A progressão 

da doença é lenta, podendo levar anos ou décadas para as manchas se 

transformarem em placas ou até nódulos.  A caracterização histopatológica é dada 

pela presença de linfócitos atípicos com núcleo cerebriforme na camada basal da 

epiderme, demonstrando o epidermotropismo. Os microabscessos de Pautrier, 



21 

coleções intraepidérmicas de células atípicas, são característicos desta forma de 

linfoma, apesar de serem observados em poucos casos. Com a progressão para o 

estágio de tumor, os infiltrados dérmicos tornam-se mais difusos e o 

epidermotropismo pode ser perdido. Imunofenotipicamente caracterizam-se por 

serem CD3+, CD4+, CD45RO+ e CD8- (BURG et al., 2005; WILLEMZE et al., 2005; 

KO, 2006). 

A reticulose pagetóide é uma variante da micose fungóide caracterizada pela 

presença localizada de manchas ou placas com proliferação intraepidermal de 

células T neoplásicas. Os pacientes apresentam manchas ou placas solitárias, que 

podem ser psoriaseforme ou hiperqueratótica, geralmente localizada nas 

extremidades e de progressão lenta. Ao microscópio observa-se epiderme 

hiperplásica com células pagetóides atípicas, que possuem núcleos grandes ou 

médios, podendo ser hipercromáticos ou cerebriformes e citoplasma vacuolizado. 

Estas células podem estar isoladas ou dispostas em ninhos. A derme superior pode 

mostrar um infiltrado misto de linfócitos ou histiócitos, mas não contém células T 

neoplásicas. O imunofenótipo das células T neoplásicas pode ser tanto CD3+, CD4+, 

CD8- quanto CD3+, CD4-, CD8+; o marcador CD30 pode estar expresso em alguns 

casos (BURG et al., 2005; WILLEMZE et al., 2005; KO, 2006). 

A Síndrome de Sézary é definida pela tríade eritrodermia, linfadenopatia 

generalizada e presença de células T neoplásicas (células de Sézary) na pele, 

linfonodos e sangue periférico. É uma doença rara que acomete exclusivamente 

adultos. Em um terço dos casos a caracterização histológica pode ser inespecífica, 

já que os infiltrados celulares são frequentemente monótonos e o epidermotropismo 

pode estar ausente. As células T neoplásicas apresentam um fenótipo CD3+, CD4+, 

CD8-, as células de Sézary circulantes podem não expressar CD7 e CD26 (BURG et 

al., 2005; WILLEMZE et al., 2005; KO, 2006) 

As doenças linfoproliferativas cutâneas primárias CD30+ são o segundo grupo 

mais comum de linfomas cutâneos de células T. Atualmente, considera-se que 

essas doenças abrangem um espectro que vai desde a papulose linfomatóide, 

definida como uma doença cutânea papulonecrótica ou papulonodular crônica, 

recorrente, autolimitante com características histológicas sugestivas de linfoma 

maligno (CD30+), até o linfoma cutâneo primário anaplásico de células grandes, que 

se apresenta como nódulos ou tumores solitários ou generalizados que podem ter 

redução espontânea parcial ou completa, e histologicamente se apresenta como um 
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infiltrado difuso, não epidermotrópico, com sobreposição coesa de grandes células 

tumorais CD30+ e com a morfologia característica de células anaplásicas (BURG et 

al., 2005; WILLEMZE et al., 2005; KO, 2006). 

Os linfomas cutâneos primários periféricos de células T representam um 

grupo heterogêneo de linfomas de células que não se encaixam em nenhum subtipo. 

A apresentação clínica pode ser de nódulos ou tumores solitários ou generalizados 

sem predileção por uma região do corpo. As lesões cutâneas apresentam infiltrados 

nodulares ou difusos com células T pleomórficas de tamanho médio ou grande, ou 

imunoblastos, com epidermotropismo geralmente ausente. A maioria dos casos tem 

um fenótipo de células T aberrante (BURG et al., 2005; WILLEMZE et al., 2005; KO, 

2006), assim, pode-se encontrar linfomas cutâneos periféricos de células T com 

expressão de CD20, um tipo de linfoma raro, mas bem reconhecido e descrito na 

literatura (RAHEMTULLAH et al., 2008; BALMER et al., 2009; MARTIN et al., 2011; 

JIANG et al., 2012). Existem duas teorias formuladas que explicam a expressão de 

CD3 e CD20. A primeira diz que há uma pequena população de linfócitos T 

circulantes que apresentam a expressão de CD20 como fenótipo normal, cuja 

função ainda não foi elucidada (QUINTANILLA-MARTINEZ et al., 1994; 

RAHEMTULLAH et al., 2008; BALMER et al., 2009; MARTIN et al., 2011). A outra 

teoria fala que o CD20 pode ser considerado um marcador de ativação dos 

linfócitos, isso porque a administração in vitro de interleucina-2 em células de 

linfonodos de macaco induziu a expressão de CD20 pelos linfócitos T (TAKAMI et 

al., 1998; RAHEMTULLAH et al., 2008; BALMER et al., 2009; MARTIN et al., 2011).  

Os linfomas cutâneos primários de células B são divididos em linfoma cutâneo 

primário de células B de zona marginal, linfoma cutâneo primário centro-folicular, 

linfoma cutâneo primário difuso de grandes células B, tipo da perna, linfoma cutâneo 

primário difuso de grandes células B, outro (BURG et al., 2005; WILLEMZE et al., 

2005; KO, 2006). 

 O linfoma cutâneo primário de células B de zona marginal é caracterizado 

como um linfoma indolente composto por pequenas células B e se apresenta como 

placas, pápulas ou nódulos avermelhados ou violáceos no tronco ou extremidades 

do corpo. Este linfoma tem infiltrados nodulares a difusos com preservação da 

epiderme. Os infiltrados são compostos por pequenos linfócitos, células B da zona 

marginal (células tipo centrócito), células linfoplasmocitóides e plasmócitos, 

misturadas com um pequeno número de células tipo centroblastos ou imunoblastos 
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e muitas células T reativas. As células B da zona marginal expressam CD20, CD79a 

e bcl-2, mas são negativas para CD5, CD10 e bcl-6 (BURG et al., 2005; WILLEMZE 

et al., 2005; KO, 2006). 

O linfoma cutâneo primário centro-folicular é definido como um tumor de 

células centro-foliculares neoplásicas, geralmente uma combinação de centrócitos 

(pequenas e grandes células centrais foliculares clivadas) e um número variável de 

centroblastos (grandes células centrais foliculares não clivadas com nucleolos 

proeminentes), com um padrão de crescimento folicular, folicular e difuso, ou difuso, 

que geralmente se apresenta na cabeça ou no tronco. Ele pode ser caracterizado 

imunofenotipicamente como CD20+, CD79+, bcL-6+, bcL-2-, MUM-1- (BURG et al., 

2005; WILLEMZE et al., 2005; KO, 2006). 

O linfoma cutâneo primário difuso de grandes células B representa um grupo 

de linfomas de células que não podem ser classificados como nenhum outro tipo de 

linfoma de células B. Um exemplo é o linfoma intravascular de grandes células B, 

definido por um acúmulo de grandes células B neoplásicas nos vasos sanguíneos. 

Estes linfomas preferencialmente afetam o sistema nervoso central, os pulmões e a 

pele e estão geralmente associados a mau prognóstico. Podem apresentar-se como 

manchas, placas violáceas ou telangiectasias geralmente nas pernas ou no tronco. 

Histologicamente, vasos sanguíneos dilatados na derme e subcutâneo são 

preenchidos pela proliferação de grandes células B neoplásicas que podem causar 

oclusão vascular de vênulas, capilares e arteríolas (BURG et al., 2005; WILLEMZE 

et al., 2005; KO, 2006). 

 

1.2 LINFOMA CUTÂNEO CANINO 

 

Os linfomas cutâneos têm sido descritos em cães há pelo menos quatro décadas 

(SHADDUCK et al., 1978; JOHNSON; PATTERSON, 1981; MOORE; OLIVRY, 1994; 

MOORE; OLIVRY; NAYDANT, 1994; FOSTER et al., 1997; GROSS et al., 2005; 

FONTAINE et al., 2009; MOORE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; 

MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013) e, diferente da classificação dos linfomas 

cutâneos humanos, eles são considerados em medicina veterinária  

histologicamente como epiteliotrópicos e não epiteliotrópicos. A forma epiteliotrópica 

parece ser mais comum em cães, enquanto a não epiteliotrópica em gatos (MOORE; 

OLIVRY, 1994). Na literatura veterinária brasileira, entretanto, aparentemente os 
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casos de linfomas não epiteliotrópicos em cães são mais frequentes do que os 

epiteliotrópicos (ARAÚJO et al., 2012; DIAS et al., 2015; HERNANDEZ, 2017). E 

segundo Hernandez (2017) existem aspectos mais semelhantes entre os linfomas 

cutâneos caninos e que é classificado em humanos como linfoma cutâneo de células 

T inespecífico.  

Há maior prevalência dos linfomas epiteliotrópicos em Cocker Spaniels, Poodles 

e Boxers, enquanto para os não epiteliotrópicos não se relata predisposição 

(MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 2005; FONTAINE et al., 2009; MOORE et 

al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 

2013). Não há predisposição sexual e a média de idade dos animais acometidos 

pela doença é de 9 anos (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 2005; FONTAINE 

et al., 2009; MOORE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; MILLER; 

GRIFFIN; CAMPBELL, 2013; DIAS et al., 2015). 

 

1.2.1 ETIOLOGIA 

 

A etiologia da doença ainda é desconhecida. Alguns autores apontam a 

dermatite crônica e atopia como fatores predisponentes (MOORE; OLIVRY, 1994; 

GROSS et al., 2005; FONTAINE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; 

MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013), já que a ativação crônica e a proliferação de 

linfócitos T podem ser estimuladas por antígenos ambientais persistentes,  sugere-

se que a expansão clonal desses linfócitos ativados possa originar os linfomas 

cutâneos (FONTAINE et al., 2009). Em um estudo de 2016, Roccabianca et al. 

descreveram linfomas cutâneos em sítios de aplicação de injeções em felinos, 

sugerindo que a inflamação crônica persistente e a estimulação do sistema imune 

podem levar à transformação maligna dos linfócitos. 

Santoro; Marsella e Hernandez, em um estudo de 2007, encontraram uma 

associação entre dermatite atópica e o linfoma cutâneo e relataram que os cães com 

dermatite atópica têm risco 12 vezes maior de desenvolver micose fungoide. 

Entretanto, essa correlação é ainda controversa para alguns autores (GROSS et al., 

2005; FONTAINE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). 

Em gatos e humanos a doença pode ter origem viral: vírus da leucemia felina 

nos gatos e o vírus linfotrópico T humano-1 e herpesvirus 4 e 8 em seres humanos. 
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Em cães, contudo, não há comprovação de origem viral da doença (FONTAINE et 

al., 2009).  

 

1.2.2 LINFOMA CUTÂNEO CANINO EPITELIOTRÓPICO 

 

Na medicina veterinária, os linfomas cutâneos epiteliotrópicos assemelham-se 

aos linfomas cutâneos de células T dos seres humanos, assim, a classificação da 

doença foi adaptada para o cão e subdividida em três subtipos: micose fungoide, 

reticulose pagetóide e Síndrome de Sézary (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 

2005; FONTAINE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; MILLER; 

GRIFFIN; CAMPBELL, 2013).  

O linfoma cutâneo canino epiteliotrópico tem uma apresentação clínica 

bastante variada e que se assemelha a muitas outras dermatites, entretanto, ele 

possui quatro características principais: eritrodermia esfoliativa, localização 

mucocutânea, nódulos ou placas solitários ou múltiplos e doença ulcerativa da 

mucosa oral (GROSS et al., 2005; FONTAINE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; 

CAMPBELL, 2013). 

Os aspectos clínicos da eritrodermia esfoliativa incluem eritema generalizado, 

hiperqueratose, hipopigmentação e alopecia e pode ser confundida com outras 

doenças cutâneas inflamatórias e esfoliativas; ao longo do tempo é comum o 

desenvolvimento de nódulos ou placas e a cabeça e o tronco são as regiões mais 

frequentemente afetadas, porém as lesões podem começar ou se desenvolver em 

qualquer região. A localização mucocutânea tem como característica eritema, 

despigmentação, alopecia, infiltração irregular, erosão e ulceração, sendo afetadas 

as junções mucocutâneas faciais da boca, plano nasal e pálpebras. Os nódulos ou 

placas solitários ou múltiplos são geralmente eritematosos e hiperqueratóticos ou 

com crostas; lesões maiores podem erodir e ulcerar e um grupo de lesões pode 

coalescer. A doença ulcerativa da mucosa oral pode envolver gengiva, o palato ou a 

língua (GROSS et al., 2005; FONTAINE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; 

CAMPBELL, 2013). 

A principal característica histopatológica da micose fungóide canina é o 

tropismo das células neoplásicas pela epiderme, mucosa ou estruturas anexas 

(folículo piloso, glândula sudorípara apócrina e glândula sebácea). Os linfócitos 

neoplásicos podem estar distribuídos de maneira difusa ou formar agregados 
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discretos, os microabscessos de Pautrier. O tropismo para as estruturas anexas 

pode ser mais proeminente do que a invasão na epiderme e a completa obliteração 

do folículo piloso e glândulas anexas pode ocorrer.   O infiltrado geralmente afeta 

todo a extensão do folículo piloso, entretanto ele pode estar localizado apenas na 

região do istmo, criando um efeito nodular (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 

2005; FONTAINE et al., 2009; MOORE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 

2010). 

  A reticulose pagetoide é uma condição rara na medicina veterinária, havendo 

poucos casos relatados na literatura (JOHNSON; PATTERSON, 1981; FONTAINE et 

al., 2009). Ela tem como particularidade histológica um infiltrado linfoide quase 

totalmente confinado à epiderme ou ao epitélio anexo, em lesões precoces. A derme 

superficial pode conter um infiltrado moderado de linfócitos reativos não neoplásicos 

e, ocasionalmente, histiócitos, plasmócitos e granulócitos. Um número variável de 

queratinócitos em apoptose pode ser observado em conjunto com um infiltrado de 

linfócitos, o qual pode substituir todos os queratinócitos de algumas regiões 

(JOHNSON; PATTERSON, 1981; FONTAINE et al., 2009). Clinicamente, as lesões 

apresentam crostas, ulceração e hipopigmentação e parecem privilegiar a região dos 

coxins palmares e plantares, contudo estas características não são específicas da 

reticulose pagetoide (FONTAINE et al., 2009). 

  A síndrome de Sézary é outra variante rara da micose fungoide canina com 

poucos casos descritos na literatura (THRALL et al., 1984; FOSTER et al., 1997; 

GHERNATI et al., 1999; RÜTGEN et al., 2016) e é caracterizada por linfócitos 

neoplásicos presentes em linfonodos e no sangue periférico, além da pele. 

Aproximadamente 50% desses linfócitos apresentam núcleos hipercromáticos e 

sulcados, sendo conhecidos como células de Sezary (GROSS et al., 2005; 

FONTAINE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). Na medicina 

humana, descreve-se que as quimiocinas e os receptores de quimiocinas expressos 

pelas células de Sézary desempenham um papel importante na patogênese da 

doença, uma vez que eles facilitam a migração dos linfócitos do sangue para a pele 

e vice-versa (KOHNKEN et al., 2016).  

As lesões cutâneas da Síndrome de Sézary são semelhantes às lesões da 

micose fungoide, não sendo possível distinguir as duas doenças. Contudo, pela 

síndrome apresentar uma característica leucêmica, é importante diferenciar da 

leucemia linfocítica com acometimento secundário da pele, a qual, no 
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histopatológico da pele, apresenta os linfócitos neoplásicos concentrados na derme 

com padrão perivascular e sem epiteliotropismo evidente (FONTAINE et al., 2009). 

Interessante ressaltar que a maioria dos linfomas epiteliotrópicos nos 

humanos são compostos de células CD3+CD4+ enquanto que os de células 

CD3+CD8+ são incomuns. Em contraste, as células no linfoma epiteliotrópico canino 

expressam, na maioria dos casos, CD3 e CD8 ou são duplo negativas (CD4- e CD8) 

(MOORE; OLIVRY, 1994; DAY, 1995; FOURNEL-FLEURY et al., 1997a; GHERNATI 

et al., 1999; GROSS et al., 2005). Em 2016, Brachelente et al. relataram um caso de 

um cão de um linfoma cutâneo epiteliotrópico com expressão de CD3 e CD20, e 

sugeriram que os linfócitos malignos desse animal pudessem ter se originado de um 

pequeno conjunto de células T no sangue periférico e na medula óssea que 

expressam CD20.  

 

1.2.3 LINFOMA CUTÂNEO CANINO NÃO EPITELIOTRÓPICO 

 

Os linfomas cutâneos caninos não epiteliotrópicos são bem reconhecidos, 

porém pouco descritos na literatura (MOORE; OLIVRY, 1994; DAY, 1995; UENO et 

al., 2004; GROSS et al., 2005; YASUNO et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; 

CAMPBELL, 2013; MOORE; AFFOLTER; KELLER, 2013). Apesar de não ser o tipo 

mais comum em outras partes do mundo (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 

2005; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013), parece ser o tipo de linfoma cutâneo 

canino mais comum em algumas regiões do Brasil (ARAÚJO et al., 2012; DIAS et 

al., 2015; HERNANDEZ, 2017).  

O linfoma cutâneo não epiteliotrópico dos cães assemelha-se aos linfomas 

periféricos de células T, inespecíficos, relatados na medicina humana (MOORE; 

AFFOLTER; KELLER, 2013). Pode ser primário ou ocorrer em conjunto com formas 

disseminadas da doença. Além da forma clássica, cães e gatos podem também 

apresentar linfoma vasotrópico e vasoinvasivo e linfoma intravascular, também 

referido como angioendoteliomatose maligna (MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013) 

Os linfomas não epiteliotrópicos apresentam-se como nódulos múltiplos ou 

solitários ou placas infiltradas e podem ocorrer em qualquer região do corpo, 

entretanto o acometimento da mucosa oral é raro (GROSS et al., 2005; MILLER; 

GRIFFIN; CAMPBELL, 2013; MOORE; AFFOLTER; KELLER, 2013). Eritema, 

descamação e prurido são menos comuns do que no linfoma epiteliotrópico, 
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entretanto, a ulceração das lesões é mais comum. A progressão da doença é rápida, 

com disseminação a linfonodos e também sistêmica (GROSS et al., 2005; MILLER; 

GRIFFIN; CAMPBELL, 2013).  

Histologicamente, é caracterizado pela infiltração dérmica e subcutânea por 

linfócitos malignos sem invasão das estruturas anexas (GROSS et al., 2005; 

MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013; MOORE; AFFOLTER; KELLER, 2013), sendo 

que a morfologia celular é altamente variável e pode ser classificada como pequenas 

células, grandes células ou imunoblástica (GROSS et al., 2005). 

O linfoma não epiteliotrópico vasotrópico e vasoinvasivo é caracterizado por 

nódulos dérmicos e subcutâneos ou placas negras flutuantes que podem progredir 

para úlceras em formato de cratera com exsudação e crostas. As lesões podem 

envolver a face, pálpebras, junções mucocutâneas e tronco (GROSS et al., 2005; 

YASUNO et al., 2009). Histologicamente, as lesões precoces podem apresentar 

características de resposta inflamatória granulomatosa angiocêntrica e, com o 

passar do tempo, há um aumento no número de grandes células redondas 

pleomórficas e marcante invasão de vasos (YASUNO et al., 2009). 

Em humanos, o linfoma não epiteliotrópico cutâneo pode ter origem nas 

células B ou T, mas a maioria dos casos em cães e gatos tem origem nas células T, 

sendo os linfomas de células B extremamente raros (MILLER; GRIFFIN; 

CAMPBELL, 2013). Em um estudo de 2013 sobre linfomas cutâneos não 

epiteliotrópicos, Moore et al. observaram que os pequenos linfócitos mostraram 

expressão intensa e uniforme de CD3, enquanto que os grandes linfócitos tiveram 

intensidade variável na expressão desse marcador de forte a quase inexistente. A 

expressão de CD20 estava presente e limitada a uma pequena população de 

pequenos linfócitos, já Hernandez (2017), observou dois casos em 19 linfomas não 

epiteliotrópicos estudados, com imunofenótipo CD3+CD20+.  

 

1.2.4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico inicial do linfoma cutâneo em cães pode ser feito por meio da 

citologia aspirativa por agulha fina de nódulos ou pelo imprint de lesões ulceradas, 

que vão sugerir uma neoplasia hematopoiética por apresentar células redondas 

(VAIL; YOUNG, 2007; FONTAINE et al., 2009). 
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O exame histopatológico é fundamental, pois permite identificar a 

característica histológica do tumor, já que a citologia não permite distinguir linfócitos 

atípicos de histiócitos, nem definir o epiteliotropismo  (VAIL; YOUNG, 2007; 

FONTAINE et al., 2009). 

 Como os tumores de células redondas podem ter uma morfologia muito 

similar (FERNANDEZ et al., 2005; VAIL; YOUNG, 2007; FONTAINE et al., 2009; 

ARAÚJO et al., 2012), principalmente nos tumores pouco diferenciados, um 

diagnóstico baseado apenas nos aspectos histopatológicos torna-se um desafio. A 

imunoistoquímica é, desse maneira, uma técnica importante no diagnóstico de 

neoplasias de células redondas, proporcionando a determinação mais precisa do 

prognóstico e do tratamento dessas neoplasias (FERNANDEZ et al., 2005; ARAÚJO 

et al., 2012). Em um estudo de 2012 sobre a caracterização imunoistoquímica das 

neoplasias de células redondas, Araújo et al. relataram que casos diagnosticados 

histologicamente como mastocitoma, histiocitoma e neoplasia de células redondas 

foram definidos como linfoma cutâneo após a marcação imunoistoquímica. As 

neoplasias linfoides são identificadas por apresentarem marcação pelos anticorpos 

monoclonais CD3 (para linfócitos T) ou CD20, CD79 (para linfócitos B) (DAY, 1995; 

FERNANDEZ et al., 2005; ARAÚJO et al., 2012; THALHEIM et al., 2013).  

Além da caracterização do imunofenótipo, a imunoistoquímica permite a 

análise de marcadores prognósticos. Um marcador prognóstico bastante utilizado é 

o índice de proliferação celular, por meio da expressão de Ki-67, proteína nuclear 

que regula o ciclo celular e que pode ser reconhecida em todas as fases do ciclo 

mitótico, com exceção do G0, fase em que a célula não está se dividindo 

(FOURNEL-FLEURY et al., 1997b; GAMBICHLER et al., 2008; BROYDE et al., 

2009; SOKOŁOWSKA et al., 2012). De acordo com Sokolowska et al. (2012) 

podemos dividir a expressão de Ki-67 nos linfomas caninos de acordo com o número 

de células marcadas, como baixa (menos que 20%), média (de 21 a 50%) e alta 

(acima de 50%).  

Tanto nos linfomas humanos quanto nos linfomas caninos, maior expressão 

de Ki-67 indica pior prognóstico (DUMMER et al., 1995; ABELE et al., 1997; 

FOURNEL-FLEURY et al., 1997b; BRYANT; BANKS; O’MALLEY, 2006; BROYDE et 

al., 2009; DUARTE, 2013; FLOOD-KNAPIK et al., 2013). Segundo alguns autores, 

alta expressão de Ki-67 é observada nas fases mais avançadas do linfoma cutâneo 

(DUMMER et al., 1995; GAMBICHLER et al., 2008; EDINGER et al., 2009). Dummer 
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et al. (1995) observaram que 100% dos nódulos tumorais da micose fungoide 

humana, ou seja, um estágio mais avançado da doença, tinham expressão de Ki-67 

maior do que 10%, enquanto o mesmo acontecia em 28% das lesões em placa, as 

quais aparecem em estágios iniciais da micose fungoide.  

Em um estudo sobre a expressão de Ki-67 nos linfomas caninos, Fournel-

Fleury et al. (1997) encontraram mediana de 16% de expressão nas lesões em 

nódulo da micose fungoide em cães. Duarte (2013) observou que 93% dos cães 

com linfoma cutâneo estudados apresentaram alto índice de proliferação celular, 

sendo que 86% desses animais tinham diagnóstico de linfoma não epiteliotrópico. 

 

1.2.5 TRATAMENTO  

 

Diversas modalidades de tratamento já foram utilizadas em cães, incluindo 

radiação, excisão cirúrgica de nódulo solitário, fármacos como retinóides e ácido 

linoleico e quimioterapia antineoplásica, com o uso de lomustina e dacarbazina, em 

monoterapia ou com o uso de protocolos combinados como o CHOP (vincristina, 

ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona). Entretanto, a remissão completa é rara 

e a recidiva rápida (DE LORIMIER, 2006; FONTAINE et al., 2009; MORGES et al., 

2014; SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO; OLEK-HRAB; RUCKEMANN-DZIURDZIŃSKA, 

2015; ZANDVLIET, 2016; LAPRAIS; OLIVRY, 2017). 

Segundo De Lorimier (2006), a cirurgia nos casos de linfoma cutâneo só é 

indicada quando há presença de um único nódulo; entretanto, pelo linfoma ser uma 

doença sistêmica, a cirurgia deve ser sempre considerada como um tratamento 

inicial e seguida de quimioterapia antineoplásica. 

Fontaine et al. (2010), em sua revisão de literatura, reconhecem que o 

tratamento com altas concentrações de ácido linoleico tem baixa eficácia, assim 

como o tratamento tópico com retinoides e corticosteroides, que são utilizados no 

tratamento dos estágios iniciais da micose fungoide em humanos (RISBON et al., 

2006; LANSIGAN; CHOI; FOSS, 2008) 

Assim, é reconhecido que a quimioterapia sistêmica é a melhor escolha de 

tratamento para os linfomas cutâneos (ETTINGER, 2003; LANSIGAN; CHOI; FOSS, 

2008; CHUN, 2009; FONTAINE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; 

ZANDVLIET, 2016; LAPRAIS; OLIVRY, 2017). O objetivo do tratamento 

quimioterápico sistêmico é a destruição das células tumorais e estas, por terem um 
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aumento na ativação da via de sinalização para sua proliferação, tornam-se alvos de 

medicamentos que têm como objetivo impedir os processos de divisão celular, assim 

como a duplicação e síntese de DNA e proteínas (LUQMANI, 2008). 

Existem vários protocolos com múltiplos agentes utilizados para o tratamento 

do linfoma canino, a exemplo do protocolo CHOP, em que há administração de 

ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona, o qual proporciona maior 

tempo de remissão e sobrevida nos linfomas caninos multicêntricos (ETTINGER, 

2003; CHUN; GARRET; VAIL, 2007; CHUN, 2009).  

A vincristina é um alcaloide da vinca que atua interrompendo a divisão celular 

na metáfase ao impedir a formação de microtúbulos e tem, portanto, atuação em 

uma fase específica do ciclo celular (CHUN; GARRET; VAIL, 2007). A ciclofosfamida 

é um agente alquilante que altera a estrutura do DNA ligando-se a ele e inserindo 

um grupo alquil e, desse modo, interferem na transcrição, replicação e reparação do 

DNA; sua atuação, portanto, é independente da fase do ciclo celular (CHUN; 

GARRET; VAIL, 2007). A doxorrubicina pertence ao grupo das antraciclinas e é 

derivada do grupo de leveduras Streptomyces, seus múltiplos mecanismos de ação 

incluem a intercalação de DNA, que conduz a inibição da síntese de proteínas e a 

formação de radicais livres. Assim como a ciclofosfamida, sua atuação não depende 

da fase do ciclo celular (CHUN; GARRET; VAIL, 2007). Os glicocorticoides como a 

prednisona induzem a apoptose de linfócitos e linfoblastos e, segundo Zandvliet 

(2016), alguns estudos apontam que o tratamento prévio com os glicocorticoides 

leva a menor taxa de resposta a quimioterapia e períodos de remissão mais curto. 

 Apesar de ainda não haver protocolo estabelecido que controle o linfoma 

cutâneo a longo prazo, a quimioterapia com a lomustina parece ter maior índice de 

resposta e maior duração, quando comparada a outros protocolos de tratamento 

(RISBON et al., 2006; WILLIAMS et al., 2006; LAPRAIS; OLIVRY, 2017).  

 A lomustina é um agente alquilante da classe das nitrosureias que interfere 

na síntese de DNA e RNA e na reparação de DNA (WEISS; ISSEL, 1982; MOORE 

et al., 1999; RISBON et al., 2006; WILLIAMS et al., 2006). Em cães, a quimioterapia 

sistêmica com lomustina é realizada por via oral a cada três semanas com uma dose 

de 60 a 70 mg/m2, sendo que a média de administração é de quatro ciclos de 

quimioterapia (FONTAINE et al., 2009). 

 Laprais e Olivry (2017), em sua revisão, sugerem que os protocolos 

quimioterápicos que contem a lomustina podem levar a uma remissão completa da 
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doença em 30% dos casos e sobrevida de seis meses após o diagnóstico. Risbon et 

al (2006) encontraram um índice de resposta à quimioterapia com lomustina de mais 

de 80%, sendo que 50% tiveram resposta parcial e 32% tiveram resposta total ao 

tratamento. Ainda segundo estes pesquisadores, a mediana da duração da resposta 

foi de 94 dias para os cães que obtiveram resposta parcial e 128 dias para os cães 

que obtiveram resposta completa ao tratamento. Willians et al. (2006) relataram em 

seu estudo que 17% dos cães com linfoma cutâneo epiteliotrópico atingiram 

remissão completa e 65% tiveram remissão parcial no tratamento exclusivamente 

com a lomustina. Duarte (2013), entretanto, não observou nenhum caso de resposta 

total a lomustina em seu estudo no Brasil, com cães com linfoma cutâneo.  

 

1.2.6 PROGNÓSTICO 

 

O prognóstico dos linfomas varia e depende de vários fatores, tais como a 

localização da doença, o estágio clínico, a presença ou ausência de sintomas gerais, 

o grau histológico, a imunofenotipagem (células T ou células B), a exposição a 

quimioterapia anterior ou corticosteroides e subsequente desenvolvimento de 

resistência a múltiplas drogas, os processos de morte celular (apoptose) alterados, a 

taxa de proliferação de tumor, a presença de comorbidades ou condições 

paraneoplásicas (VAIL; YOUNG, 2007). 

De modo geral, animais que apresentam linfoma cutâneo epiteliotrópico não 

respondem bem ao tratamento, tendo um mau prognóstico, com sobrevida média 

variando entre cinco a dez meses desde o aparecimento das primeiras lesões 

(MOORE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). O mesmo acontece 

com os animais que apresentam a forma não epiteliotrópica do linfoma, em que a 

eutanásia é realizada em muitos casos, devido à baixa resposta ao tratamento. A 

sobrevida média desde o estabelecimento das primeiras lesões até o óbito é de 

quatro meses nos linfomas não epiteliotrópicos (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et 

al., 2005; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). 
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1.3 RESISTÊNCIA DE CÉLULAS TUMORAIS A MÚLTIPLAS DROGAS 

 

A resistência de células tumorais a fármacos citotóxicos é a maior causa de 

falha da quimioterapia e pode ser definida como a insensibilidade das células 

tumorais a fármacos citotóxicos pela inativação do fármaco ou pela remoção dos 

fármacos do seu citoplasma (LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; LUQMANI, 2008; 

NIERO et al., 2014). 

 Esta resistência, intrínseca ou adquirida, é um reflexo do resultado de 

inúmeras alterações genéticas e epigenéticas nas células cancerígenas (NIERO et 

al, 2014). Entre os mecanismos utilizados pelas células para contornar a 

citotoxicidade dos fármacos estão o metabolismo enzimático do fármaco (por 

exemplo, β-lactamase), a alteração do local alvo para prevenir a ligação ao fármaco 

(por exemplo, metilação do ribossomo), alteração da via metabólica (por exemplo, 

conversão reduzida de ciclofosfamida), aumento do reparo dos danos causados pelo 

fármaco (proteínas de reparo como a O6-metilguanina-DNA metiltransferase) e 

extrusão direta do fármaco da célula, evitando assim que as concentrações 

citotóxicas sejam atingidas (LUQMANI, 2008; NIERO et al., 2014; WONG et al., 

2014; KAMBAYASHI et al., 2015; TOMASZOWSKI; SCHIRRMACHER; KAINA, 

2015).  

 

1.3.1 TRANSPORTADORES ABC 

 

Um dos mecanismos subjacentes da resistência a múltiplas drogas (RMD) é o 

efluxo ativo de drogas por proteínas transportadoras da superfamília ATP-Binding 

Cassette (ABC),  ligadas à membrana celular (LUQMANI, 2008; KUNJACHAN et al., 

2013; NIERO et al., 2014; WONG et al., 2014; JOHNSON; CHEN, 2017).  As 

proteínas de resistência tiveram origem na necessidade evolutiva do organismo de 

se proteger contra componentes tóxicos externos e teve como efeito a presença 

desse tipo de mecanismo de defesa em todas as células (LESLIE; DEELEY; COLE, 

2005; WONG et al., 2014). Assim, a principal função dessas proteínas é deixar a 

concentração do fármaco no meio intracelular abaixo do limiar em que provocaria a 

morte celular (LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; LUQMANI, 2008). 

Os transportadores da família ABC são encontrados em todos os organismos, 

mas a glicoproteína-P humana ABC (Pgp/ABCB1), a proteína associada a 
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resistência a múltiplas drogas-1 (MRP1/ABCC1) e a proteína de resistência ao 

câncer de mama (BCRP/ABCG2) estão entre os mais estudados devido ao seu 

papel no desenvolvimento de RMD no câncer (MEALEY et al., 2003, 2008; 

SCHINKEL; JONKER, 2003; LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; LUQMANI, 2008; 

MEALEY, 2012; KUNJACHAN et al., 2013; NIERO et al., 2014; WONG et al., 2014; 

ZANDVLIET; TESKE; SCHRICKX, 2014). Estas proteínas transportadoras 

compreendem domínios transmembrânicos (TMDs), que são responsáveis pelo 

reconhecimento e transporte de fármacos, e domínios de ligação de nucleotídeos 

citoplasmáticos (NBDs) onde o ATP é hidrolisado (SCHINKEL; JONKER, 2003; 

LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; WONG et al., 2014; JOHNSON; CHEN, 2017).  

 
Figura 1 - Representação esquemática da estrutura molecular dos transportadores ABCC1, ABCB1 e 
ABCG2. 

 
Legenda: ABCC1 – proteína associada à resistência a múltiplas drogas (MRP), ABCB1 – 
glicoproteína-P, ABCG2 – proteína de resistência ao câncer de mama (BCRP). TMD – domínio 
transmembrana, NBD – domínio de ligação de nucleotídeos citoplasmáticos. (FONTE: KUNJACHAN 
et al., 2013) 
 

      A alta expressão destes transportadores ABC tem sido associada à diminuição 

da sensibilidade a agentes citotóxicos, já que elas são responsáveis pelo transporte 

ativo de drogas para o ambiente extracelular, e podem determinar mau prognóstico 

em vários tipos de cânceres nos seres humanos e em cães (SCHINKEL; JONKER, 

2003; LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; MEALEY, 2012; ZANDVLIET; TESKE; 

SCHRICKX, 2014). Em humanos, por exemplo, a superexpressão de Pgp na 
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leucemia mieloide aguda está relacionada com menor taxa de remissão completa 

(TSUJI et al., 2012). 

 A glicoproteína-P é uma proteína de 170 kDa codificada pelo gene ABCB1 

(LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; MARTINEZ et al., 2008; HIFUMI et al., 2010; 

SOKOŁOWSKA et al., 2015) e está normalmente expressa em muitos tecidos 

humanos e caninos, incluindo glândulas adrenais, rim, fígado, intestino, placenta, 

barreira hematoencefálica, pulmão e células do sangue periférico (GINN, 1996; 

LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; BRENN et al., 2008). Ela é responsável pela 

extrusão de quimioterápicos hidrofóbicos do interior da célula, como a doxorrubicina, 

mitoxantrona, vimblastina, vincristina, paclitaxel , actinomicina D e corticosteroides 

(LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; BRENN et al., 2008; MARTINEZ et al., 2008; 

HIFUMI et al., 2010).  

 A expressão da Pgp já foi relatada em muitos tumores caninos (GINN, 1996; 

HIFUMI et al. 2010; LEE, 2007, MIYOSHI et al, 2002).  

 Os linfomas também apresentam expressão de Pgp (GINN, 1996; LEE et al., 

1996; VAN HASELEN et al., 1999; JILLELLA et al., 2000; OHSAWA et al., 2005; 

REZENDE, 2005; SAGLAM; HAYRAN; UNER, 2008; RODRIGUES, 2010; 

DHALIWAL et al., 2013; ZANDVLIET et al., 2015; SOKOŁOWSKA et al., 2015). Em 

humanos, estudos encontraram expressão desse transportador ABC em linfomas de 

grandes células anaplásicas e em linfomas de células T/NK (SAGLAM; HAYRAN; 

UNER, 2008). Ohsawa et al. (2005) encontraram expressão de glicoproteína-P em 

37% dos casos dos linfomas de células B estudados, além disso, observaram uma 

correlação positiva entre a expressão dessa proteína e menor taxa de remissão 

completa. 

 Em cães, Lee et al. (1996) analisaram a expressão de Pgp nos linfomas e 

encontraram 67% dos tumores estudados negativos para essa proteína, 15,5% dos 

tumores tinham de 10 a 50% de células marcadas e 17,5% tinham mais de 50% de 

linfócitos malignos expressando Pgp. Observaram ainda uma menor duração da 

primeira remissão e uma menor sobrevida nos animais que tinham mais de 50% de 

células marcadas. Dhaliwal et al (2013) também estudaram diversos tipos de 

linfomas em cães e constataram a expressão de Pgp em 80% dos casos estudados, 

contudo, não verificaram nenhuma relação com a sobrevida desses animais. 

Sokolowska et al. (2015) encontraram 32% dos casos dos linfomas caninos de 

células B com expressão de glicoproteína-P em até 10% das células neoplásicas, 
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8% dos casos tiveram de 10-50% de células marcadas e 20% tiveram mais de 50% 

de células marcadas. Dos únicos dois casos de linfomas de células T estudados por 

esses pesquisadores, um não apresentou expressão de Pgp e outro tinha até 10% 

de células marcadas. Rezende (2005) relatou alta frequência na expressão de 

ABCB1 em cães com linfoma multicêntrico ao diagnóstico e o aumento de sua 

expressão na recidiva. Em um estudo com RNAm, Zandvliet et al. (2015) não 

observaram relação entre o aumento de expressão da ABCB1 e a falha no 

tratamento devido à resistência a múltiplas drogas em cães, mesmo resultado 

observado por Rodrigues (2010).  

 Com relação aos linfomas cutâneos, van Haselen et al. (1999) encontraram 

expressão  fraca de Pgp (até 5% de linfócitos marcados) em apenas um dos 14 

casos de micose fungoide  humanos estudados; nos linfomas cutâneos periféricos 

de células T, três dos sete CD30- e um dos três CD30+ eram positivos para Pgp (de 

5 a 50% de células marcadas) e nenhum teve forte marcação para essa proteína 

(mais de 50% de células marcadas); nos linfomas cutâneos de células B, dois dos 

oito casos estudados eram positivos para glicoproteína-P (de 5 a 50% de células 

marcadas). Em um estudo de 2000, Jillella et al. observaram que 72% dos linfomas 

cutâneos humanos de células T expressaram Pgp. Em 2013, Duarte avaliou a 

expressão gênica do ABCB1 nos linfomas cutâneos caninos e verificou que, apesar 

de haver algum nível de expressão, esta não se relacionou com o prognóstico 

desses animais. 

A MRP1-ABCC1 é uma proteína transportadora da família ABC de 190 KDa 

codificada pelo gene ABCC1 (LAUTIER et al., 1996; MA et al., 2002; SCHINKEL; 

JONKER, 2003; LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; PAWŁOWSKI et al., 2013) e está 

expressa em diferentes tecidos humanos, tais como pulmão, testículos, rins, 

músculo esquelético, fígado, bexiga e baço (KRISHNA; MAYER, 2000; LESLIE; 

DEELEY; COLE, 2005) e em muitas neoplasias como carcinomas pulmonar, 

mamário, de bexiga, estômago, próstata e tireóide, glioma, retinoma, leucemia 

mielóide aguda e linfoma (DEELEY; COLE, 1997; MA et al., 2002; GREAVES et al., 

2012; NIERO et al., 2014). 

Esse transportador foi primeiro identificado em uma linhagem de células 

humanas altamente resistentes a doxorrubicina e, depois, percebeu-se que ele 

confere também resistência a muitas outras drogas como vincristina, vimblastina, 

epirrubicina, mitoxantrano, clorambucil e ciclofosfamida (LAUTIER et al., 1996; 
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SCHINKEL; JONKER, 2003). Diferente da Pgp, a MRP transporta principalmente 

substâncias conjugadas com a glutationa, ou seja, a eficiência desse transportador 

depende do fornecimento de glutationa para a célula (LAUTIER et al., 1996; 

SCHINKEL; JONKER, 2003; LESLIE; DEELEY; COLE, 2005). Em um estudo in vitro 

utilizando células tumorais mamárias caninas, Pawloswki et al, 2013, demonstraram 

que a superexpressão desta proteína se relaciona com a resistência a vimblastina e 

cisplatina. Já Ma et al, 2002, também em um estudo in vitro, demonstraram que a 

ABCC1 canina, diferente da humana, confere resistência a alcaloides da vinca e não 

à doxorrubicina.  

Entre as neoplasias caninas, há estudos da expressão de MRP nos 

carcinomas pulmonares (HIFUMI et al., 2010), carcinoma de células de transição 

(LEE et al., 2007) e mastocitomas grau I e II (MIYOSHI et al., 2002) e nos linfomas 

(REZENDE, 2005; RODRIGUES, 2010; ZANDVLIET et al., 2015) 

Nos linfomas humanos de células T/NK, Saglam, Hayran e Uner (2008) 

observaram que 72% dos pacientes expressaram MRP e que metade desses 

apresentaram uma forte marcação com mais de 20% das células marcadas. Ohsawa 

et al. (2004) também verificaram que a expressão de MRP nos linfomas humanos 

está relacionada com baixa resposta à quimioterapia, pois as pessoas que tiveram 

expressão dessa proteína tiveram menores taxas de remissão completa da doença. 

Entretanto, Güntüz et al. (2012) em seu estudo sobre a expressão gênica de MRP 

nos linfomas humanos não conseguiram correlacionar a expressão dessa proteína 

com a resposta ao tratamento e a sobrevida dos pacientes. Filipits et al. (2010) 

observaram que a expressão gênica de MRP não foi diferente nos humanos com 

linfoma difuso de grandes células B antes e após tratamento quimioterápico e, 

portanto, não influencia a resposta ao tratamento e na sobrevida desses pacientes 

Rezende (2005) relatou alta frequência na expressão de ABCC1 em cães 

com linfoma multicêntrico ao diagnóstico e o aumento de sua expressão na recidiva. 

Esses resultados, entretanto, não corroboram com os de outros autores. Em um 

estudo longitudinal sobre a expressão de proteínas de resistência em linfomas 

multicêntricos de cães, Zandvliet et al. (2015) encontraram uma diminuição na 

expressão de RNAm de MRP nesses animais, mesmo resultado encontrado por 

Rodrigues (2010). Tomiyasu et al. (2010) não observaram diferenças na expressão 

gênica da MRP nos linfomas caninos antes e após o tratamento.  
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Nos linfomas cutâneos humanos, van Haselen et al. (1999) observaram que 

seis dos 14 casos de micose fungoide estudados tinham de 5 a 50% de linfócitos 

malignos marcados para MRP e sete dos 14 casos de micose fungoide tinham mais 

de 50% de células marcadas, isso tanto para as lesões iniciais em placa como para 

o estágio de tumor. Além disso, tumores com fenótipo CD4-/CD8- tiveram mais 

células marcadas para MRP do que os tumores com fenótipo CD4+/CD8-. E ainda 

metade dos casos de micose fungoide tiveram um aumento na expressão de MRP 

pós tratamento. Nos casos estudados por esses pesquisadores, tanto os linfomas 

cutâneos de células T periféricos CD30+ e CD30- quanto os linfomas cutâneos de 

células B tiveram uma expressão de MRP menor do que os casos de micose 

fungoide. 

A BCRP-ABCG2 (proteína de resistência do câncer de mama) é o 

transportador ABC codificado pelo gene ABCG2 (SCHINKEL; JONKER, 2003; 

LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; MEALEY, 2012) e recebeu esse nome por ter sido 

isolada pela primeira vez em uma linhagem de células de câncer de mama 

(SCHINKEL; JONKER, 2003; LESLIE; DEELEY; COLE, 2005). Está normalmente 

expressa em uma variedade de tecidos incluindo o fígado, epitélio intestinal, 

placenta, barreira hematoencefálica, células-tronco hematopoiéticas, eritrócitos e 

tecido mamário (SCHINKEL; JONKER, 2003; LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; 

MEALEY, 2012). 

 Como outros transportadores ABC, a ABCG2 bombeia substratos como  o 

metotrexato, os inibidores de tirosinaquinase, doxorrubicina e mitoxantrona do 

citoplasma para fora da célula (LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; MEALEY, 2012; 

NOGUCHI; KATAYAMA; SUGIMOTO, 2014). Ela também está expressa em 

diversos tipos de tumores como carcinoma mamário (NOWAK; MADEJ; DZIEGIEL, 

2009; PAWŁOWSKI et al., 2013; LEVI et al., 2016), carcinoma pulmonar (VESEL et 

al., 2017), carcinoma renal (WANG et al., 2017), carcinoma hepatocelular (TANDIA 

et al., 2017) e linfomas (SAGLAM; HAYRAN; UNER, 2008; SZCZURASZEK et al., 

2009; RODRIGUES, 2010; TOMIYASU et al., 2010; CAMPA et al., 2012; 

ZANDVLIET et al., 2015) 

Saglam, Hayran e Uner (2008) verificaram que nos linfomas humanos de 

células T/NK, a BCRP estava expressa em 78% dos casos e esta pode ser uma 

característica intrínseca desses linfomas. Szczuraszek et al. (2009) observaram em 

seu estudo em humanos que houve a expressão da BCRP em 96% dos casos de 
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linfoma não-Hodgkin estudados e a localização da proteína é na membrana 

plasmática das células tumorais, além disso, os pacientes com maiores expressões 

de BCRP tiveram um menor tempo sem progressão da doença (até 30 meses), 

indicando que este pode ser um indicador prognóstico.  

Em cães, Rodrigues (2010) encontrou um aumento médio de 2,05 vezes na 

expressão do gene ABCG2 no momento do diagnóstico do linfoma multicêntrico 

canino quando comparado a linfonodos normais, contudo esse aumento não teve 

relação com o tempo de remissão e de sobrevida dos animais. Zandvliet et al. (2015) 

também encontraram um aumento na expressão gênica da BCRP sem que isso 

influenciasse a resposta ao tratamento e a sobrevida. Tomiyasu et al. (2010) não 

observaram diferenças na expressão gênica de ABCG2 antes e após o tratamento 

dos linfomas caninos. 

 

1.3.2 PROTEÍNA DE RESISTÊNCIA PULMONAR 

 

Além dos transportadores ABC, a proteína de resistência pulmonar (LRP) está 

associada com o mecanismo RMD (IZQUIERDO et al., 1996a, 1996b; MOSSINK et 

al., 2003; VAN ZON et al., 2003; PÉREZ-TOMÁS, 2006). A LRP é conhecida como a 

principal proteína vault humana, tendo sido identificada pela primeira vez em uma 

linhagem de células de câncer pulmonar resistentes a doxorrubicina, mas que não 

expressavam a glicoproteína-P (IZQUIERDO et al., 1996a, 1996b; MOSSINK et al., 

2003; VAN ZON et al., 2003; PÉREZ-TOMÁS, 2006).  

Vaults são partículas de ribonucleoproteína complexas localizadas 

principalmente no citoplasma e membrana nuclear (IZQUIERDO et al., 1996a, 

1996b; MOSSINK et al., 2003; VAN ZON et al., 2003; PÉREZ-TOMÁS, 2006). Sua 

função ainda é desconhecida, mas por estarem altamente expressas em tecidos em 

que há exposição constante a xenobióticos como o epitélio brônquico, o córtex da 

glândula adrenal e em macrófagos, acredita-se que essas vaults desempenham 

algum tipo de função no transporte dessas substâncias do meio intracelular para o 

extracelular (IZQUIERDO et al., 1996a, 1996b; MOSSINK et al., 2003; VAN ZON et 

al., 2003; PÉREZ-TOMÁS, 2006). Outros tecidos que expressam as vaults são os 

rins, esôfago, estômago, pâncreas, intestino delgado (IZQUIERDO et al., 1996a) 
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Figura 2 - Modelo esquemático da estrutura molecular da vault. 

 
(Fonte: IZQUIERDO et al., 1996b) 

 

 O papel das vaults na resistência a múltiplas drogas não é bem definido, mas 

elas podem estar envolvidas de três diferentes maneiras: podem mediar a 

resistência a múltiplas drogas transportando-as para fora do núcleo, para as bombas 

de transporte transmembrana (como os transportadores ABC, por exemplo), ou para 

as vesículas de exocitose (IZQUIERDO et al., 1996a, 1996b; MOSSINK et al., 2003; 

VAN ZON et al., 2003; PÉREZ-TOMÁS, 2006).  Entre os agentes citotóxicos 

substratos da LRP estão a doxorrubicina, mitoxantrona, metotrexato, vincristina e 

cisplatina (MOSSINK et al., 2003). 

A LRP está superexpressa principalmente em tumores sólidos como 

carcinoma colorretal, pancreático, renal, endometrial, pulmonar, ovariano e 

esofágico (IZQUIERDO et al., 1996a; HIFUMI et al., 2010; QIANG et al., 2013; 

HUANG et al., 2016) e nas neoplasias hematológicas como a leucemia linfoblástica 

aguda infantil, leucemia mieloide aguda e os linfomas (FILIPITS et al., 2000; 

SONNEVELD, 2000; CHAUNCEY, 2001; REZENDE, 2005; SAGLAM; HAYRAN; 

UNER, 2008; TOMIYASU et al., 2010; TSUJI et al., 2012; MAXWELL; MOUSAVI-

FARD, 2013; BHATIA et al., 2015).  

A regulação positiva da LRP está associada a linfomas mais agressivos e 

menor taxa de resposta à quimioterapia (MAXWELL; MOUSAVI-FARD, 2013). 

Filipits et al., 2000, observaram que os pacientes com linfoma difuso de grandes 

células B que expressaram LRP (mais de 10% de células marcadas) tiveram menor 

taxa de resposta e menor sobrevida, mesmo resultado obtido por Ohsawa et al. 

(2005). Saglam, Hayram e Uner (2008), entretanto, não verificaram relação com a 

expressão de LRP e a sobrevida dos pacientes humanos com linfomas de células 

T/NK, mesma observação feita por Gündüz et al. em linfomas Hodgkin e não-
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Hodgkin (2012). Rezende (2005), entretanto, relatou alta frequência na expressão de 

LRP em cães com linfoma multicêntrico ao diagnóstico e o aumento de sua 

expressão na recidiva. 

Nos linfomas cutâneos, Van Haselen encontraram expressão de LRP em 

apenas um caso de micose fungoide com fenótipo CD4+/CD8- e um caso de linfoma 

cutâneo periférico de células T CD30+. Não houve mudança no perfil de marcação 

após o tratamento.  
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2  OBJETIVOS 

 

Considerando a importância dos linfomas cutâneos caninos na rotina clínica e as 

poucas pesquisas relacionados ao tema no Brasil, foram objetivos deste estudo. 

 

- Caracterizar os linfomas cutâneos quanto às manifestações clínicas, 

histopatologia (epiteliotropismo), imunofenotipagem (linfócitos T ou B) e 

proliferaçãoo celular por meio de Ki67. 

- Avaliar por meio de imunoistoquímica, a expressão de marcadores de 

resistência a múltiplas drogas ABCB1, ABCC1, ABCG2 e LRP, correlacionando-os, 

se possível, ao epiteliotropismo, ao imunofenótipo, à resposta ao tratamento e ao 

tempo de sobrevida do animal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Trata-se de um estudo retrospectivo em que foram avaliados 21 casos de 

cães com linfoma cutâneo, com diagnóstico histopatológico firmado em material 

proveniente de biópsia excisional ou com punch e sem distinção etária, sexual ou 

racial. Os casos foram atendidos entre os anos de 2010 e 2016 em três Instituições 

distintas: Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, Estima Hospital Veterinário (Taubaté – SP) e Oncocane 

(São Paulo – SP). 

Os dados clínicos e de sobrevida dos animais foram obtidos pelo 

levantamento de prontuários, entretanto, devido à dificuldade de acesso a alguns 

prontuários, de contato com alguns tutores e à falta de informação, apenas 14 

animais tiveram esses dados incluídos no estudo. Foram analisados os tipos de 

lesão (eritema, pápulas, nódulos, tumores, alopecia), o local e o número de lesões 

no momento do diagnóstico, o tipo de tratamento e o protocolo quimioterápico 

instituído, além da resposta ao tratamento e o histórico prévio de dermatopatia. 

Também foram obtidos dados de exames laboratoriais como hemograma e perfil 

bioquímico (uréia, creatinina, fosfatase alcalina, alanina transferase, albumina e 

proteína total) no momento do diagnóstico. O tempo de sobrevida foi determinado a 

partir do diagnóstico de linfoma até o óbito ou eutanásia. 

O mesmo material obtido por biopsia e utilizado para o diagnóstico foi 

separado para as provas imunoistoquímicas realizadas no LAPMOL (Laboratório de 

Patologia Morfológica e Molecular) do Departamento de Patologia – VPT, da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ/USP).  

As amostras emblocadas em parafina foram seccionadas em cortes de 5µm, 

apostas em lâminas silanizadas e submetidas às provas específicas de 

imunoistoquímica para imunofenotipagem (CD3, CD20), proliferação celular (Ki67) e 

expressão dos marcadores de proteínas de resistência a múltiplas drogas (ABCB1, 

ABCC1, LRP e ABCG2).  
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TËCNICA DE IMUNOISTOQUÍMICA 

 

A desparafinização e hidratação das amostras em lâminas silanizadas foi feita 

com banhos de 5 minutos em xilol, xilol mais álcool, álcool 100%, álcool 95% e 

álcool 70%. Na sequência, as lâminas foram lavadas em água corrente e água 

destilada. 

  Para a recuperação antigênica, as lâminas foram mergulhadas em solução 

tampão indicada para cada tipo de anticorpo e colocadas na panela de pressão por 

20 minutos. Ao término desse período, as lâminas foram lavadas em água corrente e 

água destilada.  

A seguir, para o bloqueio da peroxidase endógena, as lâminas foram 

colocadas em solução de peróxido de hidrogênio a 6% por 30 minutos. Foram, 

então, lavadas em água corrente, água destilada e em tampão de lavagem TBST 

(solução Tris salina tamponada com tween 20 - Spring Bioscience®). Foi então, 

aplicada uma gota (volume suficiente para cobrir o corte) do reagente Hydrogen 

Peroxidase Block (Spring Bioscience® – Código DHP-125) e as lâminas foram 

incubadas por 10 minutos em temperatura ambiente. 

O excesso de reagente foi retirado e o anticorpo foi diluído (ScyTek 

Laboratories, Inc –Código  ATG 125), de acordo com a titulação especificada no 

quadro 4. As lâminas foram então incubadas por 60 minutos em estufa a 25°C. Para 

o marcador MRP- ABCC1, a incubação foi overnight por 18 horas, em temperatura 

de 4°C. Após esse período, o excesso de reagente foi removido e as lâminas foram 

lavadas novamente com TBST.  

 

Quadro 2 - Marcadores analisados pela técnica de imunoistoquímica, com os respectivos anticorpos, 
diluição e tampão utilizado. 
 
Marcador Anticorpo Diluição Tampão 

CD3 anticorpo policlonal de coelho  anti-CD3 (DAKO, Carpinteria, CA, 

USA) 

1:3000 Tris-

EDTA 

CD20 anticorpo policlonal de coelho anti-CD20 (Spring Bioscience CA-

USA) 

1:2000 Tris-

EDTA 

ABCB1 anticorpo monoclonal de camundongo anti-glicoproteína P (C494; 

Enzo Life Sciences, New York, USA) 

1:200 Tris-

EDTA 

LRP anticorpo monoclonal de camundongo anti-LRP (1014; Santa 

Cruz Biotechnology, Inc., CA, USA) 

1:100 Tris-

EDTA 
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ABCC1 anticorpo policlonal de cabra anti-MRP (MRP1 - C20; Santa Cruz 

Biotechnology Inc, CA, USA) 

1:50 Tris-

EDTA 

ABCG2 anticorpo monoclonal de camundongo anti-BCRP (BXP-21; Santa 

Cruz Biotechnology Inc., CA, USA) 

1:100 Tris-

EDTA 

Ki67 anticorpo monoclonal de camundongo anti-KI67 (clone MIB-1; 

DAKO, Carpinteria, CA, USA) 

1:50 Tris-

EDTA 

 

Para o sistema de visualização, foram utilizados dois reagentes. O primeiro 

reagente Polimero Reveal Complement (Spring Bioscience®– Código DCMT-125) foi 

aplicado nas lâminas por 10 minutos em temperatura ambiente. Após esse período, 

o excesso de reagente foi retirado, sendo aplicado o segundo reagente: Reveal HRP 

Conjugate HRP (Spring Bioscience®– Código DHRR-125) por 15 minutos, também 

em temperatura ambiente. As lâminas foram, então, lavadas com tampão de 

lavagem TBST. A revelação foi feita com diaminobenzidina (DAB) usando DAB 

Chromogen (Spring Bioscience® - Cód. DABC-004) diluído em Spring Bioscience®- 

DAB Substrate Código DABS-125. A solução foi aplicada nas lâminas e elas foram 

incubadas por 5 minutos em temperatura ambiente. Na sequência foram lavadas em 

água corrente e água destilada para a contra-coloração com hematoxilina (Merck®). 

A desidratação dos cortes foi feita com banhos rápidos de álcool 70%, álcool 95%, 

álcool 100%, xilol mais álcool e xilol. As lâminas foram montadas utilizando-se 

Permount diluído em xilol. 

 

TÉCNICA DE IMUNOISTOQUÍMICA PARA Ki67 

 

A reação de desparafinização e hidratação das amostras cortadas em lâminas 

de microscopia previamente silanizadas, foi realizada com o uso de xilol e álcool 

(xilol I por 5 minutos – xilol II por 5 minutos – xilol mais álcool por 5 minutos – álcool 

100% I por 5 minutos – álcool 100% II por 5 minutos – álcool 95% por 5 minutos - 

álcool 70% por 5 minutos, respectivamente). Após essa etapa, as lâminas foram 

lavadas em água corrente (5 minutos) e água destilada (5 minutos) e foi realizada a 

recuperação antigênica (desmascaramento) em panela de pressão com o uso de 

tampão específico para o anticorpo.  

O procedimento de lavagens foi repetido e, então, foi realizado o bloqueio da 

peroxidase endógena por meio de peróxido de hidrogênio a 6% por 30 minutos, em 

ambiente protegido da luz. Procedeu-se novamente com as lavagens em água 

(Continuação) 
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corrente e destilada, acrescidas de três lavagens em PBS com tween 20x (solução 

salina tamponada com fosfato) por 5 minutos e, então, foi aplicado o anticorpo 

primário diluído no título especificado no quadro 4, por sobre o material, por 30 

minutos a 37°C e por 18 horas a 4°C em câmara úmida e escura.  

Após o overnight, foi realizada a lavagem das lâminas com PBS por três 

ciclos e aplicou-se o anticorpo secundário polímero Super Picture e incubou-se em 

câmara úmida a 37°C por 30 minutos. Foram realizadas mais três lavagens das 

lâminas com solução PBS com tween 20x e procedeu-se com a aplicação do 

substrato 3,3’ DAB durante 5 minutos, protegido da luz, a 37°C, sendo realizada 

novamente a lavagem das lâminas em água corrente (5 minutos) e água destilada (5 

minutos). Após esta etapa, as lâminas foram contra-coradas com hematoxilina e 

desidratadas com banhos rápidos de álcool 70%, álcool 95%, álcool 100%, xilol mais 

álcool e xilol. As lâminas foram montadas utilizando-se Permount diluído em xilol. 

 

LEITURA E ANÁLISE DAS LÂMINAS DE IMUNOISTOQUÍMICA 

 

As lâminas foram analisadas em microscópio óptico por dois avaliadores e, 

caso houvesse discrepância nas avaliações, um terceiro avaliador era consultado. A 

imunofenotipagem foi determinada de acordo com a predominância de marcação 

(mais de 50% de celuladas marcadas) dos anticorpos CD3 ou CD20. 

A análise das proteínas de resistência ABCB1 (glicoproteína-P) e LRP foi 

semiquantitativa. A expressão desses marcadores foi determinada observando a 

lâmina em microscópio óptico com aumento de 40x, estimando-se a porcentagem de 

células marcadas. Foram consideradas positivas as amostras que tinham mais de 

10% de células expressando o marcador. As amostras com até 50% de células 

marcadas foram classificadas como expressando a proteína e as com mais de 50% 

foram classificadas como alta expressão da proteína. 

 A análise de ABCC1-MRP e ABCG2- BCRP também foi semiquantitativa e, 

nesse caso, foi determinada a intensidade de marcação em microscópio óptico com 

aumento de 40x. As amostras foram classificadas em 0 (sem marcação), 1 

(intensidade de marcação fraca), 2 (intensidade de marcação média) e 3 

(intensidade de marcação forte). 

Para o índice de proliferação Ki67, as lâminas foram avaliadas em 

microscópio óptico e determinados os campos em que havia maior expressão do 
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marcador. Esses campos foram fotografados com o software Zen Imaging Software 

(versão 2.3 - Zeiss®) e 1000 células foram contadas com o auxílio programa Image-

Pro Plus® (versão 4.5.0.29 para Windows® - Media Cybernetics, Inc.), 

determinando, assim, a porcentagem de células que expressaram o marcador. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para a correlação entre a expressão das proteínas de resistência, proliferação 

celular, imunofenótipo, tipo histológico e sobrevida, foram utilizadas, inicialmente, 

estatística descritiva e análise da distribuição dos dados quanto à normalidade. 

Como os dados não apresentaram distribuição normal foi adotado um teste não 

paramétrico - Correlação de Spearman. 

A expressão das proteínas de resistência e proliferação celular foram 

comparadas entre os grupos de linfoma epiteliotrópico e não-epiteliotrópico e como 

os dados não apresentavam distribuição normal, a comparação de medianas foi 

realizada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

As análises foram realizadas pelo programa GraphPad Prism6 (versão 6.01 

para Windows® - GraphPad Software, Inc.). Para todas as análises foi adotado um 

nível de significância inferior a 5% (p< 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

3       RESULTADOS 

 

Dos 21 animais com linfoma cutâneo incluídos neste estudo, 11 eram fêmeas 

e dez eram machos. A mediana de idade foi de 10 anos (variando de 1 a 16 anos), 

seis animais não tinham raça definida (SRD), cinco eram Cocker Spaniel, quatro 

Labrador Retriever, dois eram Golden Retriever e o restante eram das raças Basset 

Hound, Boxer, Poodle e Scottish Terrier. Oito casos foram classificados 

histopatologicamente como linfoma epiteliotrópico, 11 casos como linfoma não 

epiteliotrópico, um caso não teve definido o epiteliotropismo e foi classificado apenas 

como linfoma, enquanto outro foi classificado apenas como neoplasia de células 

redondas. Em 12 dos 21 casos foi possível obter dados de sobrevida, cuja mediana 

foi de 4,5 meses (5 dias a 12 meses). Apenas um animal apresentou histórico clínico 

de dermatite atópica anterior ao linfoma. 

Entre os 11 casos de linfoma não-epiteliotrópico, seis animais eram fêmeas e 

cinco eram machos. A mediana de idade dos animais ao diagnóstico foi de 9 anos 

(variando de 1 a 14 anos), quatro animais não tinham raça definida, dois eram 

Cocker Spaniel, dois Golden Retriever, um Labrador Retriever e um  Poodle. Foram 

obtidos dados de sobrevida de seis animais, sendo que a mediana foi de 4 meses (5 

dias a 12 meses). Entre os oito casos de linfoma epiteliotrópico, cinco animais eram 

machos e três eram fêmeas. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 10 anos (8 a 

16 anos), três animais eram da raça Labrador Retriever, dois animais eram Cocker 

Spaniel, um animal não tinha raça definida, um era Basset Hound e o outro Scottish 

Terrier. Os dados de sobrevida foram obtidos de cinco animais, sendo que a 

mediana de sobrevida foi de 4 meses (2 a 8 meses). Não houve diferença 

significativa na mediana de sobrevida e de idade ao diagnóstico nos animais com 

linfoma epiteliotrópico e não-epiteliotrópico (p=0,9848 e p=0,4507, respectivamente).  

O caso classificado histologicamente apenas como linfoma era de uma fêmea 

sem raça definida de 5 anos e sua sobrevida foi de 4 meses. O caso classificado 

histopatologicamente como neoplasia de células redondas era de uma fêmea da 

raça Cocker Spaniel de 10 anos de idade, seus dados de sobrevida não foram 

obtidos. 
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Fonte: (ALVES, 2017). 
 

Os dados clínicos foram obtidos de quinze animais. Os sete animais com 

linfoma epiteliotrópico, dos quais foi possível acesso ao prontuário, apresentaram 

lesões cutâneas generalizadas, principalmente na forma de nódulos ulcerados. Em 

um caso, as lesões eram pápulas e um outro animal apresentava eritema, 

despigmentação e lesões alopécicas circulares. As lesões foram encontradas mais 

frequentemente em região dorsal e ventral, e menos comumente em face, com 

apenas três casos apresentando lesão nessa região. 

 Cinco dos seis animais diagnosticados com linfoma não epiteliotrópico 

apresentavam lesões cutâneas generalizadas na forma de nódulos ulcerados nas 

regiões dorsal e ventral. Um animal apresentou um único nódulo ulcerado em plano 

nasal. O animal que não teve o epiteliotropismo do linfoma definido tinha nódulos 

cutâneos ulcerados generalizados em região dorsal e ventral. O animal com 

diagnóstico histopatológico de neoplasia de células redondas apresentava nódulos 

cutâneos ulcerados em região ventral, de face e de língua. 

 Todos os animais com diagnóstico de linfoma epiteliotrópico foram 

submetidos à quimioterapia antineoplásica, cinco deles tiveram como primeira 

escolha o protocolo quimioterápico com lomustina, dois animais tiveram o protocolo 

CHOP modificado pela Universidade Madison-Wisconsin, pela indisponibilidade da 

lomustina no mercado no momento do diagnóstico. Seis dos sete animais tiveram 
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Gráfico 1  - Distribuição dos dados de sobrevida dos animais com linfoma epiteliotrópico e não-
epiteliotrópico. 
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resposta parcial ao tratamento, um único animal tratado apenas com lomustina não 

respondeu ao tratamento e sua sobrevida foi de dois meses. 

 Dos animais com linfoma não epiteliotrópico, quatro receberam quimioterapia 

antineoplásica com lomustina como protocolo de primeira escolha e todos tiveram 

resposta parcial ao tratamento. Outros dois animais não receberam nenhum tipo de 

tratamento quimioterápico, um deles teve uma sobrevida menor do que um mês e o 

outro animal não se pode acessar os dados de sobrevida. 

 Do animal com diagnóstico histopalógico de linfoma, o tratamento instituído foi 

a quimioterapia antineoplásica com lomustina e L-asparaginase, sendo que a 

resposta ao tratamento foi parcial nesse caso. Quanto ao animal com diagnóstico de 

neoplasia de células redondas, não se teve acesso ao tratamento instituído. Os 

dados laboratoriais dos animais encontram-se no Anexo 1. 

 

3.1 RESULTADOS DA IMUNOFENOTIPAGEM – EXPRESSÃO DE CD3 E 

CD20. 

 

 Para a análise dos marcadores de imunofenotipagem CD3 e CD20, os 

marcadores foram considerados expressos quando, comparando as lâminas, um 

marcador mostrava-se predominante em relação ao outro. Assim, dos 21 linfomas 

cutâneos estudados, 16 tinham imunofenótipo CD3+CD20-, três eram CD3-CD20+ e 

dois eram CD3+CD20+. 

 

Figura 3 - Fotomicrografia de expressão de CD3 e CD20 em linfoma cutâneo - 
imunofenótipo CD3+CD20-. 

      
Legenda: Aumento de 5x. (A) Expressão de CD3. (B) Expressão de CD20. Fonte: (ALVES, 2017). 
 
 
 

A B 
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Figura 4 - Fotomicrografia da expressão de CD3 e CD20 em linfoma cutâneo – imunofenótipo CD3-

CD20+. 

      
Legenda: Aumento de 5x. (A) Expressão de CD3. (B) Expressão de CD20. Fonte: (ALVES, 2017). 
 

 

Figura 5 - Fotomicrografia da expressão de CD3 e CD20 em linfoma cutâneo – imunofenótipo 
CD3+CD20+. 

      
Legenda: Aumento de 5x. (A) Expressão de CD3. (B) Expressão de CD20. Fonte: (ALVES, 2017). 
 

 Entre os linfomas epiteliotrópicos, seis apresentaram imunofenótipo 

CD3+CD20-, um apresentava imunofenótipo CD3-CD20+ e outro apresentava 

CD3+CD20+. Nos linfomas não epiteliotrópicos, nove animais apresentavam 

imunofenótipo CD3+CD20-, um apresentava imunofenótipo CD3-CD20+ e outro 

apresentava CD3+CD20+. O caso classificado apenas como linfoma tinha 

imunofenótipo CD3+CD20- e a neoplasia de células redondas apresentava 

imunofenótipo CD3-CD20+. 

 
 

 
 

 

A B 
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Gráfico 2 - Distribuição do número de animais com imunofenótipo CD3+CD20-, CD3-CD20+, 
CD3+CD20+ entre os linfomas epiteliotrópicos e não epiteliotrópicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ALVES, 2017) 

 

3.2 ÍNDICE DE PROLIFERAÇÃO CELULAR – EXPRESSÃO DE KI67. 

 
A marcação do índice de proliferação celular Ki67 teve mediana de 31% 

(variando de 9,2 a 88,7%) das células neoplásicas dos linfomas cutâneos. Os 

linfomas epiteliotrópicos tiveram mediana de células marcadas de 28,2% (variando 

de 9,2 a 38,5%), sendo que três casos tiveram baixa expressão de Ki67 (<20%) e 

cinco casos tiveram média expressão do marcador (21 a 50%). Os linfomas não-

epiteliotrópicos tiveram mediana de expressão de Ki67 de 41,2% (14,5 a 88,7%), 

sendo que quatro animais tiveram baixa expressão de Ki67 (<20%), três animais 

tiveram média expressão (21 a 50%) e quatro animais tiveram alta expressão do 

marcador (>50%).  
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Figura 6 - Fotomicrografia das diferentes expressões do marcador de proliferação celular Ki67 nos 
linfomas cutâneos. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Aumento de 40x. (A) baixa expressão de Ki67 (até 20% de células marcadas), (B) média 
expressão de Ki67 (de 20 a 50% de células marcadas), (C) alta expressão de Ki67 (mais de 50% de 
células marcadas). Fonte: (ALVES, 2017). 

 

Não houve diferença significante na expressão de Ki67 entre os linfomas 

epiteliotrópicos e não epiteliotrópicos. O caso categorizado apenas como linfoma T 

teve 65,1% de células marcadas e o animal com neoplasia de células redondas 

(linfoma B) teve 31% de expressão de Ki67. Não houve correlação entre a 

expressão de Ki67 e a sobrevida dos animais (r= -0,1799 e p= 0,5505). 
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Gráfico 3 - Distribuição da porcentagem de células marcadas para Ki67 nos linfomas epiteliotrópico e 
não-epiteliotrópico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (ALVES, 2017) 
 
 
 
Gráfico 4 - Dispersão da porcentagem de células marcadas para Ki67 de acordo com a sobrevida dos 
animais (meses). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ALVES, 2017). 
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3.3 EXPRESSÃO DOS MARCADORES DE PROTEÍNAS DE RESISTÊNCIA – 

ABCB1, ABCC1, ABCG2 E LRP. 

 

 Para as expressões de Pgp (ABCB1) e LRP, foram consideradas positivas as 

amostras com mais de 10% de células marcadas; sendo assim, todas as amostras 

analisadas foram positivas para LRP e 19 das 21 amostras (90,5%) foram positivas 

para a Pgp. Para a marcação de MRP (ABCC1) e BCRP (ABCG2), a análise foi feita 

por intensidade de marcação. Dessa maneira, quatro amostras apresentaram 

marcação positiva para ABCC1 e cinco foram positivas para ABCG2.  

Apenas um animal apresentou expressão dos quatro marcadores de 

resistência, seis animais apresentaram expressão de três proteínas de resistência, 

13 animais apresentaram marcação de duas proteínas de resistência e um animal 

teve expressão de uma única proteína de resistência. 

 A mediana de expressão de ABCB1 (Pgp) nos linfomas cutâneos foi de 40% 

(10 a 90%) de células marcadas, sendo que 14 animais apresentaram até 50% de 

células marcadas e cinco animais apresentaram mais de 50% de células marcadas. 

Entre os linfomas epiteliotrópicos, a mediana de marcação foi de 25% (10 a 40%) e 

entre os não-epiteliotrópicos, a mediana foi de 50% (20 a 90%). 

 

 
Figura 7 – Fotomicrografia das diferentes expressões de ABCB1 no linfoma cutâneo de cães. 

      
Legenda: (A) amostra apresentando baixa expressão de ABCB1 (de 10 a 50% de células marcadas. 
(B) amostra apresentando alta expressão de ABCB1 (mais de 50% de células marcadas). Fonte: 
(ALVES, 2017). 
 

        Nenhuma amostra de linfoma epiteliotrópico apresentou alta expressão (mais 

de 50% de células marcadas) de ABCB1, enquanto que cinco das 11 (45%) 

amostras de linfoma não epiteliotrópico tiveram expressão maior do que 50%. A 

A B 
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amostra classificada apenas como linfoma (linfoma T), teve 40% das células 

marcadas para ABCB1 e a neoplasia de células redondas (linfoma B) teve 35% de 

células marcadas. Houve diferença significante (p=0,0468) na expressão desse 

marcador quando comparados os linfomas epiteliotrópicos e não epiteliotrópicos, 

entretanto, não houve correlação com a expressão de ABCB1 e a sobrevida dos 

animais (r= 0,1482, p= 0,6421). 

 

Gráfico 5 - Distribuição de expressão de ABCB1 nos linfomas cutâneos epiteliotrópicos e não-
epiteliotrópicos. 

 

Fonte: (ALVES, 2017).  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (ALVES, 2017). 
 

Gráfico 6 - Dispersão da porcentagem de células marcadas para ABCB1 de acordo com a 
sobrevida dos animais. 
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 A mediana de expressão de LRP nos linfomas cutâneos foi de 65% (10 a 

95%) de células marcadas, em 19% dessas amostras a expressão de LRP foi menor 

do que 50% (baixa expressão) e 81% apresentaram alta expressão (> 50% de 

células marcadas). 

 

Figura 8 – Fotomicrografia das diferentes expressões da LRP nos linfomas cutâneos. 

      
Legenda: Aumento de 20x. (A) baixa expressão de LRP – de 10 a 50% de células marcadas. (B) alta 
expressão de LRP – mais de 50% de células marcadas. Fonte: (ALVES, 2017). 
 
 

 

 Os linfomas epiteliotrópicos apresentaram mediana de expressão de LRP de 

60% (10 a 95%) de células marcadas, sendo que, desses 22% apresentaram baixa 

expressão e 78% alta expressão do marcador. Os linfomas não epiteliotrópicos 

apresentaram mediana de expressão de LRP de 80% (20 a 90%), sendo que 91% 

tinham mais de 50% de células marcadas. A amostra classificada apenas como 

linfoma (linfoma T) apresentou 30% de células marcadas para LRP e a neoplasia de 

células redondas (linfoma B) tinha expressão de 65%. 

 Não houve diferença significante (p=0,2715) na expressão de LRP quando 

comparadas as amostras de linfoma cutâneo epiteliotrópico e não epiteliotrópico e 

também não houve correlação entre a expressão desse marcador e a sobrevida do 

animal. 
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Fonte: (ALVES, 2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (ALVES, 2017). 
 

 

 Quatro dos 21 animais incluídos neste estudo tiveram alta de expressão de 

ABCB1 e LRP, todos tinham classificação histopatológica de linfoma não-

epiteliotrópico, três tinham imunofenótipo CD3+CD20- e um tinha imunofenótipo 

CD3+CD20+. A mediana de sobrevida desses animais foi de cinco meses. 

Gráfico 7 - Distribuição da porcentagem de células marcadas para a LRP nos linfomas cutâneos 
epiteliotrópicos e não-epiteliotrópicos. 

Gráfico 8 - Dispersão da porcentagem de células marcadas para LRP de acordo com a sobrevida dos 
animais. 
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Diferente das expressões de ABCB1 e LRP, as expressões de ABCC1 e 

ABCG2 foram avaliadas de acordo com a intensidade de marcação, com graus que 

variaram de 0 – sem marcação a 3 – marcação intensa. Com relação à ABCC1, 

quatro amostras apresentaram expressão desse marcador, sendo duas com 

intensidade 1, uma com intensidade 2 e outra com intensidade 3. 

 

Figura 9 - Fotomicrografias da expressão de ABCC1 nos linfomas cutâneos. 

      
 

      
Legenda: (A) – ausência de expressão de ABCC1, (B) – expressão de ABCC1 com intensidade 1, (C) 
– expressão de ABCC1 com intensidade 2, (D) – expressão de ABCC1 com intensidade 3. Fonte: 
(ALVES, 2017) 
 
 
 O animal com intensidade 3 de marcação para ABCC1 teve dois meses de 

sobrevida, em contrapartida, os animais com intensidade de marcação 1 para 

ABCC1 tiveram três e 12 meses de sobrevida. 

 Com relação à ABCG2, cinco animais tiveram expressão desse marcador, 

sendo três com intensidade 1 e dois animais com intensidade 2. 

A B 

C D 
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Figura 10 - Fotomicrografia da intensidade de expressão de ABCG2 nos linfomas cutâneos. 

  

                                
Legenda: (A) – ausência de expressão de ABCG2, (B) – expressão de ABCG2 com intensidade 1, (C) 
– expressão de ABCG2 com intensidade 2. Fonte: (ALVES, 2017). 
 

 

 Dois animais que expressaram ABCG2 tiveram sobrevida de cinco meses, um 

expressou ABCG2 com intensidade 1 e outro com intensidade 2. O outro animal que 

expressou ABCG2 com intensidade 1, e que se obteve acesso ao prontuário, teve 

sobrevida de três meses. 

 Analisando a expressão dos diversos marcadores de resistência com a 

sobrevida dos animais, observa-se que o animal que expressou os quatro 

marcadores teve sobrevida de três meses, três dos quatro animais que expressaram 

três marcadores tiveram sobrevida de três, cinco e 12 meses, os animais que 

expressaram dois marcadores tiveram sobrevida que variou de menos de um mês a 

cinco meses, o animal que expressou apenas uma proteína de resistência teve 

sobrevida de 8 meses. Em contrapartida, o único animal que não apresentou 

resposta ao tratamento quimioterápico teve expressão de ABCB1 (30% de células 

marcadas), LRP (90% de células marcadas) e ABCC1 (marcação intensidade 3). 

A B 

C 



61 

 Considerando o reduzido número de casos de imunofenótipo B não foi 

possível comparar a expressão das proteínas entre linfomas T e B, assim como não 

foi possível a comparação com relação à resposta ao tratamento, já que, dos dados 

obtidos, as respostas foram majoritariamente parciais, à exceção de três animais, 

que não apresentaram resposta à quimioterapia. 
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Quadro 3 - Dados de raça, idade, sexo, tipo histológico, imunofenótipo, sobrevida, resposta ao tratamento e expressão de Ki67, ABCB1, LRP, ABCC1 e 
ABCG2 dos cães com linfoma cutâneo. 

Legenda: SRD (sem raça definida). Protocolo CHOP (vincristina – ciclofosfamida – doxorrubicina – prednisona),  Índice de proliferação celular Ki67 em 
porcentagem de células marcadas, proteínas de resistência ABCB1 e LRP em porcentagem de células marcadas, proteínas de resistência ABCC1 e ABCG2 
em intensidade de marcação. *sobrevida em meses equivalente a 5 dias. Fonte (ALVES, 2017). 

Animal Raça
Idade 
(anos) Sexo Tipo Histológico Imunofenótipo

Sobrevida 
(meses)

Resposta ao 
tratamento Protocolo Ki67 ABCB1 LRP ABCC1 ABCG2

1 Basset Hound 11 macho epiteliotrópico T - - - 33,5 10 10 0 0

2 Cocker Spaniel 10 fêmea epiteliotrópico B 8 parcial CHOP mod. e lomustina 10,1 0 30 0 0

3 Labrador 10 macho epiteliotrópico T/B 2 sem
Lomustina e CHOP 
modificado 28,5 30 80 3 0

4 Scottish terrier 12 macho epiteliotrópico T 5 parcial CHOP modificado 9,2 0 60 0 2

5 Cocker Spaniel 10 macho epiteliotrópico T 4 parcial Lomustina e doxorrubina 38,5 40 80 0 0

6 Labrador 8 macho epiteliotrópico T - parcial
Lomustina e CHOP 
modificado 27,8 40 60 0 0

7 Labrador 10 fêmea epiteliotrópico T 2 parcial Lomustina 37,8 20 95 0 0

8 SRD 16 fêmea epiteliotrópico B - parcial Lomustina 10,1 10 60 0 2

9 SRD 12 macho não epiteliotrópico T - - - 45,3 90 20 0 0

10 Golden Retriever 1 macho não epiteliotrópico T/B 6 - - 24,2 80 80 0 0

11 Poodle 12 macho não epiteliotrópico T 0,15* - - 14,7 40 85 0 0

12 Boxer 4 macho não epiteliotrópico T - - - 19,8 60 90 0 1

13 Cocker Spaniel 8 fêmea não epiteliotrópico T 12 parcial
Lomustina e CHOP 
modificado 41,2 50 85 1 0

14 Golden Retriever 5 fêmea não epiteliotrópico T 1 sem - 88,7 20 60 0 0

15 SRD 14 fêmea não epiteliotrópico T - sem - 50,4 30 90 0 0

16 SRD 13 fêmea não epiteliotrópico T 5 parcial
Lomustina e CHOP 
modificado 14,5 90 70 0 0

17 SRD 9 fêmea não epiteliotrópico T - - - 58,4 20 60 2 0

18 Cocker Spaniel 11 fêmea não epiteliotrópico B - parcial
Lomustina e CHOP 
modificado 61 30 60 0 0

19 Labrador 8 macho não epiteliotrópico T 3 parcial
Lomustina e CHOP 
modificado 15,2 90 90 1 0

20 SRD 4 fêmea linfoma T 5 parcial Lomustina 65,1 40 30 0 1

21 Cocker Spaniel 10 fêmea Neoplasia de célulass redondas B - parcial Lomustina e L-asparaginase 23,7 10 70 0 1
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4     DISCUSSÃO 

 

 Os linfomas cutâneos compõem um grupo heterogêneo de neoplasias 

linfoides, cujo sítio primário é a pele. A doença parece acometer igualmente machos 

e fêmeas e, assim como descrito por Moore; Olivry (1994); Gross et al. (2005); 

Fontaine et al. (2009); Moore et al. (2009); Fontaine; Heimann; Day (2010); Miller; 

Griffin; Campbell (2013), neste estudo também não foi observada predisposição 

sexual, já que 52% dos animais estudados eram fêmeas e 48% machos.   

 A bibliografia veterinária também relata que na espécie canina, as raças que 

parecem ter maior predisposição para o linfoma cutâneo epiteliotrópico são Cocker 

Spaniel, Golden Retriever e Labrador Retriever e, de fato, os linfomas cutâneos 

epiteliotrópicos foram observados em animais dessas raças, como relatado por 

Gross et al. (2005), Fontaine et al. (2009) e Miller, Griffin e Campbell (2013), 

entretanto, não há como se afirmar essa predisposição devido ao número de casos 

analisados, ainda mais que, quanto aos linfomas não epiteliotrópicos, a literatura 

aponta que não há predisposição racial (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 

2005; MOORE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; MILLER; GRIFFIN; 

CAMPBELL, 2013), e neste estudo, as mesmas raças, quais sejam Cocker Spaniel e 

Golden Retriever também estiveram representadas com quadros não 

epiteliotrópicos.  

 A mediana de idade dos animais ao diagnóstico foi de 9 anos com mediana 

de sobrevida de 4 meses, tanto para os linfomas epiteliotrópicos quanto para os não-

epiteliotrópicos. Na bibliografia compulsada, a média de idade ao diagnóstico é de 9 

anos e a média de sobrevida é de 5 a 10 meses para os linfomas epiteliotrópicos e 

de 4 meses para os não-epiteliotrópicos (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 

2005; MOORE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013; DIAS et al., 2015) 

indicando que os linfomas cutâneos são mesmo mais frequentes em animais mais 

velhos e têm um mau prognóstico com relação ao tempo de sobrevida (MOORE et 

al., 2009; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013), embora a sobrevida observada 

ainda tenha sido um pouco maior do que aquela observada em 29 animais, no 

interior do Estado, por Hernandez, 2017. 

 As lesões apresentadas pelos animais estudados com diagnóstico de linfoma 

epiteliotrópico foram majoritariamente generalizadas, na forma de nódulos 
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ulcerados, sendo que alguns animais apresentaram pápulas eritematosas, crostas, e 

despigmentação, o que está de acordo com o descrito por outros autores (GROSS 

et al., 2005; FONTAINE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). Os 

animais com linfoma cutâneo epiteliotrópico também apresentaram, em sua maioria, 

nódulos ulcerados, condizente com o demonstrado por outros autores (GROSS et 

al., 2005; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013; MOORE; AFFOLTER; KELLER, 

2013). 

A dermatite atópica é apontada por alguns pesquisadores como principal fator 

predisponente para o desenvolvimento dos linfomas cutâneos (MOORE; OLIVRY, 

1994; SANTORO; MARSELLA; HERNANDEZ, 2007), já que a inflamação constante 

induziria a ativação dos linfócitos e sua expansão clonal (FONTAINE et al., 2009), 

entretanto,  neste estudo, apenas um dos animais apresentava histórico prévio de 

dermatite, ratificando que, como constatado por outros autores (GROSS et al., 2005; 

FONTAINE et al., 2009; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013), não é possível fazer 

uma relação direta entre a ocorrência de atopia e o desenvolvimento de linfoma 

cutâneo. 

A literatura aponta que, na medicina veterinária, os linfomas cutâneos 

epiteliotrópicos são mais frequentes do que os não-epiteliotrópicos (MOORE; 

OLIVRY, 1994; GROSS et al., 2005; FONTAINE et al., 2009; MOORE et al., 2009; 

FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013), 

entretanto, a amostragem do presente estudo diverge destes dados, já que 52% dos 

animais apresentavam a forma não-epiteliotrópica da doença. Resultados similares 

foram apresentados por Dias et al. (2015) em estudo no qual 62% dos animais com 

linfoma cutâneo tinham a forma não-epiteliotrópica e Hernandez (2017), que estudou 

29 casos de várias cidades do Estado de São Paulo e encontrou 75% da forma não-

epiteliotrópica. Esse achado pode indicar que, diferente do que é demonstrado em 

outros países, no Brasil os linfomas cutâneos não epiteliotrópicos tendem a ser um 

diagnóstico mais frequente, entretanto, a falta de estudos com maior casuística ou 

mesmo estudos multicêntricos, ainda dificulta a conclusão sobre a forma mais 

prevalente da doença em nosso meio. 

Considerando ainda o epiteliotropismo e a classificação da doença, de acordo 

com a classificação dos linfomas cutâneos utilizada na medicina veterinária, 

observa-se que linhagens de linfócitos diferentes estão inseridas no mesmo grupo 

de classificação, por apresentarem o mesmo comportamento com relação ao 
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epiteliotropismo. Na medicina humana, a classificação dos linfomas cutâneos de 

acordo com as células de origem é feita desde o final dos anos 70 (BURG et al., 

2005; MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005; WILLEMZE et al., 2005; KO, 2006), ou 

seja, há muito tempo que os linfomas cutâneos humanos são agrupados pelo tipo 

celular que deu origem ao processo. É possível que uma avaliação e reclassificação 

dos linfomas cutâneos em medicina veterinária, implicasse em melhor compreensão 

deste conjunto de neoplasias, evitando reunir, em um mesmo grupo, tumores com 

imunofenótipos distintos e permitiria maior conhecimento do comportamento 

biológico da neoplasia. 

A identificação de uma célula acontece pelos tipos de molécula CD (cluster of 

differentiation) que ela expressa (MORICZ; SANCHES JÚNIOR, 2005). Segundo a 

bibliografia veterinária (MOORE; OLIVRY, 1994; GROSS et al., 2005; FONTAINE et 

al., 2009; MOORE et al., 2009; FONTAINE; HEIMANN; DAY, 2010; MILLER; 

GRIFFIN; CAMPBELL, 2013), imunofenotipicamente, os linfomas epiteliotrópicos em 

cães são linfócitos T (MOORE; OLIVRY, 1994; MOORE; OLIVRY; NAYDANT, 1994; 

GROSS et al., 2005; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013; HERNANDEZ, 2017) 

entretanto, no presente estudo, houve um caso com expressão CD3-CD20+ (linfócito 

B) e outro CD3+CD20+. O mesmo aconteceu com os linfomas não epiteliotrópicos, 

em que um caso também apresentou imunofenótipo CD3-CD20+ e outro 

CD3+CD20+. Em 2016, Brachelente et al. relataram um caso de um cão Daschund 

com linfoma cutâneo que apresentava imunofenótipo CD3+CD20+. 

Outros pesquisadores já relataram linfomas cutâneos com expressão de CD3 

e CD20. Em estudos humanos, Rahemtullah et al. (2008) descreveram nove casos 

de linfomas cutâneos, sete deles classificados como linfomas periféricos de células 

T inespecíficos e dois classificados como micose fungoide CD3+CD20+. Em 2013, 

Hagen et al. descreveram três casos de micose fungoide com este imunofenótipo e, 

em 2014, Harms et al. descreveram mais dois casos de micose fungoide 

CD3+CD20+. Segundo estes autores, a dupla expressão destes marcadores pode 

refletir a natureza aberrante da população de células T, ou ainda que CD20 é 

ativada em um subconjunto das células infiltradas após sua conversão maligna e, 

como conseqüência, representa uma população com maior potencial de progressão 

rápida no ciclo celular. Devido ao número reduzido de casos observados neste 

estudo e relatados na literatura, não é possível relacionar a dupla expressão de CD3 

e CD20 com um pior prognóstico. Outros estudos precisam ser realizados para 
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elucidar o papel do CD20 nos linfomas cutâneos, da mesma forma que outros 

marcadores específicos, por exemplo CD56 marcando linfócitos NK e a expressão 

de CD4, CD8, CD7 e CD30, poderiam auxiliar na compreensão do comportamento 

biológico dos linfomas cutâneos. 

 Como exemplo, a micose fungoide canina é comparada há décadas com a 

micose fungoide humana, por apresentar características histopatológicas 

semelhantes tais como o epidermotropismo e os microabcessos de Pautrier 

(MOORE; OLIVRY, 1994; BURG et al., 2005; GROSS et al., 2005; WILLEMZE et al., 

2005; KO, 2006; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). Entretanto, elas diferem 

quanto a progressão da doença e a imunofenotipagem (MOORE; OLIVRY, 1994; 

MOORE; OLIVRY; NAYDANT, 1994; BURG et al., 2005; GROSS et al., 2005; 

WILLEMZE et al., 2005; KO, 2006; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013), já que, 

em humanos, essa apresentação da neoplasia tem uma evolução lenta, com boa 

resposta à quimioterapia tópica com retinoide nas fases de manchas e placas 

(WILLEMZE et al., 2005; LANSIGAN; CHOI; FOSS, 2008). Em cães, a evolução é 

rápida, com sobrevida média de 4 meses após o diagnóstico e  com resposta parcial 

ou ausência de resposta a terapia com retinoides (RISBON et al., 2006; FONTAINE; 

HEIMANN; DAY, 2010). Com relação ao imunofenótipo, a micose fungoide humana 

tem imunofenótipo de linfócito T helper (CD3+CD4+CD8-) (WILLEMZE et al., 2005; 

LANSIGAN; CHOI; FOSS, 2008), enquanto a micose fungoide canina apresenta 

imunofenótipo de linfócito T citotóxico (CD3+CD4-CD8+). Ou seja, apesar de terem a 

mesma denominação e algumas características histopatológicas semelhantes, a 

linhagem celular de origem das neoplasias é distinta, assim como a progressão da 

doença e seu prognóstico e talvez não seja realmente possível, traçar um paralelo 

da doença entre as duas espécies.  

 Quanto à agressividade do processo, a proteína relacionada à  proliferação 

celular Ki67, tem sido utilizada como um marcador prognóstico nos linfomas, sendo 

que sua maior expressão indica maior proliferação celular e pior prognóstico 

(DUMMER et al., 1995; ABELE et al., 1997; FOURNEL-FLEURY et al., 1997b; 

BRYANT; BANKS; O’MALLEY, 2006; GAMBICHLER et al., 2008; BROYDE et al., 

2009; DUARTE, 2013; FLOOD-KNAPIK et al., 2013). Neste estudo, observou-se 

mediana de expressão de Ki67 de 31%. Dummer et al. (1995) demonstraram que 

estágios mais avançados dos linfomas cutâneos humanos apresentavam expressão 

mais alta de Ki67, assim como Gambichler et al. (2008).  Em cães Fournel-Fleury et 
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al. (1997) relataram mediana de expressão de 16% para o Ki67 nos linfomas 

cutâneos epiteliotrópicos. Em contrapartida, Duarte (2013) observou que 93% dos 

cães com linfoma cutâneo estudados apresentaram alto índice de proliferação 

celular, sendo que 86% desses animais tinham diagnóstico de linfoma não 

epiteliotrópico. Os linfomas cutâneos caninos, portanto, parecem apresentar índices 

de expressão de Ki67 semelhantes aos apresentados pelos linfomas cutâneos 

humanos em estágios mais avançados, mostrando intensa divisão celular. Apesar 

dos não epiteliotrópicos apresentarem maior expressão de ki67, não foi possível 

estabelecer uma correlação entre a proliferação celular e a sobrevida dos animais. 

Acreditamos que outros estudos com maior número de animais são necessários 

para definir essa relação. 

 Além da proliferação celular, a expressão de proteínas de resistência a 

múltiplas drogas nos tumores de cães e humanos (LUQMANI, 2008; NIERO et al., 

2014; WONG et al., 2014) pode influenciar a resposta ao tratamento. Entre as 

proteínas mais conhecidas, estão os transportadores ABC, responsáveis pela 

extrusão de drogas do meio intra para o extracelular e pela diminuição de 

sensibilidade das células aos agentes citotóxicos (SCHINKEL; JONKER, 2003; 

LESLIE; DEELEY; COLE, 2005; MEALEY, 2012; ZANDVLIET; TESKE; SCHRICKX, 

2014).  

 

 Como relatado anteriormente, os linfomas cutâneos caninos não têm boa 

resposta à quimioterapia sistêmica. Neste estudo, 85% dos animais, dos quais foi 

possível acessar os prontuários, apresentaram resposta parcial aos protocolos 

quimioterápicos; os 15% restante dos animais ou não iniciaram ou não houve 

resposta ao tratamento. Entre os linfomas epiteliotrópicos, 85% tiveram resposta 

parcial à quimioterapia e 15% não tiveram resposta. Dos cinco animais que tiveram 

tratamento primário com lomustina, quatro tiveram resposta parcial e um não teve 

resposta ao quimioterápico. Este resultado diverge de alguns autores; Willians et al. 

(2006) relataram em seu estudo que 17% dos cães com linfoma cutâneo 

epiteliotrópico atingiram remissão completa e 65% tiveram remissão parcial no 

tratamento exclusivamente com a lomustina. Resultado parecido foi demonstrado 

por Risbon et al. (2006), em que 32% dos animais atingiram a remissão completa 

com o uso da lomustina.  Contudo, Duarte (2013), em seu estudo sobre resposta à 

lomustina dos linfomas cutâneos caninos em 15 animais encontrou que apenas 
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53,5% dos animais responderam à quimioterapia, sendo que todos tiveram resposta 

parcial. Esses dados indicam que os linfomas cutâneos apresentam pouca resposta 

aos agentes quimioterápicos, mesmo à lomustina, considerada um fármaco 

importante por sua atuação em linfomas de imunofenótipo T e isso poderia estar 

relacionado a características biológicas ainda não determinadas nos linfomas 

cutâneos ou mesmo à resistência ao quimioterápico. 

 Neste estudo, a proteína de resistência Pgp/ABCB1 foi expressa em 90% dos 

linfomas cutâneos antes da sua exposição à quimioterapia antineoplásica, resultado 

que difere do relatado por Van Haselen et al. (1999) que encontrou apenas 22% dos 

linfomas cutâneos humanos expressando Pgp e está de acordo com o sugerido por 

Jillella et al. (2000), em que 72% dos linfomas epiteliotrópicos T humanos 

expressaram Pgp. A alta porcentagem de tumores expressando  Pgp pode sugerir 

que a expressão deste marcador está relacionada com alterações genéticas 

ocorridas com a progressão da doença (JILLELLA et al., 2000) e aponta para a falha 

da resposta dos linfomas cutâneos ao protocolo CHOP, já que a vincristina, a 

doxorrubicina e os corticoides são substratos transportados por ABCB1 (LESLIE; 

DEELEY; COLE, 2005; BRENN et al., 2008; MARTINEZ et al., 2008; HIFUMI et al., 

2010) para o meio extracelular, impedindo que estes atinjam a concentração 

intracelular mínima para induzir a morte celular.  

 Houve uma diferença significante (p= 0,0468) na expressão de Pgp entre os 

linfomas epiteliotrópicos e não epiteliotrópicos. Apesar deste estudo não ter 

encontrado diferenças no tempo de sobrevida dos animais que apresentaram estas 

duas formas do linfoma, a literatura aponta os linfomas não epiteliotrópicos com uma 

sobrevida menor do que os linfomas epiteliotrópicos (MOORE; OLIVRY, 1994; 

GROSS et al., 2005; MILLER; GRIFFIN; CAMPBELL, 2013). Assim, a alta expressão 

da Pgp poderia ser um fator relacionado ao pior prognóstico dos linfomas não 

epiteliotrópicos, devido à falha na resposta ao tratamento antineoplásico. Neste 

estudo não foi possível estabelecer relação entre a expressão deste marcador e a 

sobrevida dos animais, resultado que corrobora com o obtido por Dhaliwal et al. 

(2013), no qual apesar de 80% dos linfomas caninos apresentarem marcação para 

Pgp, não houve correlação com a sobrevida. Zandvliet et al. (2015) também não 

conseguiram correlacionar a expressão gênica de ABCB1 nos linfomas 

multicêntricos caninos com a resposta ao tratamento, mesmo resultado observado 

por Rodrigues (2010). Interessante ressaltar que esses são estudos clínicos que 
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trabalham com número pequeno de animais. No presente estudo, devido ao número 

de animais a que se teve acesso aos prontuários e aos dados de sobrevida, os 

resultados podem não representar a realidade e são necessários outros estudos 

para estabelecer se não existe de fato, relação entre este transportador e a 

sobrevida dos cães com linfoma cutâneo. 

 A LRP revelou-se um achado interessante, já que 100% das amostras 

expressaram o marcador, resultado distinto do retratado por Van Haselen et al. 

(1999), em seres humanos, em que apenas dois dos 32 casos de linfomas cutâneos 

estudados apresentaram expressão de LRP. Diferente da Pgp, a LRP é uma vault, 

partícula de ribonucleoproteína complexa localizada principalmente no citoplasma e 

membrana nuclear (IZQUIERDO et al., 1996a, 1996b; MOSSINK et al., 2003; VAN 

ZON et al., 2003; PÉREZ-TOMÁS, 2006). Maxwell e Mousavi-Fard (2013) indicaram 

que a regulação positiva da LRP está associada a linfomas não-Hodgkin de células 

B humanos mais agressivos e menor taxa de resposta à quimioterapia. Filipits et al. 

(2000) concluíram em seu trabalho que a alta expressão de LRP relaciona-se com 

uma baixa resposta ao tratamento e menor sobrevida em humanos com linfoma 

difuso de grandes células B. Mesmo resultado obtido por Ohsawa et al. (2005), que 

demonstraram menor taxa de resposta ao tratamento, menor sobrevida e pior 

prognóstico em humanos com alta expressão de LRP nos linfomas difusos de 

grandes células B. Tomiyasu et al (2010), entretanto, não encontraram diferenças na 

expressão gênica de LRP em cães com linfoma multicêntrico sensíveis e resistentes 

à quimioterapia. Do mesmo modo que Gündüz et al. (2012) não observaram relação 

entre a expressão gênica de LRP e a sobrevida de pacientes humanos com linfoma 

Hodgkin e não-Hodgkin. No presente trabalho, os linfomas cutâneos  apresentaram 

mediana de 60% de células marcadas para LRP, o que poderia explicar a falha de 

resposta à quimioterapia sistêmica com vincristina e doxorrubicina, substrato que 

pode ser retirado do núcleo pela LRP (no caso da doxorrubicina) ou transportado 

pela LRP até um transportador ABC (no caso da vincristina) para ser eliminado da 

célula (MOSSINK et al., 2003), entretanto, apesar da alta expressão desta proteína 

de resistência, não foi observada correlação com a sobrevida dos animais.  

A ABCC1 ou MRP parece ser um marcador de resistência importante em 

alguns linfomas humanos. Van Haselen et al. (1999) encontrou 13 dos 14 casos de 

micose fungoide humanos estudados expressando MRP. Szczuraszek et al. (2009) 

detectaram expressão de MRP em 81% dos casos de linfomas não-Hodgkin 
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humanos. Saglam, Hayran e Uner observaram expressão de MRP em 74% dos 

casos de linfomas de células T/NK em humanos. Ohsawa et al. (2005) relataram 

expressão de MRP em 63% dos casos de linfomas difusos de grandes células B em 

humanos e verificaram menor taxa de remissão completa nos pacientes que 

expressavam essa proteína. Greaves et al. (2012) também concluíram que a 

expressão de MRP nos linfomas Hodgkin em humanos indica um alto risco de falha 

no tratamento quimioterápico. Estes resultados diferem do observado neste estudo, 

em que apenas quatro dos 21 casos (19%) expressaram este transportador, o que 

está de acordo com os estudos de Rodrigues (2010) e Zandvliet et al. (2015), que 

demonstraram baixa expressão de RNAm de MRP nos linfomas multicêntricos de 

cães. Gündüz et al. (2012) encontraram expressão de MRP em 85% dos linfomas 

humanos não-Hodgkin e 50% dos linfomas Hodgkin, entretanto, não conseguiram 

relacionar com a sobrevida. É possível que para os linfomas cutâneos caninos, a 

explicação plausível seria a de Zandvliet et al., (2015) para os quais a MRP não teria 

um papel importante na resistência a drogas nos linfomas cutâneos assim como o 

verificado nos linfomas multicêntricos e, por isso, não houve seleção natural para 

que esse transportador tivesse expressão aumentada.   

O transportador ABCG2-BCRP, ao contrário, está expresso nos linfomas 

multicêntricos em cães. Rodrigues (2010) e Zandvliet et al. (2015) observaram 

aumento na expressão gênica desta proteína, porém sem haver correlação com a 

sobrevida. Tomiyasu et al. (2010), entretanto, não encontraram diferenças na 

expressão gênica de ABCG2 em cães com linfoma pré e pós tratamento 

quimioterápico. Nos linfomas não-Hodgkins humanos, a BCRP estava expressa em 

96% dos casos segundo estudo de Szczuraszek et al. (2009). Saglam, Hayran e 

Uner observaram expressão de BCRP em 78% dos linfomas de células T/NK em 

humanos. Neste trabalho, porém, apenas cinco dos 21 (23%) linfomas cutâneos em 

cães expressaram este transportador, podendo indicar também que, nos linfomas 

cutâneos caninos, essa proteína não foi selecionada para aumentar sua expressão, 

da mesma maneira que ocorre com a MRP (ZANDVLIET et al., 2015). 

De modo geral, as proteínas de resistência a múltiplas drogas estão 

expressas nos linfomas cutâneos, contudo, suas expressões são variáveis e não 

parecem estar relacionadas ao mau prognóstico deste tipo de neoplasia, entretanto 

é preciso considerar o pequeno número de casos neste trabalho em que se teve 

acesso ao tempo de sobrevida do animal, o que impossibilitou estabelecer se a 
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coexpressão destes transportadores teria influência no prognóstico. (LUQMANI, 

2008; NIERO et al., 2014; WONG et al., 2014). 

De qualquer forma, o fenótipo de resistência a múltiplas drogas nas 

neoplasias não se dá apenas pela expressão de transportadores ABC ou de vaults 

como a LRP. Outros mecanismos podem ser utilizados como o metabolismo 

enzimático do fármaco, a alteração do local alvo para prevenir a ligação ao fármaco, 

alteração da via metabólica e o aumento do reparo dos danos causados pelo 

fármaco (LUQMANI, 2008; NIERO et al., 2014; WONG et al., 2014; KAMBAYASHI et 

al., 2015; TOMASZOWSKI; SCHIRRMACHER; KAINA, 2015).  

Exemplificando, a lomustina é um agente alquilante e o quimioterápico 

antineoplásico de escolha para o tratamento dos linfomas cutâneos em cães 

(RISBON et al., 2006; WILLIAMS et al., 2006; LAPRAIS; OLIVRY, 2017), entretanto, 

os alquilantes não são substrato para o mecanismo de resistência mediado por Pgp, 

que impediria a atuação do quimioterápico nas células neoplásicas, dessa forma, no 

caso da lomustina, a resposta ao tratamento seria independente dos transportadores 

ABC e ainda assim, a resposta ao tratamento não é completa e, caso o seja, a 

recidiva é muito rápida. Como este fármaco age alquilando  o DNA, a resistência à 

lomustina parece estar relacionada à expressão de moléculas de reparação do 

material genético como a O6-metilguanina-DNA metiltransferase (KAMBAYASHI et 

al., 2015; TOMASZOWSKI; SCHIRRMACHER; KAINA, 2015). Desse modo, parece 

que, além da biologia da neoplasia, outros mecanismos de resistência à múltiplas 

drogas podem ter um papel relevante nos linfomas cutâneos, além da extrusão de 

agentes citotóxicos que ocorre por intermédio dos transportadores ABC e da LRP. 
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6     CONCLUSÕES 

 

Nas condições e com a metodologia aplicada neste estudo, foi possível concluir que: 

 

 Linfomas cutâneos não epiteliotrópicos foram mais frequentes que os 

epiteliotrópicos e o imunfenótipo predominante foi o T. 

 

 A ocorrência de linfócitos CD3-CD20+ e CD3+CD20+ indica a necessidade de 

mais estudos e um painel mais amplo de anticorpos para subtipagem desses 

linfomas. 

 

 Não houve diferença estatística significante na expressão de Ki67 entre os 

linfomas epiteliotrópicos e não epiteliotrópicos. 

 

 LRP foi a proteína de resistência expressa em 100% das amostras  

estudadas, sem diferença de expressão entre os linfomas epiteliotrópicos e não 

epiteliotrópicos.  

 

 ABCB1 foi expressa em 90% dos linfomas cutâneos, sendo a expressão 

significantemente maior na forma não epiteliotrópica. 

 

 ABCC1 foi expressa em 19% e ABCG2 em 23% dos linfomas cutâneos 

estudados, respectivamente, sem diferenças entre epiteliotrópicos e não 

epiteliotrópicos.  

 

 Não houve correlação entre a expressão de ABCB1, ABCC1, ABCG2 e LRP e 

a sobrevida dos animais.  
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Apêndice  1 - Número e tipo de lesões encontradas nos cães com linfoma cutâneo. 

 
Fonte: (ALVES, 2017)

Animal Tipo Histológico Imunofenótipo Número de lesões Tipo de lesões

1 epiteliotrópico T

2 epiteliotrópico B generalizada
nódulos 
ulcerados

3 epiteliotrópico T/B generalizada
nódulos 
ulcerados

4 epiteliotrópico T generalizada
pápulas 
eritematosas

5 epiteliotrópico T generalizada

pápulas, crostas, 
tumores/nódulos 
ulcerados

6 epiteliotrópico T generalizada
nódulos 
ulcerados

7 epiteliotrópico T generalizada
nódulos 
ulcerados

8 epiteliotrópico T generalizada

hematomas, 
alopecia circular, 
eritema, 
despigmentação

9 não epiteliotrópico T

10 não epiteliotrópico T/B

11 não epiteliotrópico T

12 não epiteliotrópico T

13 não epiteliotrópico T um nódulo ulcerado

14 não epiteliotrópico T generalizada

pápulas, crostas, 
tumores/nódulos 
ulcerados

15 não epiteliotrópico T generalizada
nódulos 
ulcerados

16 não epiteliotrópico T generalizada
nódulos 
eritematosos

17 não epiteliotrópico T

18 não epiteliotrópico B generalizada nódulos

19 não epiteliotrópico T generalizada
nódulos 
ulcerados

20 linfoma T generalizada
nódulos 
ulcerados

21
neoplasia de células 
redondas B generalizada

nódulos 
ulcerados
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Apêndice  2 - Dados laboratoriais (eritrograma, leucograma e contagem de plaquestas) dos animais com linfoma cutâneo. 

 
Fonte: (ALVES, 2017) 
 

Animal Tipo Histológico Imunofenótipo
Hemoglobina 
(g%)

Hemácia 
(milhões/mm3)

Hematócrito 
(%)

VCM (fl) HCM (pg) CHCM (%) Reticulócitos
Leucócitos 
(/mm3)

Neutrófilos 
(/mm3)

Linfócitos 
(/mm3)

Plaquetas 
(/mm3)

1 epiteliotrópico T

2 epiteliotrópico B 14 6,1 40 65,57 22,95 35 0 23400 19656 1404 462000

3 epiteliotrópico T/B 9,7 4,1 29 71 24 33 37700 8100 5346 2268 575000

4 epiteliotrópico T 8,4 3,8 26 68,42 22,11 32,31 91200 13800 12696 552 504000

5 epiteliotrópico T 15,3 6,4 45 71 24 34 0 7600 441000

6 epiteliotrópico T 13,6 6,22 41 65,92 21,86 33,17 0 10300 9476 412 357000

7 epiteliotrópico T 13,7 6,1 43 70,49 31,86 0 21500 18275 2580 386000

8 epiteliotrópico T 15,8 6,97 44 8900 7565 979 191000

9 não epiteliotrópico T

10 não epiteliotrópico T/B

11 não epiteliotrópico T

12 não epiteliotrópico T

13 não epiteliotrópico T

14 não epiteliotrópico T 14,4 6,2 42 67 23 34 0 10800 7748 216 235000

15 não epiteliotrópico T 15,9 6,9 48 70 23 33 0 18600 9486 7068

16 não epiteliotrópico T 15,3 7 47 67 22 32 0 5600 4480 560 365000

17 não epiteliotrópico T

18 não epiteliotrópico B 11,7 5,2 37 72 23 32 15390 11300 3020 493000

19 não epiteliotrópico T 8,7 3,9 29 76 22 29 275400 18400 14904 2024 502000

20 linfoma T 13,1 6,2 40 65 21 33 0 7000 5110 840 64000

21
neoplasia de células 
redondas

B 11 4,3 33 76 25 33 0 35000 26950 4550 300000
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Apêndice 3 - Dados bioquímicos (proteína, albumina, perfil hepático e função renal) dos animais com linfoma cutâneo. 

 
Fonte: (ALVES, 2017) 

 

Animal Tipo Histológico Imunofenótipo Proteínas (g/dL) Albumina (g/dL) ALT (U/L) FA (U/L) Uréia (mg/dL) Creatinina (mg/dL)

1 epiteliotrópico T

2 epiteliotrópico B 7,1 3,5 73 194,9 56,5 0,46

3 epiteliotrópico T/B

4 epiteliotrópico T 7 2,2 33,2 268,7 83,2 1,2

5 epiteliotrópico T 6,5 2,9 45,7 354 30,4 0,63

6 epiteliotrópico T 7 167 439 27 1

7 epiteliotrópico T 7 52 170 15,3 1,03

8 epiteliotrópico T 7,6 2,85 52 44 28 1

9 não epiteliotrópico T

10 não epiteliotrópico T/B

11 não epiteliotrópico T

12 não epiteliotrópico T

13 não epiteliotrópico T

14 não epiteliotrópico T 5,55 2,98 15 69,3 42,7 1,11

15 não epiteliotrópico T 6,8 2,2 18,5 36,1 41,9 1,3

16 não epiteliotrópico T 5,9 3 66,1 54,5 30,9 0,91

17 não epiteliotrópico T

18 não epiteliotrópico B 7,15 3,68 19,3 46,7 122,9 0,96

19 não epiteliotrópico T 6,52 2,64 17 32 52,8 1

20 linfoma T 7,9 2,3 10,7 18,9 42,7 0,76

21

neoplasia de células 
redondas B 8,2 2,9 15 44 29 0,5


