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RESUMO
O objetivo deste estudo foi verificar o padrão de coloração pelo Pardo de
Bismarck e avaliar a expressão de p53 e c-KIT nos mastócitos neoplásicos,
quantificando a marcação obtida por estes anticorpos através do software Image J
e correlacionando os valores encontrados com os subtipos histológicos. O
mastocitoma é a neoplasia cutânea mais frequente do cão, sendo uma
proliferação excessiva de mastócitos neoplásicos, de comportamento biológico
variável e imprevisível, com grande capacidade de recidivas e metástases. As
lesões podem ser de localização dérmica a subcutânea e três graus são
descritos. No primeiro, o tumor é bem diferenciado, no segundo é
moderadamente diferenciado e no terceiro é pouco diferenciado. Sua causa ainda
é desconhecida. Um dos mecanismos propostos para a proliferação de
mastócitos é a alteração da sequência de nucleotídeos do gene c-KIT. O gene
supressor de tumor TP53 está diretamente relacionado ao bloqueio do ciclo
celular e a proteção é alterada por mutações da p53. Foram revisados 1242
protocolos de exames histopatológicos obtidos dos arquivos do Laboratório de
Patologia Animal/UFG, do período de janeiro de 2007 a abril de 2011,
encontrando 37 diagnósticos de mastocitoma cutâneo canino. Quanto aos
aspectos epidemiológicos a prevalência notada foi de 55,26% de cães na faixa
etária de 6-10 anos, 63,16% do gênero feminino e 39,48% da raça Boxer. A
localização anatômica mais frequente foi o membro pélvico com 31,58% de
registros. A avaliação histológica e histoquímica utilizando a Hematoxilina Eosina e o Azul de Toluidina permitiu classificar a maioria dos mastocitomas
estudados, porém 24,32% das amostras só foram identificadas com a utilização
da coloração Pardo de Bismarck. A prevalência do Grau II foi de 43,24% do total
dos casos. O menor valor expresso, por p53 e c-KIT, foi no Grau II, o maior valor
no Grau III e a maior média no grau I. Foi possível concluir que a coloração Pardo
de Bismarck mostrou-se eficiente para auxiliar na precisão dos diagnósticos da
rotina laboratorial e a utilização dos anticorpos anti p53 e anti c-KIT promoveu boa
imunomarcação, com papel importante na determinação do prognóstico do
mastocitoma canino.
Palavras-chave: Cães, imunoistoquímica, proteína supressora de tumor, protooncogene, sarcoma de mastócitos.

xx

ABSTRACT

The objective of this study was to verify the pattern of staining by Bismarck Brown
and evaluate the expression of p53 and c-KIT in neoplastic mast cells, quantifying
the marking obtained by these antibodies using the Image J software and
correlating the values found with histologic subtypes. Mast cell tumors are the
most common skin neoplasms of dogs, is an excessive proliferation of neoplastic
mast cells, of variable and unpredictable biological behavior, with great capacity of
recurrences and metastasis. The lesions may be dermis or subcutaneous location
and three grades are described. At the first, the tumor is well differentiated,
moderately differentiated is the second and the third is little differentiated. Their
cause is still unknown. One of the mechanisms proposed for the proliferation of
mast cells is to change the nucleotide sequence of the c-KIT gene. The tumor
suppressor gene TP53 is directly related to blockage of cell cycle and the
protection is changed by mutations in the p53. Were reviewed 1242 protocols of
histopathology exams obtained the archives of Laboratory of Animal
Pathology/UFG, from January 2007 to April 2011, found 37 diagnosis of canine
cutaneous mast cell tumor. Regarding the epidemiologic aspects the prevalence of
55.26% was noted in dogs in the age group 6-10 years, 63.16% female and
39.48% of the Boxer breed. The most common anatomic site was the hind-limb
with 31.58% of records. Histologic evaluation and histochemistry using
Hematoxylin - Eosin and Toluidine Blue allowed to classify the majority of mast cell
tumors studied, although only 24.32% of the samples were identified using the
color Bismarck Brown. The prevalence of Grade II was 43.24% of all cases The
lowest value expressed for p53 and c-KIT, was in Grade II, the highest value in the
Grade III and the highest average in grade I. Was concluded that the coloration of
Bismarck Brown proved efficient to aid in the diagnostic accuracy of laboratory
routine and utilization of antibodies anti p53 and anti c-kit promoted good
immunostaining with important role to determine the prognosis of canine mast cell
tumors.
Keywords: Dogs, immunohistochemistry, tumor suppressor protein, protooncogenes, mast-cell sarcoma

1 INTRODUÇÃO

A relação entre o homem e o cão começou há milhares de anos com a
aproximação entre os lobos e as tribos nômades. O convívio entre humanos e
caninos foi se tornando intenso e os benefícios desta relação, desde a diminuição
do nível de estresse até a melhora no sistema imunológico de crianças e adultos,
passaram a ser reconhecidos por especialistas de diversas áreas. A Comissão de
Animais de Companhia, criada em 2007, a partir de um grupo de trabalho do
Sindicato Nacional de Produtos para Saúde Animal, realizou um estudo onde
verificou que no Brasil existem cerca de 33 milhões de cães e a maior parte
desses animais é considerada membro da família (PRADA, 2010).
O fato dos proprietários estarem cada vez mais atentos aos seus
animais aumenta a procura pela assistência veterinária para diagnóstico precoce
(ROSSETTO et al., 2009). Em um estudo retrospectivo no Laboratório de
Patologia Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria, SOUZA et al.
(2006) encontraram 25 protocolos de biópsia de pele na década de 60 e 469 na
década de 90 e justificaram esse resultado pelo fato do proprietário tratar seu
animal de estimação, hoje, de forma muito diferente da que fazia no passado. Em
razão disso, atualmente, os proprietários autorizam com mais facilidade os
clínicos e cirurgiões a enviarem os tumores de pele extirpados de seus cães para
avaliação histológica.
A dermatologia e a oncologia são as especialidades que mais se
destacaram nas últimas décadas e os tumores de pele foram a segunda condição
dermatológica mais diagnosticada. Uma prova da evolução da oncologia na
medicina veterinária é o grande número de artigos científicos, livros, periódicos e
eventos contendo informações detalhadas sobre os diferentes tipos de tumores,
no que se refere à patogênese, epidemiologia, achados clínicos e laboratoriais
(SOUZA et al., 2006; WITHROW & MACEWEN, 2007).
Na oncologia, os tumores de pele são os mais estudados,
principalmente,

porque

essas

alterações

são

facilmente

notadas

pelos

proprietários. Os primeiros grandes estudos epidemiológicos sobre tumores em
cães foram realizados nos condados de Alameda e Contra Costa na Califórnia na
década de 60 e no estado norte-americano de Oklahoma na década de 70,

2

concluindo que os tumores de pele representavam cerca de 60% de todos os
tumores. Os quatro estudos retrospectivos mais importantes, incluindo apenas
tumores cutâneos em cães, foram feitos no Reino Unido em 1977, na Austrália
em 1979, nos Estados Unidos em 1992 e no Canadá em 1994, prevalecendo o
mastocitoma como o tumor cutâneo mais encontrado, correspondendo a cerca de
20% de todos os tumores estudados (SOUZA et al., 2006).
O

mastocitoma

é

uma

proliferação

excessiva

de

mastócitos

neoplásicos, de comportamento biológico variável e imprevisível, com grande
capacidade de recidivas e metástases (MEUTEN, 2002; RECH, 2003; DIAS,
2007).
A avaliação histológica é o fator prognóstico mais consistente no
diagnóstico de cães com mastocitoma e correlaciona-se significativamente com a
escolha do tratamento e a sobrevida do animal (FURLANI et al., 2008). Para
BOSTOCK et al. (1989) muitas vezes a graduação histológica é subjetiva, ou seja,
um mesmo mastocitoma pode ser classificado com grau diferente por patologistas
distintos. Esta possibilidade é maior quando se trata de mastocitomas
classificados como grau II, devido ao amplo comportamento biológico designado a
este grau. Ainda segundo os autores, mastocitomas bem diferenciados são mais
fáceis de diagnosticar em preparações histológicas de rotina como HematoxilinaEosina e Azul de Toluidina, o que não ocorre com os pouco diferenciados,
podendo ser confundidos, inclusive, com outros tumores de células redondas.
O presente estudo tem a intenção de reunir informações importantes
sobre a avaliação histológica e histoquímica na classificação do mastocitoma,
bem como a expressão das proteínas p53 e c-Kit, através da imunoistoquímica,
nos diferentes graus do tumor.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Mastócitos

Os mastócitos foram descobertos em tecidos conjuntivos humanos por
Paul Ehrlich no final do século XIX e, desde 1865, o tecido mais acessível para o
estudo da atividade dos mastócitos tem sido a pele (RECH, 2003).
São células complexas, multifuncionais e têm papel central na
imunidade natural e adquirida. Derivam de células pluripotenciais da medula
óssea que expressam o antígeno CD 34 e iniciam sua diferenciação sob a
influência do fator de células tronco e da IL-3 de uma linhagem distinta dos
monócitos e macrófagos e dos precursores dos granulócitos (KIRSHENBAUM,
2000; RECH & GRAÇA, 2006).
Os mastócitos são as maiores células fixas do tecido conjuntivo,
possuem 20µm a 30µm de diâmetro e apresentam núcleo esférico. Possuem
citoplasma levemente eosinofílico com núcleo basofílico e relativamente
excêntrico. Podem ser poliédricos, fusiformes ou estrelados, entretanto, possuem
grânulos metacromáticos no citoplasma, ou seja, que se tingem de vermelho ou
vinho devido à presença de mucopolissacarídeos ácidos (LÉPORI, 2006; DIAS,
2007). Para a identificação dos mastócitos, as preparações de corantes ideais
incluem as de Romanovsky e de Giemsa, sendo que, devido à afinidade granular
aos corantes básicos, o mais utilizado é o Azul de Toluidina. Já as preparações
coradas pela Hematoxilina-Eosina não são tão evidentes (NAVARRO, 2005).
Sua mais importante função é sintetizar e armazenar mediadores e
substâncias químicas da reação inflamatória. Os grânulos contêm mediadores
primários do processo inflamatório, liberados instantes após a ativação celular,
como a histamina, heparina, calicreínas, triptase, fator quimiotático de eosinófilos
e fator quimiotático de neutrófilos. Os mediadores secundários são produzidos
minutos após a ativação dos granulócitos. Alguns são derivados do ácido
aracdônico, como os leucotrienos, as prostaglandinas e os tromboxanos e outros
são

sintetizados

horas

após

a

injúria

celular,

como

as

interleucinas,

especificamente IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, outras citocinas como o fator de necrose
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tumoral alfa (TNF-α), a bradicinina e o fator ativador plaquetário (GARTNER &
HIAT, 2003).
Além de receptores para Ig-E e antígeno, na superfície citoplasmática
dos mastócitos existem adrenoceptores Y e Z. O Y-receptor é estimulado por
fármacos como a noradrenalina e fenilefrina, ou aqueles que bloqueiam o Zreceptor, como o propanolol. Por outro lado, drogas que estimulam o Z-receptor,
inibem a exocitose granular dos mastócitos. Exemplos de Z-adrenérgicos incluem
a adrenalina, o isoproterenol e o salbutamol. Os adrenoceptores Y e Z também
são encontrados em células secretoras e musculares lisas, mas isolados, não
possuem efetividade suficiente para inibir todas as substâncias químicas do
processo inflamatório. A adrenalina, no entanto, possui efeito em ambos os
receptores, ou seja, é capaz de causar vasoconstrição visceral e epitelial
simultaneamente e, também, promover o relaxamento da musculatura lisa. Esse
efeito aditivo da adrenalina é importante em diversas emergências clínicas,
especialmente na reação anafilática (TIZARD, 2002).
Além da indução da inflamação aguda, os mastócitos participam da
reparação tecidual na inflamação crônica, das reações agudas e tardias na
anafilaxia e condições proliferativas como a mastocitose e o mastocitoma (RECH
& GRAÇA, 2006; DIAS, 2007).
A mastocitose é uma condição crônica, caracterizada pela proliferação
excessiva de mastócitos nos tecidos, ou seja, é o acúmulo desordenado de
mastócitos além da pele, podendo envolver a medula óssea, o trato
gastrintestinal, o sistema esquelético e o linforreticular (FERNANDES et al.,
2002). Os sintomas acontecem de acordo com a liberação local ou generalizada
de histamina ou outros mediadores. O curso crônico é mais agressivo e evolui
para forma sistêmica. A associação da mastocitose com tumor de células
germinativas vem sido descrita, na espécie humana, desde 1991 (KANAGUSUKO
et al., 2003).
O mastocitoma é uma neoplasia maligna que compreende um grupo de
processos caracterizados pela proliferação excessiva de mastócitos neoplásicos,
de origem cutânea ou visceral, com comportamento variável e imprevisível, que
apresenta grande poder metastático. É onipresente em animais domésticos,
existindo uma variação entre as espécies com relação à localização e ao
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comportamento biológico, porém as semelhanças superam as diferenças. Pode
ter várias denominações: tumor de células mastocitárias ou sarcoma mastocitário
(MEUTEN, 2002; DIAS, 2007).

2.2 Mastocitoma canino

2.2.1 Epidemiologia

O mastocitoma é a neoplasia cutânea mais frequente do cão,
compreendendo 7% a 21% dos tumores cutâneos caninos e 11% a 27% das
neoplasias malignas (MORRIS & DOBSON, 2001; RECH et al., 2004; DIAS, 2007;
FURLANI et al., 2008).
A maioria dos casos acontece em cães de meia idade, mas existe
relato de casos a partir de quatro meses de idade (MORRIS & DOBSON 2001;
MEUTEN, 2002).
Diversas raças caninas foram mencionadas com relação à ocorrência
do mastocitoma, dentre elas, destacam-se o Boxer, Fila Brasileiro, Pinscher,
Dogue Alemão, Dachshund, Pastor Alemão, Pointer, Doberman Pinscher, Poodle,
Bulldog, Galgo, Boston Terrier, Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Fox Terrier,
Labrador, Golden Retriever, Weimaraner e Setter Inglês, sendo que a maior
incidência do mastocitoma foi observada na raça Boxer, numa frequência que
varia de 24,8% e 46,38% (MORRIS & DOBSON, 2001; MEUTEN, 2002; RECH,
2003; DIAS, 2007; FURLANI, 2008; ROSSETTO, 2009).
Os mastocitomas únicos podem acometer diversas regiões do corpo e
os que se desenvolvem na cavidade oral, leito ungueal, região inguinal, prepucial
e perineal são mais predispostos a apresentar recidivas ou metástases
comparados aos localizados em outras regiões. Destaca-se que quando ocorre na
região perineal ou inguinal, a sobrevida tende a ser menor (MEUTEN, 2002;
DIAS, 2007; FURLANI et al., 2008). A frequência das principais localizações
anatômicas do mastocitoma está apresentada no Tabela 1.
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TABELA 1 - Frequência dos principais locais anatômicos de ocorrência do
mastocitoma canino.
FONTE

RECH (2003)

FURLANI et al.

ROSSETTO et al.

(2008)

(2009)

LOCALIZAÇÃO

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Membros locomotores

35

28

10

20,41

43

32,08

6

12,24

10

7,46

10

7,46

2

1,49

Região Abdominal
Cabeça

10

8

Cavidade oral
Região Torácica

41

32,8

6

12,24

10

7,46

Região Perineal, bolsa escrotal,

20

16

6

12,24

19

14,17

5

3,73

vulva, prepúcio (genitália externa)
Dorso
Outros
Múltiplas regiões

7

5,6

Não informado no protocolo

12

9,6

TOTAL

125

100

7

14,29

5

3,73

14

28,57

13

9,70

17

12,68

134

100

49

100

Os mastocitomas viscerais primários são menos frequentes em cães e
podem ocorrer em diversos locais como a cavidade oral, mucosa nasal,
nasofaringe, laringe, traquéia, estômago, intestino, fígado, baço, rim, conjuntiva e
canal espinhal extradural. A cavidade oral é o local extracutâneo mais comum.
Existem relatos raros de mastocitoma no tecido ósseo. A forma visceral com
envolvimento do trato gastrintestinal é mais prevalente em raças de pequeno
porte como o Maltês, Chihuahua, Yorkshire Terrier, Shih Tzu e Lulu da Pomerânia
(TAKAHASHI et al., 2000; OZAKI et al., 2002; RECH, 2003).

2.2.2 Etiologia

A causa dos mastocitomas ainda é desconhecida. Uma das hipóteses
é de um possível envolvimento viral. Entretanto, a análise ultra-estrutural dos
tumores, em diferentes espécies, não identificou partículas virais. Outra teoria é a
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de que algumas raças caninas sejam portadoras de oncogenes e que possam
transmiti-los aos seus descendentes. Em combinação a uma deficiência
imunológica, essa associação de fatores genéticos explicaria a alta incidência da
doença nesses animais (TIZARD, 2002; DIAS, 2007; DOBSON & SCASE, 2007).
Alguns relatos indicam a dermatose crônica como agente causal de
mastocitomas cutâneos em cães devido à estimulação continuada das células.
Porém, a pequena casuística relacionada aos fatos, não comprova a hipótese
(TIZARD, 2002; RECH et al., 2004; DOBSON & SCASE, 2007).
Supostamente, outra causa de origem genética estaria na mutação do
oncogene c-kit. Esse gene pode estar envolvido na estimulação de receptores do
fator de crescimento de células precursoras que, por sua vez, ativam a
multiplicação e crescimento dos mastócitos. A falta de fator de crescimento de
células precursoras ou do gene c-kit, em condições normais, inibe o
desenvolvimento de mastócitos (TIZARD, 2002). Pesquisadores encontraram
mutações no domínio justamembrana do gene c-kit em mastócitos neoplásicos de
cães. A mutação mais importante foi a duplicação, que aumentou o número
desses receptores para o kit-ligante ou fator de crescimento de células
precursoras, o que promove o aumento do número de células mastocitárias e a
relação positiva e direta entre malignidade do tumor e mutação genética (RECH et
al., 2004; DOBSON & SCASE, 2007).

2.2.3 Sinais Clínicos

Os mastocitomas possuem apresentação clínica variada. As lesões
podem ser de localização dérmica a subcutânea e de aspecto firme a amolecido,
papular a nodular ou pedunculado, bem ou mal circunscrito, íntegro ou ulcerado,
rígido ou flutuante e rugoso ou macio (MEUTEN, 2002; RECH, 2003).
MORRIS & DOBSON (2001) relataram que o mastocitoma apresenta
uma enorme diversidade no comportamento clínico. Sua aparência pode imitar a
de qualquer outro tumor cutâneo. Quando é de baixo grau, apresenta-se como um
nódulo solitário, podendo ulcerar pela pele em alguns casos. Havendo liberação
de histamina pelas células do tumor, a região estará irritada e hiperêmica. Nos
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casos mais agressivos, os tumores podem se apresentar grandes, com
consistência macia a massas mal definidas e, alguns, podem ser cercados por
nódulos que se espalharão ao seu redor pelos vasos linfáticos cutâneos.
Foram descritas outras formas distintas de mastocitoma canino. A
primeira forma consiste em uma massa semelhante a uma bolha, com o centro
amarelo ou ulcerado. Essa forma nodular ocorre com maior freqüência nos
membros posteriores e anteriores, região abdominal e torácica. A segunda forma
consiste em uma massa de consistência amolecida, pouco definida, que
geralmente possui pêlos e raramente é ulcerada. Essa forma acomete cabeça,
pescoço, escroto, períneo e cauda (MEUTEN, 2002; DIAS, 2007).

2.2.4 Síndromes Paraneoplásicas
As síndromes paraneoplásicas representam um grupo heterogêneo de
alterações clínicas associadas ao câncer que decorrem de ações não invasivas
da neoplasia, em sítios distantes do tumor primário ou de suas metástases. São
distúrbios raros em cães e sua incidência ainda é desconhecida na medicina
veterinária,

porém

representam

morbidade

significativa

(WITHROW

&

MACEWEN, 2001; MEUTEN, 2002; MORRISON, 2002).
A patogênese dessas síndromes é bastante discutida e, além da
natureza auto-imune, acredita-se na participação de citocinas pró-inflamatórias e
na influência das vasculopatias (MORRISON, 2002).
Os grânulos dos mastócitos contêm uma série de compostos
biologicamente ativos, incluindo histamina, heparina, fator ativador de plaquetas,
fator de necrose tumoral, prostaglandinas, leucotrienos, hidrolases ácidas,
catepsinas e carboxipeptidases, sendo importante relacionar essa degranulação
com distúrbios paraneoplásicos em cães com mastocitoma (MORRISON, 2002).
A degranulação dos mastócitos neoplásicos induz uma série de manifestações
ligadas à liberação de histamina com efeitos locais ou sistêmicos (MORRIS &
DOBSON, 2001).
Os efeitos locais incluem inchaço edematoso do tumor e área
circundante, eritema e prurido. Caso haja quantidade significativa de heparina
presente, pode haver uma tendência ao sangramento local e proteases podem
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causar retardo na cicatrização do ferimento após a retirada cirúrgica do tumor
(MORRIS & DOBSON, 2001).
Um dos efeitos sistêmicos da liberação maciça e repentina de
histamina é a reação anafilática. Outro efeito ocorre no sistema digestivo, onde há
produção excessiva de ácido gástrico, alterações no suprimento vascular e na
motilidade da mucosa gástrica levando à ulceração gastroduodenal. A maioria das
úlceras ocorre no piloro e no duodeno devido à diminuição, nesses locais, da
produção do muco que atua como barreira para o excesso de ácido clorídrico. Os
sinais clínicos são anorexia, vômitos, hematêmese, melena e anemia. Caso
ocorra a perfuração da úlcera, acontecerá evolução para peritonite, colapso e
morte (MORRIS & DOBSON, 2001; MEUTEN, 2002).
As neoplasias podem induzir o desenvolvimento de lesões no sistema
nervoso mediante efeitos paraneoplásicos, com ausência de compressão tecidual,
infiltração local primária ou metastática, não sendo detectadas células tumorais
nas diferentes estruturas neuronais, incluindo cérebro, medula espinhal, nervos
cranianos, nervos periféricos ou junções neuromusculares (BRAUND, 1990;
KRARUP & CRONE, 2002).
Os distúrbios paraneoplásicos do sistema nervoso são conhecidos
como neuropatias paraneoplásicas, sendo classificadas em centrais ou periféricas
B
e clínicas ou subclínicas. Os principais sinais clínicos são fraqueza, intolerância a
exercícios, hipotonia muscular, paresia ou paralisia de membros torácicos e
pélvicos, atrofia muscular neurogênica e reflexos espinhais reduzidos ou ausentes
(BRAUND, 1990; VINCENT, 2005). RODIGHERI et al. (2008) relataram dois
casos de neuropatia paraneoplásica associada ao mastocitoma canino.
Acredita-se que a origem das lesões neurológicas seja auto-imune, não
havendo relação com distúrbios metabólicos, nutricionais, traumáticos, infecciosos
ou tóxicos (BRAUND, 1990; VINCENT, 2005).
Alguns anticorpos podem servir como marcadores para neuropatias
paraneoplásicas em humanos. Entretanto, nos animais ainda não existem estudos
relacionados à pesquisa destes anticorpos antineurais (VINCENT, 2005).
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2.2.5 Classificação

O estádio clínico é o modo de determinar a extensão da doença no
organismo e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o mastocitoma
pode ser classificado em quatro estágios clínicos apresentados no Quadro 1
(RECH, 2003; DIAS, 2007).

QUADRO 1 - Sistema de estadiamento clínico para o mastocitoma canino
segundo a Organização Mundial de Saúde
ESTÁDIO

EXTENSÃO DA DOENÇA

Estádio 1

Tumor único confinado à derme, sem envolvimento dos linfonodos regionais

Estádio 2

Tumor único confinado à derme, com envolvimento dos linfonodos regionais

Estádio 3

Múltiplos tumores na derme ou um grande tumor infiltrativo com ou sem
envolvimento dos linfonodos regionais

Estádio 4

Qualquer tumor com metástase ou recidiva e enfermidade sistêmica associada

Fonte: RECH (2003); DIAS (2007)

MORRIS & DOBSON (2001) relataram que o grau de diferenciação
celular, o índice de mitose e invasão de tecidos adjacentes são eficientes para
graduar histologicamente o mastocitoma. Três graus são descritos. No primeiro, o
tumor é bem diferenciado e prognóstico favorável. No segundo, o tumor é
moderadamente diferenciado, sendo intermediário tanto no aspecto histológico,
como no comportamento. No terceiro, o tumor é pouco diferenciado, invasivo,
com alta taxa de metástase e pobre prognóstico.
MEUTEN (2002) sugeriu uma correlação entre o grau de diferenciação
celular e biológico, descrevendo um sistema de classificação apresentando três
classes. Na primeira classe, os tumores são confinados à derme, na segunda e
terceira se estendem até o tecido subcutâneo divergindo em seu grau de
diferenciação. Neste sistema, os tumores de Grau I (G) são bem diferenciados
com pouca ou sem mitose. No Grau II (GII), os tumores são maiores, menos
delimitados, se estendem até a derme profunda e hipoderme, com pleomorfismo
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nuclear leve e índice de mitose menor que dois por campo. No Grau III (GIII), os
tumores são compostos por células anaplásicas com tamanhos variados, núcleos
proeminentes, grânulos citoplasmáticos menos numerosos e por vezes não
identificáveis sem a utilização de colorações histoquímicas especiais e figuras de
mitose frequentes.
No entanto, a classificação mais utilizada ainda é o sistema de
graduação estabelecido por PATNAIK et al. (1984), conforme o Quadro 2.

QUADRO 2 - Sistema de graduação para classificação do mastocitoma canino
GRAU

CRITÉRIO DE GRADUAÇÃO HISTOLÓGICA

Grau I

Presença de mastócitos bem diferenciados na derme superficial ou profunda, com
células redondas a ovais, uniformes, tendo citoplasma abundante e bem delimitado e
núcleo redondo.

Grau II

Presença de mastócitos com diferenciação moderada, invasão da derme profunda e
subcutâneo, células redondas a ovais a moderadamente pleomórficas com raras
células binucleadas, citoplasma distinto a indistinto, núcleo redondo com um ou mais
nucléolos visíveis.

Grau III

Mastócitos com localização extensiva na derme e subcutâneo, células pleomórficas
multinucleadas e células gigantes, citoplasma indistinto, núcleo redondo com um ou
mais nucléolos proeminentes.

Fonte: PATNAIK et al. (1984)

A ocorrência do mastocitoma canino entre os graus varia nos
resultados encontrados por RECH et al. (2004), DIAS (2007) e FURLANI et al.
(2008) e está apresentada na Tabela 2.

TABELA 2 - Ocorrência do mastocitoma canino entre os diferentes graus
estabelecidos por PATNAIK et al. (1984)
GRAU

I

II

Indeterminad

III

Total

o
FONTE

N

%

N

%

N

%

N

%

N

Rech et al. (2004)

17

37,80

23

51,10

5

11,10

0

0,00

45

Dias (2007)

7

28,00

11

44,00

7

28,00

0

0,00

25

Furlani et al. (2008)

11

22,45

10

20,41

9

18,37

19

38,78

49
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2.2.6 Diagnóstico
Para determinar o estádio clínico do mastocitoma canino, é necessário
realizar um exame físico completo, com atenção especial à palpação dos
linfonodos e presença de hepatomegalia e esplenomegalia. Alguns exames
complementares podem ser utilizados, como o aspirado de linfonodos com agulha
fina, avaliação citológica de medula óssea, radiografia e ultrassonografia (RECH,
2003).
Uma rotina de avaliação hematológica também é indicada, pois pode
indicar anemia devido à perda de sangue por hemorragia, caso haja úlcera. É raro
ver circulando mastócitos pela corrente sanguínea, mas a eosinofilia pode ser
uma característica da forma generalizada do mastocitoma (MORRIS & DOBSON
2001).
Com relação ao local do crescimento cutâneo, alguns sinais podem
indicar a sugestão de mastocitoma canino, como hiperemia e edema local, assim
como lesões ulceradas com hemorragia persistente (MORRIS & DOBSON, 2001;
MEUTEN, 2002).
O diagnóstico mais fácil e rápido é realizado pela citologia por meio de
aspirado com agulha fina do tumor (RECH, 2003). A citologia foi introduzida
recentemente na rotina veterinária brasileira, apresentando maior destaque a
partir da década de 90, sendo de grande importância dentre os métodos de
diagnóstico de neoplasias por ser pouco invasiva, segura, simples, de baixo
custo, apresentando rapidez na determinação do resultado e podendo ser
realizada em diversas situações clínicas, como uma extensão do exame físico
(ROSSETTO et al., 2009).
LAVALLE et al. (2003) relataram que a colheita para citologia pode ser
realizada sem necessidade de sedação do paciente e sem causar agressão ao
processo neoplásico.
A preparação do material deve seguir a fixação com álcool a 70% ou,
preferencialmente, álcool metílico a 100%. As colorações utilizadas são Giemsa
ou Romanowsky (ARANTA & ROMERO, 2006; ROCHA, 2008).
A presença de granulações diferencia os mastocitomas das outras
neoplasias de células redondas. As células mais indiferenciadas apresentam uma
reduzida presença de grânulos característicos, devido à anaplasia celular e nas
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diferenciadas o núcleo apresenta cromatina condensada, os nucléolos não são
vistos e o citoplasma é fino e com grânulos metacromáticos (LAVALLE et al.,
2003). FURLANI et al. (2008) observaram que nos casos onde os dois métodos,
citologia e histopatologia, foram empregados não houve discordância entre os
resultados.
Devido à grande ocorrência de neoplasias cutâneas, um diagnóstico
preciso é fundamental para o tratamento e prognóstico dos tumores. A descrição
macroscópica da neoplasia e o fornecimento de dados clínicos suficientes
permitem maior segurança para a realização do diagnóstico (ROSENTHAL,
2004).
Após o procedimento cirúrgico, a lesão extirpada, o órgão afetado e os
linfonodos regionais devem ser encaminhados para histopatologia para
graduação histológica e avaliação das margens cirúrgicas (MORRIS & DOBSON,
2001). A avaliação histológica é o fator prognóstico mais consistente no
diagnóstico de cães com mastocitoma e correlaciona-se significativamente com o
tratamento e a sobrevida (FURLANI et al., 2008).
Para preservar os componentes tissulares e celulares, todo material a
ser remetido para o exame histopatológico deve ser fixado em formalina a 10%. O
material com a solução fixadora deve ser bem acondicionado em frascos de boca
larga, bem vedado e rotulado. O rótulo deve informar o nome do remetente,
procedência e dados do animal. O clínico deve informar os dados sobre a
natureza,

gravidade,

extensão,

evolução

e

localização

das

lesões

(VASCONCELOS, 1988).
A avaliação do grau histológico é feita após a secção de 5µm de
espessura do tumor, utilização de coloração histológica de rotina e métodos
histoquímicos auxiliares (RECH et al., 2004; DIAS, 2007).
A Hematoxilina-Eosina (HE) é uma coloração histológica utilizada na
rotina para identificação da natureza do tumor. Ao exame microscópico permite a
observação de critérios que incluem quantidade de citoplasma, forma e
diferenciação celular, coloração e forma do núcleo, número de nucléolos, número
de figuras mitóticas e outras alterações como edema e necrose (RECH et al.,
2004; DIAS, 2007). Devido à presença de mucopolissacarídeos ácidos no
citoplasma dos mastócitos, as preparações coradas pela Hematoxilina-Eosina não
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permitem boa visibilização dos grânulos metacromáticos do mastocitoma,
tornando-se necessária a utilização de outras colorações para identificação do
grau histológico (NAVARRO, 2005).
Azul de toluidina é um método histoquímico, um tipo de coloração mais
específico, que permite a visibilização microscópica de grânulos citoplasmáticos
metacromáticos

nos

mastócitos.

Desta

forma,

é

possível

classificar

a

metacromasia, nos diferentes graus, em acentuada, moderada, discreta e
ausente/ortocromasia. A interação dos corantes básicos com os grânulos
citoplasmáticos tem relação com o grau de diferenciação celular porque há uma
diminuição da sulfatação dos grânulos em mastócitos neoplásicos, tornando-os
menos metacromáticos (SIMOES & SCHONING, 1994; RECH, 2003; DIAS,
2007).
A técnica de Pardo de Bismarck consiste no uso de uma solução
levemente ácida utilizada para demonstrar a coloração de uma vasta gama de
mucoproteínas, incluindo as dos mastócitos. Era mais comum no passado para
coloração de tecidos na histologia. Tem relação com a diferenciação celular,
evidenciando grânulos castanhos nos mastocitomas bem diferenciados (LEACH,
1947).

2.2.7 Tratamento

O tratamento ideal para tumores localizados, solitários e relativamente
pequenos é a cirurgia com ampla margem de excisão. Alguns autores indicam
uma margem de segurança de três centímetros ou mais. Outros sugerem que,
para os tumores de G e GII, uma margem lateral de dois centímetros e de boa
profundidade, é adequada para a completa excisão do tumor (MEDLEAU &
HNILICA, 2003; POIRIER et al., 2006; RODASKI & DE NARDI, 2008).
SIMPSON et al. (2004) estudaram 23 mastocitomas cutâneos para
avaliação da margem cirúrgica segura. A pele de cada cão foi marcada com 1cm,
2cm e 3cm de borda do tumor, sendo que a incisão cirúrgica e sutura foram feitas
na marcação de três centímetros. A profundidade utilizada obedeceu a marcação
de

1cm.

Os

tumores

foram

graduados

e

as

margens

examinadas
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histologicamente. Três tumores eram de G e 20 eram de GII. Todos os tumores
de G foram extirpados completamente em todas as margens. Quanto aos
tumores de G, 75% foram completamente excisados com 1cm de margem e
100% com 2cm de margem. Os resultados sugerem, então, que margem cirúrgica
lateral de dois centímetros, com 1cm de profundidade, parece ser adequada para
a excisão completa dos mastocitomas de G e G em cães.
Já BERGMAN (2009) afirmou que a recomendação padrão para a
remoção cirúrgica completa do mastocitoma é o uso contínuo de 3cm de margens
laterais e uma boa margem de plano profunda, sempre que possível. Mesmo com
essa ampla margem, cães com mastocitoma grau II, após exérese cirúrgica
completa, terão a chance de 5-10% de recorrência, 10% de desenvolver um
segundo mastocitoma primário em localização distinta e 10-15% de evolução para
metástase.
Quando as bordas cirúrgicas excisadas apresentam, no exame
histopatológico, células neoplásicas, nova cirurgia deve ser realizada. Se outra
cirurgia não for possível, pode ser indicada a quimioterapia adjuvante. Essas
células tumorais remanescentes são potencialmente metastáticas, principalmente
nesta fase, devido à relação inversa de crescimento tumoral e proliferação celular.
A terapia adjuvante, como quimioterapia intensiva, tem por objetivo controlar
essas micrometástases (MEDLEAU & HNILICA, 2003; POIRIER et al., 2006;
RODASKI & DE NARDI, 2008).
A causa mais comum de falha no tratamento é a ressecção inadequada
do tumor primário. Isso ocorre, muitas vezes, como resultado de mau
planejamento ou execução da cirurgia ao invés de uma característica ruim do
tumor. Na primeira tentativa cirúrgica está a maior chance de sucesso, sendo
assim, as taxas de cura numa posterior excisão ou terapias farmacológicas serão
baixas (MORRIS & DOBSON, 2001).
A radioterapia é considerada por BERGMAN (2009) como uma
excelente modalidade terapêutica adjuvante à cirurgia. Deve ser utilizada nos
casos onde a remoção cirúrgica for incompleta no G e G, não havendo
possibilidade de uma nova ressecção. Nos mastocitomas de G a terapia de
radiação é considerada mais agressiva e, portanto, mais benéfica quanto ao
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prognóstico, devendo ser realizada no sítio cirúrgico e linfonodos de drenagem,
sem nenhuma outra terapia adicional.
Como tratamento único, a radioterapia pode não ser benéfica em
qualquer grau, pois a destruição de células tumorais in situ por radiação pode
precipitar reações locais graves. Em conjunto com a quimioterapia, é aconselhada
para o tratamento de tumores que não podem ser cirurgicamente ressecados
devido a localização (MORRIS & DOBSON, 2001).
A quimioterapia é classificada por BERGMAN (2009) como a terceira
modalidade terapêutica, devendo ser utilizada nos casos de mastocitoma
sistêmico ou metastático. Observa-se que os quimioterápicos lomustine,
vimblastina, ciclofosfamida e prednisona tenham atividade limitada contra o
mastocitoma.
O uso de drogas citotóxicas no tratamento do mastocitoma permanece
controverso. A experiência clínica relatada por MORRIS & DOBSON (2001)
sugeriu que, em alguns casos, os tumores tendem a regredir em resposta a altas
doses de tratamento com prednisona. A adição de outras potentes drogas
citotóxicas como a vincristina, ciclofosfamida, vimblastina, doxorrubicina e Lasparginase tem resposta desconhecida.
RODASKI & DE NARDI (2008) defenderam o uso da quimioterapia nos
casos de remoção incompleta de mastocitoma de G, em todos os mastocitomas
de G e G, nos mastocitomas sistêmicos e para promover citorredução. Os
autores recomendam dois tipos de protocolo, sendo o primeiro denominado CVP
por utilizar em sua composição as drogas ciclofosfamida, vimblastina e
prednisona e o segundo nomeado VAC por ser composto pelas drogas vincristina,
doxorrubicina (nome comercial: adriamicina) e ciclofosfamida.
A alegação de que a água deionizada injetada no local de excisão do
tumor, no pós operatório, pode ser benéfica na redução de taxas de recorrência,
não foi comprovada e continua a ser objeto de controvérsia (MORRIS &
DOBSON, 2001).
Como terapia de suporte, nos casos de mastocitoma sistêmico,
recomenda-se a utilização de antagonistas de H2 (cimetidina e ranitidina),
antagonistas de H1 (difenidramina) ou medicamentos antiulcerosos (omeprazol,
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sucralfato), de acordo com o quadro clínico apresentado pelo animal (RODASKI &
DE NARDI, 2008).

2.2.8. Prognóstico

A classificação histológica é o fator prognóstico mais consistente na
avaliação de cães com mastocitoma e correlaciona-se significativamente com a
sobrevida. Os tumores bem diferenciados, G, têm pouca evidência de recorrência
após excisão cirúrgica, com sobrevida de três anos de aproximadamente 90%. Os
moderadamente diferenciados, G, têm baixo a moderado potencial metastático e
uma taxa de sobrevida de três anos de 55%. Os pouco diferenciados, G, têm os
maiores índices de metástases e sobrevida de três anos em apenas 10 a 15%
(MEUTEN, 2002).
Os mastocitomas com crescimento lento, presentes por período
mínimo de seis meses, frequentemente comportam-se de forma benigna,
enquanto que tumores extensos, de crescimento rápido, geralmente apresentam
comportamento maligno (FURLANI et al., 2008).
A intervenção cirúrgica, como método isolado, consiste na modalidade
terapêutica que proporciona maior sobrevida, exceto quando se trata de
mastocitoma G. A recorrência após a excisão cirúrgica é comum no G e G
provavelmente porque esses tumores são mais profundos, menos delimitados,
podem apresentar necrose, edema e hemorragia, obscurecendo as margens do
tumor (MEUTEN, 2002; FURLANI et al., 2008).
A radioterapia como adjuvante nos casos de remoção cirúrgica
incompleta no G e G, proporciona uma expectativa de sobrevida de quatro a
cinco anos em 75 a 85% dos casos. Nos mastocitomas G, a terapia de radiação
no sítio cirúrgico e linfonodos de drenagem pode proporcionar até 28 meses de
sobrevida (BERGMAN, 2009).
Outro critério utilizado para avaliar o prognóstico é a localização
anatômica do tumor. Mastocitomas na cavidade oral, região interdigital, inguinal,
prepucial e perineal apresentam comportamento mais agressivo, com recidivas e
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metástases. Sinais sistêmicos como anorexia, vômito, ulceração gastrintestinal e
melena indicam prognóstico desfavorável (RODASKI & DE NARDI, 2008).

2.2.9. Diagnóstico Diferencial

Do ponto de vista macroscópico, devido a sua apresentação clínica
variada, o mastocitoma cutâneo canino pode ser semelhante a diversas lesões
neoplásicas ou não. Microscopicamente, os mastocitomas G podem ser
confundidos com outros tumores de células redondas como histiocitoma, linfoma
cutâneo e tumor venéreo transmissível (MORRIS & DOBSON, 2001; RECH,
2003).
ROSSETO et al. (2009) realizaram uma subclassificação dos tumores
cutâneos em epiteliais, mesenquimais, de células redondas e indiferenciados,
cuja diferenciação não foi possível apenas por meio do exame citológico (Figura
10).

Neoplasias Cutâneas

FIGURA 1 - Subclassificação esquemática dos tumores cutâneos de cães
Fonte: ROSSETTO et al. (2009)
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Para BELLEI et al. (2006), a frequência encontrada de histiocitoma foi
de 6,4% e Tumor Venéreo Transmissível de 7,5%.
O histiocitoma é uma neoplasia cutânea da linhagem monócito macrófago, com origem nas células de Langherhans. Clinicamente, a lesão
apresenta superfície lisa, alopécica e ulcerada. Histologicamente há um infiltrado
dérmico, levemente pleomórfico, com células redondas dispostas em “folha”. Os
histiócitos neoplásicos apresentam núcleos ovóides e citoplasma levemente
eosinofílico com figuras de mitose numerosas, porém atipia nuclear e formas
multinucleadas raras (MORRIS & DOBSON, 2001; MEUTEN, 2002).
O linfoma cutâneo apresenta duas formas: o tumor primário e o tumor
epiteliotrópico e há uma grande variação quanto ao aspecto macroscópico, que
parece se correlacionar com o tipo de célula (T ou B) que está envolvido.
Histologicamente, no primário há uma infiltração nodular da derme e hipoderme
com células linfóides malignas. Já no epiteliotrópico, existe infiltração difusa da
epiderme por linfócitos e, nos estágios avançados, invasão das camadas mais
profundas da derme (MORRIS & DOBSON, 2001; MEUTEN, 2002).
No tumor venéreo transmissível (TVT), também conhecido como tumor
de “Sticker”, granuloma venéreo ou sarcoma transmissível, observa-se uma
população homogênea de grandes células redondas ou ovais, contendo núcleo
único e de tamanho variado, pequena proporção núcleo:citoplasmática, sendo o
citoplasma basofílico e vacuolizado. Figuras mitóticas são comuns. Células
inflamatórias, como linfócitos, macrófagos e neutrófilos podem estar presentes
(GONZALEZ et al., 2000; SOUSA et al., 2000).

2.3. Proteína p53

O gene supressor de tumor TP53 (tumor protein 53) está localizado,
na espécie humana, no cromossomo cinco e codifica a proteína p53
(phosphoprotein 53), que está diretamente relacionada ao bloqueio do ciclo
celular, no caso de dano ao DNA: apoptose, inibição da progressão do ciclo
celular, diferenciação e reparo. O DNA danificado leva a um rápido aumento nos
níveis de p53. Esta proteína sinaliza o bloqueio do ciclo celular no ponto de
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verificação na fase G1/S. A p53 possui vários mecanismos para efetuar o reparo
ou induzir a apoptose, e diferentes fatores induzem a p53 a escolher a resposta
celular mais adequada (ZÖRNIG et al., 2001; BROOKS & GU, 2003; WU et al.,
2006; MAXIMOV & MAXIMOV, 2008).
Os tipos de estresse que promovem a ativação da p53 incluem muitas
condições associadas com a iniciação e progressão do câncer. Desta forma, p53
é um ativador de transcrição de sequência específica, ou seja, se liga a elementos
dentro do genoma e ativa a transcrição de genes que residem nas imediações
dos locais de ligação. Existe um contexto celular, dentre eles a disponibilidade de
sinais de sobrevivência, definido por eventos de sinalização intra e extracelulares,
que promove alterações genéticas e afeta, direta ou indiretamente, o estado
funcional da p53 (OREN, 2003).
Qualquer alteração genética que tenha impacto sobre a competência
de outras proteínas associadas a apoptose, controle do ciclo celular e reparação
de danos ao DNA, é capaz de modular a probabilidade da ação da p53, o
resultado da ativação biológica e suas múltiplas interações para controlar o
crescimento das células neoplásicas (OREN, 2003).
Conforme PECORINO (2008), as vias de sinalização dependentes da
p53 (Figura 2) são:
 Parada no ciclo celular pela ativação da p21, proteína reguladora da
transmissão da fase G1 para S no ciclo celular, que controla a fosforilação
do complexo molecular ativo Ciclina-CdK (Cyclin-dependent Kinase),
interrompendo o ciclo celular.


Reparo do DNA pela conjugação da p21 à proteína PCNA (Proliferating
Cell Nuclear Antigen). Este também ocorre pelo estímulo direto à proteína
codificada pelo gene XPC (Xeroderma pigmentosum-complementation
group C), que está envolvido com o reparo por excisão de nucleotídeos.

 Apoptose mediada pela p53 que regula a expressão de mediadores
reguladores anti ou pró-apoptóticos envolvidos em atividades celulares,
como os membros da família de proteínas Bcl-2, como NOXA (gene proapoptótico), PUMA (P53 upregulated modulator of apoptosis), BAX (Bcl-2
associated X protein); a proteína FASR (Fas Receptor) que leva à morte
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celular programada; e a proteína IGF-BP3 (Insulin-like growth factor binding
protein 3).


Inibição da angiogênese, controlando a expressão da trombospondina,
uma glicoproteína de matriz extracelular de plaquetas e de várias células
normais.

FIGURA 2 - Vias de sinalização dependentes da p53
Fonte: Adaptado de PECORINO (2008)
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A proteção celular é alterada por mutações do gene p53, combinadas
com diferentes polimorfismos, promovendo uma proteína não funcional (PIETSCH
et al., 2006; WU et al., 2006). As mutações são herdadas ou ocorrem por
exposição à carcinógenos ambientais, acontecendo sobre o domínio central da
região codificadora, entre os exons cinco e nove, alterando a ligação com as
sequências no DNA (FERREIRA & ROCHA, 2010).
A p53 mutante ocorre em 50 a 70% das neoplasias humanas, está
associado à pior sobrevida global livre de doença e tem sido implicada na
resistência às terapias anticâncer. Sua expressão indica um prognóstico preditivo
(ZORNIG et al., 2001; MILLER et al., 2005). A p53 humana e canina apresentam
estrutura e funções semelhantes (VELDHOEN & MILNER, 1998).
Em células normais a concentração de p53 está abaixo dos valores
detectáveis pela imunoistoquímica, já a p53 mutante se acumula nas células,
sendo eliminada lentamente e expressa na imunoistoquímica (DE NARDI, 2007).

2.4. Proteína c-KIT

KIT é uma proteína com expressão detectada em células tronco
hematopoiéticas, como os mastócitos. O proto-oncogene c-KIT codifica a proteína
KIT, cuja fosforilação leva a ativação de receptores tirosina quinase em
mastócitos, estimulando a maturação, proliferação e ativação de receptores do
fator de crescimento de células precursoras ou SCF - Stem Cell Factor (LONDON
et al., 1999; LONGLEY & METCALFE, 2000; THODAY et al., 2002). A falta de
SCF ou do gene c-KIT inibe o desenvolvimento de mastócitos (TIZARD, 2002).
Um dos mecanismos propostos para a proliferação de mastócitos em
cães é a alteração da sequência de nucleotídeos do gene c-KIT (LONDON et al.,
1999), que foi sequenciado, caracterizado e exibido pela primeira vez em
humanos, apesar das diferenças no comportamento biológico do mastocitoma
entre as espécies (LIAO et al., 2002; REGUERA et al., 2002).
A expressão de c-KIT indica uma ação constante do nível de receptor
KIT e mutações no domínio justamembrana do gene c-KIT, resultando na ativação
e desenvolvimento do tumor (Figura 3). A mutação mais encontrada é a
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duplicação ou aumento do número dos receptores para o KIT-ligante ou SCF,
levando ao aumento de células mastocitárias, ligadas à malignidade do tumor. O
produto do proto-oncogene c-KIT pode ser usado como um marcador para o
diagnóstico e prognóstico do mastocitoma, sendo, a imunoistoquímica, um
método valioso com base nessa expressão (REGUERA, et al., 2002; WEBSTER
et al., 2004; PREZIOSI et al., 2004).

FIGURA 3 - Expressão de c-KIT resultando na ativação e desenvolvimento do
tumor
Fonte: Adaptado de Reguera et al. (2002); WEBSTER et al.
(2004); Preziosi et al. (2004).
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Verificar o padrão histoquímico e de expressão das proteínas p53 e cKIT nos diferentes graus de mastocitoma canino, em amostras obtidas do
Laboratório de Patologia Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG.

3.2. Objetivos Específicos


Definir a prevalência de condições quanto aos aspectos epidemiológicos
como idade, gênero e raça, bem como da localização anatômica e a
ocorrência dos graus do mastocitoma canino no material estudado.

 Avaliar a utilização da coloração Pardo de Bismarck no mastocitoma
canino, comparando ao Azul de Toluidina.
 Determinar o perfil imunoistoquímico da proteína p53 e c-KIT em todos os
blocos disponibilizados para o estudo, comparando os resultados
quantitativos, da expressão desses anticorpos, entre os graus histológicos
I,II e III.
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4. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

4.1. Obtenção e Processamento do Material

Foram revisadas 1242 fichas de exames histopatológicos obtidos dos
arquivos do Laboratório de Patologia Animal/EVZ/UFG, do período de janeiro de
2007 a abril de 2011. Neste estudo, foram considerados todos os diagnósticos
histopatológicos de fragmentos de tecido ou animais enviados para necropsia.
Após análise dos protocolos, foram selecionadas 37 amostras, previamente
incluídas em parafina, dentre os casos com diagnóstico de mastocitoma canino.

4.2. Protocolo de Histologia e Histoquímica

Cortes de 5m foram obtidos dos fragmentos de mastocitoma canino
em micrótomo automático e distendidos em lâminas histológicas.
Os protocolos de rotina do Laboratório de Histopatologia, do Serviço de
Patologia da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, foram utilizados para as
colorações Hematoxilina – Eosina, Azul de Toluidina e Pardo de Bismarck
(LEACH, 1947; LUNA, 1968).
As lâminas foram montadas com Entellan (Merck) e lamínulas
histológicas. A análise foi feita em microscópio óptico.

4.3. Protocolo de Imunoistoquímica
Os fragmentos de mastocitoma canino, com espessura de 5 m, foram
seccionados em micrótomo automático, aderidos em lâminas impregnadas por
solução de organosilano a 3% (3, aminopropyl-triethoxysilane, Sigma – USA) em
acetona.
O processo foi realizado no Laboratório de Imunopatologia do Serviço
de Patologia Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e teve início
com a desparafinização em estufa à 60ºC, seguindo a fase de hidratação.
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Em seguida, realizou-se o bloqueio da atividade da peroxidase
endógena por 15 minutos, incubando as lâminas com peróxido de hidrogênio
diluído em solução de PBS (pH 7,2). A recuperação antigênica ocorreu em
solução de citrato, pH 6,0, em banho-maria (solução pré-aquecida a 96ºC), por 15
minutos.
O bloqueio da marcação inespecífica foi feito com 3% de soro albumina
bovina (BSA) por uma hora, em câmara úmida e temperatura ambiente, para
prevenir ligações não específicas.
Os anticorpos primários (Quadro 3), diluídos em BSA 1,5%, foram
instilados e o material incubado overnight em câmara úmida, sob refrigeração a
4ºC.

QUADRO 3 - Especificações dos anticorpos primários, p53 e c-KIT, utilizados
durante a execução da técnica de imunoistoquímica, para
mastocitoma em tecido canino.
Anticorpo

Clone

Código

Laboratório

Diluição

p53

mouse monoclonal

SC-71785

Santa Cruz Biotechnology

1:500

c-KIT

rabbit polyclonal

SC-168

Santa Cruz Biotechnology

1:2000

primário

As secções foram lavadas em PBS e incubadas, então, utilizando o kit
LSAB (DAKO Ref: K0690), onde o anticorpo secundário permaneceu por 30
minutos e o complexo estreptoavidina-biotina-peroxidase por mais 30 minutos, em
temperatura ambiente. Em seguida, foram lavadas em PBS.
A reação foi revelada com a adição do cromógeno diaminobenzidinaperoxidase ( Liquid DAB Substrate Chromogen System / DAKO Ref: K3468) por
10 minutos em todos os cortes.
As lâminas foram montadas com Entellan (Merck) e lamínulas
histológicas. A análise foi feita em microscópio de luz comum.

27

4.4. Análise dos dados

De acordo com as fichas analisadas foi estabelecida a prevalência
quanto à faixa etária, gênero (independente de serem castrados ou não), raça e
localização anatômica da lesão. Para a análise estatística foi utilizado o teste não
paramétrico x².
As colorações Hematoxilina – Eosina e Azul de Toluidina foram
utilizadas para promover a diferenciação do mastocitoma em três graus, adotando
o sistema de graduação estabelecido por PATNAIK et al. (1984). A coloração
Pardo de Bismarck foi utilizada para auxiliar na diferenciação dos casos que não
tiveram identificação do grau e confirmação dos que já haviam sido identificados,
após Hematoxilina – Eosina e Azul de Toluidina. Para a análise estatística, foi
utilizado o teste não paramétrico x².
As lâminas marcadas com os anticorpos anti p53 e anti c-KIT foram
analisadas pelo software processador de imagem Image J. O programa fornece o
valor das densidades ópticas na área selecionada pelo usuário, na unidade
pixels/polegada.
Foram selecionadas regiões de interesse para análise, sendo áreas de
concentração de células neoplásicas, de acordo com a disponibilidade de material
em relação à graduação histológica:
 duas áreas por lâmina de G marcada com p53, totalizando 12
valores
 duas áreas por lâmina de G marcada com c-KIT, totalizando 12
valores
 duas áreas por lâmina de G marcada com p53, totalizando 32
valores
 duas áreas por lâmina de G marcada com c-KIT, totalizando 32
valores
 quatro áreas por lâmina de G marcada com p53, totalizando 60
valores e
 três áreas por lâmina de G marcada com c-KIT, totalizando 45
valores.
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Os resultados foram transferidos para uma planilha eletrônica
(Microsoft Office Excel) e comparados por meio de gráficos.
Em cada grupo foi calculado, para cada anticorpo, a Média para
representar a tendência central, a Mediana para identificar valores discrepantes, a
Variância para analisar a homogeneidade dos dados e o Desvio Padrão. O Teste
T para duas médias com variâncias diferentes, foi utilizado para comparar as
médias entre os Graus.
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5. RESULTADOS

5.1. Análise dos registros

Do total de registros avaliados no período estudado (Figura 4), 30,27%
dos diagnósticos foram processos neoplásicos (376/1242) e os mastocitomas
representaram 9,84% dessas neoplasias (37/376).

FIGURA 4 - Total de Registros, processos neoplásicos e mastocitoma canino,
encontrados durante a análise dos arquivos do Laboratório de
Patologia Animal/EVZ/UFG

Considerando apenas as lesões cutâneas e os nódulos mamários, das
223 lesões cutâneas caninas analisadas, 15,24% (34/223) eram mastocitomas.
Ainda, dentre 103 nódulos mamários observados, 2,91% (3/103) eram
mastocitomas (Figura 5).
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FIGURA 5 - Total de Mastocitomas encontrados nas
Lesões Cutâneas e Nódulos Mamários,
na espécie canina.

A faixa etária na qual o diagnóstico de mastocitoma foi mais frequente
correspondeu a de 6-10 anos em 54,05% (20/37) dos casos, seguida por 1-5 anos
com 27,03% (10/37), >10 anos com 5,41% (2/37) e <1 ano com 2,70% (1/37),
sendo que em quatro (10,81%) protocolos não havia informação sobre este dado
(Figura 6).

FIGURA 6 - Distribuição percentual dos diagnósticos de
mastocitoma canino, nas fichas analisadas,
de acordo com a faixa etária

31

A distribuição, quanto ao gênero, encontrada foi de 62,16% (23/37) em
fêmeas e 32,43% (12/37) em machos, sendo que dois prontuários (5,41%) não
continham esta informação (Figura 7).

Gênero

Masculino
Feminino
Não inf ormado

FIGURA 7 - Distribuição percentual dos diagnósticos
de mastocitoma canino, nas fichas
analisadas, de acordo com o gênero.
Dentre as raças observadas 37,84% (14/37) eram Boxer, 16,22%
(6/37) Pit Bull; 10,81% (4/37) Pinscher; 8,11% (3/37) Dachshund e Fila Brasileiro
(cada); 2,70% (1/37) Labrador, Shih Tzu e Poodle (cada); sendo que 10,81%
(4/37) eram SRD.

FIGURA 8 - Distribuição percentual dos diagnósticos de mastocitoma, nas
fichas analisadas, de acordo com as raças

A freqüência das localizações anatômicas encontradas foi 29,72%
(11/37) no membro pélvico; 10,81% (4/37) na região torácica; 8,11% (3/37) bolsa
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escrotal, lábio e região abdominal (cada); 5,41% (2/37) região cervical, membro
torácico e vulva (cada); 2,70% (1/37) orelha, região dorsal, região prepucial e axila
(cada); sendo que em três casos (8,11%) não havia descrição da localização.

FIGURA 9 - Distribuição percentual dos diagnósticos de mastocitoma, nas fichas
analisadas, de acordo com a localização anatômica

5.2. Avaliação Histológica e Histoquímica
5.2.1. Hematoxilina – Eosina e Azul de Toluidina

Do total de registros avaliados no período estudado, quanto à
diferenciação em graus, utilizando as colorações Hematoxilina – Eosina e Azul de
Toluidina, 35,14% (13/37) dos mastocitomas eram de G, 27,03% (10/37) de G,
13,51% (5/37) de G e em 24,32% (9/37) não foi possível a identificação do grau.
A incidência e frequência das principais alterações microscópicas encontradas em
cada grau estão descritas na Tabela 3.
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TABELA 3 -

Grau

I

Incidência e frequência das principais alterações microscópicas
encontradas em cada grau dos mastocitomas caninos, por meio da
avaliação histológica e histoquímica com Hematoxilina – Eosina e
Azul de Toluidina

Localização

Derme

Tamanho da

Forma da

Célula

Célula

Uniforme

Redondo a

Superficial

Citoplasma

Núcleo

Nucléolo

Metacromasia

Abundante

Redondo

1/célula

Acentuada

Oval

a Oval

n=5

5 (100%)

5 (100%)

5 (100%)

5 (100%)

5 (100%)

2 (40%)

4 (80%)

II

Derme

Anisocitose e

Pleomórfico

Moderado

Redondo

1 ou +/

Moderada

Superficial

células

a Oval

célula

10

9

(79,26%)

(69,23%)

Redondo

1 ou +/

a Oval

célula

multinucleadas
9 (69,23%)

7 (53,84%)

9 (69,23%)

8 (61,53%)

n=13
III

Derme

Anisocitose e

Profunda

células

Pleomórfico

Escasso

6 (46,15%)

Ortocromasia

multinucleadas
8 (80%)

9 (90%)

7 (70%)

9 (90%)

7 (70%)

n=10

10

7 (70%)

(100%)

A

avaliação

histológica,

para

observação

das

características

microscópicas nas lâminas coradas por Hematoxilina – Eosina, está representada
na Figura 10.
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FIGURA 10 - Fotomicrografias de fragmentos de mastocitomas canino
representativos dos Graus I, II e III. A e B) G – células de
tamanho uniforme, com forma redonda a oval, citoplasma
abundante, núcleo redondo a oval. C e D) G – anisocitose,
pleomorfismo, citoplasma moderado, núcleo redondo a oval,
um ou mais nucléolos por célula. E e F) G – anisocitose,
pleomorfismo, citoplasma escasso, um ou mais nucléolos por
célula. HE. 400X.

A avaliação histoquímica, para observação das características
microscópicas nas lâminas coradas por Azul de Toluidina, está representada na
Figura 11.
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FIGURA 11 - Fotomicrografias de fragmentos de mastocitomas canino
representativos dos Graus I, II e III. A e B) G – Mastócitos com
acentuada metacromasia. C e D) G – Mastócitos com
moderada metacromasia. E e F) G – Mastócitos com
metacromasia discreta. Azul de Toluidina.

5.2.2. Pardo de Bismarck

Ao utilizar a coloração Pardo de Bismarck, foi possível determinar o
grau dos nove casos não identificados anteriormente e confirmar os já
identificados. A incidência e frequência das principais alterações microscópicas
encontradas em cada grau, dos não identificados anteriormente, estão descritas
na Tabela 4.
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TABELA 4 - Incidência e frequência das principais alterações microscópicas
encontradas nos casos de mastocitoma canino, graduados após a
utilização do Pardo de Bismarck.
Grau

I

Localização

Derme

Tamanho da

Forma da

Célula

Célula

Uniforme

Redondo a

Superficial

Citoplasma

Núcleo

Nucléolo

Metacromasia

Abundante

Redondo

1/célula

Acentuada

Oval

a Oval

n=1

1 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

II

Derme

Anisocitose e

Pleomórfico

Moderado

Redondo

1 ou +/

Moderada

Superficial

células

a Oval

célula

2

2

(66,70%)

(66,70%)

Redondo

1 ou +/

a Oval

célula

3 (60%)

5 (100%)

multinucleadas
2 (66,70%)

2 (66,70%)

2 (66,70%)

2 (66,70%)

n=3
III

Derme

Anisocitose e

Profunda

células

Pleomórfico

Escasso

2 (66,70%)

Ortocromasia

multinucleadas
4 (80%)

4 (80%)

3 (60%)

4 (80%)

3 (60%)

n=5

As avaliações histoquímicas, para observação das características
microscópicas nas lâminas coradas pelo Pardo de Bismarck, estão representadas
nas Figura 12, 13, 14 e 15.

FIGURA 12 - Fotomicrografias de fragmentos de mastocitoma canino
representativos dos graus I, II e III. A) G – células de tamanho
uniforme, com forma redonda a oval, citoplasma abundante,
núcleo redondo a oval. B) G – anisocitose, pleomorfismo,
citoplasma moderado, núcleo redondo a oval, um ou mais
nucléolos por célula. C) G – anisocitose, pleomorfismo,
citoplasma escasso, um ou mais nucléolos por célula. Pardo
de Bismarck. 400X
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FIGURA 13 - Fotomicrografias de fragmento
de
mastocitoma
canino
representativo de G. A) HE. B)
Azul de Toluidina. C) Pardo de
Bismarck.
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FIGURA 14 - Fotomicrografias de fragmentos de mastocitomas canino
representativo de G. A e B) HE. C e D) Azul de Toluidina. E e
F) Pardo de Bismarck. 400X.
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FIGURA 15 - Fotomicrografias de fragmentos de mastocitoma canino
representativo de G. A e B) HE. C e D) Azul de Toluidina. E
e F) Pardo de Bismarck. 400X.

Assim, após a classificação dos casos não identificados anteriormente,
a graduação passou a ser (Figura 16), 43,24% (16/37) de G, 40,54% (15/37) de
G, 16,22% (6/37) de G.

40

Diferenciação em Graus

Grau I 16,22%
Grau II 43,24%
Grau III 40,54%

FIGURA 16 - Diferenciação em graus, de acordo com
a classificação feita após a utilização do
Pardo de Bismarck

5.3. Imunoistoquímica

5.3.1. p53
Os fragmentos tratados com o anticorpo anti p53 apresentaram
marcação evidenciada no núcleo dos mastócitos neoplásicos (Figura 17) e em
raros casos ocorreu a marcação do citoplasma.
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FIGURA

17

-

Fotomicrografias de fragmentos de
mastocitomas canino, marcados com
anticorpo anti p53. A) Grau I. B) Grau
II. C) Grau III. DAB, contra-coloração
com hematoxilina, 400X

.

As variações de imunorreatividade observadas entre os graus I, II e III
encontram-se representadas na Figura 18. Foi possível observar marcações
muito discretas em alguns mastocitomas pouco diferenciados e marcações
intensas em poucos mastocitomas bem diferenciados.
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FIGURA 18 - Fotomicrografias de fragmentos de mastocitomas
canino, representando G, G e G, marcados com
anticorpo anti p53. A) Menor marcação encontrada
em G. B) Maior marcação encontrada em G. C)
Menor marcação encontrada em G. D) Maior
marcação encontrada em G. E) Menor marcação
encontrada em G. F) Maior marcação encontrada
em G. DAB. 400X.

Após a seleção, tratamento da imagem e a calibração do software
Image J, as medidas foram realizadas e os resultados encontrados para o
Gestão na Figura 19.
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FIGURA 19 - Variação dos resultados para as
regiões de Grau, marcadas com
anticorpo anti p53, onde (x)
equivale

aos

valores

encontrados e (y) escala de zero
ao

valor

máximo,

unidade

pixel/polegada.

A análise estatística (Tabela 5) demonstrou que a amostra apresentouse homogênea, não havendo valores discrepantes.
TABELA 5 - Análise estatística dos resultados encontrados em Grau , tratados
com anticorpo anti p53, unidade pixel/polegada
p53

Menor

Maior

Grau

valor

valor

I

8735

382050

Média

Mediana

Variância

Desvio padrão

245151,50

281239

15597281064

12889,07

Os resultados das áreas analisadas por meio do software Image J,
sobre o G, encontram-se na Figura 20.
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FIGURA 20 - Variação dos encontrados para as
regiões de Grau , marcadas com
anticorpo

anti

p53,

onde

(x)

equivale aos valores encontrados e
(y) escala de zero ao valor máximo,
unidade pixel/polegada

Por meio da análise estatística (Tabela 6), verificou-se que, devido aos
valores discrepantes, não houve homogeneidade dos dados.
TABELA 6 - Análise estatística dos resultados encontrados em Grau , tratados
com anticorpo anti p53, unidade pixel/polegada
p53

Menor

Maior

Grau

valor

valor

II

885

418393

Média

Mediana

Variância

Desvio padrão

112419,47

22342

60913970035

246807,56

O G originou o maior número de amostras para análise e os valores
encontrados estão na Figura 21.
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FIGURA 21 - Variação dos resultados para as
regiões de Grau , marcadas com
anticorpo

anti

p53,

onde

(x)

equivale aos valores encontrados
e (y) escala de zero ao valor
máximo, unidade pixel/polegada

A análise estatística (Tabela 7) também demonstrou valores
discrepantes e ausência de homogeneidade dos dados.
TABELA 7 - Análise estatística dos resultados encontrados em Grau , tratados
com anticorpo anti p53, unidade pixel/polegada
p53

Menor

Maior

Grau

valor

valor

III

1269

649099

Média

Mediana

Variância

Desvio padrão

108933,58

59612

17801109998

133420,80

Ao comparar os resultados encontrados entre o grau, e  (Figura
22), percebeu-se que o menor valor estava no grupo de G e o maior no grupo de
G. Utilizando o Teste T para duas médias com variâncias diferentes (Tabela 8),
foi possível observar que, estatisticamente, a média do G foi a maior dos grupos
e a média do G foi igual a do G.
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FIGURA 22 - Associação entre a graduação histológica e a
frequência de p53.

TABELA 8 - Comparação da análise estatística para os resultados encontrados
em Grau I, II e III, tratados com anticorpo anti p53
Teste T
T

T

calculado

tabelado 5%

I : II

2,35

1,69

2,35 > 1,69

I > II

I : III

3,41

1,67

3,41 > 1,67

I > III

II : III

0,0743

1,66

0,0743 < 1,66

II = III

média

Resultado

Conclusão
(média)

5.3.2 c-KIT

Os fragmentos tratados com o anticorpo anti c-KIT (Figura 23)
apresentaram marcação na membrana citoplasmática e no citoplasma dos
mastócitos neoplásicos.
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FIGURA

23

-

Fotomicrografias de fragmentos de
mastocitomas canino, marcados com
anticorpo anti c-KIT. A) Grau I. B) Grau
II. C) Grau III. DAB, contra-coloração
com hematoxilina, 400X

.

As variações observadas entre G, G e G estão representadas na
Figura 24. Também foi possível perceber, marcações intensas em alguns
mastocitomas bem diferenciados, contrastando com imunorreações discretas em
casos pouco diferenciados.
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FIGURA 24 - Fotomicrografias de fragmentos de mastocitomas
canino, representando G, G e G, marcados
com anticorpo anti c-KIT. A) Menor marcação
encontrada em G. B) Maior marcação encontrada
em G. C) Menor marcação encontrada em G. D)
Maior marcação encontrada em G. E) Menor
marcação encontrada em G. F) Maior marcação
encontrada em G. DAB. 400X
.

Após a seleção, tratamento da imagem e a calibração do software
Image J, as medidas foram realizadas e os resultados encontrados para o
Gestão na Figura 25.
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FIGURA 25 - Variação dos resultados para as
regiões de Grau I, marcadas com
anticorpo anti c-KIT, onde (x)
equivale aos valores encontrados
e (y) escala de zero ao valor
máximo, unidade pixel/polegada
.

A análise estatística (Tabela 9) demonstrou que a amostra não se
apresentou homogênea, havendo valores discrepantes.

TABELA 9 - Análise estatística dos resultados encontrados em Grau I, tratados
com anticorpo anti c-KIT
c-KIT

Menor

Maior

Grau

valor

valor

I

11609

561387

Média

Mediana

Variância

Desvio padrão

358848

424642,50

41597022683

203953,48

Para o G, os resultados obtidos estão na Figura 26.
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FIGURA 26 - Variação dos resultados para as
regiões de Grau II, marcadas
com anticorpo anti c-KIT, onde
(x)
equivale
aos
valores
encontrados e (y) escala de zero
ao valor máximo, unidade
pixel/polegada
.

A amostra também não se apresentou homogênea (Tabela 10),
havendo valores muito discrepantes.

TABELA 10 - Análise estatística dos resultados encontrados em Grau II, tratados
com anticorpo anti c-KIT
c-KIT

Menor

Maior

Grau

valor

valor

II

1423

639028

Média

Mediana

Variância

Desvio padrão

78994,25

18579

24238978961

155688,72

Os valores encontrados para as regiões analisadas no G estão na
Figura 27.
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FIGURA 27 - Variação dos resultados para as
regiões de Grau III, marcadas
com anticorpo anti c-KIT, onde
(x)

equivale

aos

valores

encontrados e (y) escala de zero
ao

valor

máximo,

unidade

pixel/polegada.

A amostra, de G,

não se apresentou homogênea (Tabela 11) e

valores discrepantes foram encontrados.

TABELA 11 - Análise estatística dos resultados encontrados em Grau III, tratados
com anticorpo anti c-KIT
c-KIT

Menor

Maior

Grau

valor

valor

III

25572

858992

Média

Mediana

Variância

Desvio padrão

202709,24

149263

32624082364

180621,38

Comparando os resultados, o menor valor encontrado foi do grupo de
G e o maior valor, do grupo de G (Figura 28). Ao efetuar a comparação
estatística das médias (Tabela 12), através do Teste T, entre os resultados dos
três graus, foi possível perceber que a média de G foi a maior dos grupos e a de
G a menor.
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FIGURA 28 - Associação entre o grau histológico e a frequência de
c-KIT.

TABELA 12 - Comparação da análise estatística para os resultados encontrados
em Grau I, II e III, tratados com anticorpo anti c-KIT
Teste T
T
calculado

T
tabelado 5%

Resultado

Conclusão
(média)

I : II

4,31

1,68

4,31 > 1,68

I > II

I : III

2,41

1,67

2,41 > 1,67

I > III

II : III

3,21

1,66

3,21 > 1,66

III > II

média

Ao comparar a frequência de c-KIT com a de p53 nos três graus
(Figura 29), foi possível observar que c-KIT teve níveis maiores de expressão.
Utilizando o Teste T para comparação estatística, observou-se que as médias
para G e G, tratados com p53 e c-KIT, foram iguais, enquanto que a média do
G foi maior no grupo tratado com c-KIT (Tabela 13).
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FIGURA 29 - Comparação entre a frequência de c-KIT e
p53 entre os graus histológicos. A) Grau I.
B) Grau II. C) Grau III.
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TABELA 13 - Comparação da análise estatística para os resultados encontrados
em cada grau, tratados com anticorpo anti p53 e anti c-KIT
Teste T
(média)

T
calculado

p53:c-KIT

T
tabelado
5%

Resultado

Conclusão
(média)
p53:c-KIT

I:I

1,65

1,72

1,65 < 1,72

I=I

II : II

0,65

1,67

0,65 < 1,67

II = II

III : III

2,93

1,66

2,93 > 1,66

III < III
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6. DISCUSSÃO

Do total de registros avaliados no período estudado, 30,27% dos
diagnósticos foram processos neoplásicos e os mastocitomas representaram
9,84% dessas neoplasias. Esses achados são semelhantes aos encontrados por
ROSSETO et al. (2009) ao avaliar a frequência de neoplasias em cães pelo
exame citológico.
A faixa etária mais encontrada foi 6-10 anos. A maioria dos casos de
mastocitoma canino acontece em cães de meia idade, mas existem relatos de
casos a partir de quatro meses de idade (MORRIS & DOBSON, 2001; MEUTEN,
2002; RECH, 2003).
A distribuição quanto ao gênero encontrada foi de 62,16% em fêmeas e
32,43% em machos. ROSSETTO et al. (2009) não observaram diferença
estatística significativa em relação ao gênero, FURLANI et al. (2008) encontraram
57,14% de ocorrência em machos e DIAS (2007) percebeu 56,2% de incidência
em fêmeas.
Dentre as raças observadas 37,84% eram Boxer. Concordamos com a
maioria dos estudos que relataram maior incidência do mastocitoma na raça
Boxer, numa freqüência que varia de 24,8% a 46,38% (MORRIS & DOBSON,
2001; MEUTEN, 2002; RECH, 2003; DIAS, 2007; FURLANI, 2008; ROSSETTO,
2009). NETO et al. (2011) perceberam que cães da raça Boxer, ao apresentarem
tumores mais agressivos, tiveram o mesmo tempo de sobrevida global dos cães
de outras raças. Destaca-se a notória ocorrência encontrada na raça Pit Bull
(10,81%), ainda pouco relatada em estudos.
A maior frequência para localização anatômica encontrada foi no
membro pélvico. FURLANI et al. (2008) e ROSSETTO et al. (2009) descreveram
os membros como a região mais acometida pelo mastocitoma canino. Já para
RECH (2003) a região torácica foi a mais prevalente, seguida pelos membros
torácicos.
Do total de registros avaliados no período estudado, quanto à
diferenciação em graus, o mais encontrado foi o G. RECH (2003), ao pesquisar
45 mastocitomas, encontrou prevalência de G, porém obteve mais G do que
G, ao contrário do nosso caso. Já no estudo de 25 mastocitomas feito por DIAS

56

(2007), a ocorrência de G foi igual à de G e na pesquisa de 49 mastocitomas
feita por FURLANI et al. (2008), houve maior incidência de G
Para BOSTOCK et al. (1989) muitas vezes a graduação histológica é
subjetiva, ou seja, um mesmo mastocitoma pode ser classificado com grau
diferente por patologistas distintos. Concordamos que esta possibilidade é maior
quando se trata de mastocitomas classificados como G, devido ao amplo
comportamento biológico designado a este grau. Ainda segundo os autores,
mastocitomas bem diferenciados são mais fáceis de diagnosticar em preparações
histológicas de rotina como Hematoxilina - Eosina e Azul de Toluidina. Também
percebemos que o mesmo não ocorre com os pouco diferenciados, podendo ser
confundidos, inclusive, com outros tumores de células redondas.
A utilização do Pardo de Bismarck, mesmo sendo a técnica pouco mais
trabalhosa que a do Azul de Toluidina, mostrou ser um método simples e de
grande eficácia na identificação dos mastócitos neoplásicos e na diferenciação
dos graus. A principal razão foi a necessidade de seguir as precauções para
evitar a água nas etapas subsequentes à fixação. LEACH (1947) demonstrou que
os mastócitos são pouco visibilizados nas soluções aquosas das etapas da
fixação.
Neste estudo, foi possível observar, nas lâminas coradas com Azul de
Toluidina e Pardo de Bismarck, acentuada metacromasia nos mastocitomas de
G moderada metacromasia nos de G e ortocromasia na maioria dos de G.
Concordamos que a interação dos corantes básicos com os grânulos
citoplasmáticos tem relação com o grau de diferenciação celular porque há uma
diminuição da sulfatação dos grânulos em mastócitos neoplásicos, tornando-os
menos metacromáticos (SIMOES & SCHONING, 1994; DIAS, 2007).
Houve casos onde as características histológicas como células
pleomórficas, núcleo com vários nucléolos proeminentes, células multinucleadas e
células gigantes contrastaram com intensa metacromasia. KIUPEL et al. (2011)
propuseram um novo sistema de classificação histológica, para melhorar a
concordância entre patologistas, dividindo o mastocitoma canino em baixo grau
(intensidade) e alto grau (intensidade). Consideraram alta intensidade a presença
de sete figuras de mitose, três células multinucleadas e três núcleos atípicos, em
dez campos analisados.
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Todos os mastocitomas de G e 69,23% dos de G estavam
localizados na derme superficial; já 80% dos de G estavam na derme profunda.
Quanto ao tamanho das células, todos os mastocitomas de G apresentaram
tamanho uniforme, enquanto que anisocitose com células multinucleadas foi
encontrado em 53,84% dos de G e em 90% dos de G. Resultados
semelhantes foram observados por MEUTEN (2002).
No presente estudo, foi investigada a expressão das proteínas p53 e cKIT, por meio da associação da técnica de imunoistoquímica com a análise pelo
software Image J e os cálculos estatísticos, procurando uma abordagem menos
subjetiva para as características do mastocitoma.
De maneira semelhante à percebida por DE NARDI (2007) e
MINICUCCI (2008) a maior imunorreatividade para a proteína p53, neste estudo,
foi encontrada no núcleo das células neoplásicas de todos os mastocitomas
avaliados, havendo, em alguns casos, imunomarcação citoplasmática.
A mutação da proteína p53 está associada à relação de malignidade
das neoplasias (ZORNIG et al., 2001; MILLER et al., 2005). As maiores
expressões foram encontradas no G, definido pela histologia como menos
diferenciado e mais agressivo, já a média estatística da expressão de p53 foi
maior no G, mais diferenciado e menos agressivo. Acreditamos, como SCHMITT
et al. (1998), na associação da mutação da proteína p53 com baixa sobrevida e
pior resposta à terapia, em pacientes portadores de neoplasias. SOUZA et al.
(2005) não observaram diferenças estatisticamente significativas na expressão de
p53 nos diferentes subtipos histológicos das lesões malignas.
Os níveis de expressão encontrados no grupo de G, acima dos níveis
de G e G, chamam atenção para o prognóstico desses pacientes. BEHRENS
et al. (2001) relataram a marcação de p53 em tumores mamários benignos como
indicativo de comportamento mais agressivo. LEE & KWEON (2004) sugeriram
que as mutações do gene p53 indicam progressão da neoplasia. TEIXEIRA
(2007) percebeu que, em amostras de tumores mamários em cadela, a expressão
de p53 em tumores malignos não teve correlação com o subtipo histológico e o
grau de malignidade e sim com o processo de metástase.
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Alguns resultados dos grupos de

cada

grau,

nesse

estudo,

apresentaram valores muito acima da média encontrada. MEUTEN (2002) e
FURLANI et al. (2008) destacaram que a recorrência após a excisão cirúrgica é
comum nos G e G. Para BRAAKHUIS et al. (2002), um campo de células,
geneticamente alteradas e não visibilizadas microscopicamente, pode persistir na
área de remoção cirúrgica e se proliferar gradualmente, com evolução para lesões
potencialmente malignas e invasivas. TSANTOULIS et al. (2007) relataram que a
expressão de genes supressores de tumor, como o p53, pode indicar estágios
iniciais de um segundo tumor no local primário, microscopicamente imperceptível,
embora o crescimento inicial possa ter sido completamente removido.
Em todos os casos analisados, houve imunomarcação positiva para cKIT na membrana citoplasmática ou citoplasma dos mastócitos neoplásicos.
Resultado semelhante foi descrito por NETO (2008).
Nos três graus houve casos de valores muito acima da média calculada
e estes apresentaram marcação citoplasmática. Os maiores resultados individuais
da expressão dos fragmentos marcados com c-KIT foram encontrados em G e
G, porém a maior média foi a de G. WEBSTER et al. (2004) relataram que
maiores expressões, com localização citoplasmática de c-KIT, têm prognóstico
pior, tanto em intervalo livre da doença, quanto em tempo de sobrevivência.
COSTA et al. (2007) destacaram o papel fundamental de c-KIT na biopatologia
dos mastocitomas e correlacionaram a marcação citoplasmática com tumores
com áreas de necrose, ulceração e pior prognóstico pós cirúrgico. ZEMKE et al.
(2002) comentaram que as mutações do c-KIT estão significativamente
associadas a graus histológicos maiores. Já WEBSTER et al. (2006)
correlacionaram os níveis de c-KIT com a progressão do mastocitoma.
A maior expressão de p53 e c-KIT, em G e G, ocorreu em animais
que apresentavam diversos nódulos por todo o corpo. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, múltiplos tumores na derme, com ou sem envolvimento dos
linfonodos regionais, indicam estágio três para a extensão da doença no
organismo (RECH, 2003; DIAS, 2007).
Já a menor expressão de p53 e c-KIT, para os três graus, ocorreu em
cães da raça Boxer, sendo que a mesma não está em nenhum dos grupos de
maior marcação. A raça Boxer foi a mais associada à incidência neste e em
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diversos estudos (MORRIS & DOBSON, 2001; MEUTEN, 2002; RECH, 2003;
DIAS, 2007; FURLANI, 2008; ROSSETO, 2009). Apesar deste achado indicar um
melhor prognóstico, para NETO et al. (2011), os cães desta raça apresentam o
mesmo tempo de sobrevida global dos cães de outras raças.
RECH (2003) e DIAS (2007) compararam os resultados encontrados
pela graduação histológica com a frequência de AgNOR (Argirophilic Nucleolar
Organizer Region), relatando que a média de G comparada ao G e do
Gcomparada ao G, não foi significativamente diferente. Neste trabalho, a
média de G foi menor que a dos outros graus, tanto com p53 quanto com c-KIT,
demonstrando o amplo comportamento biológico designado a este grau. NETO et
al. (2011) não encontraram diferença no tempo de sobrevida dos cães com
mastocitoma G e G, sugerindo a associação desses na categoria de baixo grau
proposta por KIUPEL et al. (2011).
Ao comparar os valores encontrados de p53 com c-KIT foi possível
perceber

a

semelhança

dos

resultados,

confirmando

a

variação

comportamento biológico do mastocitoma, independente do grau histológico.

do
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7. CONCLUSÕES

A coloração Pardo de Bismarck é eficiente para auxiliar na precisão
dos diagnósticos da rotina laboratorial do mastocitoma canino, sendo melhor que
Azul de Toluidina.
A utilização dos anticorpos anti p53 e anti c-KIT promove boa
imunorreatividade nos mastócitos neoplásicos e pode contribuir, independente do
grau de diferenciação, para predizer progressão da neoplasia, pior resposta à
terapia e baixa sobrevida.
A associação de métodos eficientes para graduação histológica com a
intensidade da imunomarcação para p53 e c-KIT pode ter papel importante na
determinação do prognóstico do mastocitoma canino.

61

REFERÊNCIAS
1. ARANTA, E.C.; ROMERO, L.R.
Fundamentos de Citopalogia
Veterinária. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.
44p.
2. BEHRENS, P.; BRINKMANN, U.; FOGT, F.; WERNERT, N.; WELLMANN,
A. Implication of the proliferation and apoptosis associated CSE1L/CAS
gene for breast cancer development. Anticancer Research, Kapandriti,
v.21, n.4, p.2413-2417, 2001.
3. BELLEI, M.H.; NEVES, D.S.; GAVA, A. Prevalência de neoplasias
cutâneas diagnosticadas em caninos no Estado de Santa Catarina, Brasil,
no período de 1998 a 2002. Revista de Ciências Agroveterinárias,
Lages, v.5, n.1, p.73-79, 2006.
4. BERGMAN, P.J. Mast Cell Tumors: Treatment. In: American Animal
Hospital Association, 2009, Phoenix. Scientifc Proceedings [online].
Phoenix,
Arizona,
2009.
p.375-377.
Disponível
em
http://secure.aahanet.org/eweb/images/AAHAnet/phoenix2009procedings/p
dfs/01_scientific/082_mastcelltumors_treat.pdf. Acesso em 05 out. 2010.
5. BOSTOCK, D.E.; CROCKER, J.; HARRIS, K.; SMITH, P. Nucleolar
organiser regions as indicators of post-surgical prognosis in canine
spontaneous mast cell tumors. British Journal of Cancer, London, v. 59,
p. 915-918, 1989.
6. BRAAKHUIS, B.J.M.; TABOR, M.P.; LEEMANS, C.R., VAN DER WAAL, I.;
SNOW, G.B.; BRAKENHO, R.H. Second primary tumors and field
cancerization in oral and oropharyngeal cancer: molecular techniques
provide new insights and definitions. Head & Neck Oncology, London,
v.24, p.198-206, 2002.
7. BRAUND, K.G. Remote effects of cancer on the nervous system. Seminars
in Veterinary Medicine and Surgery – Small Animal, New Jersey, v.5,
n.4, p. 262-270, 1990.
8. BROOKS, C. L.; GU, W. Ubiquitination, phosphorylation and acetylation:
the molecular basis for p53 regulation. Current Opinion in Cell Biology,
Bethesda, n.15, p.164-171, 2003.
9. COSTA, R.M.G.; MATOS, E.; REMA, A.; LOPES, C.; PIRES, M.A.;
GARTNER, F. CD 117 immunoexpression in canine mast cell tumours:
correlations with pathological variables and proliferation maskers. Biomed
Central Veterinary Research, Bethesda, v.3, p.19, 2007.
10. DE NARDI, A.B. Correlação da cicloxigenase-2 com Ki-67, p53 e
caspase-3 nas neoplasias de mama em candelas. 2007. 120f. Tese

62

(Doutorado em Cirurgia Veterinária) – Universidade Estadual Paulista,
UNESP.
11. DIAS, M.F. Estudo da aplicabilidade de critérios morfológicos e
morfométricos para a graduação de mastocitomas cutâneos em
caninos. 2007. 59f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade
Federal de Pelotas. UFPEL.
12. DOBSON, J.M.; SCASE, T.J. Advances in the Diagnoses and
Managemente of Cutaneous Mast Cell Tumors in Dogs. Journal of Small
Animal Practice, Gloucester, v.48, n.8, p.424-431, 2007.
13. FERNANDES, E.I.; FARIA, B.C.; CARTELL, A.; SANTOS, B.A.; CESTARI,
T.F. Mastocitose Sistêmica na Infância: Relato de 3 Casos. Jornal de
Pediatria, Porto Alegre, v.78, n.2, p.176-180, 2002.
14. FERREIRA, C.G.; ROCHA, J.C. Oncologia Molecular. 2.ed. São Paulo:
Editora Atheneu, 2010, 700p.
15. FURLANI, J.M.; DALECK, C.R.; VICENTI, F.A.M.; DE NARDI, A.B.;
PEREIRA, G.T.; SANTANA, A.E.; EURIDES, D.; SILVA, L.A.F.
Mastocitoma Canino: Estudo Retrospectivo. Ciência Animal Brasileira,
Goiânia, v.9, n.1, p.242-250, 2008.
16. GARTNER, L.P.; HIATT, J.L. Tratado de Histologia. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003, 472p.
17. GONZALEZ, C.M.; GRIFFEY, S.M.; NAYDAN, D.K.; FLORES, E.;
CEPEDA, R.; CATTANEO, G.; MADEWELL, B.R. Canine Transmissible
Venereal Tumour: a Morphological and Immunohistochemical Study of 11
Tumours in Growth Phase and during Regression after Chemotherapy.
Journal of Comparative Pathology, Bristol, v.122, p.241-248, 2000.
18. HE, X.J.; UCHIDA, K.; TOCHITANI, T.; UETSUKA, K.; MIWA, Y.;
NAKAYAMA, H. Spontaneous mast cell tumor with lymph node metastasis
in a Richardson’s Ground Squirrel (Spermophilus richadsonii). Journal of
Veterinary Diagnostic Investigation, Athens, v.21, p.156-159, 2009.
19. ITOH, Y.; NAGASE, H. MAtrix Metalloproteinases in cancer. Essays
Biochemistry, Portland, v.38, p.21-36, 2002.
20. JOHNSON, T.O.; SCHULMAN, F.Y.; LIPSCOMB, T.P.; YANTIS, L.D.
Histopathology and Biologic Behavior of Pleomorphic Cutaneous Mast Cell
Tumors in Fifteen Cats. Veterinary Pathology, Lawrence, v.39, p.452-457,
2002.
21. KANAGUSUKO, T.; MIYASAKI, R.M.; VALÊNCIO, M.C.S.; NAKAHODO,
P.; GRAFF, D.C.; LIMA, S.S.; ANDREA, M.L.M. Mastocitose cutânea e

63

tumor de células germinativas: uma rara associação. Revista Brasileira de
Medicina, São Paulo, v.60, n.8, p.629-633, 2003.
22. KIRSHENBAUM, A. Regulation of Mast Cell number and function.
Hematology/Oncology Clinics of North America, Philadelphia, v.14,
p.497-516, 2000.
23. KIUPEL, M.; WEBSTER, J.D.; BAILEY, K.L.; BEST, S.; DELAY, J.;
DETRISAC, C.J.; FITZGERALD, S.D.; GAMBLE, D.; GINN, P.E.;
GOLDSCHMIDT, M.H.; HENDRICK, M.J.; HOWERTH, E.W.; JANOVITZ,
E.B.; LANGOHR, I.; LENZ, S.D.; LIPSCOMB, T.P.; MILLER, M.A.;
MISDORP, W.; MOROFF, S.; MULLANEY, T.P.; NEYENS, I.; O'TOOLE,
D.; RAMOS-VARA, J.; SCASE, T.J.; SCHULMAN, F.Y.; SLEDGE, D.;
SMEDLEY, R.C.; SMITH, K.; SNYDER, P.W.; SOUTHORN, E.; STEDMAN,
N.L.; STEFICEK, B.A.; STROMBERG, P.C.; VALLI, V.E.; WEISBRODE,
S.E.; YAGER, J.; HELLER, J.; MILLER R. Proposal of a two-tier histologic
grading system for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately
predict biological behavior. Veterinary Pathology, Lawrence, v.48, p. 147155, 2011.
24. KRARUP, C.; CRONE, C. Neurophysiological studies in malignant disease
with particular reference to involvement of peripheral nerves. Journal of
Neurology, Darmstadt, v.249, p.651-661, 2002.
25. LAVALLE, G.E.; ARAÚJO, R.B.; CARNEIRO, R.A.; PEREIRA, L.C. Punção
aspirativa por agulha fina para diagnóstico de mastocitoma em cães.
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte,
v.55, n.4, 2003.
26. LEACH, E.H. Bismarck Brown as a stain for mucoproteins. Biotecnic &
Histochemistry, New York, v.22, n.2, 1947.
27. LEE, C.; KWEON, O. Mutations of P53 tumor supressor gene in
spontaneous canine mammary tumors. Journal of Veterinary Science,
Seoul, v.3, n.4, p.321-325, 2002.
28. LEPORI, L.R. Miniatlas: Alergia. São Paulo: Editora Soriak, 2006, 154p.
29. LIAO, A.T.; CHIEN, M.B.; SHENOY, N. Inhibition of constitutively active
forms of mutant kit by multitargeted indolinone tyrosine kinase inhibitors.
Blood, Washington, v.100, p.585–593, 2002.
30. LONDON C.A.; GALLI S.J., YUUKI T; HU, Z.Q., HELFAND S.C.
Spontaneous canine mast cell tumors express tandem duplication in the
proto-oncogene c-KIT. Experimental Hematology, Vancouver, v.27,
p.689-697, 1999.

64

31. LONGLEY, B.J.; METCALFE, D.D. A proposed classification os
mastocytosis incorporating molecular genetics. Hematology/Oncology
Clinics of North America. v 14, p 697-701, 2000.
32. LUNA, L.G. Manual of the histologic staining methods of the armed
forces institute of pathology. 3.ed. New York: Mcgrawhill, 1968, 258p.
33. MAXIMOV, G.K.; MAXIMOV, K.G. The role of p53 tumor-suppressor protein
in apoptosis and cancerogenesis. Biotechnology & Biotechnological
Equipment, Bulgária, v.22, p.664-668, 2008.
34. MEDLEAU, L.; HNILICA, K.A. Dermatologia de Pequenos Animais: Atlas
Colorido e Guia Terapêutico. São Paulo: Roca, 2003, 353p.
35. MEUTEN, D.J. Tumors in Domestic animals. 4.ed. Iowa: Iowa State
Press, 2002, 779p.
36. MILLER, L.D.; SMEDS, J.; GEORGE, J.; VEJA, V.B.; VERGARA, L.;
PLONER, A.; PAWITAN, Y.; HALL, P.; KLAAR, S.; LIU, E.T.; BERGH, J. An
expression signature for p53 status in human breast cancer predicts
mutation status, transcriptional effects, and patient survival. Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America,
Washington, v.102, n.38, p.13550-13556, 2005.
37. MINICUCCI, E.M. O papel da proteína p53 e do gene TP53 na
carcinogênesebucal quimicamente induzida pela 4NQO em ratos.
2008. 59f. Tese (Doutorado em Cirurgia) – Universidade Estadual de São
Paulo – UNESP.
38. MORRIS, J.; DOBSON, J. Small Animal Oncology. Oxford: Blackwell
Science Ltd, 2001, 306p.
39. MORRISSOM, W.B. Cancer in Dogs and Cats. 2.ed. Baltimore: Willians &
Wilkins, 2002, 749p.
40. NAVARRO, C.E. Manual de Hematologia Veterinária. 2.ed. São Paulo:
Varela, 2005, p.146.
41. NETO, R.T. Mastocitoma Cutâneo Canino: Aspecto Clínico,
Citopatológico, Morfométrico e Imunocitoquímico. 2008. 93f. Tese
(Doutorado em Medicina Veterinária) – Universidade Estadual Paulista.
UNESP.
42. NETO, R.T.; FERIOLI, R.B.; BENTO, D.D.; WERNER, J.; AMORIM, R.L.;
Mastocitoma Cutâneo Canino: Proliferação Celular em Cães da Raça
Boxer. In: XV ENCONTRO NACIONAL DE PATOLOGIA VETERINÁRIA E I
CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, 2011,
Goiânia. Anais... Goiânia: Patologia Veterinária/EVZ/UFG, 2011.

65

43. OREN, M. Decision making by p53: life, death and cancer. Cell Death and
Differentiation, Rome, v.10, p.431-442, 2003.
44. OZAKI, K.; YAMAGAMI, T.; NOMURA, K.; NARAMA, I. Mast cell tumors of
the gastrointestinal tract in 39 dogs. Veterinary Pathology, Lawrence,
v.39, p.557-564, 2002.
45. PATNAIK, A.K.; EHLER, W.J.; MACEWEN, E.G. Canine cutaneos mast cell
tumors: morphologic grading and survival time in 83 dogs. Veterinary
Pathology, Lawrence, v.21, p.469-474, 1984.
46. PECORINO, L. Molecular Biology of cancer – mechanisms, targets and
therapeutics. 2.ed. New York: Oxford University Press, 2008, 320p.
47. PIETSCH E.C.; HUMBEY, O.; MURPHY, M.E. Polymorphisms in the p53
pathway. Oncogene, New York, v.25, p.1602–1611, 2006.
48. POIRIER, J.R.; ADANS, W.M.; FORREST, L.J. Radiation Therapy for
Incompletely Excised e Grade II canine mast cell tumors. Journal
American Animal Hospital Association. Lakewood, v.42, p.430-434,
2006.
49. PRADA, I. E para eles? O que vem depois? Revista da Anclivepa São
Paulo, São Paulo, a.XXII, n.70, p.8-10, 2010.
50. PREZIOSI, R.; MORINI, M.; SARLI, G. Expression of the kit protein
(CD117) in primary cutaneous cell tumors of the dog. Journal of
Veterinary Diagnostic Investigation, Georgia, v.16, p.554–561, 2004.
51. REGUERA, M.J.; FERRER, L.; RABANAL, R.M. Evaluation of an intron
deletion in the c-kit gene of canine mast cell tumor. American Journal of
Veterinary Research, New York v.63, p.1257–1261, 2002.
52. RECH, R.R. Mastócitos em condições normais e patológicas com
ênfase em mastocitomas de cães. 2003. 84f. Dissertação (Mestrado em
Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Santa Maria. UFSM.
53. RECH, R.R.; GRAÇA, D.L. Mastócitos em condições normais e patológicas
– Revisão 1. Veterinária Notícias Uberlândia, Uberlândia, v.12, n.1, p.5160, 2006.
54. RECH, R.R.; GRAÇA, D.L.; KOMMERS, G.D. Mastocitoma cutâneo.
Estudo de 45 casos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Belo Horizonte, v.56, n.4, p.441-448, 2004.
55. ROCHA, N.S. Exame citológico no diagnóstico de lesões da pele e
subcutâneo. Clínica Veterinária, São Paulo, n.76, p.76-80, 2008.

66

56. RODASKI, S.; DE NARDI, A.B. Quimioterapia Antineoplásica em Cães e
Gatos. 3.ed. São Paulo: Medvet, 2008, 305p.
57. RODIGHERI, S.M.; DALECK, C.R.; CALAZANS, S.G.; FERNANDES, J.;
DE NARDI, A.B.; CESAR, J.R.F.; CASTRO, J.H.T. Neuropatia
Paraneoplásica associada ao mastocitoma canino. Ciência Rural, Santa
Maria, v.38, n.3, p. 819-822, 2008.
58. ROSENTHAL, R.C. Segredos em Oncologia Veterinária. Porto alegre:
Artmed, 2004, 296p.
59. ROSSETO, V.J.V.; MORENO, K.; GROTTI, C.B.; REIS, A.C.F.;
BRACARENSE, A.P.F.R.L. Frequência de neoplasmas em cães
diagnosticados por exame citológico: estudo retrospectivo em um hospitalescola. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.30, n.1, p.189-200, 2009.
60. SCHMITT, F.C.; SOARES, R.; CIRNES, L.; SERUCA, R. P53 in breast
carcinomas: Association between presence of mutation and
immunohistochemical expression using a semiquantitative approach.
Pathology Research and Practice, Magdeburg, v.194, p.815-819, 1998.
61. SIMÕES, J.P.C.; SCHONING, P. Canine mast cell tumors: a comparison of
staining techniques. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation,
Athens, v.6, p.458-465, 1994
62. SIMPSON, A.M. LUDWIG, L.L.; NEWMAN, S.J. Evaluation of surgical
margins required for complete excision of cutaneous mast cell tumors in
dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association,
Schaumburg, v.224, p.236-240, 2004.
63. SOUSA, J.; SAITO, V.; NARDI, A.B.; RODASKI, S.; GUERRIOS, S.D.;
BACILA, M. Características e incidência do tumor venéreo transmissível
(TVT) em cães e eficiência da quiioterapia e outros tratamentos. Archives
of Veterinary Science, Curitiba, v.5, p.41-48, 2000.
64. SOUZA, K.C.N.; FARIA, P.R.; CARDOSO, S.V.; DIB, L.L.; CANDEROLI, I.;
LOYOLA, A.M. Expressão imunohistoquímica de p53 na discriminação do
comportamento biologic dos tumors de glândulas salivares. Jornal
Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, Rio de Janeiro, v.41,
n.3, p.189-195, 2005.
65. SOUZA, T.M.; FIGHERA, R.A.; IRIGOYEN, L.F.; BARROS, C.S.L. Estudo
Retrospectivo de 761 Tumores Cutâneos em Cães. Ciência Rural, Santa
Maria, v.36, n.2, p.555-560, 2006.
66. TAKAHASHI, T.; KADOSAWA, T.; NAGASE, M.; MATSUNAGA, S.;
MOCHIZUKI, M.; NISHIMURA, R.; SASAKI, N. Visceral mast cell tumors in
dogs: 10 cases (1982-1997). Journal of American Veterinary Medical
Association, Schaumburg, v.216, n.2, p.222-226, 2000.

67

67. TEIXEIRA, M.J.C.D.S. Mutação e superexpressão de p53 em
neoplasias mamárias de candelas. 2007. 89f. Tese (Doutorado em
Ciência Veterinária) – Universidade Federal Rural de Pernambuco –
UFRPE.
68. TIZARD, I.R. Imunologia Veterinária: Uma Introdução. 6.ed. São Paulo;
Roca, 2002, 531p.
69. TSANTOULIS, P.K.; KASTRINAKIS, N.G.; TOURVAS, A.D.; LASKARIS,
G.; GORGOULIS, V.G. Advances in the biology of oral cancer. Oral
Oncology, Chicago, v.47, p.523-534, 2007.
70. VASCONCELOS, S.A.C. Necropsia e Remessa de Material para
Laboratório em Medicina Veterinária, Brasília: Associação Brasileira de
Educação Agrícola Superior, 1988, 74p.
71. VELDHOEN, N.; MILNER, J. Isolation of canine p53 cDNA and detailed
characterization of the full length canine p53 protein. Oncogene, New York,
v.16, p.1077-1084, 1998.
72. VINCENT, A. Antibodies associated with paraneoplastic neurological
disorders. Neurological Sciences, Totowa, v.26, p.S3-S4, 2005.
73. WEBSTER, J.D.; KIUPEL, M.; KANEENE, J.B.; MILLER, R.;
YUZBASIYAN-GURKAN, V. The use of KIT and tryptase expression
patterns as prognostic tools for canine cutaneous mast cell tumors.
Veterinary Pathology, Lawrence, v.41, p.371-377, 2004.
74. WEBSTER, J.D.: YUZBASIYAN-GURKAN, V.; KIUPEL, M. Evaluation of
the kinase domain of c-kit in canine cutaneous mast cell tumors. BioMed
Central Cancer, Bethesda, v.6, p.1-8, 2006.
75. WITHROW, S.J.; MACEWEN, E.G. Small Animal Clinical Oncology.
4.ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007, 708p.
76. WU, H.; HAYASHI, T.; INOUE, M. Immunohistochemical expression of
Mdm2 and p53 in canine cutaneous mast cell tumours. Journal of
Veterinary Medicine – A Physiology, Pathology, Clinical Medicine,
Berlin, v.53, n.2, p.65-68, 2006.
77. ZEMKE, D.; YAMINI, B.; YUZBASIYAN-GURKAN, V. Mutations in the
juxtamembrane domain of c-KIT are associated with higher grade mast cell
tumors in dogs. Veterinary Pathology, Lawrence, v. 39, p.529–535, 2002.
78. ZÖRNIG, M.; HUEBER, A. O.; BAUM, W.; EVAN, G. Apoptosos regulators
and their role in tumorigenesis. Biochimica et Biophysica Acta, Frankfurt,
v.1551, p.1-37, 2001.

