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RESUMO 

 

FONSECA, I. I. M. da. Avaliação da expressão do gene supressor de tumor PTEN, proto-

oncogene c-kit, matrilisina (MMP-7), Conexinas 32 e 43 e do complexo E-

caderinas/cateninas em mastocitomas da espécie canina: estudos ex vivo e in vitro. 

[Evaluation of the expression of the tumor suppressor gene PTEN, proto-oncogene c-kit, 

matrilysin (MMP-7), Connexins 32 and 43 and E-caderinas/cateninas complex in mast cell 

tumors of dogs: ex vivo and in vitro studies]. 2014. 274 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

Os mastocitomas são formações cutâneas neoplásicas que mais acometem os cães, por isso 

inúmeras pesquisas estão sendo direcionadas no descobrimento de novas opções de 

tratamento, diagnóstico e prognóstico desta doença. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

expressão de um conjunto de proteínas que estão interligadas ou interligam vias de 

sinalização, na tentativa de identificar proteínas que se apresentem diferencialmente expressas 

nos mastocitomas caninos de diferentes graus. Realizamos um estudo da expressão deste 

conjunto de proteínas em 18 tumores oriundos dos arquivos do Serviço de patologia animal 

do Departamento de Patologia da FMVZ-USP. Realizamos coleta de material fresco de outras 

18 amostras de mastocitomas cutâneos caninos, as quais foram submetidas ao cultivo celular, 

e então foram estabelecidas 10 linhagens de mastocitomas cutâneos caninos a fim de se 

avaliar este mesmo grupo de marcadores moleculares in vitro. As amostras do arquivo foram 

submetidas à imunomarcação das seguintes proteínas: PTEN, c-kit, E-caderina, β-catenina, α-

catenina, p120-catenina, MMP-7. Nas linhagens tumorais estabelecidas analisamos o ciclo 

celular, ploidia de DNA, proliferação celular pelo CFSE, análise ultraestrutural pela 

microscopia eletrônica de transmissão, análise mutacional do gene c-Kit, e análise por 

imunocitoquímica e imunofluorescência dos seguintes marcadores moleculares: PTEN, c-kit, 

E-caderina, β-catenina, α-catenina, p120-catenina, MMP-7, CX32, CX43, vimentina, triptase. 

Os resultados demonstram a alteração da expressão das proteínas do complexo E-

caderina/catenina, do c-Kit, da proteína PTEN e MMP-7 de acordo com o grau do 

mastocitoma canino. Observamos além da redução de expressão uma localização subcelular 

de todas estas proteínas nos tumores mais agressivos como nos mastocitomas de grau 3. O 

mesmo foi observado para as proteínas Cx 43 e 32. Realizamos levantamento do histórico 

clínico dos 18 casos de mastocitoma caninos oriundos do arquivo, e os parâmetros clínicos 

avaliados foram: idade, raça, gênero, localização, tempo de evolução, alteração linfonodo, 

metástases, tempo sobrevida, intervalo recidiva, óbito. Foram associados a um pior 



prognóstico os pacientes que apresentaram os seguintes parâmetros: animais idosos, presença 

de metástase, localização no tórax e graduação tumoral. Nas linhagens tumorais estabelecidas, 

a análise da ploidia revelou que todas as linhagens de mastocitomas são diploides e o CFSE 

mostrou que a proliferação máxima ocorre dentro de 24hs de cultivo. A análise ultraestrutural 

comprova que as células das linhagens são mastócitos tumorais. A análise pela 

imunocitoquimica dos marcadores em estudo revelaram padrões similares aos encontrados na 

imunoistoquimica. Pela expressão da vimentina e da triptase confirmamos mais uma vez se 

tratar de linhagens de mastócitos em cultivo. Na análise mutacional do gene c-kit 

encontramos mutações no éxon 8 e 11, mas não no éxon 17. Nossos resultados revelam a 

ocorrência simultânea de inúmeras alterações moleculares nos mastocitoma caninos. As 

proteínas avaliadas têm funções e vias distintas, mas, que se interligam podendo regular ou 

serem reguladas, dependendo do momento em que se encontra a célula. A desestabilização do 

complexo E-caderina-cateninas parece ser o programa efetor na progressão dos mastocitomas 

caninos. A finalidade maior de se realizar estudos morfológicos, funcionais e moleculares das 

neoplasias é contribuir, mais cedo ou mais tarde, para o controle destas doenças. Esperamos, 

com este trabalho, ter fornecido informações importantes que favorecerão a busca por 

melhores tratamentos dos mastocitomas caninos. 
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ABSTRACT 

 

FONSECA, I. I. M. da. Evaluation of the expression of the tumor suppressor gene PTEN, 

proto-oncogene c-kit, matrilysin (MMP-7), Connexins 32 and 43 and E-

caderinas/cateninas complex in mast cell tumors of dogs: ex vivo and in vitro studies. 

[Avaliação da expressão do gene supressor de tumor PTEN, proto-oncogene c-kit, matrilisina 

(MMP-7), Conexinas 32 e 43 e do complexo E-caderinas/cateninas em mastocitomas da 

espécie canina: estudos ex vivo e in vitro]. 2014. 274 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

Mast cell tumors are malignant skin formations that most affect dogs, so many research 

projects are being directed at the discovery of new treatment options, diagnosis and prognosis 

of this disease. The objective of this study was to evaluate the expression of a set of proteins 

that are interlinked or interconnected signaling pathways, in an attempt to identify proteins 

that show differentially expressed in canine mast cell tumors of different grades. We 

performed a study of the expression of this set of 18 proteins in tumors originating from the 

files of the Service of Animal Pathology, Department of Pathology of the FMVZ - USP. We 

collected other 18 new samples of canine cutaneous mast cell tumors , which were subjected 

to cell culture , and 10 strains of canine cutaneous mast cell tumors were established in order 

to evaluate in vitro this same group of molecular markers. The samples were subjected to 

immunostainings the following proteins: PTEN, c-kit, E-cadherin, β-catenin, α-catenin, p120-

catenin, MMP-7. In established tumor cell lines we analyzed the cell cycle, DNA ploidy, cell 

proliferation by CFSE, ultrastructural analysis by transmission electron microscopy , 

mutational analysis of c-kit gene, and analysis by immunocytochemistry and 

immunofluorescence of the following molecular markers: PTEN, c-kit, E-cadherin, β-catenin, 

α-catenin, p120-catenin, MMP-7, CX32, Cx43, vimentin, tryptase. The results demonstrate 

the altered expression of the proteins, c- Kit, MM7 and PTEN proteins according to the level 

of the canine mastocytoma E-caderina/catenina complex. It has been observed a reduced 

expression as well as alterations in subcellular localization of all these proteins in more 

aggressive tumors as in grade 3 mast cell tumors. The same was observed for Cx 43 and 32 

proteins. It has been performed a survey of the medical records of 18 cases of canine mast cell 

tumors retrieved from the archives, and clinical parameters evaluated were age, race, gender, 

location, time of evolution, change lymph node metastasis, survival time, recurrence interval, 

death. Older animals, metastasis, and tumor location in the chest, and mast cell tumor grade: 

patients who had the following parameters were associated with a worse prognosis. In the 



established tumor cell lines, ploidy analysis revealed that all lines are diploid mastocytoma 

and CFSE proliferation showed that the maximum occurs within 24 hours of cultivation. The 

ultrastructural analysis showed that the tumor cells are mast cell lineages. Analysis by 

immunocytochemistry markers studied showed similar patterns to those found in 

immunohistochemistry. By expression of vimentin and tryptase confirmed once again the case 

of mast cell lines in culture. In mutational analysis of the c –kit, mutations were found in exon 

8 and 11, but not in exon 17. Our results show the simultaneous occurrence of numerous 

molecular alterations in canine mast cell tumors. Proteins have different functions and 

evaluated pathways, but that interlock may regulate or be regulated, depending on the moment 

of the cell. The destabilization of the complex E-cadherin-catenins seems to be the effector 

program in the progression of canine mast cell tumors. The main purpose of performing 

morphological, functional and molecular studies of tumors is to contribute, sooner or later, to 

the control of these diseases. Hopefully, with this work, we have provided important 

information which will facilitate the search for better treatment of canine mast cell tumors  
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Introdução 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos tem se relatado uma grande incidência de afecções neoplásicas em 

animais domésticos e a prevalência tem aumentado devido à sobrevida mais longa desses 

animais. Neste contexto, o cão tem sido uma das espécies mais acometidas. Dentre as 

neoplasias cutâneas que acometem os cães, o mastocitoma é a mais frequente, representando 

cerca de 7 a 21% de todos os tumores cutâneos (GROSS et al., 2005) e 11 a 27% de todos os 

tumores malignos desta espécie (THAMM; VAIL, 2001, 2007), contrastando com os 

humanos, em que as neoplasias dos mastócitos são muito raras (THARP, 1998). Os 

mastocitomas apresentam um comportamento biológico muito variável. Vários autores têm 

direcionado sua pesquisa na busca de parâmetros clínicos ou patológicos que possam ser 

utilizados no diagnóstico e/ou prognóstico do mastocitoma. Apesar de alguns avanços nesta 

área, o conhecimento a respeito desta neoplasia ainda é insuficiente. Até o momento o grau 

histológico tem-se revelado o critério mais consistentemente associado com o prognóstico 

(HOTTENDORF; NIELSEN, 1968; BOSTOCK 1973; PATNAIK et al., 1984; SIMÕES et 

al., 1994; THAMM et al., 2006). 

Nos últimos anos, observamos um avanço crescente na procura de novos elementos 

que apóiem esses critérios de classificação morfológica. Dentre eles, os estudos “in vitro” têm 

auxiliado a compreensão de diversos fatores responsáveis pela proliferação dos mastócitos e 

seu mecanismo de ação frente a patógenos. Sendo os mastócitos células que se dispersam no 

tecido conjuntivo, seu isolamento e cultivo fazem-se necessários para avaliarmos as alterações 

genéticas e epigenéticas nas células tumorais somente, e não nas demais células do tecido 

conjuntivo. 

O objetivo fundamental desta tese foi a detecção de alterações genéticas em 

mastocitomas caninos as quais poderiam representar fatores prognósticos, fornecendo 

indicações mais precisas acerca do comportamento destes tumores. Foram estudados 18 casos 

de mastocitomas caninos (6 de grau 1, 6 de grau 2 e 6 de grau 3), os quais foram 

caracterizados segundo alguns parâmetros epidemiológicos e clínicos como a raça, o gênero e 

a idade dos animais, bem como a localização das lesões. Foram utilizados métodos de 

imunohistoquímica para avaliação das proteínas do complexo de adesão célula-célula (E-

caderina, β-catenina, ɑ-catenina e p120 catenina), caracterização de componentes da matriz 
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(MMP-7), gene supressor de tumor (PTEN), da presença de proteínas de membrana (c-Kit), 

além de proteínas de membrana responsáveis pela comunicação intercelular (Cx32 e Cx43).  

Realizou-se ainda o cultivo celular e estabelecimento de 10 linhagens dos diferentes 

graus do mastocitoma canino, nas quais, foi avaliada a proliferação celular dos tumores “in 

vitro”, além de análises morfológicas e ultraestruturais por meio da microscopia eletronica de 

transmissão. Analisou-se também a expressão do gene supressor de tumor PTEN, proto-

oncogene KIT, moléculas de adesão do complexo caderina/cateninas, conexinas 43 e 32 e da 

Matrilisina (MMP7) pela imunocitoquimica e imunofluorescência. Como também a análise 

mutacional do gene c-kit para os éxons 8, 10-11 e 17 nestas linhagens celulares. O presente 

estudo buscou saber se estas moléculas presentes em células epiteliais estariam sendo 

moduladas também em células de origem mesenquimal e se mutações no gene c-kit poderia 

influenciar suas expressões. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Este estudo tem como principal objetivo descrever as alterações de PTEN, c-kit, 

matrilisina (MMP7), Conexina 32 e Conexina 43, complexo E-caderina/cateninas nas três 

graduações do mastocitoma cutâneo canino, ex vivo e in vitro. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar análise histopatológica e graduar os mastocitomas segundo Patnaik;  

 Estabelecer e caracterizar a cultura primária das três graduações do mastocitoma; 

 Avaliar diferenças ultraestruturais dos mastócitos mantidos em cultivo celular; 

 Analisar o ciclo celular e ploidia DNA; 

 Analisar proliferação celular pelo método CFSE; 

 Analisar a localização e expressão por imunoistoquímica para as seguintes proteínas: 

PTEN, c-kit, MMP-7, Cx32, Cx43, E-caderina, β-catenina, α-catenina, p120-catenina; 

 Analisar a localização e expressão por imunocitoquímica e imunofluorescências das 

proteínas: PTEN, c-kit, MMP-7, Cx32, Cx43, E-caderina, β-catenina, α-catenina, 

p120-catenina;  

 Pesquisar mutações no gene c-Kit. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 MASTÓCITOS 

 

 

Os mastócitos originam-se de células precursoras hematopoéticas localizadas na 

medula óssea. Embora em muitos aspectos sejam semelhantes aos leucócitos e basófilos, os 

mastócitos originam-se de uma célula-tronco distinta. Estes mastócitos imaturos circulam na 

corrente sanguínea, cruzam a parede de vênulas e penetram nos tecidos, onde vão proliferar e 

se diferenciar (METCALFE et al., 1997) perto dos vasos sanguíneos, nervos, e nas superfícies 

das mucosas, tais como a pele, trato respiratório e do trato gastrointestinal (BAUER et al., 

2000; HEIB et al., 2008), de modo que possam reagir rapidamente em caso de um ataque de 

xenobióticos, tais como bactérias, parasitas, vírus ou mesmo pólen aparentemente inócuo. Do 

ponto de vista fisiológico, os mastócitos participam na remodelação do tecido, cura de ferida, 

e angiogênese (HEBDA et al., 1993; BLAIR et al., 1997; WELLER et al., 2006), enquanto 

que do ponto de vista patológico eles são considerados como efetores principalmente de 

doenças alérgicas agudas e crônicas mediadas por Imunoglobulina E (IgE) (WILLIANS; 

GALLI, 2000), incluindo as suas funções complexas em doenças autoimunes (BENOIST; 

MATHIS, 2002), tolerância periférica (SAYED et al., 2008; DE VRIES et al., 2009), na 

imunidade inata e adaptativa (GALLI et al., 2005a,b; PALKER et al., 2010).  

A pele normal do cão contém 4 a 12 mastócitos por campo de maior ampliação, 

(BENINGO et al., 2000), sendo mais numerosos no pavilhão auricular e no focinho, 

(AUXILIA; HILL, 2000), localizados principalmente na derme e na junção dermoepidérmica 

(NOVIANA et al., 2004). 

O mastócito é uma célula mononucleada que se apresenta de formas variáveis 

(redonda, oval, poligonal ou fusiforme), medindo de 8 a 20 μm de diâmetro, com um núcleo 

redondo central ou ligeiramente descentralizado (AROK, 2004). O seu citoplasma tem uma 

composição anormal em organelas, mas a sua característica mais evidente são os grânulos 

citoplasmáticos que contêm numerosos mediadores inflamatórios que são libertados quando 

estimulado. O tamanho dos grânulos varia entre 0,2 e 0,5 μm de diâmetro. (THARP, 1998), 

com em média mil grânulos em cada célula. No interior dos grânulos, inúmeras substâncias 

biologicamente ativas que são sintetizadas e estocadas, como a histamina, heparina, 

http://www.infoescola.com/anatomia-humana/medula-ossea/
http://www.infoescola.com/citologia/leucocitos/
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dopamina, prostaglandinas, diferentes interleucinas e também algumas enzimas como a 

quimase, triptase, hidrolases, proteoglicanos e as carboxipeptidases (BENSIGNOR et al., 

1996). Os proteoglicanos dentro dos grânulos dos mastócitos permitem a ligação a uma 

variedade de corantes catiônicos, como o azul de toluidina ou o Giemsa, que se coram 

metacromaticamente (KRAMER; WINDRUM, 1955). Esta metacromasia é causada pela 

presença de hexassacarídeos, a unidade fundamental da heparina (JAQUES et al., 1977). 

Células precursoras dos mastócitos estão presentes na medula óssea, cordão umbilical, 

sangue periférico e fígado fetal. A diferenciação efetua-se a partir de progenitores 

hematopoiéticos CD34
+
 stem cells, ou CD13

+
, e CD117

+
 (também conhecido como KIT) na 

medula óssea (KIRSHENBAUM et al., 1999; AROK, 2004), no sangue periférico são células 

agranulares, (KIRSHENBAUM et al., 1991). Depois de migrarem para os tecidos, estas 

células precursoras dos mastócitos assumem a sua típica aparência granulares e completam a 

sua maturação com a concomitante diversidade fenotípica (ZUCKER-FRANKLIN et al., 

1981; KIRSHENBAUM et al., 1991; GURISH; AUSTEN, 2001). 

A diferenciação e a proliferação dos mastócitos são reguladas por dois mecanismos 

distintos. O primeiro é dependente de um fator de crescimento derivado dos fibroblastos Stem 

Cell Factor - (SCF), e o segundo é dependente de interleucinas (IL) produzidas por células T 

(IL-3, -4, -9 e -10) (HILL; MARTIN, 1998). A IL-3 é importante para a proliferação precoce 

dos mastócitos, enquanto que o SCF atua para manter a viabilidade e promover a maturação 

dos mesmos (METCALFE et al., 1997). 

A diferenciação celular se estabelece quando precursores apresentam sequencialmente 

os seguintes marcadores: os antígenos precoces CD34, o CD13 e o c-Kit (KIRSHENBAUM 

et al., 1999), marcadores de diferenciação precoce (FcεRI ou receptor IgE, histamina e 

triptase) (WELLE, 1997; CARTER; METCALFE, 2002), e marcadores de diferenciação 

tardia (heparina, quimase) (WELLE, 1997). A heparina e a quimase são marcadores presentes 

somente nos mastócitos que se encontram nos tecidos. As enzimas quimase e triptase são 

específicas dos mastócitos, sendo a triptase a de escolha na sua identificação, (SCHWARTZ, 

1985). 

Existem duas populações de mastócitos as residentes na pele e as da mucosa as quais 

possuem características histoquímicas e bioquímicas distintas. Os mastócitos da mucosa 

contêm apenas triptase, enquanto que os do tecido conjuntivo contêm triptase, quimase e 

catepsina G (NOLI; MIOLO, 2001). Foram identificados no homem dois tipos de mastócitos, 

segundo suas determinações bioquímicas e morfológicas (THARP, 1998). Os mastócitos da 
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pele contêm triptase, quimase e carboxipeptidase, denominando-se MTQ (IRANI et al., 1991; 

CAUGHEY, 1996; THARP, 1998). Mais de 90% dos mastócitos cutâneos contêm triptase e 

quimase (BUCKLEY et al., 1999). Por outro lado, a maioria dos mastócitos do pulmão e da 

mucosa intestinal produz apenas triptase e estes foram denominados MT (BEIL; PAMMER, 

2001). Além dessas duas populações, existem outros mastócitos que apresentam apenas a 

enzima quimase e são denominados MQ, que podem estar presentes numa medula normal ou 

reativa, em gânglios axilares, pulmão, mucosa e submucosa intestinal (WEIDNER; AUSTEN, 

1993; HORNY et al., 2003). O fenótipo dos mastócitos humanos também é heterogêneo no 

seu conteúdo em citocinas. Por exemplo, a IL-4 existe preferencialmente em MTQ enquanto 

que a IL-5 e IL-6 estão quase exclusivamente restritas ao subtipo MT (PUXEDDU et al., 

2003). A heterogeneidade dos mastócitos também se provou na pele canina. Os mastócitos do 

cão, tal como os mastócitos humanos são heterogêneos em relação ao seu conteúdo em 

proteases (CAUGHEY, 1988), sendo que ambas as proteínas quimase e triptase foram 

clonadas e caracterizadas (CAUGHEY et al., 1990). No cão foram identificados três tipos de 

mastócitos baseados no seu conteúdo em triptase e quimase e na sensibilidade ao formol. Os 

mastócitos que contêm as duas enzimas são os mais comuns na pele canina após fixação com 

formol, constituindo cerca de 70% dos mastócitos cutâneos (KUBE et al., 1998; WELLE et 

al., 1999; NOLI; MIOLO, 2001). A heterogeneidade dos mastócitos é regulada por muitos 

fatores, incluindo citocinas que influenciam a maturação, diferenciação e proliferação celular. 

Os mastócitos podem mudar suas características fenotípicas de forma reversível de acordo 

com alterações no ambiente (KITAMURA, 1989). Essas células exibem essas diferenças em 

suas propriedades bioquímicas e funcionais, gerando populações individuais, o que permite 

uma maior flexibilidade frente a estresses fisiológicos, imunológicos, inflamatórios e em 

outras atividades biológicas em que estejam envolvidos (LONGLEY et al., 1995; GALLI et 

al., 2005). 

Os mastócitos estão presentes no tecido conjuntivo e são importantes na resposta 

inflamatória e traumatismos teciduais. Os grânulos citoplasmáticos encontrados nestas células 

contêm substâncias biologicamente ativas, tais como heparina, histamina, fator ativador de 

plaquetas e fator quimiotático eosinofílico (LAZARUS et al., 1986; METCALFE et al., 1997; 

JANEWAY et al., 2002), sugerem que os mastócitos caninos assemelham-se mais aos 

mastócitos humanos do que os de camundongos.  

Interações entre células e os componentes da matriz do tecido conjuntivo podem 

alterar a biologia da célula envolvida. A ligação dos componentes da matriz com os 
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mastócitos regula vários processos como a fosforilação intracelular de proteínas, incorporação 

de timidina, liberação de histamina e mobilidade celular. É razoável esperar que estas 

interações matriz-mastócitos resultem também em alterações fisiológicas (THOMPSON et al., 

1989; ROTTEM et al., 1993), síntese de citocinas, síntese de grânulos, sobrevida celular e 

apoptose. De fato, estas interações entre os mastócitos e a matriz que o rodeia pode 

eventualmente ser mostrada como sendo o maior estimulo regulatório para ajustar a resposta 

biológica de mastócitos diferenciados e maduros (MEKORI; OH; METCALFE, 1993).  

Quanto à adesão dos mastócitos foi observado que ela é acompanhada pelo 

espraiamento das células e uma redistribuição dos grânulos citoplasmáticos. A adesão 

também se mostrou ser dependente de cálcio e da temperatura (THOMPSON et al., 1991). 

Mastócitos maduros estão localizados preferencialmente na pele, sistema respiratório, 

trato gastrintestinal e gênito-urinário próximos a vasos sanguíneos e linfáticos. São as células-

chave nas reações alérgicas agudas e também têm um importante papel nas reações crônicas 

(MOTA, 1995).  

 

 

3.2 MASTOCITOMA 

 

 

O mastocitoma foi descrito pela primeira vez por Bashford et al., em 1905. Os 

mastocitomas são formações cutâneas neoplásicas originadas de mastócito (SELYE, 1965; 

VAIL, 1996; SOTER, 2000). Nos humanos a ocorrência é rara, no entanto, em cães o 

mastocitoma representa um dos tumores mais comum na espécie (MACY, 1985; DE NARDI 

et al., 2002), 

 

 

3.2.1 Incidência e etiopatogenia 

 

 

A neoplasia originária de mastócitos é denominada mastocitoma e esta doença é 

comum e representa 7 - 21% dos tumores caninos (PRIESTER, 1973; COHEN et al., 1974). 

A distinção deve ser feita entre mastocitose humana que é geralmente transitória ou indolente 

(LONGLEY et al., 1995) e neoplasia de mastócitos canino que é uma doença imprevisível e 

muitas vezes agressiva e metastática (MACY; MACEWEN, 1989). Os casos de mastocitoma 
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humano essencialmente solitário nunca metastatizam, já os mastocitomas caninos comportam-

se de modo maligno em 50 % dos casos (HOTTENDORF; NIELSEN, 1969). 

Os mastocitomas dos cães ocorrem principalmente na faixa etária de oito a nove anos, 

não havendo predisposição sexual ou raça definida, embora as raças Boxer, Boston Terrier, 

Bull Terrier, Beagle, Labrador Retriever, Golden Retriever, Fox Terrier, Bulldog Inglês, Pugs, 

Schnauzer, Shar-pei, Bull Mastiff, Cocker Spainel, Staffordshire Terrier, Fox Terrier, 

Dachshund, Rhodesian Ridgebacks sejam as mais predispostas (PATNAIK et al., 1984; 

SIMOES et al., 1994; VAIL, 1996; GOLDSCHMIDT, HENDRICK, 2002; LONDON; 

SÉGUIN, 2003; STREFEZZI et al., 2003; MISDORP, 2004; RECH et al., 2004; WELLE et 

al., 2008). 

Os mastocitomas apresentam-se na forma cutânea como nodulações avermelhadas na 

derme, não encapsulados, com tamanho variando de 1 a 30 cm de diâmetro. Esses nódulos 

podem ser múltiplos ou solitários, de consistência firme e muitas vezes infiltrada no 

subcutâneo e na musculatura circunvizinha (MADEWELL; THIEILEN, 1987; FOX, 1998). 

As formações solitárias são muito mais frequentes, mas mastocitomas cutâneos 

múltiplos são relatados entre 5 e 25% dos pacientes. Não está claro se os tumores múltiplos 

são metástases ou possuem origem multicêntrica (TURIN et al., 2006). 

A maioria dos mastocitomas se estende além das bordas palpáveis (HOTTENDORF; 

NIELSEN, 1968). O mastocitoma pode ocorrer em todo o corpo, mas aproximadamente 50% 

deles estão localizados no tronco e períneo, 40% nos membros e 10% na cabeça e pescoço 

(TARDY et al., 1992; FOX, 1998; TORTELLY et al., 2000). Mais raramente o mastocitoma 

pode se apresentar na forma visceral e disseminada e se caracteriza principalmente por massas 

neoplásicas no baço, fígado, mediastino, pulmão e linfonodos (POLLACK et al., 1991). 

A etiopatogenia e os eventos moleculares e genéticos que contribuem para a 

tumorigênese durante o desenvolvimento e progressão dos tumores ainda não estão bem 

elucidados, acreditando-se na existência de origem multifatorial (THAMM; VAIL, 2007). A 

etiologia dos mastocitomas nos cães é desconhecida. Várias hipóteses associam tais 

proliferações a processos inflamatórios crônicos ou aplicações de substâncias irritantes em 

subcutâneo (GOVIER, 2003). Alguns relatos sugerem a associação dos mastocitomas a uma 

etiologia viral (MISDORP, 2004). A transmissão hereditária de sequências de genes 

predispostos a esta neoplasia foi evidenciado nas raças descendentes do Bulldog, sendo 

observada uma fragilidade cromossômica, com instabilidade nos cromossomos 3, 4 e 15, mas 

essas alterações foram interpretadas como consequências da idade avançada dos animais e 
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não uma síndrome racial específica ou doença familiar (GINN et al., 2000). O 

desenvolvimento do tumor provavelmente dependa de outros fatores, como agente 

carcinogênico ou vírus (MACY, 1985). 

 

 

3.2.2 Comportamento biológico e metástases 

 

 

As metástases associadas aos mastocitomas ocorrem em linfonodos regionais em 

aproximadamente 76% dos casos. Outros órgãos como baço, fígado e medula óssea também 

são acometidos com frequência (MACY, 1985). Os sinais clínicos são dependentes da 

localização e tamanho do tumor, bem como das complicações secundárias (THAMM; VAIL, 

2007). As alterações sistêmicas podem ocorrer devido à degranulação dos mastócitos e a 

subsequente liberação de heparina e histamina. A histamina pode estimular os receptores 

gástricos de H2, resultando em uma excessiva secreção ácida e hipermotilidade, podendo 

levar a formação de úlceras gástricas e duodenais. Clinicamente o animal pode apresentar 

anorexia, vômito, diarréia e melena (O’KEEFE, 1990; FOX, 1998; TORTELLY et al., 2000). 

Coagulopatias estão associadas aos mastocitomas devido à liberação de heparina (MACY, 

1985; TORTELLY et al., 2000).  

 

 

3.2.3 Diagnóstico e características histopatológicas 

 

 

O diagnóstico preciso dos mastocitomas é importante para escolha apropriada do 

tratamento e determinação do prognóstico (RECH et al., 2004). O diagnóstico citológico 

podes ser realizado por meio de punção por agulha fina (PAF) ou por decalque das lesões 

sobre a lâmina de microscopia (O’KEEFE, 1990; LONDON; SÉGUIN, 2003). É 

provavelmente o método mais simples para o diagnóstico do mastocitoma canino, pois é 

pouco invasivo, com poucos riscos para o paciente, reduzida agressão ao processo neoplásico 

e deve ser realizado antes da cirurgia. (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002; LAVALLE; 

CARNEIRO; PEREIRA, 2003). Porém a histopatologia é necessária para confirmar o 

diagnóstico, graduar o tumor e determinar se as margens cirúrgicas estão livres de células 
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neoplásicas, além de ser, muitas vezes a única forma de realizar o diagnóstico definitivo de 

neoplasias pouco diferenciadas (O’KEEFE, 1990; FOX, 1998; SUEIRO et al., 2002; 

LAVALLE et al., 2004, RECH et al., 2004).  

O mastocitoma é uma neoplasia de células redondas e deve passar por um diagnóstico 

diferencial, pois existem outros tumores de células redondas como o linfoma, plasmocitoma, 

histiocitoma, melanoma e o tumor venéreo transmissível (LONDON; SÉGUIN, 2003). Com 

exame citológico são observadas células redondas e, quando coradas com Hematoxilina-

Eosina, é possível evidenciar os grânulos citoplasmáticos dos mastócitos. Para a confirmação 

da graduação destes tumores é recomendada a utilização da coloração pelo Azul de Toluidina, 

pois cora estes grânulos de vermelho-púrpura (coloração metacromática) e o fundo em azul 

(coloração ortocromática) (LAVALLE; CARNEIRO; PEREIRA, 2003; LONDON; SÉGUIN, 

2003). O primeiro estudo de seguimento classificou os mastocitomas em três categorias: o 

grau 1, fracamente diferenciado, altamente pleomórfico e com mitoses freqüentes; o grau 2 

como de diferenciação intermédia, altamente celular, moderadamente pleomórfico e com 

mitoses infrequentes e, por fim, o grau 3 bem diferenciado, menos celular, monomórfico, com 

feixes de colágeno maduros e com mitoses raras (BOSTOCK, 1973).  

Em 1984, Patnaik et al. desenvolveram um trabalho semelhante, estabelecendo a 

classificação mais aceita atualmente: mastocitoma de grau 1, 2, e 3, conforme o grau 

crescente de anaplasia celular. Ambos os pesquisadores relacionavam o prognóstico do 

portador dessa neoplasia com sua sobrevida sendo sempre menor quanto maior o grau de 

malignidade do tumor. O sistema de gradação de Patnaik usa uma combinação de 

características citológicas com a espessura do tumor, que se supõe ter origem na derme 

superficial e expandir-se em profundidade para o tecido subcutâneo. São definidos os 

mastocitomas de grau 1 como sendo tumores bem diferenciados com bom prognóstico, os 

mastocitomas de grau 3 como fracamente diferenciados com mau prognóstico e os 

mastocitomas de grau 2 de diferenciação intermédia e prognóstico intermédio (PATNAIK et 

al., 1984). Em geral, os mastocitomas são tumores não capsulados, dérmicos ou subcutâneos, 

constituídos por células redondas organizadas em cordões e em aglomerados celulares. 

Raramente atingem a junção dermoepidérmica e não se observam agregados de mastócitos 

intraepidérmicos (GROSS et al., 2005). A epiderme está habitualmente intacta em lesões 

pequenas e pode estar ulcerada em grandes tumores. O estroma colagenizado varia de escasso 

a abundante e pode aparecer edemaciado ou hialinizado (GROSS et al., 2005). Estão 

presentes eosinófilos em número variável, dispersos pelo tumor ou formando agregados, 
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podendo existir deposição de mucina e hialinização perivascular. Os focos de desgranulação 

eosinofílica podem envolver feixes de colageno eosinofílicos brilhantes, para formar figuras 

em chama, referidas como colagenólise (GROSS et al., 1992; GROSS et al., 2005).  

Os mastocitomas de grau 1 são pequenos, bem circunscritos e não capsulados e 

confinados à derme interfolicular. A epiderme está intacta e as células estão organizadas em 

cordões e em aglomerados celulares densos e lembram os mastócitos granulados normais, 

com bordos celulares discretos e grânulos citoplasmáticos basófilos. Os núcleos são 

pequenos, redondos a ovais, com nucléolos indistinguíveis. As figuras mitóticas são raras ou 

ausentes. A necrose tumoral é incomum, mas podem surgir ocasionalmente grandes áreas de 

enfartamento (PATNAIK et al., 1984; HENDRICK et al., 1998; GROSS et al., 2005). Os 

mastocitomas de grau 2 são usualmente maiores, mais profundos e menos circunscritos que os 

tumores de grau 1. Em geral estendem-se pela derme profunda e pelo tecido subcutâneo. As 

células neoplásicas são maiores, mais pleomórficas e de granulação mais dispersa do que as 

células dos tumores de grau 1. Os núcleos estão moderadamente aumentados, uniformes e 

vesiculares, com nucléolos pequenos, mas óbvios, enquanto que a atividade mitótica varia de 

ausente a baixa. O citoplasma é moderado e variavelmente granulado (PATNAIK et al., 1984; 

GROSS et al., 2005). Os mastocitomas de grau 3 são geralmente grandes, fracamente 

circunscritos e infiltram-se profundamente no tecido subcutâneo. A necrose e a ulceração são 

características secundárias comuns. As células tumorais são redondas, poligonais ou 

pleomórficas, organizadas em cordões sólidos e ninhos, enquanto as margens celulares são 

indistinguíveis. Os núcleos são grandes, redondos a ovais, e têm nucléolos proeminentes. A 

atividade mitótica é moderada a alta, existindo mitoses atípicas (PATNAIK et al., 1984; 

GROSS et al., 2005). Também está reconhecido um subgrupo de mastocitomas de grau 3 que 

mimetizam tumores linfóides e ocorrem nas junções mucocutâneas, lábio e nariz. Estes 

mastócitos são caracterizados por células pequenas, uniformes, com citoplasma mínimo, 

núcleo eucromático com nucléolos pequenos e grânulos citoplasmáticos indistinguíveis 

(GROSS et al., 2005). 

Em 2011, Kiupel et al. avaliaram a consistência da classificação microscópica entre 

patologistas veterinários quanto ao significado prognóstico do sistema de classificação 

proposta por Patnaik. Nesse estudo, 95 mastocitomas (MCTs) cutâneos de 95 cães foram 

classificados em um estudo cego por 28 patologistas veterinários de 16 instituições. A 

concordância entre os patologistas veterinários foi de 75% para o diagnóstico de grau 3 MCTs 

e inferior a 64 % para o diagnóstico de grau 1 e 2 MCTs . Para melhorar a concordância entre 
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patologistas e proporcionar um melhor significado prognóstico, um sistema de classificação 

histológica 2-classes foi planejado. O diagnóstico de alto grau de MCTs é baseado na 

presença de qualquer um dos seguintes critérios: pelo menos 7 figuras mitóticas em 10 

campos de alta celularidade (CAC); ao menos 3 células multinucleadas (3 ou mais núcleos) 

em 10 CAC, pelo menos três núcleos bizarros em 10 CAC; cariomegalia. Os campos com 

maior atividade mitótica ou com maior grau de anisocariose foram selecionados para 

avaliação dos diferentes parâmetros. De acordo com este novo sistema de classificação, os 

mastocitomas de alto grau foram significativamente associados com menor tempo de 

metástase ou desenvolvimento de um novo tumor e, com menor tempo de sobrevida. O tempo 

médio de sobrevida foi de menos de 4 meses para MCTs de alto grau , mas mais de 2 anos 

para MCTs de baixo grau. 

A avaliação e a interpretação do aspirado de linfonodo também tem tido problemas em 

seu diagnóstico. Lavalle e Carneiro e Pereira (2003) afirmaram que a citologia do linfonodo 

regional é eficaz como método de pesquisa de metástase, havendo geralmente 

correspondência da citologia com a histopatologia, observando maior dificuldade nos tumores 

de grau 3. É necessário que todos os nódulos cutâneos existentes sejam avaliados 

citologicamente, uma vez que todos podem se tratar de mastocitoma (LONDON; SÉGUIN, 

2003). Dobson e Scase (2007) não consideram fácil a interpretação do aspirado de linfonodo, 

porque normalmente o linfonodo contém mastócitos no seu interior, devendo-se diferenciar as 

células normais das neoplásicas. O guia da Organização Mundial da Saúde (OMS) admite que 

o linfonodo esteja positivo para metástase quando a contagem de mastócitos representa mais 

de 3% da população de celular no aspirado. Entretanto, mesmo com este critério, mais de 25% 

dos cães serão diagnosticados como mastocitoma metastático (DOBSON; SCASE, 2007). 

Krick et al. (2009) realizaram um trabalho em que foi observada uma boa associação 

da citologia dos linfonodos com o prognóstico do mastocitoma. A avaliação dos linfonodos 

foi associada ao grau histopatológico e a sobrevida, sendo encontrada uma correlação positiva 

entre os animais que apresentavam linfonodos comprometidos e menor sobrevida, assim 

como geralmente apresentavam grau mais elevado do histopatológico. Para considerar o 

linfonodo positivo para metástase deveria ter mastócitos no infiltrado linfóide do linfonodo 

com presença de agregado de células, mastócitos pobremente diferenciados com 

pleomorfismo, anisocitose, anisiocariose, e/ou diminuição ou granulação variável, e/ou mais 

de cinco agregados de mais de três mastócitos. Os linfonodos eram considerados 

possivelmente metastáticos e provavelmente metastáticos quando apresentavam duas ou três 



Revisão de Literatura 51 

     

 

  

incidências de agregados de duas ou três células e mais de três locais de agregados de 

mastócitos de duas ou três células, e/ou dois a cinco agregados de mais de três mastócitos, 

respectivamente. Estes autores também consideraram que a citologia dos linfonodos alterados 

contribui para o estadiamento clínico dos animais com mastocitoma. Foi encontrada uma 

especificidade de 96% e sensibilidade de 100% pelos critérios propostos. 

 

 

3.2.4 Tratamento 

 

 

A busca de um protocolo terapêutico mais adequado para o tratamento dos 

mastocitomas caninos tem sido um dos principais objetivos da oncologia veterinária 

(MERLO, 2000). Mastocitomas podem ser tratados com cirurgia, radioterapia, quimioterapia 

ou a combinação dos três (SCOTT et al., 1996). No momento, a cirurgia ainda é o tratamento 

mais indicado para os mastocitomas solitários, sem evidências de metastização. 

Historicamente, a excisão deveria ser ampla, com margens de 3 cm, bem como um plano 

tissular de profundidade (GOVIER, 2003). Se a excisão completa não for possível, a 

radioterapia está indicada como tratamento adjuvante em mastocitomas de grau 1 e de grau 2 

incompletamente excisados, com taxas de sobrevivência de 90% aos 3 e 5 anos (MOORE, 

2002). Independentemente da terapia usada, os cães com tumores de baixo grau ou de grau 

intermédio devem ser avaliados regularmente quanto à recidiva local, ou possível 

disseminação sistêmica (THAMM; VAIL, 2007). 

Os agentes quimioterápicos, principalmente glicocorticóides, são usados para tratar 

mastocitomas sistêmicos ou quando não é possível realizar a ressecção dos mesmos 

(O’KEEFE, 1990; ROGERS, 1996). A quimioterapia com um único fármaco (ciclofosfamida 

ou doxorrubicina) ou com protocolos combinados (ciclofosfamida, doxorrubicina, 

hidroxiureia, vincristina e prednisolona) produz resultados pouco animadores, com taxas de 

sobrevida de 45% a 1 ano (GOVIER, 2003). A presença de sinais sistémicos, como vômito e 

anorexia, resultantes da manipulação do tumor ou de doença metastizante, induz a 

necessidade de drogas bloqueadoras dos efeitos da histamina, como a cimetidina, ranitidina 

ou omeprazole (GOVIER, 2003). 
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3.2.5 Prognóstico 

 

 

Além do exame físico, como palpação de linfonodos e investigação quanto à presença 

de esplenomegalia e hepatomegalia, é aconselhado a realização de exames complementares 

como aspirado dos linfonodos com o uso de agulha fina para avaliação citológica 

(LANGENBACH et al., 2001), radiografias e ultrassonografias com a finalidade de detectar a 

neoplasia sistêmica (O’KEEFE, 1990).  

De todos os fatores prognósticos avaliados, o grau histológico é o mais importante. 

Em cães, existe uma correlação entre o grau histológico e o tempo de sobrevida do animal 

(PATNAIK et al., 1984; ROGERS, 1993). Os tumores mais anaplásicos têm um maior 

potencial metastático e maior tendência a se disseminar e produzir patologias sistêmicas que 

os tumores classificados como grau 1 e 2. Os animais com mastocitomas de grau 1 têm um 

tempo de sobrevida duas vezes maior que os que apresentarem o tumor de grau 2 e seis vezes 

maior que portadores do tumor de grau 3 (PATNAIK et al., 1984).  

Outros fatores que influenciam o prognóstico são a raça, localização e duração dos 

neoplasmas (MACY, 1986; ROGERS, 1993). Cães da raça Boxer possuem uma tendência 

maior a desenvolver mastocitomas bem diferenciados. Em cães, os tumores localizados na 

região perineal, inguinal, escrotal e prepúcio tendem a um comportamento mais agressivo, 

condicionando o portador a um menor tempo de sobrevida. Quanto à duração dos neoplasmas, 

observa-se que massas pequenas crescem lentamente e permanecem localizadas durante 

longos períodos de tempo e apresentam melhor prognósticos que os tumores de crescimento 

rápido, com infiltração e com metástases (GERRITSEN et al., 1998). 

 

 

3.2.6 Marcadores moleculares 

 

 

Inúmeros autores descrevem o uso de marcadores moleculares para auxiliar no 

diagnóstico dos mastocitoma caninos (ABADIE et al., 1999; SCASE et al., 2006; WEBSTER 

et al., 2007). 
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3.2.6.1 Complexo de adesão caderina/cateninas 

 

 

A capacidade de invasão das neoplasias para os tecidos adjacentes e disseminação para 

órgãos distantes, em parte, é atribuída à diminuição da expressão das moléculas de adesão, o 

que facilita o desprendimento das células e seu consequente deslocamento. Entretanto, outras 

funções têm sido imputadas a estas moléculas, incluindo regulação da proliferação, 

diferenciação e apoptose celular (BEAVON, 2000; WIJNHOVEN; DINJENS; PIGNATELLI, 

2000; PEINADO; PORTILLO; CANO, 2004). 

Nos últimos anos, algumas moléculas de adesão celular, bioquímica e geneticamente 

distintas, foram descritas, dentre as quais, destacam-se as integrinas, a superfamília das 

imuneglobulinas, as selectinas, as caderinas e o determinante celular CD44. Sugere-se que, 

possivelmente, todas as moléculas de adesão contribuem, em maior ou menor proporção, para 

o controle do comportamento das células neoplásicas ou com o direcionamento da resposta 

imune antitumoral (BEAVON, 2000; MOON et al., 2004; TAKAHASHI-YANAGA; 

SASAGURI, 2007). 

O termo CD44 define um grupo de proteínas da superfície celular com diferentes 

pesos moleculares que variam de 85 a 160 kDa. A proteína de 90 kDa é a forma predominante 

nos leucócitos, enquanto as isoformas maiores (150 a 160 kDa) são encontradas em células 

epiteliais e mesenquimais atuando como um receptor para o ácido hialurônico na matriz 

extracelular (BANKFALVI et al., 1999).  

As caderinas representam uma família de moléculas de adesão celular 

transmembranares, dependentes do cálcio, que se ligam através de ligações homofílicas. Elas 

são importantes não apenas no estabelecimento e manutenção das uniões intercelulares, mas 

também na determinação da especificidade adesiva das células. As caderinas são também 

essenciais no desenvolvimento da polaridade celular e no estabelecimento da morfologia 

tecidual. O cálcio é essencial para a função adesiva das caderinas e na proteção contra a 

digestão pelas proteases (WHEELOCK; JOHNSON, 2003). As caderinas são divididas em 

subclasses de acordo com sua distribuição tecidual. Existe a caderina epitelial (E-caderina); 

molécula de adesão celular 120/80 (CAM 120/80) ou Arc-1 (em cães), a qual é encontrada em 

células epiteliais; a caderina neural (N-caderina); a caderina placentária (P-caderina), 

encontrada em placenta e no epitélio, embora possa ser expressa em outros tecidos durante o 
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desenvolvimento e, também a β-caderina que é encontrada no cérebro (WIJNHOVEN; 

DINJENS; PIGNATELLI, 2000). 

A E-caderina do tipo I é uma proteína de uma única passagem transmembrana bem 

caracterizada que é expressa principalmente em células epiteliais, é codificada pelo gene que 

CDH1 localizado no cromossomo 5 em cães. Este gene codifica uma proteína de 120kDa que 

contém um domínio citoplasmático de 150aa e um domínio extracelular de 550aa com cinco 

repetições extra citoplasmáticas, cada uma com cerca de 110aa (PERTZ, 1999; 

CAVALLARO, 2004). E-caderina contribui para a geração e manutenção das junções 

aderentes (JA) via interação homofílica (E-caderina-E-caderina), na maioria das vezes adesão 

de células homotípica (interação de células epitelial-epitelial). Estas moléculas de adesão não 

estão aleatoriamente distribuídas sobre as superfícies celulares, mas apresentam uma 

tendência de localização nas junções especializadas denominadas junções aderentes, onde 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento destas estruturas (RAMBURAM; 

GOVENDER, 2002).  

Alterações na expressão da E-caderina podem ocorrer tanto em processos fisiológicos 

como em patológicos. Dentre os fisiológicos, destacam-se a inibição das adesões entre as 

células epiteliais para regeneração e cicatrização das feridas. Assim que o defeito tenha se 

fechado, a adesão celular é restaurada permitindo que o epitélio retorne a sua resistência 

inicial (BEAVON, 2000). Como o complexo caderinas/cateninas é um requisito fundamental 

para a manutenção da adesão intercelular normal, alterações na expressão da E-caderina 

podem, consequentemente, ser um importante passo no desenvolvimento e progressão de um 

tumor maligno (WIJNHOVEN; DINJENS; PIGNATELLI, 2000; MENKE et al., 2001; 

BANKFALVI et al., 2002). No que se refere ao domínio extracelular da E-caderina, este, une-

se através de ligações homofílicas dependentes de cálcio ao domínio extracelular de outra 

molécula de E-caderina de uma célula vizinha, assumindo uma conformação de um “ziper 

molecular” (BEAVON, 2000; WIJNHOVEN; DINJENS; PIGNATELLI, 2000). O domínio 

citoplasmático da E-caderina está ligado ao citoesqueleto de actina através de interações 

heterotípicas com as moléculas denominadas cateninas. Estas proteínas foram identificadas 

por Ozawa, Baribault e Kemler, em 1989, que sugeriram os termos α, β e γ catenina para 

designar as moléculas de 102, 88 e 80 kDa, respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1 - Molécula de caderina clássica representando o domínio extracelular com os cinco domínios de E-

caderina e o domínio citoplasmático com as cateninas 

 

 

Fonte: Adaptado de Gumbiner (2005) 

Legenda: No domínio citoplasmático da E-caderina se ligam cateninas p120-catenina e a β-catenina, α-catenina, α-actinina, 

vinculina, EPLIN e actina, estas moléculas são responsáveis pela modulação das adesões e sinalização celular 

 

 

As caderinas clássicas Tipo I, que também incluem N-caderina, P-caderina, e VE-

caderina, possuem um padrão de repetição terminal Histidina-Alanina-Valina (HAV) na 

posição 79 – 81 aa dentro do primeiro domínio extracelular (EC1), esta sequência é essencial 

para o reconhecimento de adesão celular (VAN ROY; BERX, 2008) (Figura 2).  

A região intracelular da E-caderina contêm duas regiões conservadas o domínio 

justamembranar (JMD), também conhecido como domínio membrana proximal/conservado 

(DMPC), que é um domínio de ligação da β-catenina. O domínio de ligação da β-catenina 

facilita a interação da E-caderina com a actina do citoesqueleto via o complexo de adesão 

citoplasmático, que consiste na β-catenina, α-catenina, e, possivelmente a proteína EPLIN 

(Epitelial Protein Lost In Neoplasia), (PEREZ-MORENO; FUCHS, 2006).  

Na região JMD, onde se liga p120ctn, também se liga a presenilina 1, a qual pode 

inibir a ligação p120ctn e facilitar a clivagem do domínio citoplasmático da  E-caderina (via 

γ-secretase), levando a desmontagem das junções aderentes. Na região onde a β-catenina 

interage com a E-caderina também se ligam várias outras proteínas, por exemplo, a 

fosfatidilinositol-fosfato quinase Iγ (PIPKIγ) em que o domínio de ligação encontra-se dentro 

do sítio de ligação β-catenina (LING et al., 2007). Vinculado PIPKIγ preferencialmente na E-

caderina dimerizada e é responsável pela conversão de fosfato de fosfatidilinositol (PIP) a 

fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) (LING et al., 2007). Proteína Tirosina fosfatase μ 
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interage com o domínio C-terminal da E-caderina, parcialmente sobrepostos aos domínios de 

ligação da β-catenina, e acredita-se que esta sobreposição pode estar protegendo a E-caderina 

de ser fosforilada na tirosina (VAN ROY; BERX, 2008). 

 

Figura 2 - Sítios de ligação às proteínas dentro da região intracelular da E-caderina 

 

 

Fonte: Adaptado de Van Roy e Berx (2008) 

Legenda: O domínio citoplasmático de E-caderina contém sítios de ligação para uma variedade de moléculas de 

sinalização, facilitando, assim, o seu papel na transdução de sinal. Abreviações: S: peptídeo sinal, PRO: 

propeptídeo, EC: domínio extracelular, TM: domínio transmembranar, N: N-terminal, C: extremidade C-

terminal, β-cat: β-catenina, HAV: histidina-alanina-valina, BD: domínio de ligação, PS1: presenilina 1, PIPKIγ: 

tipo Iγ fosfatidilinositol fosfato quinase, PTPμ: proteína tirosina fosfato μ, AA: amino ácido, CK: quinase 

caseína, PKD: proteína quinase D 

 

 

3.2.6.2 β-catenina 

 

 

A β-catenina é uma proteína situada no citoplasma que é codificada pelo gene 

CTNNB1, localizado no cromossomo 3p21 em humanos e no cromossomo 23 em cães. A 

proteína codificada por este gene tem 92 kDa. Ela é multifuncional, pois tem papel importante 

como proteína de adesão e como fator de transcrição nas vias de sinalização, principalmente 

as relacionadas com a via Wnt (wingless-type MMTV integration site family) (KRAUS et al., 

1994; MACDONALD et al., 2009).  
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A via de sinalização Wnt é uma rede de proteínas que passa sinais de receptores na 

superfície da célula através do citoplasma e finalmente para o núcleo da célula aonde uma 

cascata de sinalização conduz à expressão de genes-alvo (WALLINGFORD; HABAS, 2005; 

HABAS, 2006). 

A estrutura da β-catenina é muito similar àquela da proteína Armadillo, presente na 

via de sinalização Wingless/Wnt da mosca de fruta chamada Drosophila. É composta por uma 

região N-terminal, uma região central de repetição Armadillo e outra C-terminal 

(SCHWEIZER et al., 2003). 

O tipo mais comum de adesão intercelular acontece através das junções aderentes, elas 

são importantes para manter a arquitetura tecidual e polaridade celular, limitando a 

movimentação e proliferação celular. A β-catenina fica numa posição intermediária ligada ao 

domínio citoplasmático da E-caderina numa extremidade e na outra se liga da α-catenina 

(ALBERTS et al., 2006). 

Numa mesma célula, existem dois complexos distintos de ligação das E-

caderina/catenina. Uma extremidade da β-catenina e da γ-catenina liga-se ao domínio 

citoplasmático da E-caderina, enquanto que a outra extremidade das β-cateninas ou das γ-

cateninas se une as α-cateninas na rede de microfilamentos de actina do citoesqueleto. Em 

resumo, um complexo vai ser composto pela E-caderina, β-catenina e α-catenina e o outro 

representado pela E-caderina, γ-catenina e α-catenina (NOLLET, 1999; BEAVON, 2000; 

WIJNHOVEN; DINJENS; PIGNATELLI, 2000). 

Na ausência de sinais mitóticos externos, a β-catenina é sequestrada em um complexo 

com a proteína APC (adenomatous polyposis coli), um dos principais elementos da 

maquinaria proteolítica celular, onde a β-catenina livre é fosforilada e degradada. 

Normalmente, a quantidade de β-catenina livre no citoplasma e pequena e a elevação no teor 

de β-catenina livre é o resultado da inativação do sistema APC ou ativação da via WNT-1 

(WIJNHOVEN; DINJENS; PIGNATELLI, 2000). A maioria das mutações do gene APC 

resulta em uma proteína truncada que continua com a capacidade de formar complexos, mas 

não degrada a β-catenina, resultando no aumento da β-catenina livre no citoplasma e sua 

translocação para o núcleo, a qual se liga a fatores de transcrição TCF/LET que levam a 

ativação inapropriada da expressão gênica (Figura 2) (NOLLET, 1999; MOON et al., 2004; 

IWAI et al., 2005; GAO et al., 2005; SCULLY et al., 2005).  
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3.2.6.3 α-catenina 

 

 

A α-catenina é uma proteína de 102 kDa composta por 906 aminoácidos. Nesta 

proteína existem três regiões de ligação de grande homologia com a proteína vinculina. 

(HERRENKNECHT et al., 1991; NAGAFUCHI et al., 1991). A proteína α-catenina é 

codificada pelo gene CTNNA1, localizado no cromossomo 5 em humanos e no cromossomo 

11 em cães. Nos últimos anos foram descobertos inúmeros parceiros de α–catenina. A β-

catenina é uma das proteínas que a se liga próximo à região N-terminal da α-catenina 

(resíduos 57-146) (POKUTTA; WEIS, 2000), e F-actina, que se liga na região C-terminal 

(resíduos 697-903) da α-catenina (POKUTTA et al., 2002). 

 

 

3.2.6.4 p120-catenina 

 

 

A p120-catenina é uma proteína situada no citoplasma e é codificada pelo gene 

CTNND1, localizado no cromossomo 11 em humanos e no cromossomo 18 em cães. A 

proteína codificada por este gene tem 120 kDa. O domínio das caderinas/cateninas é 

altamente conservado para muitos outros membros da família das caderinas (STAPPERT; 

KEMLER, 1994). Os domínios das moléculas p120-catenina e δ- cateninas pertencentes a 

uma discreta subfamília das cateninas que interagem com o outro domínio citoplasmático das 

E-caderinas mais membrana proximal, também se apresentam conservados. (YAP; 

GUMBINER, 1998; LU et al., 1999).  

A p120-catenina foi originalmente identificada como um substrato para o oncogene 

Src (proto-oncogene tirosine-proteina quinase), que é ativado após a estimulação dos 

receptores tirosina quinase e integrinas na membrana plasmática, e tem um papel 

indispensável em múltiplas vias homeostáticas fisiológicas (REYNOLDS et al., 1994; 

SHIBAMOTO et al., 1995). A p120-catenina controla o retorno e regula os níveis de 

caderinas na membrana das células (IRETON et al., 2002; DAVIS et al., 2003; XIAO et al., 

2003). Este retorno das E-caderinas para a membrana celular ocorre por um complexo 

cinético com habilidade de mover as vesículas ao longo dos microtúbulos (CHEN et al., 2003; 

FRANZ; RIDICY, 2004; YANAGISAWA et al., 2004). 
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A p120 também exerce um papel fundamental na via de sinalização celular. Quando a 

p120-catenina migra para o núcleo ela se liga ao fator Kaiso que é um de repressor da 

transcrição gênica. Ao fazer a repressão do fator Kaiso, deixa ativa a transcrição de inúmeros 

genes dentre eles esta a ciclina D1, matrilisina (MMP7), c-jun, c-fos, c-fra-1 (Figura 2) 

(NOLLET et al., 1999; GRAHAM et al., 2000; PARK et al., 2005). A p120-catenina pode 

influenciar as atividades de pequenas Rho GTPases, atuando como um interruptor molecular 

que controla o balanço entre a adesão e a migração celular (ANASTASIADIS et al., 2000). 

 

 

3.2.6.5 Metaloproteinase matrix (MMP) 

 

 

As metaloproteinases de matriz (MMP) são enzimas zinco dependentes e pertencem a 

uma família de 24 membros em humanos (FINGLETON, 2007). A estrutura e organização 

das MMPs estão ilustradas na figura 3. As MMPs são uma família de endopeptidases que 

atuam em uma variedade de proteínas extracelulares, como as quimiocinas, peptídios 

antimicrobianos, componentes da matriz extracelular incluindo colágeno, gelatina, 

fibronectina, laminina e proteoglicanos, e numerosos efeitos reparadores em processos 

imunológicos e infecciosos (PARKS et al., 2004; PAGE-McCAW et al., 2007). Embora as 

MMPs sejam conhecidas como enzimas com a habilidade de degradar e clivar proteínas da 

matriz extracelular como colágeno e fibronectina, recentes literaturas sugerem que elas têm 

um papel dominante e atuam como moléculas alteradoras de sinais (LYNCH; MATRISIAN, 

2002). 

Para muitos substratos, a clivagem pelas metaloproteinases resulta em um processo de 

ganho de função, como os de ativação de um peptídeo antimicrobiano latente (WILSON et al., 

1999; WILSON et al., 2009) e citocinas (PARKS et al., 2004) ou alteração da atividade 

biológica, assim como limitando a proteólise das quimiocinas (McQUIBBAN et al., 2000; 

VAN LINT et al., 2007) e a digestão de proteínas da superfície celular (CAUWE et al., 2007).  

Neste contexto, o mecanismo de controle da ativação do zimogênio e o ganho de 

atividade proteinase para um substrato específico têm estado sob uma alta hierarquia de 

eventos que controlam muitas vias de resposta do hospedeiro. Como para todas as 

proteinases, a atividade das MMPs é regulada por quatro pontos: expressão gênica, 

compartimentalização (isto é acumulação perinuclear da enzima), proenzima (ou zimogênio) 
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ativação e inativação da enzima e controles futuros pela viabilidade do substrato, 

concentração e afinidade (RA et al., 2009). A transcrição desses genes é diferencialmente 

ativada por forbol ester, lipopolisacarídeos (LPS) ou estafilococos enterotóxico B. Tanto o 

cálcio como o zinco são necessários para a catálise das metaloproteínases (MACHEIN et al., 

1997). 

 

 

Figura 3 - Estrutura do domínio de MMPs 

 

Fonte: Extraído de Visse e Nagase (2003) 

Legenda: A organização de domínio de MMPs: S, peptídeo sinal; Pro, propeptido; Cat, catalítico domínio; Zn, 

sítio ativo zinco; Hpx, domínio hemopexina; Fn, domínio fibronectina, V, inserção vitronectina : I, domínio 

transmembrana tipo I; II, domínio transmembrana do tipo II; G, âncora GPI; Cp, domínio citoplasmático; Ca, 

região matriz de cisteína; e Ig, IgG-domínio like. Um local de clivagem da furina está descrita como uma faixa 

preta entre propeptido e domínio catalítico  
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3.2.6.5.1 Matrilisina (MMP-7) 

 

 

A Matrilisina (MMP-7) é um zimogênio de 28 kDa, que em humanos está localizada 

na região 11q21-q22 e no cão esta localizada no cromossomo 5. A enzima MMP-7 quando na 

forma ativa tem 19 kDa, é expressa em células epiteliais da mucosa, secretada na região apical 

e, em alguns macrófagos, funciona como efetor chave nas funções de reparo e imunidade. As 

funções estabelecidas para a matrilisina incluem facilitar a re-epitelialização celular, 

(DUNSMORE et al., 1998; McGUIRE et al., 2003), clivagem do Faz ligante para promover a 

apoptose (POWELL et al., 1999; MITSIADES et al., 2001), liberação do sindecan-1 para o 

controle do influxo de neutrófilos (LI et al., 2002), e elastólise mediada pelos macrófagos 

(FILIPPOV et al., 2003).  

A enzima MMP7 degrada colágeno tipo IV, elastina, fibronectina, entactina, tenascina, 

osteonectina, aggrecan, vitronectina, decorina, versican, α-1PI, osteopondina, E-caderina, 

plasminogênio, β-4 integrina, α-prodefensina, Faz ligante e pro-TNF-α. (KERKELÄ; 

SAARIALHO-KERE, 2003). 

O mRNA da MMP-7 é produzido exclusivamente por células epiteliais em 

camundongos e sua expressão está restrita a órgãos específicos, sugerindo que além de 

degradação da matriz e remodelamento, a MMP-7 pode estar envolvida em diferentes funções 

nestes órgãos (WILSON et al., 1995).  

A proteína matrilisina é uma metaloproteínase que digere a matriz extracelular e um 

dos seus alvos é a porção extracelular das E-caderinas. A clivagem da E-caderina pela MMP7 

inicia-se como uma via alternativa para proliferação celular, ignorando a via p27, mas estes 

resultam em uma melhor atividade RhoA e aumentam os níveis de ciclina D1. Assim 

mudanças adicionais na capacidade migratória é um resultado predominante da clivagem da 

E-caderina pela MMP7 e a perda de inibição por contato. O aumento na proliferação indica 

que a clivagem da E-caderina pela MMP7 pode regular o potencial de crescimento de células 

não transformadas. É possível que uma expressão aberrante de MMP7 seja o resultado de um 

programa de iniciação celular que promove a proliferação epitelial e migração, e que o 

processamento da E-caderina pela MMP7 seja o programa molecular efetor. (LYNCH et al., 

2010). O fator de transcrição kaiso se liga ao promotor do gene da matrilisina e inibe 

especificamente a sua transcrição. (SPRING et al., 2005). 
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3.2.6.6 PTEN 

 

 

O gene PTEN (phosphatase and tensin homologue) foi identificado simultaneamente 

por dois grupos de pesquisa como um gene candidato a supressor tumoral. Esse gene está 

localizado na região 10q23 e codifica a proteína PTEN, com 403 aminoácidos (LI et al., 1997; 

STECK et al., 1997). A proteína PTEN age na regulação do ciclo celular e apoptose, além de 

aspectos relacionados à fisiologia da célula, incluindo adesão celular, migração e 

diferenciação celular (Di CRISTOFANO; PANDOLFI, 2000).  

A estabilização dos complexos juncionais contendo E-caderina pelo signalosome 

MAGI-1b/PTEN estão ilustrados na figura 4. A proteína PTEN contém um domínio fosfatase 

tirosina proteína com características que se assemelham as fosfatases de especificidade dual, 

que são capazes de desfosforilar tanto os resíduos serina e treonina, quanto os resíduos de 

tirosina. É uma fosfatase, que atua sobre proteínas e lipídios. Apesar de o PTEN possuir a 

especificidade dual, seu principal substrato in vivo é o fosfatidilinositol (3,4,5)-trifosfato 

(PIP3) e a reação deste com a enzima PTEN gera fosfatidilinositol (4,5)-difosfato (PIP2) 

(MAEHAMA; DIXON, 1998; LEEVERS et al., 1999), que desempenha um papel importante 

na via da PI3K por catalisar a degradação de PIP3 gerado por PI3K. A manutenção de baixos 

níveis de PIP3 é um fator que desfavorece manifestações neoplásicas por inibir a via 

PIP3/AKT (WENG et al., 1999), que estimula o proto-oncogene AKT, promovendo a 

progressão incontrolada do ciclo celular, migração, inibição da apoptose e estímulo para 

metástase. Alterações nessas proteínas foram encontradas em diversos tecidos como cérebro 

(glia), mama, próstata, endométrio, pele e rim (CAPUANO, 2005). 

Alterações somáticas ou geneticamente herdáveis desse gene tem sido altamente 

relacionada ao desenvolvimento de diversas alterações orgânicas como a síndrome de 

Cowden, PHTN (PTEN hamartoma tumor syndromes) e câncer de próstata, endométrio, 

melanoma, glioblastomas e astrocitomas. A doença de Cowden é uma síndrome autossômica 

de predisposição ao câncer, principalmente o mamário, tireoidiano e cutâneo (LIAW et al., 

1997). 
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Figura 4 - Modelo para a estabilização dos complexos juncionais contendo E-caderina pelo signalosome MAGI-

1b/PTEN 

 

 

Fonte: Adaptado de Kotelevets et al., (2005)  

Legenda: PTEN é voltado para a membrana plasmática através de seu domínio C2; sua porção PDZ ancora e se 

liga às junções aderentes através da interação de MAGI-1b com a β-catenina. Src ativado recruta PI3K para a 

membrana plasmática, fosforilando sua subunidade reguladora p85 a qual interage com a β-catenina. Atividades 

antagônicas da proteína PTEN e PI3K permitem regulagem de segundo mensageiro PIP3 e recrutamento de 

proteínas que contêm o domínio PH, tais como AKT e fatores de troca GTP (GEFs) pela subfamília Rho 

GTPases. A atividade AKT induzida por Src é o suficiente para migração celular. Desestabilização dos 

complexos juncionais por Src podem envolver outros caminhos, como a ativação de pequenas GTPases. A p120-

catenina citoplasmática é um substrato eficiente para atividade da quinase Src, modulando para o estado ativado 

a família das pequenas Rho GTPases, estimulando a migração celular. MP= membrana plasmática 

 

 

3.2.6.7 Comunicação Juncional 

 

 

As junções aderentes são importantes não apenas no estabelecimento e manutenção 

das uniões intercelulares, mas também na determinação da especificidade adesiva das células, 

e também são responsáveis pela manutenção da comunicação intercelular através das junções 

comunicantes presentes nas membranas celulares chamadas de gap junctions (WHEELOCK; 

JOHNSON, 2003). A comunicação via gap junctions, ou comunicação juncional, é realizada 

pelo alinhamento de conjuntos de canais protéicos transmembranares, chamados de placas 

juncionais, presentes entre células apostas. Cada placa juncional pode conter até milhares 

destes canais protéicos. Estes canais são formados pelo alinhamento de dois conjuntos de 

proteínas transmembranares chamadas conexinas (Cx), onde, cada grupo de seis compõe um 
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hemicanal, ou conexon. Os conexons, compostos por conexinas do mesmo tipo, formam 

canais homotípicos, enquanto que aqueles compostos por conexinas de tipos diferentes 

formarão canais heterotípicos com propriedades diferentes daquelas esperadas para canais 

homotípicos (Figuras 5 e 6), (WILLECKE et al., 2002; GOODENOUGH; PAUL, 2003). A 

variedade de canais aumenta quando dentro de cada conexon é encontramos diferentes tipos 

de conexinas (WILLECKE et al., 2002). 

Canais intercelulares funcionais são formados quando células adjacentes expressam 

hemicanais complementares que, quando alinhados, permitem o intercâmbio bidirecional de 

íons e pequenas moléculas entre as células, determinando o acoplamento metabólico e 

elétrico. Inicialmente, pensava-se que somente moléculas de até um kilodalton (kDa) 

atravessariam os canais juncionais (LOEWENSTEIN, 1981; KUMAR; GILULA,1996a) mas, 

atualmente, sabe-se que dependendo da conformação, é possível que moléculas entre um e 

meio e quatro kDas passem pelo poro juncional (NEIJSSEN et al., 2005; VALIUNAS et al., 

2005) (Figura 6). 

Todas as moléculas de conexina têm quatro domínios que abrangem a membrana, dois 

domínios extracelulares e uma grande cauda citoplasmática C-terminal que tem um papel 

importante na propagação do canal. A propagação dos canais ou a abertura e o fechamento 

pode ser controlada pós-translacional por vários fatores de crescimento (LAMPE; LAU, 

2004). 

O agrupamento dos canais juncionais na membrana depende de contato intercelular e 

resulta na formação da placa juncional (normalmente composta de centenas de canais), região 

onde o espaço extracelular fica bastante reduzido embora às membranas não cheguem a se 

tocar (LAMPE et al., 1991; KISTLER et al., 1994). Cada conexon possui meia vida curta, de 

duas a cinco horas dependendo do tipo de conexina, sendo continuamente renovado na 

membrana, isolado ou agrupado nas placas juncionais (EVANS; MARTIN, 2002; THOMAS 

et al., 2005).  
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Figura 5 - Estrutura de canais de junções de comunicação intracelulares 

 

 

Fonte: Adaptado de Mathias et al., (2010) 

Legenda: Cada proteína forma uma unidade de conexina. Seis conexinas se combinam para formar um connexon. Vários 

membros da família das conexinas podem se combinar para formar canais intracelulares homomérico ou heteroméricos 

(junções de comunicação entre as células adjacentes). As junções de comunicação proporcionam um sistema micro 

circulação entre as células, permitindo a passagem de uma variedade de pequenos metabolitos celulares, íons, e segundos 

mensageiros  
 

 

 

Figura 6 - Organização estrutural da Cx43 e a montagem de junções 

 

 

Fonte: Adaptado de Goodenough; Paul, (2003) 

Legenda: (A) Uma junção gap é um conjunto de seis moléculas de conexina, compreendendo um hemi canal chamado 

conexon que forma um canal funcional quando ele está ligado a um hemi canal presente na membrana de uma célula vizinha. 

Estes canais facilitam a difusão passiva de pequenas moléculas e peptídeos envolvidos numa série de processos como a 

maturação e diferenciação celular, a morte celular por apoptose e apresentação cruzada. (B) as moléculas de Conexina 

atravessam a membrana plasmática (mp) 4 vezes, e expõem duas voltas extracelulares para o espaço extracelular. Em ambos 

as alças extracelulares há três resíduos de cisteína conservados (pontos azuis), que são críticos para o encaixe de um 

hemicanal em outro hemicanal presente na membrana de uma célula adjacente. A grande cauda citoplasmática C-terminal 

abriga inúmeros sítios regulatórios para fosforilação (pontos amarelos) que controlam a propagação do canal  
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Estudos realizados para avaliar a comunicação celular através das gap junctions 

mostraram que os hemicanais isolados também podem funcionar como via de intercâmbio 

entre a célula e o meio extracelular (GOODENOUGH; PAUL, 2003; CONTRERAS et al., 

2004). Atualmente, vinte tipos de conexinas já foram identificados em camundongos e vinte e 

um em humanos (SOHL; WILLECKE, 2003). Presentes em diversos tecidos, estas proteínas 

são nomeadas de acordo com o peso molecular deduzido de seu DNA complementar (cDNA) 

e pertencem a uma única família gênica, exibindo antigenicidades específicas, permitindo-nos 

acompanhar seu perfil de expressão e distribuição in situ. Apesar de o deslocamento celular 

ser aparentemente incompatível com o estabelecimento de contatos juncionais estáveis, 

estudos têm sugerido que os níveis de comunicação juncional afetam ou são afetados pela 

atividade migratória celular (HUANG et al., 1998). 

Estudos utilizando células e tecidos neoplásicos têm sido particularmente úteis como 

modelos de migração celular. Inicialmente, estes estudos tinham em comum o 

estabelecimento de uma correlação negativa entre o grau de acoplamento juncional 

homocelular e a invasão/proliferação tumoral (ELIAS; FRIEND, 1976; NAVOLOTSKI et al., 

1997; NAUS; BANI-YAGHOUB, 1998). Ao comparar o grau de severidade metastática entre 

diferentes linhagens tumorais humanas, Navolotski et al., em 1997, demonstraram que o 

desenvolvimento tumoral (migração e proliferação) estava relacionado à redução dos níveis 

de comunicação celular. 

 

 

3.2.6.7.1 Conexina 43  

 

 

Estudos recentes desvincularam as junções comunicantes da possível função de 

supressores tumorais (LIN et al., 2002; ZHANG et al., 2003; POLLMAN et al., 2005) e 

demonstraram que o acoplamento heterocelular via Conexina 43 (Cx43) entre células de 

tumor de mama e células endoteliais aumentam a mobilidade das primeiras e 

conseqüentemente a invasibilidade do tumor. Correlações positivas semelhantes foram 

extraídas de estudos realizados com tumores de próstata (POLLMAN et al., 2005). Em outros 

sistemas, tem-se evidenciado uma correlação negativa entre o acoplamento e a migração 

celular, como no desenvolvimento de resposta inflamatória (ZAHLER et al., 2003).  



Revisão de Literatura 67 

     

 

  

As conexinas são expressas em vários tipos de células do sistema imunológico. Essas 

células normalmente têm funções diferentes e controlam as respostas imunológicas ou 

executam estas em uma série de maneiras diferentes (OVIEDO-ORTA et al., 2001). Mais 

notavelmente, as conexinas são expressas por quase todas as células do sistema imunológico e 

podem ser reguladas quando as células imunes são expostas a fatores inflamatórios. 

(EUGENIN et al., 2003). 

A cauda C-terminal de Cx43 contém vários motivos que podem ser objeto de 

regulação de proteína-quinases (Figura 6B). A fosforilação da cauda de Cx43, e, assim, a 

propagação do canal, é realizada através de quinases que podem ser a jusante das vias de 

sinalização do receptor da proteína G acoplada. (NEIJSSEN et al., 2007). 

Em 2005, Mota demonstrou uma fraca marcação citoplasmática de Cx43 restrita a 

poucos grupos de células individuais em amostras de mastocitomas submetidas à 

imunofluorescência, independente do grau de diferenciação das células tumorais (grau 2 ou 

3). Essa escassez de marcação foi confirmada com os resultados obtidos na reação de 

imunoblot, que predominantemente revelaram-se negativos, independente do grau histológico 

dos tumores (MOTA, 2005). 

Giepmans et al., (2001) em seu estudo mostram que a Cx43 é fosforilada na região c-

terminal no resíduo Tyr 265 pela proteína Src, resultando em uma interação estável entre estas 

proteínas levando a uma inibição da comunicação celular via junções gap. 

 

 

3.2.6.7.2 Conexina 32 

 

 

A Conexina 32 (Cx32) é uma proteína de comunicação celular. Essa proteína é 

codificada pelo gene GJB1, localizado no cromossomo Xq13.1 em humanos e cães e tem 32 

kDa, A primeira conexina a ser clonada foi a Cx32 (KUMAR; GILULA, 1986b), e em 

seguida foi a Cx43 (BEYER et al., 1987). A proteína conexina 32 é expressa em vários 

tecidos, incluindo o fígado, baço, estômago, pulmão, pâncreas, rim e sistema nervoso 

(YAMASAKI; NAUS, 1996). Estudos realizados por Vliagoftis e colaboradores 

demonstraram a expressão de conexina 32 (Cx32) e conexina 43 (Cx43) em mastócitos 

murinos em cultura. Esse mesmo estudo revelou a presença de Cx43 na membrana 

citoplasmática dessas células, sugerindo que os mastócitos têm potencial de se comunicarem 
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com outras células e com o microambiente por meio de junções comunicantes 

(VLIAGOFTIS, 1999). 

 

 

3.2.6.8 Proto-oncogene c-kit 

 

 

O KIT foi descrito pela primeira vez pelo bioquímico alemão Axel Ullrich em 1987 

como o homólogo celular do oncogene viral do sarcoma felino Hardy-Zucherman 4-FeSV 

(BESMER et al., 1986; YARDEN et al., 1987). O gene KIT também designado CD117 ou Kit 

é o produto proteico do proto-oncogene c-kit (YARDEN et al., 1987). O gene do KIT está 

localizado no cromossomo 4 nos humanos (D'AURIO et al., 1988) e no cromossomo 13 em 

cães. Este gene codifica uma proteína tirosina quinase transmembranar pertencente a uma 

superfamília de genes das imunoglobulinas (BLECHMAN et al., 1993). 

O c-kit pertence a uma família de receptores tirosina quinase (RTK) e a subfamília de 

receptores de tipo III cujos membros incluem: Os receptores alfa e beta do fator de 

crescimento derivado das plaquetas (PDGFR alfa e beta), receptor do fator estimulador de 

colónias de tipo 1 (CSF1-R) e receptor FLT3. Todos os membros desta família de receptores 

tirosina-quinase contêm cinco domínios immunoglobulin-like (IL) no seu domínio 

extracelular para ligação do respectivo ligante (Stem Cell Factor - SCF). Possuem, ainda, um 

único domínio transmembranar e um domínio citoplasmático tirosina-quinase no qual se 

encontra inserida uma quinase de grandes proporções (QIU et al., 1988; CANÔNICO et al., 

2001; GIBSON; COOPER, 2002) (Figura 7).  

O receptor tirosina-quinase (RTK) c-kit é um regulador crítico de crescimento, 

diferenciação, migração e proliferação de células hematopoéticas, germinativas e sistemas 

melanocíticos (KITAMURA et al., 1995; LENNARTSSON et al., 2005; GRICHNIK, 2006). 

A proteína c-kit que não se encontra ligada ao SCF existe predominantemente como 

um monómero enzimáticamente inativo ao nível da membrana citoplasmática da célula. O 

SCF existe, sobretudo, como um dímero bivalente, podendo ser expresso na superfície das 

células estromais ou libertado como uma molécula solúvel por clivagem proteásica. A ligação 

do SCF induz uma dimerização do c-kit e uma auto-fosforilação da tirosina no domínio 

intracelular do receptor (ZHANG et al., 2000). O c-kit é ativado pela ligação do ligante, 

conduzindo assim a uma variedade de eventos de sinalização que desempenham um papel 
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fundamental na hematopoiese (KITAMURA et al., 1995). Quando há uma ligação a este 

domínio do ligante induz-se a dimerização rápida e extensa das moléculas receptoras em um 

mecanismo que envolve a ligação do ligante dimérico monovalente, seguido por um aumento 

na afinidade de "receptores e estabilização gradual dos dímeros". Parece, assim, que c-Kit tem 

pelo menos duas funções: a ligação do ligante e a dimerização do receptor induzida pelo 

ligante, muito além da atividade de quinase. Ambas as funções são independentes dos 

domínios transmembranar e citoplasmático (MENDELSOHN et al., 2001). 

Todos os membros desta família de receptores tirosina-quinase contêm cinco domínios 

immunoglobulin-like no seu domínio extracelular para a ligação do respectivo ligante e, 

possuem, ainda, um único domínio transmembranar além de um domínio citoplasmático 

tirosina-quinase no qual se encontra inserida uma quinase de grandes proporções (Figura 7), 

(MENDELSOHN et al., 2001). O SCF comporta-se como uma citocina homodimérica não 

covalente, sendo indispensável para a produção e função dos mastócitos e desempenhando, 

ainda, um papel importante no desenvolvimento dos melanócitos, das células germinativas e 

das células "pacemaker" intestinais (RYGAARD et al., 1993; NAKAGAWA et al., 2000; 

NISHIDA et al., 2002).
 

No que se refere ao mecanismo de ação do dímero SCF-c-Kit, a 

dimerização do receptor tirosina-quinase (induzida pelo SCF) e consequente ativação do c-Kit 

é seguido pela internalização do c-kit e translocação deste para vesículas citoplasmáticas 

(JAHN et al., 2002). Este processo de formação de vesículas é estritamente dependente da 

atividade tirosina-quinase do c-Kit. Essas mesmas vesículas, entretanto, constituídas na 

periferia celular, dirigem-se para o centro através da chamada via endossômica num processo 

dependente do recrutamento de Src e sem necessidade de recrutamento da PI3-quinase. O 

tratamento das células com óxido fenilarsínico (bloqueador da internalização do receptor) 

impede a translocação do c-kit para as referidas vesículas citoplasmáticas. Já o tratamento das 

células com inibidores proteossômicos conduziria, pelo contrário, à acumulação do c-kit nas 

vesículas. O c-kit o internalizado sofre uma autofosforilação intermolecular no domínio 

intracitoplasmático tirosina-quinase, no qual se encontra localizada uma enzima quinásica. 

(SILVA, 2003). Em todo este processo, a tirosina-quinase nunca é "criada" nem destruída, 

mas sim constantemente reciclada (TANIGUCHI et al., 1999; ISOZAKI et al., 2000; 

PALUMBO et al., 2002; SHIBANUMA et al., 2002). 

A regulação negativa dos receptores tirosina-quinase ativados (c-Kit, EGF ou PDGF) 

pode ser promovida pela família Cbl de ligases da ubiquitina (família que contém 3 membros: 

Cbl; Cbl-b e Cbl-3, através da ubiquitinização e degradação dos referidos receptores) (TIAN 
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et al., 1999; MIETTINEN et al., 2000; LUX et al., 2000; ANZAI et al., 2002; HEINRICH et 

al., 2002; SZYMKIEWICZ et al., 2002). Além da família Cbl, outros membros da 

superfamília transmembranar 4 (TM4SF) também modulam negativamente a função do c-Kit 

e, como tal, regulam a sensibilidade do c-Kit ao SCF em células progenitoras hematopoiéticas 

(MAUDUIT et al., 1999).
 

Os efeitos do TM4SF sobre o c-Kit é: menor internalização, menor 

degradação, menor fosforilação da tirosina-quinase como também uma redução da atividade 

quinásica em resposta ao SCF (STROHMEYER et al., 1991; LEROY et al., 1999; 

DRIANCOURT et al., 2000). Além destes repressores, existe uma tirosina-fosfatase a SHP-1, 

que também regula negativamente a sinalização do c-Kit, no caso de degradação da SHP-1, 

pode ocorrer uma ativação do c-Kit mesmo na ausência do fator de crescimento. (SMITH et 

al., 2001; BROUDY et al., 1999). A ligação c-Kit-SCF permite a criação neste receptor de 

locais de ligação ("ancoragem") para inúmeras proteínas de transdução de sinal, contendo 

todas elas domínios SH2 (Figura 8). Estas incluem a fosfatidilinositol 3'-quinase (PI3K) e a 

fosfolipase C (PLC) gama-l, a Statl, a família de quinases Src (Src, Lyn e Fyn) e, por último, 

a GAP (proteína ativadora da GTPase) (YEE et al., 1994; SERVE et al., 1995). 
 

A ligação do 

SCF ao c-Kit ativa de forma igual à proteína quinase C, Racl, JNK e o Raf-1 promovem, 

ainda, a fosforilação da tirosina do JAK2 e, finalmente, a associação da proteína adaptadora 

CRKL e da pl20. Sempre que a anteriormente referida SHP-1 (uma tirosina-fosfatase que 

contém, igualmente, um domínio SH2) se conjuga com uma tirosina da região 

justamembranar do c-Kit, inframodula a transdução de sinal deste último (TAYLOR; 

METCALFE, 2000). 
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Figura 7 - Diferentes formas dos receptores de membrana tirosina quinase 

 

Fonte: Adaptado de MENDELSOHN et al., (2001) 

 

 

 

Figura 8 - Locais de ligação e autofosforilação no receptor tirosina quinase do tipo III 

 

 

Fonte:Adaptado de MENDELSOHN et al., (2001) 

Legenda: moléculas de transdução de sinal (os locais tirosínicos de ligação sofrem autofosforilação quando 

ocorre à ligação de moléculas de transdução de sinal que contenham domínios SH2) (P) - local de fosfolilação 
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A regulação transcricional da expressão do c-Kit tem sido descrita em diversos estudos 

(GOKKEL et al., 1992; VANDENBARK et al., 1992; ANDRE et al., 1997). O proto-

oncogene c-Kit compreende 21 éxons (com uma extensão genômica de 80 Kb de DNA) ao 

nível do cromossomo 4ql2 (ANDRE et al., 1992; GIEBEL et al., 1992) 

A maioria destes éxons possui entre 100 e 200 pares de bases. A extremidade 3' da 

região codificante deste gene (correspondendo ao éxon 1) possui 2300 pares de bases (2,3 Kb) 

e é flanqueada por sinais de poli-adenilação. O protooncogene c-Kit codifica a síntese da 

proteína monomérica, a qual possui três domínios (Figura 7) (ASHMAN 1999): O domínio 

extracelular (éxons 1-9), constituído por cinco domínios immunoglobulin-like, local de 

ligação do SCF; o domínio transmembranar (éxon 10); o domínio intracelular (éxons 11-21), 

constituído por: uma hélice inibidora justamembranar (hélice anfipática de tipo alfa codificada 

pelo éxon 11), que, ao suprimir a fosforilação e atividade quinásica no KIT não ligado ao 

SCF, inibe a atividade do KIT; uma quinase intracelular (codificada pelo éxon 17) constituída 

pelas duas subunidades que compõem a quinase do KIT e pelo pocket enzimático (que 

funciona como uma área de ativação) em localização intermédia (ASHMAN 1999). 

Já Foram identificadas sete isoformas do gene c-Kit (REITH, et al., 1991; CROSIER 

et al., 1993; WYPYCH et al., 1995). Sendo que, quatro delas resultam de splicing alternativo 

do RNAm e caracterizam-se pela presença ou ausência de uma sequência tetrapeptídica - 

GNNK - na região justamembranar do domínio extracelular e, ainda, pela presença ou 

ausência de um resíduo de serina na região interquinásica do domínio citoplasmático 

(FLANAGAN et al., 1991; HAYASHI et al., 1991; ZHU et al., 1994). 

A proteína KIT que não se encontra ligada ao SCF existe predominantemente como 

um monômero enzimaticamente inativo ao nível da membrana citoplasmática da célula. O 

SCF existe, sobretudo, como um dímero bivalente, podendo ser expresso na superfície das 

células estromais ou libertado como uma molécula solúvel por clivagem proteásica. A 

ligação do SCF induz uma dimerização do c-Kit e uma auto-fosforilação da tirosina no 

domínio intracelular do receptor (ZHANG et al., 2000). 

Esta auto-fosforilação de resíduos específicos de tirosina cria locais de ancoragem 

para moléculas de transdução de sinal e induz ligação do substrato e fosforilação. Em algumas 

vias de transdução de sinal, como a via PI3K/AKT e a via JNK foram implicadas na mediação 

da mitogênese induzida pelo c-kit (ROSEN et al., 2001). 

Mutações que provoquem fosforilação independente do ligante provocam a ativação 

constitutiva do c-kit e transformam in vitro, linhagens celulares dependentes de fatores de 
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crescimento em linhagens celulares que não se encontram estritamente dependentes de fatores 

de crescimento e, além disso, convertem in vivo tumores indolentes em tumores agressivos. 

(LONGLEY et al., 2001).
 

Mutações somáticas que causaram a ativação constitutivas do c-kit, 

foram associadas a certas neoplasias como a mastocitose adulta ou pediátrica atípica e a 

maioria dos GIST (ALLANDER et al., 1999; HIROTA et al., 2000).
 

Estas mutações 

ativadoras do c-kit estão dividas em dois tipos: Mutações de tipo pocket enzimático, que 

alteram a sequência de aminoácidos que constituem diretamente no local enzimático ou 

mutações do tipo regulador, que afetam a regulação da molécula de quinase. O primeiro tipo 

de mutações tem como exemplo a substituição D816V, característica da mastocitose adulta, 

que afeta a via de ativação à entrada do pocket enzimático localizado no domínio quinásico do 

c-kit. As mutações do tipo regulador, pelo contrário, não afetam a sequência de aminoácidos 

do local enzimático, mas sim a hélice inibitória justamembranar (cuja função é a inibição da 

molécula de quinase) (MOSKSLUK et al., 1999; HIROTA et al., 2001; MOREY et al., 2002). 

Desta forma, inibindo esse papel inibidor de quinase promovido pela referida hélice, obtém-se 

uma ativação constitutiva do c-kit. 

 

 

3.2.6.9 Triptase 

 

 

A triptase é uma serina protease neutra tetramérica com um peso molecular de 134 

kDa. Os genes que codificam triptase nos mastócitos estão localizados no braço curto do 

cromossomo 16 (SCHWARTZ, 2001). As primeiras investigações sobre o papel da triptase 

foi focado em sua capacidade de clivar certos substratos extracelulares, tais como peptídeo 

intestinal vasoativo (TAM; CAUGHEY, 1990), calcitonina relacionada gene peptidio 

(WALLS et al., 1992a), fibronectina (LOHI et al., 1992) e cininogênios (WALLS et al., 

1992b). A triptase é um fator de crescimento potente para células epiteliais, células 

musculares lisas das vias aéreas e fibroblastos (CAIRNS et al., 1997; BROWN et al., 1995; 

RUOSS et al., 1991; CAIRNS et al., 1997; GRUBER et al., 1997). Durante a inflamação, a 

triptase pode estimular a liberação de IL-8 e quimioatraentes pelos granulócitos, e super-

regular a expressão de ICAM-1 em células epiteliais (CAIRNS et al., 1997). A enzima é 

constituída por quatro subunidades não-covalentemente ligada, e cada subunidade tem um 

sítio da enzima ativa. Existem dois tipos principais de triptase nos mastócitos, uma ɑ-triptase 
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e uma β-triptase. Há cerca 90% de identidade de sequência entre os dois tipos. β-triptases são 

classificadas em βI-, βII e βIII-triptases, e os a-triptases em ɑI- e ɑII-triptases (SCHWART 

2001; SOTO et al., 2002; PENG et al., 2003).Na βII-triptase é armazenada nos grânulos 

secretores dos mastócitos ( REN et al., 1998). Em contraste, uma pro-tryptase é segregada 

constitutivamente a partir de mastócitos como uma pró-enzima inativa e é a maior forma de 

triptase encontrada no sangue de indivíduos normais. O pH otimo para a β -triptase para 

processar β–pro-triptase a β-pro'triptase é em torno de 5,5-6,5 (SAKAI et al., 1996). Esta 

gama de pH indica que os resíduos de histidina desempenhar um papel crucial neste processo 

de ativação (REN et al., 1998). A β-triptase é lançada em tecidos ácidos, como áreas de má 

vascularização e ou inflamação. 

 

 

3.2.6.10 Vimentina 

 

 

A Vimentina é uma proteína de 52-58 kDa, da família dos filamentos intermediários. 

Os filamentos intermediários são uma característica estrutural importante de células 

eucarióticas. Eles compõem o citoesqueleto, juntamente com microtúbulos e microfilamentos 

de actina. Embora a maioria dos filamentos intermediários sejam estruturas estáveis, nos 

fibroblastos, a vimentina existe como uma estrutura dinâmica. Esse filamento é usado como 

marcador para tecidos derivados do mesoderma e, como tal, pode ser usado como um 

marcador imuno-histoquímico para sarcomas ou outras células de origem mesenquimal. 

(MACHADO; FIGUEIREDO, 1996). O alto grau de insolubilidade da vimentina sugere a sua 

função estrutural no citoplasma, como forma de suporte e ancoragem da posição das 

organelas no citosol. A vimentina está ligada ao núcleo celular, retículo endoplasmático e 

mitocondria, lateralmente ou terminalmente (KATSUMOTO et al., 1990). Algumas 

evidências bioquímicas e morfológicas indicam que os filamentos de vimentina estão 

associados à membrana nuclear e plasmática, mantendo a posição do núcleo e do fuso 

mitótico, durante a vida da célula. Durante a mitose, a vimentina sofre fosforilação do seu 

domínio amino terminal e se dispersa em agregados, contendo formas filamentosas (CHOU et 

al., 1989). 
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3.2.7 Cultura celular primária de mastocitomas caninos 

 

 

Há uma variedade de linhagens de mastocitoma murino descrito em literatura e uma 

das mais utilizadas para experimentação é a linhagem P-815, estabelecida por Dunn e Potter 

(1957). Tais células foram originadas de mastocitoma cutâneo de camundongo DBAf/2 

induzido pelo carcinógeno químico metilcolantreno (BARSUMIAN et al., 1985). Existem 

linhagens estabelecidas de células de mastocitomas caninos, mas não estão comercialmente 

disponíveis. De Vinney e Gold (1990) estabeleceram com sucesso duas linhagens de células 

de mastocitoma canino cutâneo em cultura permanente in vitro (C1 e C2), e Ishiguro et al. 

(2001) estabeleceram uma nova linhagem a partir de uma mastocitoma de mucosa oral. Essas 

linhagens ficam em cultura contínua por mais de 1 ano e serve como fonte permanente de 

estudos. Os mastócitos obtidos de um mastocitoma canino podem ser mantidos em cultura 

celular por um período de até 11 semanas com viabilidade maior de 90% (LAZARUS et al., 

1986). Inúmeros estudos com várias linhagens de células neoplásicas de humanos ou de 

roedores, tais como mastócitos HMC-1, P-815 e RBL-2H3 têm fornecido muitas informações 

sobre a biologia dos mastócitos (TSUJIMURA et al., 1994). 

 

 

3.2.8 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

Os estudos moleculares só foram possíveis após a década de 70. Até então, os estudos 

morfológicos foram determinantes para compreender uma das principais estruturas dos 

mastócitos, seus grânulos (OLIVER et al., 1947; PADAWER, 1970; DVORAK et al., 

1995a,b; DVORAK et al., 2003).  

Quanto à morfologia ultraestrutural, verifica-se que mastócitos imaturos circulam no 

sangue como precursores agranulares e desenvolvem grânulos depois que migram para os 

tecidos conjuntivos. Essas células possuem núcleo grande com cromatina dispersa, nucléolo 

grande e numerosos ribossomos arranjados em rosetas livres no citoplasma ou ligados ao 

retículo endoplasmático. 

Observa-se a presença de grânulos imaturos, os quais apresentam densidade 

centralmente condensada. Mastócitos maduros contêm grânulos secretores ligados à 
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membrana, possuem núcleo único, com cromatina parcialmente condensada, porém com 

nucléolo pouco evidente, pequenos complexos de Golgi e dobras na membrana celular. 

Apresentam grande número de grânulos secretores, além de pequenos ribossomos, muitos dos 

quais não estão ligados ao retículo endoplasmático (DVORAK, 1985). Os grânulos 

característicos dos mastócitos humanos contêm estruturas lamelares ou membranosas que 

estão dispostas em rolos cilíndricos semelhantes a papiros e formações membranosas 

laminadas frequentemente vistas em uma matriz eletro densa. Em raras ocasiões, os grânulos 

contêm material particulado (GHADIALLY, 1984). 

Estudo realizado por Garcia et al. (1998), comparou pela análise da ultra estrutural dos 

mastócitos normais e de uma linhagem estabelecida de mastócitos tumorais caninos, (BR - 

mutação pontual ativadora no domínio da JM c-Kit (L575P), onde tanto mastocitos normais 

quanto os tumorais foram submetidos a diversos estímulos para degranulação (IgE anti-

canine, antigen S1 de Ascaris suum, Concavalina A, Substância P, calcio ionóforo A23187, 

composto 48/80 ou TPA (12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate) e observaram no exame ao 

microscópio eletrônico, diferenças significativas entre mastócitos de pele canina normal e as 

células da linhagem BR (Figura 9). 

O grupo de Kawarai et al. (2010) realizaram estudos comparativos da morfologia de 

mastócitos normais de pele canina com mastócitos caninos provenientes da medula óssea 

estimulada. E observaram que os mastócitos provenientes da medula óssea podem ser uma 

fonte útil para estudos de mastócitos caninos maduros, pois se assemelham muito com os 

mastócitos normais provenientes da pele canina (Figura 10). 
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Figura 9 - Microscopia eletrônica de transmissão. Mastócito de pele canina estimulados e não estimulados 

 

 

Fonte: Adaptado de Garcia et al. (1998) 

Legenda: A– Mastócito não estimulado de pele canina. Numerosos grânulos ovais ou redondos podem ser vistos 

no citoplasma. Os grânulos são cheios com um material altamente electro denso, homogêneo, com pouco ou 

nenhum halo lucente. Barra 1,5 µm. B – Mastócito de pele canina estimulado. Um núcleo irregular e um 

nucléolo muito proeminente são presente. A membrana plasmática tem numerosas dobras e alguns canais de 

degranulação são vistos no citoplasma. Não são vistos grânulos citoplasmáticos. Barra 2,0 µm. C – Mastócito 

linhagem BR não estimulado. Poucos grânulos moderadamente, elétron densos com um visível halo lucente 

estão presentes no citoplasma. Barra 2,5 µm. D – Mastócito linhagem BR estimulado. Muitos canais de 

degranulação podem ser vistos no citoplasma. Nenhum grânulo visível no citoplasma. Barra 1,5 µm 

 

 
Figura 10 - Microscopia eletrônica de transmissão de mastócitos caninos de pele (MCP) e mastócitos caninos 

medula óssea (MCMO) 

 

 

Fonte: Kawarai et al. (2010) 

Legenda: Mastócitos caninos de pele (MCP) e de medula óssea (MCMO), 6 semanas após o início da cultura. (a) 

MCP canino, (b) grânulos de eletro denso homogêneo em MCP, (c) MCMO canino, (d) de grânulos discretos de 

deslocamento numa MCMO canino. Barras = 2  m (a, c), a 200 nm (b, d) 
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3.2.9 Ploidia de DNA e ciclo celular por citometria de fluxo 

 

 

A presença de anomalias cromossomais nos mastocitomas está descrita, juntamente 

com presença de células hipoplóides e hiperplóides dentro do mesmo tumor (STONE et al., 

1991). Ayl et al. (1992) realizaram um estudo de ploidia de ácido desoxirribonucleico (DNA) 

em mastocitomas e verificaram que aproximadamente 70% dos tumores eram diplóides, não 

havendo correlação entre a ploidia do DNA e o grau histológico. Da mesma forma, não se 

encontraram diferenças nos tempos de sobrevivência total entre os tumores diplóides e 

aneuplóides. Foram encontradas diferenças de ploidia entre casos com estágio 1 da doença e 

estágios mais avançados, parecendo haver uma tendência para maior mortalidade no primeiro 

ano dos animais com tumores aneuplóides. A ploidia do DNA não parece, no entanto, ser um 

forte fator de prognóstico nos mastocitomas (AYL et al., 1992). 

A ploidia de DNA é um conceito que descreve o conteúdo de DNA no interior da 

célula. A utilização do corante fluorescente e intercalante de DNA, o iodeto de propídeo, 

permitem marcar o DNA de uma forma estequiométrica, ou seja, a quantidade de DNA é 

diretamente proporcional à quantidade do corante que é medida pela fluorescência emitida em 

um equipamento de citometria de fluxo. Esta relação pode ser demonstrada graficamente por 

meio de um histograma onde a partir de sua análise é possível identificar presença de 

aneuploidias, bem como, avaliar a frequência de células nas diferentes fases do ciclo celular, 

em especial a determinação de células em fase S como um indicador de proliferação celular 

(RABINOVITCH, 1994). Para o cálculo da ploidia de DNA, utilizamos a fórmula abaixo:  

 

 

3.2.10 Proliferação celular pelo CFSE 

 

 

Um meio eficaz e popular para monitorar divisão de linfócitos é realizado pelo corante 

fluorescente Carboxifluoresceína succinimidyl éster (CFSE) (LYONS et al., 1994; QUAH et 

al., 2007; PARISH et al., 2009; QUAH et al., 2010). CFSE é um corante fluorescente de 

Média da fluorescência do canal do pico G1 células tumorais

Média da fluorescência do canal do pico G1 células controle
=

Indice de 

Proliferação

Média da fluorescência do canal do pico G1 células tumorais

Média da fluorescência do canal do pico G1 células controle
=

Indice de 

Proliferação
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longa duração a base de carboxifluoresceína que se liga covalentemente a moléculas 

intracelulares. Assim, quando uma célula marcada com CFSE se divide, seus progenitores 

(células filhas) são dotados de metade do número de moléculas marcadas com 

carboxifluoresceína, assim, cada divisão celular pode ser avaliada medindo a diminuição da 

fluorescência celular correspondente por citometria de fluxo. A capacidade de CFSE para 

rotular as populações celulares com uma alta intensidade fluorescente de variância 

excepcionalmente baixo, juntamente com a sua baixa toxicidade celular, o torna um corante 

ideal para medir a divisão celular. Uma vez que é um corante baseado em fluoresceína, 

também o torna compatível com uma ampla variedade de fluorocromos e aplicável a 

citometria de fluxo multicor. Estas células marcadas podem ser usadas tanto para análises in 

vitro e como in vivo. Vários eventos moleculares que ocorrem durante a marcação das células 

com diacetato carboxifluoresceína succinimidyl éster (CFDA, SE) estão representados na 

figura 11. 

 

 

Figura 11 - A representação dos vários eventos moleculares que ocorrem durante a marcação das células com 

diacetato carboxifluoresceína succinimidyl éster (CFDA, SE) 

 

 

Fonte: Adaptado de Parish et al. (1999) 
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Material e Métodos 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 SELEÇÃO DOS ANIMAIS 

 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Bioética da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob o número de protocolo 

1792/ 2009. 

Foram selecionados aleatoriamente 18 cães acometidos pelo mastocitma cutâneos 

caninos atendidos no Serviço de Cirurgia de Pequenos Animais – HOVET - FMVZ/USP, no 

período de março de 2010 a abril de 2013, dos quais foram coletados fragmentos tumorais 

para o estabelecimento do cultivo celular. Os diagnósticos dos mastocitomas foram 

estabelecidos através da citologia aspirativa por agulha fina na consulta dos animais. Neste 

estudo não houve preferência racial, de idade ou gênero. Os critérios de inclusão foram: 

 Cães com diagnóstico de mastocitoma cutâneos canino através do exame 

histopatológico e sem tratamento quimioterápico prévio; 

 Cães com histórico clínico passíveis de acompanhamento. 

 Excisão cirúrgica como única forma de tratamento, não tendo sido usada 

terapia adjuvante. 

 

 

4.2 COLETA DE AMOSTRAS DOS MASTOCITOMAS PARA O CULTIVO CELULAR 

 

 

Os cães acometidos por mastocitomas cutâneos foram submetidos à excisão cirúrgica, 

e uma fração do tumor foi coletada e imersa em uma solução de álcool 70%, seguida por uma 

lavagem em PBS contendo antibiótico/antimicótico (penicilina, estreptomicina e anfotericina-

B), e posteriormente acondicionadas em meio de cultivo com antibiótico/antimicótico até o 

processamento para cultura celular. A outra porção do tumor foi identificada e imersa em uma 

solução de formaldeído a 10% e encaminhada para o Serviço de Patologia Animal do Hospital 

Veterinário (FMVZ-USP) para classificação histológica. 
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4.3 SELEÇÃO DAS AMOSTRAS DO ACERVO PARA O ESTUDO 

 

 

Realizamos neste mesmo período um estudo retrospectivo, onde 18 casos de 

mastocitoma cutâneo canino (MCT) já em blocos de parafina foram classificados 

aleatoriamente do acervo do Serviço de Patologia Animal do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, estes foram selecionados em mais de 

280 casos diagnosticados entre os anos de 2004 a 2010. Para estes casos de mastocitomas 

foram realizadas consultas aos prontuários dos animais. Este estudo retrospectivo foi 

realizado para se estabelecer o padrão e a intensidade das imunomarcações das proteínas em 

estudo nas amostras de mastocitomas caninos parafinadas. 

 

 

4.4 HISTÓRICO CLÍNICO 

 

 

O histórico completo de cada cão, seja das 18 amostras do estudo retrospectivo ou dos 

18 casos novos de mastocitomas, foi analisado incluindo: idade, gênero, peso, raça, número 

de formações e sua localização, margens do tumor, metástase, tempo de sobrevivência e a 

ocorrência de morte. Estas informações foram obtidas por contato com o clínico ou com o 

proprietário ou no prontuário médico. 

 

 

4.5 PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS TUMORES 

 

 

As amostras de mastocitomas foram processadas no Laboratório de Histologia do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo. Do material parafinado foram obtidos 2 cortes de 5 µm de 

espessura de cada amostra, desparafinizados em xilol, reidratados em uma bateria de etanol e 

lavados em água destilada. A diferenciação histológica foi realizada através da utilizando da 

coloração Hematoxilina - Eosina e confirmada com a coloração de Azul de Toluidina. Os 

mastocitomas foram classificados segundo critérios descritos por Patnaik (1984) e Kiupel 
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(2011). Todos os tumores foram avaliados histopatologicamente por três patologistas, de 

forma independente e sem conhecimento de informações clínicas dos cães.  

 

 

4.6 ANÁLISE IMUNOISTOQUÍMICA 

 

 

As amostras tumorais para as reações de imunoistoquímica foram fixadas em formol 10% 

e emblocados em parafina. Secções de 5 µm do tecido tumoral foram montadas em lâminas pré-

tratadas com silane (3-Aminopropyltriethoxysilane, Sigma®), passaram por desparafinização e 

hidratação, em xilol e graduações decrescentes de etanol. Na seqüência foi utilizada a 

recuperação antigênica pelo calor em banho-maria em uma solução tampão citrato (pH 6,0), 

por 12 minutos em microondas. Após o resfriamento das lâminas, estas foram lavadas com 

solução tamponada com fosfatos (PBS) 0,01 M e pH 7,4, por 5 minutos com três repetições.  

O bloqueio da atividade da peroxidase endógena por sua vez, foi realizado utilizando 

incubação em peróxido de hidrogênio a 3% em metanol, por 30 minutos. Para redução de 

sinais inespecíficos na reação as lâminas foram incubadas durante 30 minutos a 37 ºC em uma 

solução de PBS contendo 5% de leite desnatado. Em seguida, os cortes foram lavados e 

incubados com os anticorpos primários de acordo com as determinações específicas de cada 

anticorpo (Quadro 1), em câmara úmida por 18 horas a 4 
o
C. Para a amplificação do 

complexo antígeno anticorpo utilizou-se kit baseado na técnica da avidina-biotina-peroxidase 

(kit LSAB+System-HRP - Dako, Carpinteria, CA, USA). Inicialmente foi feita a incubação 

por 30 minutos em temperatura ambiente com o anticorpo secundário biotinilado contra 

imunoglobulina G de camundongo, coelho e cabra. Seguido de nova lavagem e nova 

incubação com a solução de estreptovidina-peroxidase por mais 30 minutos. O complexo 

antígeno anticorpo foi revelado empregando-se o cromógeno à base de diaminobenzidina 

(DAB) (liquid DAB substrate-chromogen system – Dakocytomation), controlando o tempo de 

exposição de acordo com o anticorpo utilizado.  

A contra-coloração foi feita com hematoxilina de Harris, após as reações, as lâminas 

foram lavadas, desidratadas em bateria de etanol (70%, 80%, 95% e absoluto) e montadas em 

Entellan (SEM, Hatfield, PA, EUA). Como controle negativo, os anticorpos primários foram 

substituídos por tampão PBS. A pele canina foi usada como controle positivo para as reações 
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com os anticorpos das proteínas do complexo de adesão E-caderina/cateninas, PTEN, e 

MMP-7. Um mastocitoma bem diferenciado foi usado como controle positivo para o c-kit.  

Em cada corte histológico foi avaliada a especificidade e intensidade da marcação 

positiva nas células dos mastocitomas, a intensidade foi avaliada com base no contraste de 

cores com outras estruturas do tecido. As secções foram observadas e fotografadas (ampliação 

400x) em 10 campos aleatórios de alta celularidade. 

 

 

Quadro 1 - Lista dos anticorpos primários utilizados na reação imunoistoquímica, imunocitoquímica e 

imunofluorescência 

 

Anticorpo 

primário 

Espécie Clone Origem Isotipo Diluição 

E-caderina Monoclonal HECD-1 Invitrogen IgG1 1:100 

E-caderina Monoclonal NCH38 DAKO IgG1-kappa                                 1:100 

α-catenina Monoclonal α-cat-

7A4 

Invitrogen IgG1-kappa 1:250 

β-catenina Monoclonal CAT-

5H10 

Invitrogen IgG1-kappa 1:250 

p120-catenina Monoclonal 6H11 Invitrogen IgG1-kappa 1:250 

PTEN Policlonal PN37 Invitrogen IgG 1:100 

Triptase Monoclonal AA1 DAKO IgG1-kappa 1:50 

c-kit Policlonal - DAKO IgG 1:100 

Cx43 Policlonal - Invitrogen IgG 1:100 

Cx32 Policlonal - Invitrogen IgG 1:100 

MMP7 Policlonal - Abcam IgG 1: 200 

Vimentina Policlonal V9 DAKO IgG 1:200 

AC. Secundário 

FITC-488 

Monoclonal - Vector  1:100 

AC. Secundário 

FAM-568  

Policlonal - Vector  1:100 

 

 

4.6.1 Avaliação da expressão da E-caderina  

 

 

As avaliações da expressão da E-caderina por imunoistoquímica foi realizada através 

da determinação da porcentagem de células com marcação citoplasmática positiva e negativa 
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em um mínimo de 1200 células. Quando analisamos as imunomarcações para o anticorpo 

anti-E-caderina clone HECD-1 (Invitrogen), foi realizada a contagem simultânea da 

porcentagem de núcleos com marcação positiva e negativa em um mínimo de 1200 células. Já 

para o anticorpo anti-E-caderina clone NCH-38 (Dako) avaliamos somente as marcações 

citoplasmáticas, pois com este anticorpo não observamos marcação nuclear da E-caderina. 

Foram realizadas contagens manuais com auxílio de software Image ProPlus 4.5
®
 em 10 ou 

mais campos randomizados, em objetiva de 40x.  

 

 

4.6.2 Avaliação da expressão das cateninas 

 

 

As avaliações da expressão da β-catenina, α-catenina, p120-catenina, por 

imunoistoquímica foi realizada através da determinação da porcentagem de células com 

marcação citoplasmática positiva e negativa em um mínimo de 1000 células. Foi realizada a 

contagem simultânea da porcentagem de marcação nuclear positiva e negativa nas mesmas 

células. Foram realizadas contagens manuais com auxílio de software Image ProPlus 4.5
®
 em 

10 ou mais campos randomizados, em objetiva de 40x.  

 

 

4.6.3 Avaliação da expressão do gene supressor de tumor PTEN 

 

 

As avaliações da proteína PTEN por imunoistoquímica foram realizada através da 

determinação da porcentagem de células com marcação citoplasmática positiva e negativa em 

um mínimo de 1000 células. Foi realizada a contagem simultânea da porcentagem de 

marcação nuclear positiva e negativa nas mesmas células. Foram realizadas contagens 

manuais com auxílio de software Image ProPlus 4.5
®
 em 10 ou mais campos randomizados, 

em  objetiva de 40x.  
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4.6.4 Avaliação da expressão da Matrilisina (MMP-7) 

 

 

As avaliações da expressão da MMP-7 por imunoistoquímica foi realizada através da 

determinação da porcentagem de células com marcação citoplasmática positiva e negativa em 

um mínimo de 1000 células. Foi realizada a contagem simultânea da porcentagem de 

marcação nuclear positiva e negativa nas mesmas células. Foram realizadas contagens 

manuais com auxílio de software Image ProPlus 4.5
®
 em 10 ou mais campos randomizados, 

em  objetiva de 40x. 

 

 

4.6.5 Avaliação da expressão proto-oncogene c-Kit 

 

 

As avaliações da expressão do c-Kit por imunoistoquímica foi realizada segundo a 

metodologia descrita por Kiupel et al. (2004): KIT I marcações predominantes em membrana 

celular com mínima marcação citoplasmática; KIT II marcações pontilhadas ou em focos 

predominantes em citoplasma; KIT III marcações difusas em citoplasma, encobrindo outras 

estruturas. Foram realizadas contagens manuais com auxílio de software Image ProPlus 4.5
®
 

em 10 ou mais campos randomizados, em objetiva de 40x. Para classificação final foi 

considerado o padrão de maior porcentagem. 

 

 

4.7 CULTURA DE CÉLULAS 

 

 

Em estudos envolvendo a expressão de marcadores moleculares se faz necessário uma 

população de células da mesma linhagem, então, nosso propósito é através dos fragmentos 

tumorais de mastocitomas, iniciar culturas primarias de mastócitos e estabelecer as linhagens 

para o estudo. Para célula de mastócito normal partiremos da medula óssea canina, que 

estimulada com fatores de crescimento se diferenciará em mastócitos normais. 
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4.7.1 Cultura de células primária de mastocitomas caninos 

 

 

Foram coletadas 18 formações de mastocitomas cutâneos caninos de dezoito animais 

submetidos à cirurgia no Serviço de Cirurgia do Hospital Veterinário (FMVZ-USP), que 

receberam diagnóstico de mastocitoma por meio de citologia aspirativa ou biópsia. Os 

fragmentos foram mantidos em temperatura ambiente em solução de tampão PBS 1x com 

antibióticos (estreptomicina, penicilina, anfotericina-B) até no máximo 30 minutos antes do 

início da preparação dos cultivos. No laboratório, em condições assépticas, os fragmentos dos 

mastocitomas caninos foram mecanicamente separados em fragmentos de aproximadamente 1 

mm, e então submetidos à digestão em solução de colagenase tipo IA de Clostridium 

histolyticum (100 U/ml) em meio AIM-V com antibiótico/antimicótico por cerca de 2 horas a 

37 °C em banho-maria sob agitação. A suspensão celular resultante foi filtrada em gaze e 

posteriormente em filtro de 70 µM. Todo o conteúdo foi centrifugado a 1200 RPM por 10 

minutos e o sobrenadante foi descartado. As células sedimentadas foram ressuspensas em 5 

ml de AIM-V suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado(SFBi) com 1% de 

antibiótico (penicilina, estreptomicina, anfotericina-B) e mantidos em estufa umidificada com 

5% de CO2, a 37 ºC. Os mastócitos tumorais foram mantidos em cultura até atingirem a 

confluência de 80-90%, então as células foram tripsinizadas, processo no qual ocorre à 

neutralização da adesão das células ao substrato (garrafas ou placas de cultura), possibilitando 

que se soltem para novo plaqueamento. O congelamento foi realizado segundo Conscience e 

Fischer, (1995) com algumas adaptações.  

O processo de tripsinização consistiu na lavagem da cultura com PBS, para remoção 

do meio de cultura, incubação com dois ml de tripsina-EDTA (0,25% em PBS), sendo a 

liberação das células acompanhada em microscópio invertido de luz. Após o desprendimento 

das células, a tripsina-EDTA foi inativada pela adição de AIM-V com 10% de soro fetal 

bovino. As células foram centrifugadas a 1200 RPM, por 10 minutos, ressuspensas em meio 

de cultivo e contadas em câmara de Neubauer e a viabilidade celular determinada pelo 

método de exclusão do corante azul de tripan (0,01% em PBS). Este método auxilia na 

diferenciação entre as células vivas e mortas, por utilizar a propriedade deste corante em 

penetrar apenas em células mortas, as quais assumem coloração azul, possibilitando a 

determinação da concentração das células vivas, conforme a seguinte fórmula: [nº de 

células/ml = (nº de células x diluição x 10
4
)/n° de quadrantes]. Foi considerada aceitável uma 
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viabilidade celular superior a 80%. Todo o procedimento de preparo da cultura de células foi 

realizado com condições de total assepsia em fluxo laminar Trox®. 

 

 

4.7.2 Cultura de células provenientes de medula óssea canina 

 

 

Para obtenção de mastócitos normais foi coletado medula óssea de um cão da raça 

Beagle com cinco anos de idade, saudável, o qual fazia parte de outros estudos dentro do 

Departamento de Patologia - FMVZ/USP. A medula óssea foi obtida da cabeça do fêmur. 

Lavadas em PBS 1x contendo antibiótico (penicilina, estreptomicina, anfotericina-B), 

centrifugadas 1200 RPM por 10 minutos, o sobrenadante foi descartando e as células 

ressuspensas em meio AIM-V acrescido de 10% SFBi, 1% antibiótico (penicilina, 

estreptomicina, anfotericina-B) e dos fatores de crescimento IL-3 (10 ng/ml) e SCF (100 

ng/ml). As células (tronco) da medula óssea foram estimuladas com IL-3 somente na primeira 

semana de cultivo, seguindo o cultivo somente com meio suplementado com SCF (100 

ng/ml). Todo o procedimento de preparo da cultura de células foi realizado com condições de 

total assepsia em fluxo laminar Trox®. 

 

 

4.8 ANÁLISE DAS FASES DO CICLO CELULAR E PLOIDIA DE DNA 

 

 

A distribuição das células pelas fases do ciclo celular foi estudada pela técnica da 

impregnação nuclear do Iodeto de propídio (IP). O IP é conhecido por intercalar-se entre as 

fitas de DNA, em células que foram previamente permeabilizadas pela fixação em etanol 

70%. Para isto, 10
6
 células de cada linhagem dos mastocitmas foram previamente 

permeabilizadas pela fixação em etanol 70% por até 3 dias (-20 ºC). Então as células foram 

lavadas duas vezes com PBS (5 minutos, 1200 rpm) e incubadas com 200 µL de solução 

contendo 20 µg/ml de IP, 200 µg/ml RNAse A e 0,1% de triton 100x em PBS. Após 30 

minutos, de incubação no escuro, 10000 eventos foram adquiridos por citometria de fluxo no 

aparelho FACSCalibur (Becton & Dickinson) por meio do programa CellQuestPro. A análise 

dos dados de fluorescência (ploidia celular) e das porcentagens de células em cada fase do 

ciclo celular foi realizada através do programa Flowjo (Tree Star) versão 10 e Flowjo versão 
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7.6.1 (Tree Star Inc, Asland, EUA). Os resultados foram expressos em porcentagem de 

células nas fases G1, G0/G1, S ou G2/M. Os dados foram representados em histogramas. 

 

 

4.9 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO CELULAR PELO CFSE 

 

 

Para esta análise foram utilizadas 5 x 10
4
 células tumorais de cada linhagem de 

mastocitoma em triplicata, para cada tempo analisado. Para avaliar a proliferação das células 

com marcação pelo CFSE, é importante conhecer a fluorescência das células antes da divisão 

(ou seja, máximo de fluorescência) e de células não marcadas (ou seja, a fluorescência 

mínima). Portanto, vamos usar esses controles. Então teremos as seguintes leituras das 

amostras: Células não marcadas (branco), células marcadas com o máximo de fluorescência 

(tempo zero), células marcadas com CFSE e após 24 hs em cultivo (tempo 24 hs), células 

marcadas com CFSE e após 48 hs (tempo 48 hs). 

Para o tempo zero retiramos 5 x 10
4
 células/ml e ressuspendemos em 300 µL de PBS 

1x. Partindo de uma solução estoque de 5 mM carboxifluoresceína succinimidyl éster (CFSE) 

preparamos uma solução de uso de 5 µM (ou seja 1 µL da solução estoque CFSE para cada 

ml de PBS). Então lavamos as células por três vezes com PBS, com a sedimentação por 

centrifugação a 300xg por 5 minutos a 20 ºC e descartando o sobrenadante, e ao pellet de 

células foram adicionados 1 ml da solução de uso do CFSE (5 µM), e os tubos com as células 

foram mantidos sob agitação no escuro por 10 minutos. A reação foi bloqueada pela adição de 

2 ml de soro fetal bovino inativado (SFBi) e mantidas em temperatura ambiente por 2 

minutos. As células foram centrifugadas e lavadas três vezes em PBS contendo 10% SFBi. As 

células tratadas foram plaqueadas 5 x 10
4
 céls/ml em triplicata (placas 24 poços) em um ml de 

meio AIM-V. Em cada tempo proposto para análise, as células foram retidas dos poços 

através da tripsinização, lavadas, centrifugadas e ressuspensas em 300µL de PBS para a 

leitura da fluorescência. As células foram analisadas por FACS - contagem de 20.000 eventos. 

 

 

4.10 IMUNOCITOQUIMICA 

 

 

As células foram cultivadas sobre uma lamínula em placas de 6 poços. Após 2 

semanas de cultivo em meio de cultura AIM-V este foi removido e as células lavadas com 
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PBS 1x e fixadas em etanol 70% por 20 minutos a -20 ºC. As células foram submetidas ao 

bloqueio da peroxidase endógena em solução de H2O2 5%, diluída em metanol, durante 15 

minutos. Após lavagens, as células foram submetidas à exposição antigênica com EDTA pH 

9,0 aquecido a 90 ºC, por 5 minutos, o bloqueio antigênico foi realizado em 5% leite diluído 

em PBS contendo 0,2% Tween-20, durante 30 minutos. Em seguida, foram lavadas e 

incubadas em câmara úmida, overnight e a 4 
o
C, com os anticorpos primários listados na 

Quadro1. Posteriormente, as lamínulas foram incubadas com o anticorpo secundário 

biotinilado universal, durante 30 minutos, seguidas das incubações com o complexo 

estreptoavidina-peroxidase do kit LSAB+System-HRP (Dako, Carpinteria, CA, USA), 

durante 30 minutos. As células positivas foram evidenciadas após a coloração com 

diaminobenzidina (DAB + Chromogen Dako Carpinteria, CA, USA). Dos mesmos tumores 

em cultivo foram realizados os controles negativos das reações onde o anticorpo primário foi 

omitido. Em cada lamínula avaliamos a especificidade e intensidade das marcações positiva 

nas células. As lamínulas foram montadas sobre uma lâmina de vidro e fotografadas 

(ampliação 400x). 

 

 

4.11 IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

 

As células foram cultivadas sobre uma lamínula em placas de 6 poços. Após 2 

semanas de cultivo em meio de cultura AIM-V este foi removido, e as células lavadas com 

PBS e fixadas em etanol 70% por 20 minutos a -20 ºC. As células foram submetidas ao 

bloqueio da peroxidase endógena em solução de H2O2 5%, diluído em metanol, durante 15 

minutos. Após lavagens, o bloqueio antigênico das lâminas foi realizado em 5% leite diluído 

em PBS contendo 0,1% Triton X-100, durante 30 minutos. Em seguida, as lamínulas foram 

lavadas e incubadas em câmera úmida, overnight e a 4 
o
C, com anticorpos apresentados na 

Quadro 1. Posteriormente, as lâminas foram lavadas com PBS contendo 0,1% Triton X-100 e 

incubadas com os anticorpos secundários marcados ou com FITC ou FAM (Dako, 

Carpinteria, CA, USA, 1:100) durante 60 minutos, em câmara úmida. Posteriormente, as 

lâminas foram lavadas com PBS contendo 0,1% Triton X-100 e montadas com Vectashield 

para evitar o esgotamento da fluorescência (Vector Laboratories, Inc, Burlingame, CA, USA) 

e vedadas com esmalte. 
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4.12 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

 

Os procedimentos para avaliação morfológica e ultraestrutural dos mastócitos 

tumorais foram realizados de acordo com a metodologia utilizada pelo laboratório de 

microscopia eletrônica de transmissão do Instituto Ciências Biomédicas I da USP.  

Para a realização da análise ultraestrutural dos mastócitos tumorais e células 

provenientes da medula óssea de cão estimulada com fatores de crescimento para se 

diferenciarem em mastócitos (normais), essas células foram cultivadas em garrafas T75 

contendo 8 ml meio de cultivo AIM-V contendo 10% soro fetal bovino inativado até 

atingirem a confluência. Somente as células provenientes da medula óssea canina receberam 

os fatores de crescimento IL-3 (10 ng/ml) e SCF (100 ng/ml). Um total de 1,2 x 10
6
 células 

por ml, lavadas com PBS 1x e centrifugadas por 1200 rpm por 10 minutos. O pellet de cada 

linhagem celular e células provenientes da medula óssea foram fixados em glutaraldeído 2,5% 

em 0,1 M de tampão cacodilato de sódio (pH 7,2) por 10-12 horas a 4 ºC, e estocado em 

solução tampão cacodilato de sódio 0,1 M/sucrose 0,2 M a 4 ºC até o processamento das 

amostras. Na sequência, as amostras foram lavadas três vezes em solução salina 0,9% e pós-

fixadas em tetróxido de ósmio 1% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M (pH 7,2) por 24 

horas. Em seguida foram novamente lavadas em solução salina 0,9%, coradas em acetato de 

uranila 0,5% “overnight” e transferidas para uma gota contendo agar. O material foi 

armazenado a 4 ºC até a formação do “pellet”, o qual foi recortado e novamente colocado em 

acetato de uranila 0,5% “overnight”. Ao término desta etapa as amostras foram desidratadas 

em uma série graduada de acetona Merck
® 

(30 - 100%) e incluídas em bloco de Spurr. Após a 

inclusão, o material foi levado para a estufa a 60 ºC, onde permaneceram por 72 horas para 

polimerização da resina. Na seqüência, os blocos foram removidos da forma de inclusão e 

trimados para retirada do excesso da resina. Em seguida foram feitos cortes semifinos e 

ultrafinos no ultramicrótomo. Os cortes semifinos foram realizados com navalha de vidro a 

uma espessura de 500 nm. A cada avanço de 5 μm realizava-se uma lâmina, corada com azul 

de toluidina a 0,25% em solução aquosa de borato de sódio a 1%, para verificação da região 

do corte. Assim que a região contendo os mastócitos era ultrapassada, a espessura do corte foi 

reduzida para 200 nm e a cada avanço de dois μm, os cortes foram colhidos e montados em 

lâminas de vidro, corados e observados para verificação das ultraestruturas celulares.  
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Quando a lâmina revelava a proximidade de muitas células, a espessura do corte foi 

novamente reduzida para 100 nm, trocava-se a navalha de vidro pela de diamante para 

realização de cortes ultrafinos (50 - 70 nm), os quais foram montados em grades de cobre oval 

de 300 mesh, revestidas com parlódio, impregnados em solução de metais pesados, acetato de 

uranila (UO2(CH3COO) 2.2H2O a 2%, em etanol a 50%, contendo 1% de ácido acético 

glacial, durante 7 min. Três passagens por etanol a 50%. Lavagem em água ultrapura. Solução 

de citrato de chumbo (CH6H5O7)2Pb3.3H2O, a 0,4%, com 1% de uma solução de hidróxido 

de sódio (NaOH) 5 M, durante 7 min. Lavagem com água ultrapura. Secagem das grelhas à 

temperatura ambiente. Análise e documentação em microscópio eletrônico de transmissão 

JEOL.  

 

 

4.13 ANÁLISE MUTACIONAL DO GENE c-Kit 

 

 

O DNA das linhagens celulares dos mastocitoma, foram submetido à análise 

mutacional do gene c-Kit pelo sequenciamento gênico, realizamos a análise dos éxons 8, 10-

11 e 17.  

 

 

4.13.1 Extração do DNA genômico 

 

 

A análise do gene KIT foi realizada através da extração de DNA genômico das células 

das 10 linhagens celulares estabelecidas neste estudo. As células foram lisadas com o 

acréscimo de 100 uL de tampão de lise (pH 8,0) acrescido de proteinase K (Life 

Technologies), na proporção de 1,5 mg/mL de solução. A composição do tampão de lise pode 

ser observada no quadro 2. 
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Quadro 2 - Composição do tampão de lise 

 

Tampão de Lise 

Tris HCl 50 mM pH 8,0 

EDTA 10 mM pH 8,0 

SDS 0,5% 

H2O MiliQ 

Proteinase K 1,5 mg/mL 

 

 

 

A solução foi mantida por 15 minutos em banho maria à 56 
o
C para otimizar a lise 

celular. Após esse período, adicionou-se 100 µL do tampão de lise sem proteinase K, o qual 

foi mantido em temperatura ambiente por 15 minutos. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas a 11.000 RPM e a 4 
o
C durante 20 minutos, para sedimentação dos debris 

celulares não digeridos. Para precipitação do DNA, cerca de 150 µL do sobrenadante foi 

transferido para outro tubo contendo 400 µL de etanol absoluto e 10 µL de acetato de sódio 3 

M. As amostras foram novamente centrifugadas a 6.000 RPM à 4 
o
C por 10 minutos, o 

sobrenadante descartado e o precipitado lavado com etanol 70%. Após a lavagem e nova 

centrifugação com os mesmos parâmetros anteriores, o pellet foi diluído com 20 µL de TE pH 

7,5 (Tris HCl 10 mM e EDTA 1 mM). A solubilização do DNA foi realizada em banho maria 

a 65 
o
C, por 10 minutos, e sua quantificação 260/280nm foi realizada no aparelho 

BioPhotometer Eppendorf® utilizando diluição de 1:20 em TE. 

 

 

4.13.2 Reação em cadeia da polimerase - PCR 

 

 

Uma alíquota do DNA de cada linhagem celular foi diluída para 100 ng de DNA/uL 

de solução. A amplificação das regiões de interesse do DNA genômico através da técnica de 

PCR (Polymerase Chain Reaction) foi realizada com os primers listados no quadro 3.  
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Quadro 3 - Desenhos dos Primers para análise mutacional do gene kit 

 

Primers utilizadoa para análise do gene c-kit 

Exon 8-F: 5’TTC ACT CAC TGG TTC CAG TGG3’ 

Exon 8-R: 5’CCT ATC TGA AGT TCA ACT ACC3’ 

Exon 10-11-F: 5’TTG AAT CCT GCC GTG GTC TG3’ 

Exon 10-11-R: 5’GGA CAA ATC CAG CTA AGG AC3’ 

Exon 17-F: 5’GTG ACA TAG CAG CAT TCT CG3’ 

Exon 17-R: 5’GCA TGG TAT CTC AAA GGT AGG3’ 

 

 

 

Para amplificação das regiões utilizou-se o produto comercial Taq DNA Polimerase 

Higth Fidelity Acuprime (Invitrogen, seguindo o protocolo recomendado pela empresa, no 

quadro 4, descrevemos a composição da reação de amplificação. 

 

 

Quadro 4- Protocolo recomendado pelo Taq Master Mix Eppendorf® 

 

Amplificação PCR 

100 ng DNA genômico 

0,2 ul Taq DNA polimerase Higth fidelity 

5ul do tampão Acuprime II (5x) 

1 ul Primer f oward (10 pmol) 

1 ul Primer reverse (10 pmol) 

H2O MiliQ q.s.p 50 uL 

 

 

 

Para a amplificação simultânea dos 3 exons do gene c-kit foi montado um programa 

no termociclador com diferentes ciclos chamado de “Touchdown”.  Neste programa o 

primeiro ciclo foi de 94 C por 2 minutos, seguidos por mais um ciclo de três temperaturas 94 

C por 30s, 64 C por 15s e 72 C por 15s, nos ciclos seguintes a variável foi à temperatura de 
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anelamento dos primers que a cada dois ciclos foram decaindo 1 grau, às outras duas 

temperaturas a de denaturação (94 C) e a de extensão (72 C) permanecerão inalteradas. 

Então iniciamos a amplificação com a temperatura de anelamento de 64 °C e terminando em 

47 °C, para aumentar os produtos amplificados às amostras foram cicladas por mais 30 ciclos 

com a temperatura de anelamento de 46 °C. 

Após a amplificação das regiões de interesse o produto da PCR foi aplicado em um gel 

de agarose que foram preparados na concentração de 1,5%, diluído em tampão TAE (Tris HCl 

40 mM, ácido acético e EDTA 1 mM) e submetido a eletroforese (60 V) por 70 minutos para 

o fracionamento dos produtos da amplificação. O material genético amplificado foi corado 

com o corante comercial Blue Green Loading Dye (LGB Biotecnologia), sendo adicionado 1 

uL do corante para 20 uL de amplificado de PCR antes da aplicação no gel de agarose. A 

visualização foi feita através da luz ultravioleta no transluminador. 

 

 

4.13.3 Purificação dos produtos de PCR 

 

 

As reações de PCR foram submetidas a uma purificação com EDTA/Acetato de sódio 

3 M, onde em cada tubo de PCR foi acrescentado 2 µL de EDTA (125 mM), 2 µL de acetato 

de sódio 3M, acrescido de 50 µL de etanol 100%, misturados por inversão e incubados por 15 

minutos a temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas 6000 RPM por 45 minutos 

a 4 °C. Foi retirado o sobrenadante e adicionado 70 µL d etanol 70%, seguido de 

centrifugação 6000 RPM por 15 minutos. Após retirar o sobrenadante o pellet foi ressuspenso 

em 20 µL de água MILLIQ autoclavada. As amostras foram quantificadas no aparelho 

NonoDrop 2000. 

 

 

4.13.4 Reação de sequenciamento gênico 

 

 

As reações de sequenciamento foram realizadas utilizando os produtos de PCR 

purificados e quantificados no NanoDrop 2000. Analisamos três éxons do gene KIT (éxon 8, 

10-11 e 17) para as linhagens T05, T06, T07, T10, T12, T13, T15, T16, T17 e T18. A reação 
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foi realizada segundo instruções do Kit BigDyeTerminator Cycle Sequencing, conforme 

ilustrado no quadro 5. 

 

 

Quadro 5- Composição da reação sequenciamento 

 

Reação sequenciamento 

 2 µL BigDyeTerminator Cycle Sequencing Kit  

2 µL tampão 

1 µL produto PCR (20ng/ µL) 

2,5 µL primer forward ou reverse (5µM) 

4 µL H2O MiliQ 

Volume final 10 µL 

 

 

 

As análises das reações de sequenciamentos gênicos foram realizadas no aparelho 

ABI 3730 DNA Analyser, e as análises dos eletroferogramas foram através do Software 

Chromas-Versão Lite 2.1.1. 

 

 

4.14. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A normalidade dos resultados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e comparações 

convenientes pelos testes t-Studant ou análise de variância (ANOVA), de acordo com as 

características dos dados obtidos e considerando o nível de significância de 5%.Nos dados 

com diferença significante,  utilizamos o pós-teste de Tukey-Kramer. Para a análise do ciclo 

celular, foi utilizado ANOVA de duas vias seguida de pós-teste de Bonferroni. 

Para os dados não paramétricos, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis para 

comparações entre mais de dois grupos, e o teste Mann-Whitney para comparações pareadas. 

Na análise e comparação das curvas de sobrevida foi realizada com o teste Log-rang. Os 

dados são apresentados graficamente com média ± desvio padrão. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 HISTÓRICO CLÍNICO  

 

 

Entre os anos de 2004 a 2010 um total de 324 animais foram diagnosticado com 

tumores de mastocitomas cutâneos caninos (MCTs), estes dados foram obtidos nos registros 

anatomopatológicos do acervo do Serviço de Patologia Animal do Departamento de Patologia 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Destes 69 (21,29%) cães 

receberam o diagnóstico de mastocitoma de Grau 1, e 196 (60,49%) cães foram 

diagnosticados com mastocitoma de Grau 2 e somente 59 (18,21%) casos foram 

diagnosticados como portadores de mastocitoma de Grau 3, segundo a graduação de Patnaik 

et al., (1984). Realizamos uma classificação aleatoriamente de 18 casos de mastocitoma 

cutâneo canino emblocados em parafina, sendo 6 casos de cada graduação (1, 2 e 3), neste 

material realizamos as análises imunoistoquímicas. 

O prontuário de cada caso foi consultado para o levantamento do histórico clínico. Das 

18 amostras selecionadas 11 (61,11%) foram provenientes de machos e 7 (38,88) de fêmeas. 

Um total de 7 raças de cães foram representadas neste estudo, a raça mais freqüente foi o 

Boxer com 7 animais correspondendo a 38,89% dos cães. Os Golden Retrievers aparecem 

com 16,67% (3/18), o Doberman, Dachshund, cães sem raça definida aparecem com dois 

animais de cada raça (11,11%), o Labrador e o Shar pei com apenas um exemplar de cada 

(5,55%). 

A idade média dos animais foi de 9,6 variando entre seis e treze anos de idade. Destes, 

3 (16,66%) cães tinham entre seis e sete anos, outros 5 (27,78%) entre oito e nove anos, 7 

(38,89%) entre dez e onze anos e 3 (16,66%) cães possuíam entre doze e treze anos. A 

maioria dos animais possuía apenas uma formação (9/18, 50%), enquanto que os outros 9 cães 

possuíam duas ou mais formações (50%). Dos 18 animais foram extraídas 40 formações de 

localizações variadas. A distribuição dos tumores quanto à sua localização anatômica foram 

às seguintes: O local mais comum foi em membros pélvicos compreendendo 12 formações 

(30%), seguida pela região de Tórax (11/40, 27,5%), Abdômen Lateral (7/40, 17,5%), 

Cabeça/Pescoço (4/40, 10%), Pavilhão Auricular (3/40, 7,5%), Bolsa Escrotal (2/40, 5%), 

Digito (1/40, 2,5%), Os dados estão sumarizados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição dos 18 casos de mastocitoma cutâneo canino do estudo retrospectivo em função 

graduação tumoral, raça, idade, gênero, número de formações, localização, linfonodos 

acometidos, tempo de evolução, intervalo para recidiva, óbito e tempo de sobrevida. Atendidos no 

serviço de Cirurgia de Pequenos animais- HOVET - FMVZ/USP - São Paulo, 2004 - 2010 

 

Registro 

Pront. 

 

Grau 

Tumor 

 

Raça 

 

Idade 

(anos) 

 

Gênero 

 

Numero 

lesoes 

 

Local 

tumor 

 

Linfonodo 

acometido 

 

Tempo  

Evolução 

 (meses)  

 

Intervalo 

recidiva 

 

Óbito 

 

Tempo 

sobrevida 

(meses)  

 

166646 1 

Labrador 

Retriever 8 M 2 B, AL Não 1 Não Não 26-Vivo 

136959 1 Boxer 10 M 4 

AL, T, M, 

PA  Não 8 Não 22-NR 22 

165483 1 SRD 11 M 1 AL Não 6 7 8-NR 8 

208347 1 

Golden 

Retriever 8 M 2 C, M Não 3 Não Não 12-Vivo 

206994 1 Boxer 9 F 2 C, M  Não 6 2 2-R 2 

1543R 1 

Golden 

Retriever 8 M 1 PC Não 20 Não Não 20-Vivo 

176974 2 Dachshund 11 F 1 M Popliteo 24 10 12-R 12 

181648 2 Boxer 10 F 9 

AL, T, M, 

C  Sub-mandib. 24 Não 12-NR 12 

210451 2 

Golden 

Retriever 6 M 1 T Não 6 Não Não 14-Vivo 

200793 2 Boxer 9 F 1 T Não 2 5 9-R 9 

152347 2 Boxer 12 F 5 LC, PC, Di Não 6 Não Não 22-Vivo 

188996 2 Boxer 7 M 1 AL Não 6 Não Não 20- Vivo 

142003 3 Doberman 7 F 2 PA Pré-escapular 4 1 1-R 1 

171888 3 Doberman 11 F 1 T Não 30 2 7-R 7 

175409 3 SRD 13 M 3 M, T Inguinal 24 1 6-R 6 

156473 3 Dachshund 13 M 2 AL, B Não 1 2 4-R 4 

209201 3 Boxer 10 M 1 T Não 6 5 5-R 5 

162739 3 Shar-Pei 11 M 1 T 

Inguinal, 

sub-lombar 2 2 2-R 2 

B - Bolsa Escrotal; AL - Abdomen Lateral; LC - Lateral da Coxa; PC - Posterior da Coxa; C - Cabeça/Pescoço; 

Di - Dígito; M - membros; T - Toráxica; PA - Pavilhão Auricular; SRD - Sem Raça Definida. NR - Óbito Não 

Relacionado ao tumor; R - Óbito relacionado ao tumor 

 

 

Analisamos também a distribuição dos mastocitomas em função dos linfonodos 

acometidos os quais foram observados durante o exame clínico. O tempo de evolução, 

intervalo para recidiva, óbito e o tempo de sobrevida também foram observados. A metástase 

para o linfonodo foi registrada em cinco animais, sendo dois portadores de Grau 2 e 3 do Grau 

3. Todos os cães com metástase evoluíram para o óbito. 

Houve recidiva em dois (33,33%, 2/6) animais acometidos por mastocitoma de Grau 1 

sendo observada a mesma incidência de recidiva (33,33%, 2/6) nos os animais portadores de 
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mastocitoma de Grau 2, todos os animais portadores de mastocitoma de Grau 3 tiveram 

recidiva (100%, 6/6). Este diagnóstico está correlacionado com um prognóstico pobre de 

sobrevida. E o intervalo de recidiva para as três graduações variou de 1 - 10 meses. 

Todos os animais diagnosticados com mastocitoma de grau 3 vieram a óbito em 

decorrência do desenvolvimento do tumor. Não houve diferenças significativas entre os 

mastocitomas quanto à duração do crescimento do tumor. 

Os animais portadores de tumores de Grau 1 não exibiram quaisquer diferenças em 

termos de desenvolvimento do tumor, progressão, recorrência e morte, quando comparados 

aos portadores de tumores de Grau 2. No entanto, quando comparamos os animais portadores 

de mastocitomas de Graus 1 e 2 com os portadores de mastocitomas de Grau 3 houve uma 

diferença significativa entre os grupos, os animais portadores de tumores de Grau 3 tinha um 

mau prognóstico. 

O tempo de sobrevida dos animais após a recidiva do tumor variou de dois a cinco 

meses, independentemente do grau tumoral. Os cães que morreram por outras causas não 

relacionadas aos mastocitomas foram considerados estatisticamente vivos, pois não morreram 

em decorrência da neoplasia. O tempo de sobrevida de cães com múltiplos tumores não foi 

significativamente diferente dos cães com mastocitomas solitários. No caso dos cães com 

diversos mastocitomas (isto é, nem metástases nem recorrência no local do tumor) cada tumor 

foi considerado como um evento separado, as análises posteriores foram realizadas apenas 

com um dos tumores.  

A análise estatística não apresentou diferença significativa entre o tempo de sobrevida 

dos animais acometidos pelos mastocitomas de Grau 1 ou 2. Porém, uma diferença 

significativa no tempo de sobrevida dos animais portadores de mastocitoma de Grau 3 foi 

observada quando comparados aos protadores de mastocitomas de Grau 1 e 2, p-value = 

0,0018 e p-value = 0,0008, respectivamente (Figura 12). 
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Figura 12 – Distribuição do tempo de sobrevida (meses) de acordo com o grau histológico 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Diferença significativa, no tempo de sobrevida dos animais portadores de mastocitoma de Grau 3 

quando comparados aos protadores de Grau 1 e 2, p-value = 0,0018 e p-value = 0,0008, respectivamente 

 

 

5.2 GRADUAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

 

 

A classificação histopatológica dos tumores foi realizada por três patologistas, tendo 

como referência os critérios preconizados por Patnaik (1994). Os mastocitomas foram 

classificados de acordo com o grau de anaplasia, para cada grau histológico foram utilizadas 6 

amostras tumorais.As amostras foram examinadas utilizando-se as colorações de 

Hematoxilina e Eosina e confirmando o diagnóstico com a coloração de Azul de Toluidina. 

Os mastocitomas de Grau 1 apresentaram-se compostos por mastócitos bem 

diferenciados, contendo elevada quantidade de grânulos intracitoplasmáticos típicos, 

citoplasmas com bordos bem definidos, nucléolos inconspícuos e núcleos excêntricos 

arredondados, são normalmente pequenos, circunscritos à derme e não encapsulados. A 

superfície da neoplasia muitas vezes não é ulcerada. As células neoplásicas se assemelham 

aos mastócitos normais e estão arranjadas em cordões e/ou camadas finas. Mitoses são raras 

ou ausentes. Eosinófilos são encontrados em um número significativo. Alguns tumores 

apresentam, ao redor de eosinófilos degenerados, pequenos focos de colagenólise; nessa 

condição é comum haver pouca quantidade de estroma de feixes de colágeno e com variado 

edema. A hialinização perivascular é comum. A necrose tumoral é rara, mas áreas enfartadas 

podem aparecer (Figura 13A). 
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As neoplasias classificadas como Grau 2 (Figura 13B) apresentaram uma celularidade 

que variou de moderada a intensa, com infiltração mais profunda. Sendo que em algumas 

amostras foi observada infiltração em musculatura esquelética subjacente. De modo geral, as 

células neoplásicas apresentaram pleomorfismo moderado, com citoplasmas ora escassos ora 

abundantes, contendo moderada quantidade de grânulos. Os núcleos variaram de ovais a 

arredondados, predominantemente excêntricos, com nucléolos ora conspícuos ora 

inconspícuos. Eosinófilos e figuras de mitose foram visualizadas com discreta a moderada 

freqüência. As células neoplásicas ainda estão arranjadas em cordões e lâminas, embora mais 

desorganizadas e com padrão infiltrativo de crescimento. Algumas amostras revelaram focos 

de necrose e ulceração da superfície tumoral. Em dois casos foram observadas metástases. 

As neoplasias classificadas como de Grau 3 (Figura 13C) revelaram 

predominantemente uma celularidade de moderada a elevada, e evidente infiltração em planos 

teciduais profundos. Em três casos foram observadas metástases, e frequentemente êmbolos 

neoplásicos foram observados no interior de vasos sanguíneos dessas amostras cutâneas.  

Foram observados 3 casos de metástases em linfonodo regional.  

 

 

Figura 13 - Fotomicrografia representativa da coloração Hematoxilina/Eosina em amostras de tecido neoplásico 

de mastocitoma 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: mastocitoma de Grau 1 (A), Grau 2 (B) e Grau 3 (C). (Objetiva = 40x) 

 

 

Essencialmente as células neoplásicas apresentaram organizadas em camadas sólidas e 

com poucas granulações, os núcleos variaram de arredondados a lobulados, com nucléolos 

conspícuos e múltiplos. Figuras de mitose atípicas foram visualizadas com frequência. 

Estroma escasso e em alguns casos ausente. Eosinófilos foram observados com rara a 
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moderada frequência. Foram visualizadas áreas de necrose associadas a um infiltrado 

inflamatório marcante. 

 

 

5.2.1 Coloração Azul de Toluidina 

 

 

Observamos uma coloração de azul intenso no citoplasma das células em tumores bem 

diferenciados (Grau 1) (Figura 14A) devido ao conteúdo de seus grânulos (metacromáticos), 

composto de heparina e histamina. E a coloração pelo Azul de Toluidina cora estes grânulos 

de vermelho-púrpura (coloração metacromática) e o fundo em azul (coloração ortocromática).  

Nos tumores intermediários (Grau 2) houve diminuição na intensidade da coloração, devido à 

redução no número de grânulos no citoplasma destas células (Figura 14B). Nos tumores 

indiferenciados (Grau 3), os mastócitos tiveram a mesma coloração que as outras células do 

tecido e do fundo (Figura 14C). 

 

 

Figura 14 - Fotomicrografia representativa da coloração Azul Toluidina nas amostras de tecido neoplásico de 

mastocitoma 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: mastocitoma de Grau 1 (A), Grau 2 (B) e Grau 3 (C), (Objetiva = 40x) 

 

 

5.3 IMUNOMARCAÇÃO PARA E-CADERINA (Clone NCH38) 

 

 

Usando imunoistoquimica, nós localizamos as proteínas de adesão E-caderina nos 

tecidos tumorais dos mastocitomas cutâneos caninos. A E-caderina foi detectada em alta 
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densidade na membrana das células epiteliais caninas quando utilizamos o anticorpo anti-E-

caderina humana (clone NCH-38) nosso controle positivo da reação, (Figura 15A). Controle 

negativo da reação (Figura 15B). Este anticorpo revelou uma marcação de membrana em 

algumas células do mastocitoma de Grau 1 (Figura 15C). No entanto, a prevalência das 

imunomarcações para a E-caderina nas amostras tumorais de mastócitos bem diferenciados 

(Grau 1) foram citoplasmáticas fortes e difusas (Figura 15D), já para os tumores de grau 

intermediário de diferenciação (Grau 2) foram detectadas imunomarcações citoplasmáticas 

difusas e reduzidas quando comparados com as marcações dos tumores de Grau 1 (Figura 

15E), nos tumores indiferenciados (Grau 3) foram detectadas imunomarcações 

citoplasmáticas fracas ou ausência de marcação em algumas porções tumorais (Figura 15F), 

quando comparados com os tumores bem diferenciados. Constatou-se que a expressão da E-

caderina foi predominantemente citoplasmática nas três graduações do tumor, quando foi 

utilizado o anticorpo anti-E-caderina humana (clone NCH-38), as quais foram aparentemente 

diminuindo conforme a graduação tumoral do mastocitomas caninos. 
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Figura 15 - Fotomicrografia da imunomarcação com E-caderina (clone NCH-38), com contra-coloração por 

hematoxilina 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Controle positivo (A); controle negativo (B); bordo tumor mastocitoma de Grau 1 (C) mastocitoma de 

Grau 1 (D); mastocitoma de Grau 2 (E); mastocitoma de Grau 3 (F), graduados segundo (Patnaik). Objetiva = 

40x 

 

 

Realizamos uma contagem das imunomarcações citoplasmáticas E-caderina (clone 

NCH-38) nas três graduações tumorais e submetemos a análise estatística (Figura16). As 

análises revelaram uma diferença significativa quando comparados com os resultados obtidos 

para os tumores de Grau 1 versus os de Grau 3 (p-value = 0,021). A mesma diferença foi 

encontrada quando comparamos os resultados obtidos para os tumores de Grau 2 versus os de 

Grau 3 (p-value = 0,021).  
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Figura 16 - Análise comparativa da imunomarcação citoplasmáticae da E-caderina (NCH-38) em todas as classes 

MCTs 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Barras de erro mostram os desvios padrão 
 

 

5.4 IMUNOMARCAÇÃO PARA E-CADERINA (Clone HECD-1) 

 

 

Usando outro anticorpo para anti-E-caderina humana (clone HECD-1), nós 

localizamos pela imunoistoquímica as proteínas de adesão E-caderina nos tecidos tumorais 

dos mastocitomas cutâneos caninos. Com este anticorpo não detectamos a marcação da E-

caderina na membrana das células do epitélio canino, porém observamos uma imunomarcação 

citoplasmática e nuclear forte (controle positivo) (Figura 17A). Controle negativo da reação 

(Figura 17B). Porém, em algumas regiões na margem dos mastocitomas de Grau 1, este 

anticorpo revelou uma marcação na membrana nos mastócitos tumorais bem diferenciados 

(Grau 1) (Figura 17C). No entanto, a prevalência das imunomarcações para a E-caderina nas 

amostras tumorais de mastócitos bem diferenciados (Grau 1) foram citoplasmáticas fortes e 

difusas como também marcações nucleares (Figuras 17D), para os tumores de grau 

intermediário de diferenciação (Grau 2) foram detectadas imunomarcações citoplasmáticas 

médias e difusas  juntamente com as marcações nucleares que se salientaram devido a 

redução da marcação citoplasmática (Figura 17E), já para os tumores indiferenciados (Grau 3) 

tanto as imunomarcações citoplasmáticas quanto as nucleares se apresentaram fracas ou 

ausentes em um números maior de células (Figura 17F), quando comparamos com as 

marcações dos tumores bem diferenciados.  
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Figura 17 - Fotomicrografia da imunomarcação da expressão da E-caderina utilizando o anticorpo anti-E-

caderina humana (clone HECD-1) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Controle positivo (A); controle negativo (B); bordo tumor mastocitoma de Grau 1 (C) mastocitoma de 

Grau 1 (D); mastocitoma de Grau 2 (E); mastocitoma de Grau 3 (F), graduados segundo (Patnaik). Objetiva = 

40x 

 

 

Realizamos análise estatística das contagens das imunomarcações citoplasmáticas e 

nucleares da E-caderina (clone HECD-1) nas três graduações tumorais (Figura 18). As 

análises revelaram uma diferença significativa quando comparamos os resultados obtidos para 

as marcações citoplasmáticas dos tumores Grau 1  versus as obtidas para os de Grau 3 (p-

value = 0,028 ). Ao analisarmos as marcações nucleares dos tumores de Graus 1 versus as 

marcações nos de Grau 3, observamos uma diferença significativa (p-value = 0,001). 

Mas ao compararmos as marcações dentro da mesma graduação tumoral, não houve 

diferença entre as marcações citoplasmáticas versos marcações nucleares nos tumores de Grau 

1 (p-value = 0,07); resultados similares foram observados para os tumores de Grau 2, não há 
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diferença entre as marcações citoplasmáticas versos marcações nucleares nos tumores de Grau 

2 (p-value = 0,12); como também não houve diferença nas marcações citoplasmáticas versos 

marcações nucleares nos tumores de Grau 3 (p-value = 0,43). 

 

 

Figura 18 – Análise comparativa da imunomarcação citoplasmáticas e nucleares para a E-caderina (clone 

HECD-1) em todos os graus dos mastocitomas 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Barras de erro mostram os desvios padrão 

 

 

5.5 IMUNOMARCAÇÃO PARA β-CATENINA  

 

 

Verificou-se a expressão da β-catenina nos diferentes graus do mastocitoma canino 

usando imunoistoquimica. As imunomarcações para β-catenina foram detectadas em alta 

densidade na membrana das células epiteliais caninas (Figura 19A), nosso controle positivo 

da reação. Controle negativo da reação (Figura 19B). Nos tecidos tumorais dos mastocitomas 

cutâneos caninos graduados como bem diferenciados (Grau 1) foram observadas marcações 

na membrana, citoplasma e núcleo em algumas células da margem tumoral (Figura 19C), 

porém, em outras porções do mesmo tumor observamos marcação citoplasmática forte e 

difusa como também marcação nuclear nas mesmas células (Figura 19D), para os tumores 

graduados como intermediários (Grau 2) foi observado uma marcação citoplasmática fraca, 

mas com uma marcação nuclear forte nas mesmas células (Figura 19E),) e para os tumores 
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graduados como indiferenciados (Grau 3) foi observado uma marcação citoplasmática fraca 

mas com uma marcação nuclear forte na mesma célula, ((Figura 19F). 

 

 

Figura 19 - Fotomicrografia da imunomarcação da proteína β-catenina, em todos os graus dos mastocitomas 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Controle positivo (A); controle negativo (B); margem do tumor mastocitoma de Grau 1 (C) 

mastocitoma de Grau 1 (D); mastocitoma de Grau 2 (E); mastocitoma de Grau 3 (F), graduados segundo 

(Patnaik). Objetiva = 40x 

 

 

Realizamos análise estatística das contagens das marcações citoplasmáticas e 

nucleares das três graduações tumorais (Figura 20). As análises comparativas das 

imunomarcações para β-catenina revelaram uma diferença significativa quando comparamos 

as marcações citoplasmáticas dos tumores Grau 3 versus as marcações citoplasmáticas dos 

tumores de Grau 1 (p-value = 0,0091). As marcações nucleares não apresentaram diferenças 

significativas.  
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Figura 20 - Análises comparativas das imunomarcações citoplasmáticas e nucleares da β-catenina em todos os 

graus do mastocitoma canino 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Barras de erro mostram os desvios padrão 

 

 

5.6 IMUNOMARCAÇÃO PARA ɑ-CATENINA  

 

 

A α-catenina foi localizada tanto no citoplasma quanto no núcleo das células epiteliais 

caninas (pele) a qual serviu como nosso controle positivo da reação (Figura 21A). Controle 

negativo da reação (Figura 21B). Para os mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) foi 

observado em algumas células na margem destes tumores marcações na membrana celular, 

citoplasma e núcleo (Figura 21C), porém, na região mais interna deste mesmo tumor foi 

observado marcação citoplasmática média difusa e marcação nuclear forte nas mesmas células 

(Figura 21D), para os tumores graduados como intermediários (Grau 2) em algumas células 

tumorais foi observado marcação citoplasmática fraca e com uma marcação nuclear forte 

(Figura 21E), e para os tumores graduados como indiferenciados (Grau 3) foi observado 

ausência de marcação citoplasmática e redução da marcação nuclear  em algumas células 

tumorais (Figura 21F). 
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Figura 21 - Fotomicrografia da imunomarcação da molécula de α-catenina, em todos os graus do mastocitoma  

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: controle positivo (A); controle negativo (B); bordo tumor mastocitoma de Grau 1 (C) mastocitoma de 

grau 1 (D); mastocitoma de Grau 2 (E); mastocitoma de Grau 3 (F), graduados segundo (Patnaik). Objetiva = 

40x 

 

 

Realizamos análise estatística das contagens das imunomarcações citoplasmáticas e 

nucleares para as α-cateninas nas três graduações tumorais (Figura 22). As análises 

comparativas das imunomarcações para α-catenina revelaram diferença significativa quando 

comparamos as marcações citoplasmáticas dos tumores Grau 3 versus as marcações 

citoplasmáticas dos tumores de Grau 1 (p-value = 0,009). As marcações nucleares não 

apresentaram resultados estatísticos significantes. 
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Figura 22 - Análises comparativas das imunomarcações citoplasmáticas e nucleares para α-catenina em todas as 

classes dos mastocitomas 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Barras de erro mostram os desvios padrão 

 

 

5.7 IMUNOMARCAÇÃO PARA P120-CATENINA  

 

 

A imunomarcação para p120-catenina nos tumores mastocitoma canino apresentou 

diferença em sua localização que é tanto citoplasmática quanto nuclear nas células epiteliais 

como demonstrado em nosso controle positivo da reação (Figura 23A). Controle negativo da 

reação (Figura 23B). Nossos resultados para os tumores mastocitoma bem diferenciados 

(Grau 1) foi observado marcação citoplasmática forte e difusa como também marcação 

nuclear forte em células na margem tumoral (Figura 23C), porém na região mais interna do 

tumor foi observado marcação citoplasmática média e difusa com marcação nuclear forte 

(Figura 23D), para os tumores de grau intermediário (Grau 2) foi observado marcação 

citoplasmática fraca e difusa com marcação nuclear forte (Figura 23E) e para os tumores 

indiferenciados (Grau 3) observamos uma ausência de marcação citoplasmática com redução 

da marcação nuclear forte nas células tumorais (Figura 23F). 
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Figura 23 - Fotomicrografia da imunomarcação da molécula de p120-catenina, em todos os graus do 

mastocitoma 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Controle positivo (A); controle negativo (B); bordo tumor mastocitoma de Grau 1 (C) mastocitoma de 

Grau 1 (D); mastocitoma de Grau 2 (E); mastocitoma de Grau 3 (F), graduados segundo (Patnaik). Objetiva = 

40x 

 

 

Realizamos a análise estatística das contagens das imunomarcações citoplasmáticas e 

nucleares para p120-catenina nas três graduações tumorais (Figura 24). As análises 

comparativas das imunomarcações para p120-catenina revelou uma diferença significativa 

quando comparamos as marcações citoplasmáticas dos tumores de Grau 3 versus as 

marcações citoplasmáticas dos tumores de Grau 1 p-value = 0,01). As marcações nucleares 

não apresentaram resultados significativos. 
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Figura 24 - Análises comparativas das imunomarcações citoplasmáticas e nucleares para p120-catenina em todas 

as classes mastocitomas 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Barras de erro mostram os desvios padrão 

 

 

5.8 IMUNOMARCAÇÃO PARA PTEN 

 

 

Usando imunoistoquímica, nós localizamos a proteína PTEN nos tecidos tumorais dos 

mastocitomas cutâneos caninos. O PTEN foi detectado de forma difusa no citoplasma das 

células epiteliais caninas, nosso controle positivo da reação. (Figura 25A). Controle negativo 

(Figura 25B). A imunomarcação com este anticorpo revelou uma marcação de membrana, 

citoplasma e núcleo em algumas células que margeavam a formação neoplásica, (Figura 25C). 

No entanto, a prevalência das imunomarcações para o PTEN nas amostras tumorais de 

mastócitos bem diferenciados (Grau 1) foram citoplasmáticas fortes e difusas com marcação 

nuclear (Figura 25D), já para os tumores de grau intermediário de diferenciação (Grau 2) 

foram detectadas imunomarcações citoplasmáticas difusas e reduzidas quando comparados 

com as marcações dos tumores de grau 1, algumas células apresentavam ausência de 

marcação nuclear (Figura 25E), nos tumores indiferenciados (Grau 3) foram detectadas 

imunomarcações citoplasmáticas fracas ou ausência de marcação como também marcação 

nuclear em algumas células tumorais (Figura 25F), quando comparados com os tumores bem 

diferenciados.  
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Figura 25 - Fotomicrografia da imunomarcação do PTEN, em todos os graus do mastocitoma 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: controle positivo derme canina (A); controle negativo (B); bordo tumor mastocitoma de Grau 1 (C) 

mastocitoma de Grau 1 (D); mastocitoma de Grau 2 (E); mastocitoma de Grau 3 (F). Objetiva = 40x 

 

 

A análise comparativa da marcação para a proteína PTEN nas três graduações 

tumorais nos mostrou que tanto as marcações citoplasmáticas quanto as nucleares não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas. Para a marcação citoplasmática o valor 

obtido foi de p-value = 0,082 e para a marcação nuclear foi p-value = 0,086, (Figura 26). 
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Figura 26 - Análises comparativas das imunomarcações citoplasmáticas e nucleares para o PTEN em todos os 

graus do mastocitomas 

 
 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Barras de erro mostram os desvios padrão.  

 

 

5.9 IMUNOMARCAÇÃO PARA MMP-7 

 

 

Usando imunoistoquimica, nós localizamos as matrilisinas nas células tumorais dos 

mastocitomas cutâneos caninos. A marcação para a MMP-7 foi detectada de forma difusa no 

citoplasma das células epiteliais caninas, nosso controle positivo da reação (Figura 27A). 

Controle negativo (Figura 27B). A marcação para a MMP-7 foi detectada nos mastocitomas 

caninos de (Grau 1) como uma marcação forte na região membrana proximal em algumas 

células (Figura 27C), no entanto, a prevalência das imunomarcações para a MMP-7 nestas 

amostras foram citoplasmáticas e nucleares (Figura 27D), nos tumores de grau intermediário 

de diferenciação (Grau 2) foram detectadas raras marcações nucleares, com predomínio das 

marcações citoplasmáticas, que eram de intensidade média com um localização mais 

membrana proximal (Figura 27E), nos tumores indiferenciados (Grau 3) foram detectadas 

imunomarcações citoplasmáticas mais fracas e raras marcações nucleares (Figura 27F), em 

algumas porções do tumor quando comparados com os tumores bem diferenciados. 
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Figura 27 - Fotomicrografia da imunomarcação da metaloproteinase 7 (MMP-7), em todos os graus do 

mastocitoma 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Controle positivo derme canina (A); controle negativo (B); bordo tumor mastocitoma de Grau 1 (C) 

mastocitoma de Grau 1 (D); mastocitoma de Grau 2 (E); mastocitoma de grau 3 (F). Objetiva = 40x 

 

 

A análise comparativa das marcações para a proteína MMP-7 nas três graduações 

tumorais nos mostrou que tanto as marcações citoplasmáticas quanto as nucleares 

apresentaram diferenças estatísticas significativas. Para a imunomarcação citoplasmática a 

diferença foi de p-value = 0,0008 versus mastocitomas de Grau 1, e para a imunomarcação 

nuclear a diferença foi de p-value = 0,0005 versus mastocitomas de Grau 1 (Figura 28). 
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Figura 28 - Análises comparativas das imunomarcações citoplasmáticas e nucleares para a MMP-7 em todos os 

graus do mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Barras de erro mostram os desvios padrão.  

 

 

5.10 IMUNOMARCAÇÃO PARA C-KIT  

 

 

Realizamos a análise das marcações para o c-Kit e adotamos os padrões descritos por 

por Kiupel et al (2004). Cada mastocitoma foi classificado com base no padrão de coloração 

mais elevado apresentado em pelo menos 10% (calculado com base em 100 células 

neoplásicas num campo de alta potência) da população de células neoplásicas ou estar 

presente em grandes aglomerados. Usando imunoistoquímica, nós localizamos a proteína c-kit 

nos tecidos tumorais dos mastocitomas cutâneos caninos. Verificou-se a expressão dos 

padrões KIT-I em 4 tumores (4/18, 22,22%), KIT-II em 8 tumores (8/18, 44,44%), KIT-III em 

6 tumores (6/18, 33,33%),Os padrões de marcação podem ser observados na figura 29. As 

amostras tumorais que expressavam KIT-I, três pertenciam ao grau 1 do histopatológico, e um 

pertencia ao grau 2. As amostras que expressavam KIT-II, dois estavam incluídos nas 

amostras classificadas como grau 1, e seis pertenciam as classificadas como grau 2. Enquanto 

que as amostras que expressavam KIT-III todas pertenciam ao grau 3.  

Os animais que apresentaram óbito relacionado ao tumor um (1/18, 5,55%), 

apresentou padrão KIT-I, dois (2/18, 11,11%), padrão KIT-II de marcação, enquanto seis 
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(6/18, 33,33%), apresentaram padrão KIT-III. Dos quatro animais que demonstraram padrão 

KIT-I nenhuma evoluiu a óbito relacionado ao tumor, enquanto que os que mostraram padrão 

KIT-II foram somente 25% (2/8). O óbito relacionado ao mastocitoma ocorreu em 100% (6/6) 

dos pacientes com padrão de marcação KIT-III (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2– Distribuição das taxas de martalidade, relacionadas ou não aos mastocitomas, em função dos padrões 

de marcação pela imunoistoquimica para o c-kit (segundo Kiupel et al., 2004). Porcentagens em 

relação ao total de casos para cada padrão de marcação. FMVZUSP- São Paulo, 2004 - 2010. 

 

  

Morte  

relacionada  

ao tumor  

Morte não  

relacionada  

ao tumor 

Vivos  

ao final  

do estudo  

Total  

 

 

KIT I 0 (0,0%) 2 (11,11%)  2 (11,11%)  4 (22,22%) 

KIT II 3 (16,67%)  1 (5,56%)  4 (22,22%) 8 (44,45%)  

KIT III 6 (33,33%)  0 (0,0%) 0 (0,0%) 6 (33,33%)  

TOTAL 9 (50%) 3 (16,67%)  6 (33,33%)  18 (100%) 
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Figura 29 - Fotomicrografia da imunomarcação para o c-kit, nos diferentes graus do mastocitoma canino 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Controle positivo (A); controle negativo (B); bordo tumor mastocitoma de Grau 1(Padrão KIT-I) (C) 

mastocitoma de Grau 1 (Padrão KIT-I) (D); mastocitoma de Grau 2 (Padrão KIT-II) (E); mastocitoma de Grau 3 

(Padrão KIT-III) (F). Objetiva = 40x 

 

 

5.11 ESTABELECIMENTO CULTIVO CELULAR DOS MASTOCITOMAS 

 

 

Um total de 18 amostras de mastocitoma cutâneo canino foi coletado para este estudo. 

Analisamos os prontuários médicos e coletamos o histórico clínico dos pacientes. E 

analisamos a distribuição em função da graduação tumoral, raça, idade, gênero, localização, 

tempo de sobrevida. Quanto ao gênero tivemos 14 (77,77%) animais machos e quatro 

(22,22%) fêmeas. A idade média dos pacientes foi de 7,5 anos, variando entre três e dez anos 

de idade. Um total de sete raças de cães foi representado nesta parte do estudo, a raça mais 

frequente foi o Pit Bull com cinco animais correspondendo a 27,78% dos cães. As raças 
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Golden Retrievers, Boxer e Labrador estão representadas por 3 animais, perfazendo um total 

de 16,67% (3/18), o Cocker (11,11%, 2/18), o Dachshund e cães sem raça definida apenas 

com um exemplar cada (5,56%, 1/18). Somente um dos cães tinha duas formações, os demais 

tinham somente uma formação tumoral. A distribuição dos tumores quanto à localização 

anatômica foram às seguintes: A região mais incidente foi os Membros (42,10%, 8/19), Tórax 

(21,05%, 4/19), Abdômen Lateral (10,52%, 2/19), Bolsa Escrotal (5,26%, 1/19), Digito 

(5,26%, 1/19), Cauda (5,26%, 1/19), Linfonodo (5,26%, 1/19), Prepúcio (5,26%, 1/19). Os 

animais portadores de mastocitoma de grau 1  estão todos vivos. Os que receberam 

diagnóstico de mastocitoma de grau 2 também estavam vivos ao final do estudo. Dos animais 

portadores de mastocitoma de grau 3, dois continuam vivos e 3 vieram a óbito em decorrência 

da neoplasia.  

Os tumores classificados como Grau 1 foram (T3, T5, T8, T9, T10, T12), e como Grau 

2 (T1, T11, T13, T15, T16, T17, T18) e Grau 3 (T2, T4, T6, T07, T14). Desses 18 tumores 

coletados infelizmente perdemos oito amostras ou por contaminação com bactérias/fungos ou 

por não se proliferarem após o descongelamento (T1, T2, T3, T4, T8, T9, T11 e T14). Os 

dados estão sumarizados na tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição dos 18 casos de mastocitoma cutâneo canino, mantidos a cultura celular, em função da 

raça, idade, gênero, localização, tempo de sobrevida. Atendidos no serviço de Cirurgia de Pequenos 

animais- HOVET- FMVZ/USP - São Paulo, 2010 – 2012 

 

C - Cabeça e pescoço, Di - dígito; T - Toráx; M - membros, BE - Bolsa escrotal, L - Linfonodo, LC - Lateral da 

coxa, AL - Abdomen Lateral, P - Prepúcio, SRD - Sem Raça Definida 

 

 

5.11.1 Cultivo celular de Mastócitos a partir da medula óssea canina 

 

 

Realizamos com sucesso o estímulo das células tronco da medula óssea canina a se 

diferenciarem em mastócitos normais. No começo do cultivo as células se apresentavam 

soltas ou em cachos e em suspensão, a partir de um mês de cultivo começaram a se aderir a 

garrafa de cultivo, foram mantidas em cultivo em meio condicionado com 100mg/ml de SCF. 

Mastócitos caninos normais se aderem à garrafa de cultivo celular e apresentam uma 

morfologia similar a um fibroblasto, como ilustrado nas figuras 30 e 31.  

 

 

 

Número 

cão 

Número 

tumor 

Registro 

clínico 

Graduação Raça Idade 

(anos) 

Gênero Localização 

anatômica 

Tempo 

sobrevida 

(meses 

1 T1 171140 2 Cocker 6 Fêmea C 40-Vivo 

2 T2 - 3 Golden 10 Macho M Obito 

3 T3 - 1 Golden 8 Macho LC 38-Vivo 

4 T4 - 3 Pit Bull 7 Macho LC 38-Vivo 

5 T5 - 1 Labrador 7 Fêmea T 37-Vivo 

6 T6 - 3 Boxer 3 Fêmea T 37-Vivo 

7 T7 213142 3 SRD 10 Fêmea LC Obito 

8 T8 214971 1 Dachshund 7 Macho M 31-Vivo 

9 T9 216723 1 Boxer 10 Macho M    31-Vivo 

10 T10 214530 1 Labrador 5 Macho M 28-Vivo 

11 T11 163940 2 Labrador 7 Macho P, BE 38-Vivo 

12 T12 - 1 Golden 10 Macho Di 27-Vivo 

13 T13 214822 2 Boxer 4 Macho AL 26-Vivo 

14 T14 19247 3 Pit Bull 7 Macho L Obito 

15 T15 177983 2 Cocker 7 Macho T 26-Vivo 

16 T16 215070 2 Pit Bull 11 Macho LC 26-Vivo 

17 T17 180651 2 Pit Bull 7 Macho T 13-Vivo 

18 T18 230717 2 Pit bull 9 Macho AL 38-Vivo 
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Figura 30 - Fotomicrografia das células da medula óssea estimulada com IL-3 e SCF (mastócitos) em cultura 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) primeira semana de cultivo - objetiva 10x. (B) primeira semana de cultivo - objetiva 40x. (C) 30 

dias de cultivo - objetiva 20x. (D) 30 dias de cultivo - objetiva 40x. Visualização em microscópio invertido 

Motic 

 

 

Figura 31 - Fotomicrografia das células da medula óssea após 30 dias de estimulo com IL-3 e SCF (mastócitos) 

em cultura 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) 50 dias de cultivo - objetiva 20x. (B) 60 dias de cultivo - objetiva 20x. (C) 60 dias de cultivo - 

objetiva 20x. (D) 60 dias de cultivo - objetiva 40x. Visualização em microscópio invertido Motic 
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5.11.2 Estabelecimento das linhagens celulares dos tumores de mastocitomas 

 

Para o estabelecimento das linhagens celulares foram utilizados fragmentos das três 

graduações dos tumores de mastocitomas, estas amostras foram coletadas de cães que foram 

submetidos ao procedimento cirúrgico para retirada do tumor, a maioria das amostras foi 

coletada no centro cirúrgico do Hospital Veterinário – HOVET – FMVZ – USP. Foram 

realizadas análises das células por citologia aspirativa para confirmação dos casos de 

mastocitoma cutâneo canino. Coletamos um total de 18 fragmentos tumorais de 18 cães 

acometidos pela neoplasia.  

Para cada fragmento de tumor coletado foi estabelecida uma linhagem celular, após a 

coleta estes fragmentos foram submetidos a cortes de mais ou menos 2 mm e foram mantidos 

em cultivo por 4 dias, após este período o meio de cultivo foi centrifugado e o pellet das 

células que ainda permaneciam em suspensão foi devolvido para a garrafa de origem, 

acrescentamos as garrafas de cultivo uma mistura de 50% do meio condicionado (meio que 

estava em contato com as células) mais 50% meio de cultivo AIM-V novo, contendo 10% de 

soro fetal bovino inativo. Quando a monocamada de células aderidas atingia a confluência de 

mais ou menos 90%, as garrafas de cultivo foram tripsinizadas e as culturas celulares 

expandidas.  

Apesar de inúmeros estudos afirmarem que os mastócitos crescem em suspensão no 

meio de cultivo, em nossos experimentos observamos que o número de células em suspensão 

diminuía com o passar do tempo de cultivo (30 dias), e que as células que cresciam aderidas à 

garrafa apresentavam em seu citoplasma uma quantidade significativa de grânulos, deduzimos 

então que não se tratava de uma monocamada de fibroblastos e sim de mastócitos tumorais 

aderidos, então submetemos estas células a uma tripsinização, fixação em formol 4% e em 

seguida a uma coloração com Azul de Toluidina, e assim constatamos uma fraca coloração 

púrpura no citoplasma dos mastócitos tumorais em cultivo (Figura 32).  

As linhagens foram mantidas em cultivo até se conseguir um número significativo de 

células para o congelamento, então foram tripsinizadas e congeladas no mesmo tubo tanto 

células em suspensão quanto aderentes. O tempo de congelamento não interferiu na 

viabilidade das células, pois tumores congelados por até um ano, em meio AIM-V contendo 

PVP-40 e glicerol tiveram uma viabilidade de mais de 80% a 90% após o descongelamento 

como ilustramos nas figuras 33 a 42.  
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Figura 32 - Fotomicrografia representativa da coloração Azul Toluidina nas amostras de mastócitos neoplásicos 

em cultura que cresceram de forma aderente as garrafas de cultivo 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Mastocitoma Grau 1 (A), Grau 2 (B) e Grau 3 (C). (Objetiva = 100x)  

 

 

Figura 33 - Fotomicrografia das células da linhagem T05, fusiforme e aderidas à garrafa de cultura. Sem adição 

dos fatores de crescimento no meio de cultivo (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 40x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 

 

 

 

 

 

 

 



126 

      

 

  

Resultados 

Figura 34 - Fotomicrografia das células da linhagem T06, fusiforme e aderidas à garrafa de cultura. Sem adição 

dos fatores de crescimento no meio de cultivo (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 20x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 

 

 

Figura 35 - Fotomicrografia das células da linhagem T07, fusiforme e aderidas à garrafa de cultura. Sem adição 

dos fatores de crescimento no meio de cultivo (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 10x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 40x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 
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Figura 36 - Fotomicrografia das células da linhagem T10. Presença de mastócitos em cachos ou colônias com 60 

dias em cultivo sem os fatores de crescimento (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 40x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 

 

 

Figura 37 - Fotomicrografia das células da linhagem T12, células fusiformes e aderidas à garrafa de cultura e 

alguns ninhos celulares sobre a monocamada. Sem adição dos fatores de crescimento (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 20x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 40x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 
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Figura 38 - Fotomicrografia mastócitos tumorais linhagem T13. Presença de mastócitos em colônias após 60 dias 

em cultivo sem os fatores de crescimento (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 40x, D) objetiva 40x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 

 

 

Figura 39 - Fotomicrografia das células da linhagem T15, células redondas e fusiformes e aderidas à garrafa de 

cultura e alguns ninhos celulares sobre a monocamada, sem adição dos fatores de crescimento (SCF 

e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 40x, Visualização em microscópio 

invertido Motic 
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Figura 40 - Fotomicrografia das células da linhagem T16, células fusiformes e aderidas à garrafa de cultura e 

alguns ninhos celulares sobre a monocamada, sem adição dos fatores de crescimento (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 40x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 

 

 

Figura 41 - Fotomicrografia das células da linhagem T17, células redondas e fusiformes aderidas à garrafa de 

cultura, sem adição dos fatores de crescimento (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) objetiva 4x, (B) objetiva 10x, (C) objetiva 20x, (D) objetiva 40x. Visualização em microscópio 

invertido Motic 
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Figura 42 - Fotomicrografia das células mastócitos tumorais recém-coletados (linhagem T18) em cultura, sem 

adição dos fatores de crescimento (SCF e IL-3) 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) 24 h após coleta - objetiva 4x, (B) 4 dias de cultivo - objetiva 10x, (C) 6 dias de cultivo - objetiva 

20x, (D) 6 dias de cultivo - objetiva 40x. Visualização em microscópio invertido Motic 

 

 

5.12 CICLO CELULAR E PLOIDIA DE DNA 

 

 

As fases do ciclo celular e ploidia de DNA foram avaliadas pela técnica da 

impregnação nuclear do iodeto de propídio (PI), 10000 eventos foram adquiridos por 

citometria de fluxo. Após a aquisição os dados da fluorescência (ploidia celular) e das 

porcentagens de células em cada fase do ciclo celular foram analisados no programa Flowjo. 

Linfócitos caninos foram usados como controle externo e como calibradores do conteúdo de 

DNA de células diploide e como referência do pico G0/G1 (Figura 43). Os resultados das 

análises mostram que as oito linhagens do mastocitoma apresentam o pico G0/G1 na posição 

semelhante à observada em linfócitos normais de referência, então classificamos todas as 

linhagens como diplóides. Abaixo ilustramos os gráficos padrões das fases G0/G1, G2 e S 

para os linfócitos caninos, a figura 44 ilustra os padrões de eventos durante a leitura, como a 

dispersão sem gate e com gate e população de células analisadas excluindo os dublets, como 

também o histograma da análise do ciclo celular, este padrão foi observado nas oito linhagens 

de mastocitomas.  
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Figura 43- Ilustra o padrão dos gráficos para as fases G0/G1, G2 e fase S do ciclo celular dos linfócitos caninos 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

 

 

Figura 44 - Figura ilustra o padrão de dispersão das células de uma das linhagens de mastocitoma e o histograma 

das fases do ciclo celular  

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) sem gate, (B) com gate, (C) população de células analisadas excluindo os dublets, (D) o 

histograma da análise do ciclo celular 

 

 

Alguns valores descritos na tabela 4 nos mostram que existe uma diferença sutil nos 

índices de proliferação das linhagens tumorais, para a fase GO/G1 foram entre 70,57% a 

92,95%. Sendo que a maior porcentagem foi vista na linhagem T12 com 92,95%. E a menor 

frequência foi vista na linhagem T10 com 70,57%. As demais linhagens ficaram com valores 

muito próximos e estão representados na tabela 4. 
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O índice de frequência da fase S nas linhagens tumorais foi de 1,71% a 11,02%. Sendo 

que a maior porcentagem foi vista na linhagem T10 com 11,02%. Outras duas linhagens 

tiveram uma frequência alta de 7,53% para a linhagem T15 e de 7,42% para a linhagem T07. 

As demais ficaram com uma frequência abaixo de 5,74%. 

A frequência de G2 para as linhagens tumorais foi de 1,75% a 12,74%. Duas linhagens 

a T10 com 12,74% e a T05 com 11,73% tiveram os valores mais altos, a menor frequência 

para G2 foi vista na linhagem T12, as demais ficaram com valores muito próximos. 

O que demonstra que alguns tumores podem ter mais células em divisão do que 

outros, lembrando que o crescimento de todos os tumores das linhagens dos mastocitomas 

caninos mantidos em cultivo “in vitro” tem se mostrado mais lento quando comparados a 

outros tumores cultivados, podem levar alguns dias para confluir uma garrafa de tamanho 

médio. A análise do ciclo celular nos mostra que todas as linhagens celulares estavam na fase 

G1 do ciclo celular no momento em que realizamos o experimento. Os resultados estão 

representados na tabela 4 e na figura 45. 

 

 

Tabela 4 - Na tabela estão representados os valores obtidos da análise do ciclo celular para 8 linhagens tumorais 

e um exemplo da leitura realizada para os linfócitos caninos 

 

Linfócitos caninos T05 T06 T07 T10 T12 T15 T16 T17

RMS  = 1,09 4,47 7,48 7,81 5,82 18,53 11,22 10,02 14,45

Freq. G1  = 23,34 80,82 82,15 84,85 70,57 92,95 84,23 86,92 84,43

Freq. S = 1,58 4,93 5,45 7,42 11,02 1,71 7,53 3,7 5,74

Freq. G2  = 1,67 11,73 6,46 3,89 12,74 1,75 3,81 3,15 3,89

G1 Mean  = 206,81 223,9 211,31 218,99 213,93 203,75 218,18 225,8 219,95

G2 Mean  = 416,16 426,71 409,62 419,92 418,52 397,08 423,93 437,78 429

G1 cv  = 4,37 6,1 4,99 5,33 5,24 5,13 5,38 6,98 5,47

G2 cv = 1,99 6,05 6,08 4,44 4,99 5,92 5,39 7,88 6,03

Freq. sub-G1  = 5,51 0,51 3,24 2,06 3,17 4,63 3,66 5,8 5,35

Freq. super-G2 = 0,4 0,21 -0,12 0,09 0,95 0,07 0,18 0,09 0,43  

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (T05) linhagem do tumor número 5; (T06) linhagem do tumor número 6; (T07) linhagem do tumor 

número 7; (T05) linhagem do tumor número 10; (T12) linhagem do tumor número 12; (T15) linhagem do 

tumor número 15; (T16) linhagem do tumor número 16; (T17) linhagem do tumor número 17. ID - Índice de 

DNA; G2/M - fase G2/M do ciclo celular; S - fase S do ciclo celular; G1 - fase G1 do ciclo celular; Sub G1 = 

fase que revela nível de apoptose celular. Resultados expressos em porcentagem 

 

 

 

 

 



133 

      

 

  

Resultados 

Figura 45 - Análise comparativa das fases do ciclo celular nas oito linhagens de mastocitoma em cultivo e seus 

respectivos indices de proliferação 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (T05) linhagem do tumor número 5; (T06) linhagem do tumor número 6; (T07) linhagem do tumor 

número 7; (T05) linhagem do tumor número 10; (T12) linhagem do tumor número 12; (T15) linhagem do 

tumor número 15; (T16) linhagem do tumor número 16; (T17) linhagem do tumor número 17. ID - Índice de 

DNA; G2/M - fase G2/M do ciclo celular; S - fase S do ciclo celular; G1 - fase G1 do ciclo celular; Sub G1 - 

fase que revela nível de apoptose celular 

 

 

O índice de DNA (ID) foi representado por histogramas com uma escala logarítmica, e 

o conteúdo em DNA nuclear (ploidia) baseou-se na seguinte classificação: diplóide (ID = 

0,90-1,1); tetraplóide (ID = 1,8-2,2); aneuploidia (ID= índices diferente das anteriores).  

Realizamos a análise da média do índice de proliferação das amostras tumorais versus 

a média de proliferação dos linfócitos caninos através da fórmula abaixo. 

 

 

Os valores da média do índice de proliferação confirmam que as células das linhagens 

dos mastocitomas são diplóides, pois todas as linhagens apresentaram valores similares em 

torno de 1,03 a 1,093 (Figura 45). Nossos resultados demonstram que independente de sua 

graduação tumoral, os mastocitomas em cultivo tem um comportamento muito semelhante. 

Nenhum deles apresentou diferença significativa no crescimento. 

 

Média da fluorescência do canal do pico G1 células tumorais

Média da fluorescência do canal do pico G1 células controle
=

Indice de 

Proliferação

Média da fluorescência do canal do pico G1 células tumorais

Média da fluorescência do canal do pico G1 células controle
=

Indice de 

Proliferação
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5.13 PROLIFERAÇÃO CELULAR PELO METODO CFSE 

 

 

Todas as linhagens celulares apresentaram uma taxa de proliferação celular acima de 

50% após 24 horas de cultivo. Observamos que a linhagem T15 foi a que menos se proliferou 

com uma taxa de proliferação de 55,6%. As linhagens T06 (61,1%) e T16 (59,6%) tiveram 

aproximadamente a mesma taxa de proliferação. As linhagens T12 (64,9%) e T18 (69,5%) 

ficaram com valores muito próximos. As maiores taxas de proliferação foram observadas para 

as linhagens T10 (75,8%) e T17 (74%). No quadro 6 abaixo estão representados valores 

referentes ao basal e 24 horas de cultivo.  

 

 

Quadro 6 - Representação dos valores obtidos nas leituras da fluorescência do CFSE nas diferentes linhagens 

tumorais dos mastocitomas 

 

Tempos 

 

% Proliferação 

T06 basal 8,42 

T06 24h 61,1 

T10 basal 13,2 

T10 24h 75,8 

T12 basal 10,7 

T12 24h 64,9 

T15 basal 9,1 

T15 24h 55,6 

T16 basal 9,72 

T16 24h 59,6 

T17 basal 10,2 

T17 24h 74 

T18 basal 10 

T18 24h 69,5 

 

Os histogramas abaixo ilustram os padrões de leitura de uma das linhagens de 

mastócitos tumorais mantidos em cultivo (Figura 46). Devido à rápida multiplicação das 

células em 24hs, se fez necessário à leitura de um segundo basal, para que os valores para os 

tempos de 48hs estivessem dentro da margem de leitura. Na figura 47 ilustramos a 

proliferação celular de sete linhagens. 
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Figura 46 -  Os histogramas ilustram a proliferação celular pelo CFSE, em uma das linhagens de mastocitoma 

em cultivo, nos tempos basal, 24 e 48 hs 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

 

 

Figura 47 - O gráfico ilustra a porcentagem de proliferação das sete linhagens tumorais de mastocitoma 

analisadas pelo método CSFE  

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: linhagem do tumor número 6 (T06); linhagem do tumor número 10 (T10); linhagem do tumor número 

12 (T12); linhagem do tumor número 15 (T15); linhagem do tumor número 16 (T16); linhagem do tumor 

número 17 (T17); linhagem do tumor número 18 (T18) 

 

 

5.14 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

 

As células provenientes de medula óssea canina após estimulo com os fatores de 

crescimento específicos (IL-3 e SCF) se diferenciaram em mastócitos normais, foram fixadas 
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em glutaraldeído 2,5%, e submetidas ao protocolo de microscopia eletrônica de transmissão. 

Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul de Toluidina para monitorar a área de 

corte da amostra, e a figura 48 ilustra mastócitos provenientes de medula óssea, com conteúdo 

granular ainda imaturo, corados pelo Azul de Toluidina. 

Após dois meses de cultivo e de estímulo com SCF às células provenientes de medula 

óssea canina e que se encontravam aderidas à garrafa de cultivo foram submetidas à análise 

em microscopia eletrônica de transmissão. Podemos observar uma grande quantidade de 

grânulos presente no citoplasma celular, sendo que a maioria deles é imatura, mas, alguns 

apresentam conteúdo em seu interior. As setas indicam os grânulos imaturos com pouco ou 

nenhum material eletro denso em seu interior. Na figura 49 E e F é possível identificar a 

formação de figuras de mielina no interior das vesículas secretórias. Estas imagens foram 

fotografadas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 

 

 

Figura 48 - Fotomicrografia das células provenientes da medula óssea estimulada com IL-3 e SCF (Mastócitos 

normais) fixadas com glutaraldeído e coradas com Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 
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Figura 49 - Eletromicrografia das células provenientes da medula óssea canina estimulada com fatores de 

crescimento IL-3 e SCF, fixadas em resina e analisadas pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - 2000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 75000 K). Estas imagens 

obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. As figuras são representativas de uma amostragem de células 

contidas em pelo menos 3 eletromicrografias diferentes 

 

 

Após 5 meses da coleta e inúmeras fases de cultivo e congelamentos consecutivos os 

mastócitos aderentes provenientes do tumor T05 (Grau 1) foram submetidas a fixação com 

glutaraldeído 2,5% e então submetidas ao protocolo de microscopia eletrônica de transmissão. 

Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul de Toluidina para monitorar a área de 

corte da amostra, podemos notar inúmeros grânulos com um certo grau de maturidade no 

citoplasma destas células como ilustra a figura 50. Através da eletromicrografia comprovamos 

que a maioria das células contém muitos grânulos, com um conteúdo eletro denso em seu 

interior, mas a maioria dos grânulos é imatura e apresentam uma grande quantidade de figuras 

de mielina no interior das vesículas secretórias, como ilustra a figura 51. Estas células 

apresentam um nucléolo bem evidente. Estas imagens foram obtidas no microscópio 

eletrônico de transmissão JEOL. 
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Figura 50 -  Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T05 fixadas com glutaraldeído e coradas com Azul da 

toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x). A figura é 

representativas de uma amostragem de células contidas em pelo menos 3 eletromicrografias diferentes 

 

 

Figura 51 -  Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T05, fixadas em resina e submetidas a análise pela 

microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas indicam os grânulos, alguns apresentam um material eletro denso em seu interior. Na figura 51 E e F é 

possível identificar a formação de figuras de mielina no interior das vesículas secretórias. (A - 3000 K), (B - 6000 K), (C - 

10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 50000 K). Estas imagens obtidas no microscópio eletrônico de transmissão 

JEOL 
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As células do tumor T06 (grau 3) apresentam a maioria de seus grânulos vazios ou 

com pouquíssimo conteúdo em seu interior, mas ainda preservam algumas características 

morfológicas de mastócitos, como por exemplo o núcleo bi lobulado e os grânulos secretórios 

com pouco material em seu interior. Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul de 

Toluidina para monitorar a área de corte da amostra como visualizados na figura 52. Na 

eletromicrografia podemos observar uma pequena quantidade de grânulos presente no 

citoplasma celular, sendo que a maioria é imatura. As setas indicam os grânulos imaturos com 

pouco ou nenhum material eletro denso em seu interior (Figura 53). Estas imagens foram 

obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 

 

 

Figura 52 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T06 fixadas com glutaraldeído e coradas com 

Azul da toluidina  

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 
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Figura 53 - Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T06, fixadas em resina e submetidas à 

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas em A, B e C indicam a interação de duas células, possivelmente através de moléculas de 

adesão. As setas em E e F indicam os grânulos imaturos com pouco ou nenhum material eletro denso em seu 

interior. (A - 3000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 50000 K). Estas imagens 

foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 

 

 

As células do tumor T07 (grau 3) também apresentam a maioria de seus grânulos 

vazios ou com pouquíssimo conteúdo em seu interior, mas ainda preservam algumas 

características morfológicas de mastócitos, como por exemplo o núcleo bi lobulado e os 

grânulos com material em seu interior. Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul 

de Toluidina para monitorar a área de corte da amostra como visualizados na figura 54. Na 

eletromicrografia podemos observar uma pequena quantidade de grânulos presente no 

citoplasma celular, sendo que a maioria é imatura. A maioria das células apresenta o nucléolo 

bem evidente, (Figura 55A e B) além de inúmeras mitocôndrias indicadas pelas setas 

vermelhas (Figura 55D e F). As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco ou 

nenhum material eletro denso em seu interior, com ilustrado na figura 55. Estas imagens 

foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 
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Figura 54 -  Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T07 fixadas com glutaraldeído e coradas com 

Azul da toluidina  

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina e um nucléolo bem evidente (fotografado 

em objetiva 100x) 

 

 

Figura 55 -  Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T07, fixadas em resina e submetidas à  

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco ou nenhum material eletro denso em seu 

interior e as vermelhas as mitocôndrias. Na figura 55 E e F é possível identificar a formação de figuras de 

mielina no interior das vesículas secretórias (A - 3000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 

50000 K), (F - 50000 K). Estas imagens obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 
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Algumas células do tumor T10 (Grau 1) apresentam suas vesículas secretórias com 

muito material eletro denso em seu interior, esta linhagem permaneceu por mais de 60 dias 

consecutivos em cultivo. Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul de Toluidina 

para monitorar a área de corte da amostra como visualizados na figura 56.  

Na eletromicrografia podemos observar uma pequena quantidade de grânulos presente 

no citoplasma celular, sendo que a maioria é imatura. A maioria das células apresenta o 

nucléolo bem evidente, (Figura 56B) As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco 

ou nenhum material eletro denso em seu interior, com ilustrado na figura 57. Estas imagens 

foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 

 

 

Figura 56 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T10 fixadas com glutaraldeído e coradas com 

Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 
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Figura 57 - Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T10, fixadas em resina e submetidas à 

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco ou nenhum material eletro densom seu interior. 

A seta vermelha indica uma mitocôndria e a verde esta indicando reticulo endoplasmático rugoso. Na figura 57 F 

é possível identificar a formação de figuras de mielina no interior das vesículas secretórias (A - 3000 K), (B - 

6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 50000 K). Estas imagens foram obtidas no 

microscópio eletrônico de transmissão JEOL 

 

 

Algumas células do tumor T12 (Grau 1) apresentam algumas de suas vesículas 

secretórias com muito material eletro denso em seu interior. Secção corte fino foi submetida à 

coloração com Azul de Toluidina para monitorar a área de corte da amostra como 

visualizados na figura 58. Na eletromicrografia podemos observar os grânulos com certo grau 

de maturidade apresentando conteúdo preenchendo totalmente suas vesículas secretórias. 

Estas células não apresentam um nucléolo tão evidente. As setas azuis indicam os grânulos 

bem formados e os imaturos com pouco ou nenhum material eletro denso em seu interior, 

com ilustrado na figura 59. Estas imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de 

transmissão JEOL. 
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Figura 58 -  Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T12 fixadas com glutaraldeído e coradas com 

Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 

 

 

Figura 59 -  Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T12, fixadas em resina e submetidas à 

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco ou nenhum material eletro denso em seu 

interior. Na figura 59D, E e F é possível identificar a formação de figuras de mielina no interior das vesículas 

secretórias. As setas verdes indicam retículo endoplasmático rugoso. Em F a seta vermelha esta indicando uma 

mitocôndria. (A - 3000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 50000 K). Estas 

imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 
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O tumor T13 primeiramente foi classificado como mastocitoma de grau 2, mas seu 

aspecto é mais encontrado nos tumores bem diferenciados ou grau 1. Algumas células do 

tumor T13 apresentam a maioria de suas vesículas secretórias com muito material eletro 

denso em seu interior. Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul de Toluidina 

para monitorar a área de corte da amostra como visualizados na figura 60. Na 

eletromicrografia podemos observar os grânulos com conteúdo preenchendo totalmente suas 

vesículas secretórias. As setas azuis indicam os grânulos bem formados e outros imaturos com 

pouco ou nenhum material eletro denso em seu interior, com ilustrado na figura 61. Estas 

imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 

 

 

Figura 60 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T13 fixadas com glutaraldeído e coradas com 

Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 
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Figura 61 - Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T13, fixadas em resina e submetidas à 

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco ou nenhum material eletrodenso em seu 

interior. Na figura 61 E e F é possível identificar a formação de figuras de mielina no interior das vesículas 

secretórias. (A - 3000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 50000 K). Estas 

imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 

 

 

Algumas células do tumor T15 (Grau 2), apesar de ter sido diagnosticado como um 

tumor de grau 2 as células apresentam um grau de diferenciação similar aos encontrados para 

os tumores que grau 1, pois a maioria de suas vesículas secretórias apresentaram muito 

material eletro denso em seu interior. Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul 

de Toluidina para monitorar a área de corte da amostra como visualizados na figura 62. Na 

eletromicrografia podemos observar os grânulos com conteúdo preenchendo totalmente suas 

vesículas secretórias. As setas azuis indicam os grânulos bem formados como ilustra as figura 

63 E e F. Estas imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 
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Figura 62 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T15 fixadas com glutaraldeído e coradas com 

Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas brancas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 

 

 

Figura 63 - Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T15, fixadas em resina e submetidas à 

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco ou nenhum material eletro denso em seu 

interior. A seta verde indica o retículo endoplasmático rugoso. Na figura 63 E e F é possível identificar uma 

vesícula com conteúdo eletro denso e o início da formação de figuras de mielina no interior desta mesma 

vesícula secretória. (A - 3000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 50000 K). 

Estas imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 
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As células do tumor T16 (grau 2) apresentam a maioria de seus grânulos vazios ou 

com pouquíssimo conteúdo em seu interior, mas ainda preservam algumas características 

morfológicas de mastócitos, como por exemplo o núcleo bi lobulado e os grânulos secretórios 

com pouco material em seu interior. Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul de 

Toluidina para monitorar a área de corte da amostra como visualizados na figura 64. Na 

eletromicrografia podemos observar uma pequena quantidade de grânulos presente no 

citoplasma celular, sendo que a maioria é imatura. As setas indicam os grânulos imaturos com 

pouco ou nenhum material eletro denso em seu interior (Figura 65). Estas imagens foram 

obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 

 

 

Figura 64 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T16 fixadas com glutaraldeído e coradas com 

Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 
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Figura 65- Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T16, fixadas em resina e submetidas à análise 

pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam os grânulos imaturos com pouco ou nenhum material eletrodenso em seu 

interior. A seta verde indica o retículo endoplasmático rugoso. A seta vermelha indica uma mitocôndria. Na 

figura 65 E e F é possível identificar a formação de figuras de mielina no interior das vesículas secretórias. (A - 

2000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 50000 K). Estas imagens foram obtidas 

no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 

 

 

Após dois meses de cultivo as células do tumor T17 (grau 1 - 2) apresentam-se de três 

formas distintas, uma delas se apresenta aderida mais em formato fibroblastóide que 

nomeamos de T17-1, a outra em formato arredondado foi nomeada como T17-2, e as outras 

células permaneciam em suspensão foram nomeadas como T17-suspensão. Resolvemos 

submeter os três tipos celulares a análise pela microscopia eletrônica para saber se de fato 

eram todos mastócitos. Através da microscopia eletrônica de transmissão foi possível 

confirmar que todas as formas eram mastócitos em cultivo. As células denominadas como 

T17-1 tem características de mastócitos bem diferenciados, mas apresentavam sinais de que 

estavam sob um estímulo de ativação, levando a uma degranulação massiva, mesmo assim foi 

possível observar as vesículas secretórias parcialmente preenchidas com um conteúdo 

granular muito bem formado como ilustramos na figura 66 e 67 D, E e F. 
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Figura 66 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T17-1 fixadas com glutaraldeído e coradas 

com Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 

 

 

Figura 67 - Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T17-1, fixadas em resina e submetidas à 

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam as vesículas com grânulos maduros em seu interior sendo que algumas já estão 

sem nenhum material eletro denso em seu interior. Na figura 67 E e F é possível identificar uma formação em 

formato de favinhos no interior de algumas vesículas secretórias. Podemos notar também inúmeras mitocôndrias 

margeando uma vesícula secretória vazia em F (seta vermelha). A seta verde indica retículo endoplasmático 

rugoso. (A - 2000 K), (B - 6000 K), (C - 10000 K), (D - 15000 K), (E - 50000 K), (F - 75000 K). Estas imagens 

foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 
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As células denominadas como T17-2 têm características de mastócitos bem 

diferenciados. Secção corte fino foi submetida à coloração com Azul de Toluidina para 

monitorar a área de corte da amostra como visualizados na figura 68. Na eletromicrografia 

podemos observar uma grande quantidade de grânulos presente no citoplasma celular, sendo 

que a maioria se encontra vazia. E seu conteúdo granular não é tão diferenciado como das 

células denominadas T17-1, parece haver mais atividade no citoplasma destas células, pois o 

número de mitocôndrias é mais representativo que nas T17-1, como ilustrado na figura 69C. 

Estas imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 

 

 

Figura 68 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T17 - 2 fixadas com glutaraldeído e coradas 

com Azul da toluidina  

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas indicam os grânulos corados pelo Azul de Toluidina (fotografado em objetiva 100x) 
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Figura 69 - Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T17-2, fixadas em resina e submetidas à 

análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam as vesículas com um material eletro denso em seu interior. Na figura 69 D e E 

foi possível observar um conteúdo bem formado no interior das vesículas secretórias. Na figura 69 F 

identificamos a formação de figuras de mielina no interior das vesículas secretórias. As setas vermelhas indicam 

mitocôndrias e as setas verdes o retículo endoplasmático rugoso. (A - 3000 K), (B - 10000 K), (C - 15000 K), (D 

- 20000 K), (E - 50000 K), (F - 75000 K). Estas imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão 

JEOL 

 

 

As células denominadas como T17-suspensão tem características de mastócitos bem 

diferenciados, mas apresentavam em seu citoplasma inúmeros vacúolos. As células foram 

submetidas à coloração com Azul de Toluidina como ilustra a figura70, onde observamos 

algumas características de degeneração. Na eletromicrografia podemos observar uma grande 

quantidade de grânulos presente no citoplasma celular, com conteúdo em seu interior. Parece 

haver mais atividade no citoplasma destas células, pois o número de mitocôndrias é mais 

representativo que nas T17-1, como ilustrado na figura 71. Estas imagens foram obtidas no 

microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 
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Figura 70 - Fotomicrografia das células provenientes da linhagem T17 - suspensão fixadas com glutaraldeído e 

coradas com Azul da toluidina  

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: as setas brancas indicam os vacúolos. (fotografado em objetiva 100x)  

 

 
Figura 71 - Eletromicrografia das células provenientes da linhagem T17-suspensão, fixadas em resina e 

submetidas à análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam algumas vesículas com grânulos maduros e outras com pouco ou nenhum 

material eletro denso em seu interior. Na figura 71 E a seta vermelha está indicando uma mitocôndria margeando 

as vesículas secretórias. (A - 3000 K), (B - 10000 K), (C - 15000 K), (D- 25000 K), (E- 50000 K), (F- 75000 K). 

Estas imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 
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Realizamos a coleta de outro fragmento de mastocitoma e denominamos de T18. E o 

submetemos imediatamente a análise por microscopia eletrônica de transmissão. São células 

bem diferenciadas contendo grânulos bem formados. As células foram submetidas à coloração 

com Azul de Toluidina como ilustra a figura 72, onde observamos vasos e estroma ainda 

presentes, as células apresentam uma morfologia uniforme, as setas indicam o núcleo e a 

presença de um nucléolo bem evidente. Na eletromicrografia podemos observar uma grande 

quantidade de grânulos presente no citoplasma celular, com muito conteúdo eletro denso em 

seu interior. Estas imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL. 

 

 

Figura 72 - Fotomicrografia das células provenientes do tumor T18 recém-coletado fixado com glutaraldeído e 

coradas com Azul da toluidina 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: A figura 72 A (40x aumento) ilustra área de estroma e um vaso sanguíneo (seta vermelha), na figura 72 

B (100x aumento) a seta branca indica alguns mastócitos bem granulosos, com núcleo e nucléolos bem evidentes 
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Figura 73 - Eletromicrografia das células provenientes do tumor T18 recém-coletado, fixadas em resina e 

submetidas à análise pela microscopia eletrônica de transmissão 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: As setas azuis indicam as vesículas com grânulos maduros em seu interior. Na figura 73 E é possível 

identificar a formação de uma protrusão de uma vesícula contendo material eletro denso para dentro de outra 

vesícula vazia. (A - 3000 K), (B - 10000 K), (C - 15000 K), (D - 25000 K) (E - 50000 K) (F - 75000 K). Imagens 

obtidas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 

 

 

5.15 IMUNOCITOQUIMICA 

 

 

Na imunocitoquimica analisamos também a expressão da vimentina e da triptase, que 

são marcadores de células mesenquimais e de mastócitos, respectivamente. Além dos 

marcadores descritos neste estudo. Analisamos nas células provenientes da medula óssea, em 

todas as linhagens tumorais, como também em células da linhagem MCF10A, nosso controle 

da expressão destes marcadores epiteliais. 

 

 

5.15.1 Avaliação dos mastócitos da medula óssea 

 

 

Através da análise imunocitoquimica foi possível observar a marcação para E caderina 

triptase, c-kit e vimentina nas células de mastócitos normais provenientes do estimulo das 
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células tronco de medula óssea. A E-caderina foi localizada no citoplasma dos mastócitos 

normais (Figura 74A), para a triptase foi observada uma imunomarcação fraca difusa no 

citoplasma das células (Figura 74B), uma imunomarcação forte para a proteina c-kit foi 

visualizado no citoplasma, com predominância nas regiões perinucleares e nucleares (Figura 

74C), foi observado marcação citoplasmática forte e difusa, e marcação nuclear para 

vimentina (Figura 74D). 

 

 

Figura 74 - Fotomicrografia das células provenientes da medula óssea estimuladas com IL-3 e SCF, 

caracterizadas pela imunocitoquimica para E-caderina, triptase, c-Kit e vimentina 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: A figura ilustra a marcação para (A - E-caderina), (B - triptase), (C - c-kit), (D - vimentina), (Objetiva 

40x) 

 

 

5.15.2 Avaliação da expressão da E-caderina nas linhagens tumorais 

 

 

A E-caderina foi localizada tanto no citoplasma quanto na membrana das células 

mamárias humanas (MCF10A) controle positivo da reação (Figura 75A). Controle negativo 

da reação (Figura 75B). Para os mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) foi observado 

marcações citoplasma forte e difusas (Figura 75C e D), para os tumores graduados como 

intermediários (Grau 2) foi observado marcação citoplasmática média com um predomínio na 

região perinuclear (Figura 75E), e para os tumores graduados como indiferenciados (Grau 3) 

foi observado marcação citoplasmática puntiforme com um predomínio na região perinuclear 

(Figura 75F). 
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Figura 75 - Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para E-caderina nas células controle e nas 

diferentes linhagens celulares do mastocitoma canino 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - MCF10A), (B - controle negativo), (C - Grau 1), (D - Grau 1), (E - Grau 2), (F - Grau 3), 

(Objetiva 40x) 

 

 

5.15.3 Avaliação da expressão da β-catenina nas linhagens tumorais 

 

 

A β-catenina foi localizada tanto na membrana quanto no citoplasma e núcleo das 

células mamárias humanas (MCF10A) controle positivo da reação (Figura 76A). Controle 

negativo da reação (Figura 76B). Nos mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) foi observado 

marcações membrana, citoplasma e núcleo (Figura 76C), também foram observadas 

marcações concentradas em uma região do citoplasma juntamente com marcação nuclear 

puntiforme média (Figura 76D), para os tumores graduados como intermediários (Grau 2) foi 

observado marcação citoplasmática média com um predomínio na região perinuclear 

juntamente com a marcação nuclear forte e difusa (Figura 76E), e para os tumores graduados 

como indiferenciados (Grau 3) foi observado marcação citoplasmática fraca e marcação 

nuclear forte (Figura 76F). 
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Figura 76 - Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para β-catenina nas células controle e nas 

diferentes linhagens mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - MCF10A), (B - controle negativo), (C - Grau 1), (D - Grau 1), (E - Grau 2), (F - Grau 3), 

(Objetiva 40x) 

 

 

5.15.4 Avaliação da expressão da p120-catenina nas linhagens tumorais 

 

 

A p120-catenina foi localizada na membrana, citoplasma e núcleo das células 

mamárias humanas (MCF10A) controle positivo da reação (Figura 77A). Controle negativo 

da reação (Figura 77B). Para as linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) foram 

observadas em algumas células marcações de membranas na região de junção célula-célula, 

(Figura 77C), mas a maioria das células tiveram uma marcação citoplasmática forte e difusa 

(Figura 77D), para os tumores graduados como intermediários (Grau 2) foi observado 

marcação citoplasmática forte difusa, em algumas células marcações citoplasmáticas 

puntiformes também foram observadas, todas as células tiveram marcação nuclear forte 

(Figura 77E), e para os tumores graduados como indiferenciados (Grau 3) foi observado 

marcação citoplasmática média e marcação nuclear forte (Figura 77F). 
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Figura 77 - Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para p120-catenina nas células controle e nas 

linhagens mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - MCF10A), (B - controle negativo), (C - Grau 1), (D - Grau 1), (E - Grau 2), (F - Grau 3), 

(Objetiva 40x) 

 

 

5.15.5 Avaliação da expressão do PTEN nas linhagens tumorais 

 

 

Observamos marcações citoplasmáticas fortes e difusas no citoplasma das células 

mamárias humanas (MCF10A) para a proteína PTEN, controle positivo da reação (Figura 

78A). Controle negativo da reação (Figura 78B). Para as linhagens de mastocitomas bem 

diferenciados (Grau 1) foram observadas em algumas células marcações de membranas na 

região de junção célula-célula, (Figura 78C), mas a maioria das células tiveram uma marcação 

citoplasmática média na região perinuclear (Figura 78D), para os tumores graduados como 

intermediários (Grau 2) foi observado marcação citoplasmática forte difusa, em algumas 

células com marcações nucleares (Figura 78E), e para os tumores graduados como 

indiferenciados (Grau 3) foi observado marcação citoplasmática média e difusa juntamente 

com a marcação nuclear média (Figura 78F). 
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Figura 78 - Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para PTEN nas células controle e nas linhagens 

mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - MCF10A), (B - controle negativo), (C - Grau 1), (D - Grau 1), (E - Grau 2), (F - Grau 3), 

(Objetiva 40x) 

 

 

5.15.6 Avaliação da expressão do c-Kit nas linhagens tumorais 

 

 

O c-kit foi localizado no citoplasma das células mamárias humanas (MCF10A) a qual 

serviu como nosso controle positivo da reação (Figura 79A). Controle negativo da reação 

(Figura 79B). Para as linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) foram 

observadas em algumas células marcações de membranas na região de junção célula-célula, 

(Figura 79C), mas a maioria das células tiveram uma marcação citoplasmática forte na região 

perinuclear (Figura 79D), para os tumores graduados como intermediários (Grau 2) foi 

observado marcação citoplasmática forte difusa (Figura 79E), e para os tumores graduados 

como indiferenciados (Grau 3) foi observado marcação forte por todo citoplasma e uma 

marcação nuclear forte em algumas células (Figura 79F). 
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Figura 79 – Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para c-kit nas células controle e nas linhagens 

mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - MCF10A), (B - controle negativo), (C - Grau 1), (D - Grau 1), (E - Grau 2), (F - Grau 3), 

(Objetiva 40x) 

 

 

5.15.7 Avaliação da expressão da Conexina 32 nas linhagens tumorais 

 

 

A conexina 32 (Cx32) foi localizada nas células de mastocitomas bem diferenciados 

(Grau 1) dispersa no citoplasma (Figura 80A). Para os tumores graduados como 

intermediários (Grau 2) foi observado marcação citoplasmática forte na região perinuclear 

(Figura 80B), e para os tumores graduados como indiferenciados (Grau 3) foi observado uma 

redução no número e na intensidade das marcação citoplasmática (Figura 80C). Controle 

negativo da reação (Figura 80D). 
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Figura 80 - Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para Cx32 nas diferentes linhagens 

mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - Grau 1), (B - Grau 2), (C - Grau 3), (D - controle negativo), (Objetiva 40x) 

 

 

5.15.8 Avaliação da expressão da Conexina 43 nas linhagens tumorais 

 

 

A Conexina 43 foi localizada na membrana, citoplasma das células mamárias humanas 

(MCF10A) a qual serviu como nosso controle positivo da reação (Figura 80A). Controle 

negativo da reação (Figura 81B). Para as linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 

1) foram observadas marcações de membranas na região de junção célula-célula,  e marcação 

citoplasmática fraca (Figura 81C), mas a maioria das células tiveram uma marcação forte e 

puntiforme dispersa por todo citoplasma das células (Figura 81D), para os tumores graduados 

como intermediários (Grau 2) foi observado marcação citoplasmática forte difusa concentrada 

na região próxima do núcleo (Figura 81E), e para os tumores graduados como indiferenciados 

(Grau 3) foi observado uma redução no número das marcações citoplasmáticas as quais se 

apresentaram dispersas por todo citoplasma (Figura 81F). 
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Figura 81 - Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para Cx43 nas células controle e nas linhagens 

mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - MCF10A), (B - controle negativo), (C - Grau 1), (D - Grau 1), (E - Grau 2), (F - Grau 3), 

(Objetiva 40x) 

 

 

5.15.9 Avaliação da expressão da α-catenina nas linhagens tumorais 

 

 

A α-catenina foi localizada nas células de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) 

na região interna da membrana plasmática e em todo o citoplasma. Observamos também uma 

marcação nuclear fraca (Figura 82A). As células dos tumores graduados como intermediários 

(Grau 2) tiveram uma marcação citoplasmática forte na região perinuclear (Figura 82B). 

Houve uma redução na marcação citoplasmática nas células dos tumores indiferenciados 

(Figura 82C), controle negativo da reação (Figura 82D). 
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Figura 82 - Fotomicrografia representetiva da imunocitoquímica para α-catenina nas diferentes linhagens 

mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - Grau 1), (B - Grau 2), (C - Grau 3), (D - controle negativo), (Objetiva 40x) 

 

 

5.15.10 Avaliação da expressão da MMP-7 nas linhagens tumorais 

 

 

A MMP-7 foi localizada na membrana e citoplasma das células da linhagem dos 

mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) (Figura 83A). As células dos tumores graduados 

como intermediários (Grau 2) tiveram uma marcação citoplasmática forte na região 

perinuclear (Figura 83B). Houve uma redução na marcação citoplasmática nas células dos 

tumores indiferenciados (Figura 83C), controle negativo da reação (Figura 83D). 

 

 

Figura 83 - Fotomicrografia representativa da imunocitoquímica para MMP-7 nas diferentes linhagens 

mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - Grau 1), (B - Grau 2), (C - Grau 3), (D - controle negativo), (Objetiva 40x) 
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5.15.11 Avaliação da expressão da Triptase nas linhagens tumorais 

 

 

A imunomarcação da triptase foi localizada no citoplasma de algumas células das 

linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) (Figura 84A). As células dos tumores 

graduados como intermediários (Grau 2) tiveram uma redução desta marcação citoplasmática 

(Figura 84B). Nas células das linhagens dos tumores indiferenciados a marcação 

citoplasmática foi escassa e se apresentou mais perinuclear (Figura 84C), controle negativo da 

reação (Figura 84D). 

 

 

Figura 84 - Fotomicrografia da imunocitoquímica para triptase nas diferentes linhagens mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - Grau 1), (B - Grau 2), (C - Grau 3), (D - controle negativo), (Objetiva 40x) 

 

 

5.15.12 Avaliação da expressão da Vimentina nas linhagens tumorais 

 

 

Uma imunomarcação forte para vimentina foi observada no citoplasma e núcleo de 

todas as células das linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) (Figura 85A). As 

células dos tumores graduados como intermediários (Grau 2) tiveram uma redução desta 

marcação citoplasmática e nuclear (Figura 85B). Nas células das linhagens dos tumores 

indiferenciados a marcação citoplasmática e nuclear foi similar aos tumores de grau 2 (Figura 

85C), controle negativo da reação (Figura 85D). 
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Figura 85 - Fotomicrografia da imunocitoquímica para vimentina nas diferentes linhagens mastocitomas 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A - Grau 1), (B - Grau 2), (C - Grau 3), (D - controle negativo), (Objetiva 40x) 

 

 

5.16 IMUNOFLUORESCENCIA 

 

 

Realizamos uma dupla marcação pela imunofluorescencia dos seguintes marcadores 

moleculares: E-caderina, β-catenina, ɑ-catenina, p120-catenina, MMP-7, PTEN, c-Kit, Cx32, 

Cx43 e a triptase, nas células da linhagem MCF10A e nas linhagens de mastocitoma 

estabelecidas por nós. Para o complexo E-caderina/cateninas e a triptase que são monoclonais 

a marcação do anticorpo foi verde e para o PTEN que é policlonal a marcação foi em 

vermelho. Em segundo grupo de dupla marcação, usamos a E-caderina monoclonal com 

marcação verde e MMP-7, PTEN, c-Kit, Cx32, Cx43 que são policlonais com marcação em 

vermelho. 

 

 

5.16.1 Dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e PTEN 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de imunofluorescência 

com dupla marcação para E-caderina (verde) e PTEN (vermelho). 

Os padrões de marcação e a intensidade tanto para a E-caderina como para o PTEN, 

tiveram variação nos diferentes graus dos mastocitomas em cultivo. Observamos a 

imunomarcação para a E-caderina na membrana de algumas células da linhagem MCF10A, 
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nosso controle positivo, (Figura 86A) Observamos imunomarcação para E-caderina na 

membrana e citoplasma de células das linhagens de mastocitomas de grau 1, (Figura 86D) e 

somente no citoplasma das células das linhagens dos tumores graduados como 2 e 3 (Figura 

86G e J). 

Observamos a imunomarcação para a PTEN no núcleo e citoplasma das células da 

linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 86B). Observamos imunomarcação para 

E-caderina no citoplasma e núcleo das células das linhagens de mastocitomas de grau 1, (Figura 

86E) e núcleo e citoplasma das células das linhagens dos tumores graduados como 2 (Figura 

86H), e somente no núcleo das células das linhagens de tumores de grau 3, (Figura 86K). As 

figuras 86C, F, I e L ilustram as colorações nucleares com DAPI. 
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Figura 86 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e PTEN 

nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitoma 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 86 A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 86 D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura 86 G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 86 J, K e L), (Objetiva 40x) 
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5.16.2 Dupla marcação pela imunofluorescência para β-catenina e PTEN 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de imunofluorescência 

com dupla marcação para β-catenina (verde) e PTEN (vermelho). Os padrões de marcação e a 

intensidade, como a localização variaram nas diferentes linhagens celulares tanto para a β-

catenina como para o PTEN.  

Observamos a imunomarcação para a β-catenina no citoplasma de algumas células da 

linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 87A). Observamos imunomarcação para β-

catenina na membrana, dispersa no citoplasma e em algumas células de mastocitomas de grau 

1e 2 apresentaram uma marcação perinuclear forte (Figura 87D e G) respectivamente. Nas 

linhagens dos tumores graduados como 3 além das marcações na membrana e citoplasma 

observamos também marcações nucleares para a β-catenina (Figura 87G e J). 

Para o PTEN observamos a imunomarcação no citoplasma e núcleo das células da 

linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 87B). Observamos imunomarcação para 

PTEN no citoplasma e núcleo das células das linhagens de mastocitomas de grau 1, (Figura 

87E) e uma marcação de intensidade média no núcleo das células das linhagens dos tumores 

graduados como 2 (Figura 87H), e uma marcação forte no núcleo das células das linhagens de 

tumores de grau 3, (Figura 87K). As figuras 87C, F, I e L ilustram as colorações nucleares com 

DAPI. 
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Figura 87 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para β-catenina e PTEN 

nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitoma 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 87A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 87D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura87G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 87J, K e L), (Objetiva 40x) 
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5.16.3 Dupla marcação pela imunofluorescência para α-catenina e PTEN 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de imunofluorescência 

com dupla marcação para α-catenina (verde) e PTEN (vermelho). 

Os padrões de marcação e a intensidade, como a localização variaram nas diferentes 

linhagens celulares tanto para a α-catenina como para o PTEN.  

Observamos a imunomarcação para a α-catenina na membrana e citoplasma forte em 

algumas células da linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 88A). Observamos nas 

linhagens de mastocitomas de grau 1 a imunomarcação para α-catenina na membrana de 

algumas células na região de contato célula-célula, nestas mesmas células também foi 

observado marcação nuclear forte para α-catenina (Figura 88D). Nas linhagens dos tumores 

graduados como 2 observamos marcações pontuais fracas na membrana e citoplasma para a α-

catenina (Figura 88G). Nas linhagens dos tumores graduados como 3 observamos marcações 

pontuais fracas para α-catenina no citoplasma das células (Figura 88J). 

Para o PTEN observamos a imunomarcação fraca no citoplasma e núcleo das células 

da linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 88B). Observamos imunomarcação 

nuclear forte para PTEN nas células das linhagens de mastocitomas de grau 1, (Figura 88E) e 

uma imunomarcação de intensidade média no núcleo e citoplasma das células das linhagens dos 

tumores graduados como 2 (Figura 88H), e uma marcação média no núcleo das células das 

linhagens de tumores de grau 3, (Figura 88K). As figuras 88C, F, I e L ilustram as colorações 

nucleares com DAPI. 
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Figura 88 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para α-catenina e PTEN 

nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitoma 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 88A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 88D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura 88G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 88J, K e L), (Objetiva 40x) 

 

 

 

 

 



173 

      

 

  

Resultados 

5.16.4 Dupla marcação pela imunofluorescência para p120-catenina e PTEN 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de 

imunofluorescência com dupla marcação para p120-catenina (verde) e PTEN (vermelho). Os 

padrões de marcação e a intensidade, como a localização variaram nas diferentes linhagens 

celulares tanto para a p120 catenina como para o PTEN. 

Observamos um predomínio de imunomarcação forte na membrana nas células da 

linhagem MCF10A para a p120-catenina, nosso controle positivo, (Figura 89A). Observamos 

nas linhagens de mastocitomas de grau 1 uma imunomarcação forte para p120-catenina na 

membrana de algumas células na região de contato célula-célula, nestas mesmas células 

também foi observado uma marcação citoplasmática forte e uma marcação puntiforme nuclear 

para p120-catenina (Figura 89D). Nas linhagens dos tumores graduados como 2 observamos 

imunomarcações na membrana das células e uma redução das imunomarcações citoplasma 

mas com um aumento nas marcações nucleares para p120-catenina (Figura 89G). Nas 

linhagens dos tumores graduados como 3 observamos uma redução na intensidade das 

imunomarcação de membrana e citoplasma e um aumento nas imunomarcações nucleares 

para p120-catenina (Figura 89J). 

 Para o PTEN observamos a imunomarcação forte no citoplasma e núcleo das 

células da linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 89B). Observamos 

imunomarcação citoplasmática e nuclear média para PTEN nas células das linhagens de 

mastocitomas de grau 1, (Figura 89E) e uma imunomarcação de intensidade fraca no núcleo e 

citoplasma das células das linhagens dos tumores graduados como 2, com algumas células 

tendo esta marcação mais forte (Figura 89H), houve uma redução na intensidade das 

imunomarcação citoplasmática mas houve um aumento das marcações nucleares nas células 

das linhagens de tumores de grau 3, (Figura 89K). As figuras 89C, F, I e L ilustram as 

colorações nucleares com DAPI. 
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Figura 89- Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para p120-catenina e 

PTEN nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitomas  

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 89A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 89D, E e F), (Células 

astocitoma de Grau 2 figura 89G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 89J, K e L), (Objetiva 40x) 

 

 

 

 

 



175 

      

 

  

Resultados 

5.16.5 Dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e Conexina 43 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de 

imunofluorescência com dupla marcação para E-caderina (verde) e Cx43 (vermelho). Os 

padrões de marcação, intensidade e a localização variaram nas diferentes linhagens celulares 

tanto para a E-caderina como para a Cx43. 

Observamos um predomínio de imunomarcação forte na membrana nas células da 

linhagem MCF10A para a E-caderina, nosso controle positivo, (Figura 90A). Nas linhagens 

de mastocitomas de grau 1 observamos uma imunomarcação forte para E-caderina no 

citoplasma das células (Figura 90D). Nas linhagens dos tumores graduados como 2 

observamos imunomarcações citoplasmáticas média para E-caderina (Figura 90G). Nas 

linhagens dos tumores graduados como 3 observamos uma imunomarcação fraca para a E-

caderina (Figura 90J). 

 Para a Cx43 observamos a imunomarcação média difusa no citoplasma das células 

da linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 90B). Observamos imunomarcação 

na membrana na região de contato célula-célula juntamente com a marcação nuclear e 

citoplasmática forte para a Cx43 nas células das linhagens de mastocitomas de grau 1, (Figura 

90E), observamos uma imunomarcação de intensidade forte no núcleo, marcações pontuais na 

membrana e redução da marcação citoplasmática nas células das linhagens dos tumores 

graduados como 2 (Figura 90H), houve uma redução na intensidade das imunomarcação 

nucleares e um aumento das marcações citoplasmáticas, as marcações membrana não se 

alteraram nas células das linhagens de tumores de grau 3, (Figura 90K). As figuras 90C, F, I e 

L ilustram as colorações nucleares com DAPI. 
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Figura 90 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e Cx43 

nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitoma 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 90A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 90D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura 90G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 90J, K e L), (Objetiva 40x) 
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5.16.6 Dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e c-kit 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de imunofluorescência 

com dupla marcação para E-caderina (verde) e c-kit (vermelho). Os padrões de marcação, 

intensidade e localização variaram nas diferentes linhagens celulares tanto para a E-caderina 

como para o c-kit. 

Observamos um predomínio de imunomarcação forte na membrana nas células da 

linhagem MCF10A para a E-caderina, nosso controle positivo, (Figura 91A). Observamos nas 

linhagens de mastocitomas de grau 1 uma imunomarcação forte para E-caderina no citoplasma 

das células (Figura 91D). Nas linhagens dos tumores graduados como 2 observamos 

imunomarcação citoplasmáticas fraca para E-caderina (Figura 91G). Nas linhagens dos tumores 

graduados como 3 observamos imunomarcação fraca para a E-caderina (Figura 91J). 

Para o c-kit foi observado uma imunomarcação média difusa no citoplasma das células 

da linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 91B). Observamos imunomarcação 

citoplasmática e nuclear média para o c-kit nas células das linhagens de mastocitomas de grau 

1, (Figura 91E), observamos uma imunomarcação de intensidade média no citoplasma e núcleo, 

nas células das linhagens dos tumores graduados como 2 (Figura 91H), houve uma redução na 

intensidade das imunomarcações citoplasmáticas e um aumento das imunomarcações nucleares 

para o c-kit nas linhagens de tumores de grau 3, (Figura 91K). As figuras 91C, F, I e L ilustram 

as colorações nucleares com DAPI.  
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Figura 91 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e c-kit 

nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitomas 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 91A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 91D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura 91G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 91J, K e L), (Objetiva 40x) 
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5.16.7 Dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e MMP-7 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de imunofluorescência 

com dupla marcação para E-caderina (verde) e MMP-7 (vermelho). Os padrões de marcação, 

intensidade e a localização variaram nas diferentes linhagens celulares tanto para a E-caderina 

como para a MMP-7. 

Observamos um predomínio de imunomarcação forte na membrana e citoplasma, 

também foi observada uma marcação nuclear em algumas células da linhagem MCF10A para a 

E-caderina, nosso controle positivo, (Figura 92A). Observamos nas linhagens de mastocitomas 

de grau 1 uma imunomarcação citoplasmática forte para E-caderina em algumas células mas o 

predomínio é de marcações fracas (Figura 92D). Nas linhagens dos tumores graduados como 2 

observamos imunomarcações citoplasmáticas forte para E-caderina em algumas células, mas o 

predomínio é de marcações fracas (Figura 92G). Nas linhagens dos tumores graduados como 3 

observamos imunomarcação fraca ou ausentes para a E-caderina (Figura 92J). 

Para a MMP-7 foi observado um predomínio de imunomarcação nuclear nas células 

da linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 92B). Observamos imunomarcação 

forte e puntiforme no citoplasma e nuclear forte para a MMP-7 nas células das linhagens de 

mastocitomas de grau 1, (Figura 92E), observamos uma redução da imunomarcação 

citoplasmática e nuclear para a MMP-7 nas células das linhagens dos tumores graduados como 

2 (Figura 92H), ausência de marcação citoplasmática e redução das marcações nucleares para a 

MMP-7 nas linhagens de tumores de grau 3, (Figura 92K). As figuras 92C, F, I e L ilustram as 

colorações nucleares com DAPI. 
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Figura 92 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e MMP-

7 nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitomas 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 92A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 92D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura 92G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 92J, K e L), (Objetiva 40x) 
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5.16.8 Dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e Cx32 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de imunofluorescência 

com dupla marcação para E-caderina (verde) e Cx32 (vermelho). Os padrões de marcação, 

intensidade e a localização variaram nas diferentes linhagens celulares tanto para a E-caderina 

como para o Cx32. 

Observamos uma imunomarcação citoplasmática fraca- nas células da linhagem 

MCF10A para a E-caderina, nosso controle positivo, (Figura 93A). Observamos nas linhagens 

de mastocitomas de grau 1 uma imunomarcação citoplasmática perinuclear forte para E-

caderina (Figura 93D). Nas linhagens dos tumores graduados como 2 observamos 

imunomarcações citoplasmáticas fracas para E-caderina (Figura 93G). Nas linhagens dos 

tumores graduados como 3 observamos imunomarcação fraca ou ausentes, em alguns núcleos 

foi possível observasmarcação puntiforme para a E-caderina (Figura 93J). 

Para a Cx32 foi observado uma imunomarcação forte difusa no citoplasma e núcleo 

das células da linhagem MCF10A, nosso controle positivo, (Figura 93B). Observamos 

imunomarcação forte e puntiforme no citoplasma e núcleo para a Cx32 nas células das 

linhagens de mastocitomas de grau 1, (Figura 93E), observamos uma redução da 

imunomarcação citoplasmática e nuclear para a Cx32, mas algumas marcações de membrana 

foram vistas nas células das linhagens dos tumores graduados como 2 (Figura 93H), ausência de 

marcação citoplasmática e aumento das marcações nucleares para a Cx32 nas linhagens de 

tumores de grau 3, (Figura 93K). As figuras 93C, F, I e L ilustram as colorações nucleares com 

DAPI. 
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Figura 93 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para E-caderina e Cx32 

nas células controle MCF10A e nas diferentes linhagens mastocitomas 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 93A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 93D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura 93G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 93J, K e L) (Objetiva 40x) 
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5.16.9 Dupla marcação pela imunofluorescência para Triptase e PTEN 

 

 

Após o cultivo dos mastócitos tumorais, realizamos um ensaio de imunofluorescência 

com dupla marcação para triptase (verde) e PTEN (vermelho). Os padrões de marcação, 

intensidade e a localização variaram nas diferentes linhagens celulares tanto para a triptase 

como para o PTEN. 

Observamos nas linhagens de mastocitomas de grau 1 uma imunomarcação 

puntiforme na membrana e núcleo e no citoplasma marcação fraca para triptase em algumas 

(Figura 94A). Nas linhagens dos tumores graduados como 2 observamos imunomarcações 

médias difusas no citoplasma e um aumento da marcação nuclear para triptase (Figura 94D). 

Nas linhagens dos tumores graduados como 3 observamos um aumento na imunomarcação 

nuclear e uma redução da citoplasmática para a triptase (Figura 94G). 

Para o PTEN foi observado uma imunomarcação forte e puntiforme no citoplasma e 

núcleo das células das linhagens de mastocitomas de grau 1 (Figura 94B). Observamos uma 

redução na imunomarcação citoplasmática e nuclear para o PTEN nas células das linhagens dos 

tumores graduados como 2 (Figura 94E), observamos uma redução da imunomarcação 

citoplasmática e um aumento da marcação nuclear para o PTEN nas linhagens de tumores de 

grau 3, (Figura 94H). As figuras 94C, F e I ilustram as colorações nucleares com DAPI. 
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Figura 94 - Fotomicrografia representativa da dupla marcação pela imunofluorescência para Triptase e PTEN e 

nas diferentes linhagens mastocitomas  

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (MCF10A figuras 94A, B e C), (Células Mastocitoma de Grau 1 figura 94D, E e F), (Células 

Mastocitoma de Grau 2 figura 94G, H e I), (Células Mastocitoma de Grau 3 figura 94J, K e L) (Objetiva 40x) 

 

 

5.17 ANÁLISE MUTACIONAL DO GENE C-KIT 

 

 

A presença de mutações está significativamente associada a um grau histopatológico 

mais alto em mastocitomas, e estes pacientes com estas mutações, possuem um prognóstico 

pior se comparados com os animais que não possuem as mutações (ZEMKE et al., 2002; 
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ZAVODAVSKAYA et al., 2004; WEBSTER et al., 2006a; WEBSTER; KIUPEL; 

YUZBASIYAN, 2006b). 

 

 

5.17.1 Amplificação do Gene c-kit pela Reação em Cadeia Polimerase (PCR) 

 

 

O DNA genômico das 10 linhagens tumorais foi submetido à amplificação pela reação 

em cadeia polimerase (PCR) para o éxon 8, 10 - 11 e 17 do gene c-kit. Após a amplificação os 

produtos da PCR foram carregados em gel de agarose 2% juntamente com o reagente de alta 

afinidade pelo DNA o “Blue Green”, e então submetidos a uma eletroforese de 60 minutos a 

80 V, ao final da eletroforese os géis foram fotografados. 

Para amplificar o éxon 8 foi utilizado primers que reconheciam a região intrônica do 

gene, então o primer foward foi desenhado no final do intron 7 e reverse foi desenhado no 

começo do intron 8. Na figura 95 ilustramos os produtos amplificados para o éxon 8 do gene 

c-kit, os amplicons tem 300 pares de bases (pb). 

 

 

Figura 95 – Fotodocumentação em gel de agarose do produto de PCR para o éxon 8 do gene c-kit 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Padrão de peso molecular (PM); linhagem do tumor número 5 (T05); linhagem do tumor número 6 

(T06); linhagem do tumor número 7 (T07); linhagem do tumor número 10 (T10); linhagem do tumor número 

12 (T12); linhagem do tumor número 15 (T15); linhagem do tumor número 16 (T16); linhagem do tumor 

número 17 (T17); linhagem do tumor número 18 (T18); CN (controle negativo) 

 

 

Para amplificar o éxon 10 e 11 simultaneamente foi utilizado primers que reconheciam 

a região intrônica do gene, então o primer foward foi desenhado no final do intron 9 e reverse 

foi desenhado no começo do intron 11. Na figura 96 ilustramos os produtos amplificados para 

o éxon 10-11 do gene c-kit, o amplicon tem 599 pares de bases. 
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Figura 96 - Fotodocumentação em gel de agarose do produto de PCR para os éxons 10 - 11 do gene c-kit 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Padrão de peso molecular (PM); linhagem do tumor número 5 (T05); linhagem do tumor número 6 

(T06); linhagem do tumor número 7 (T07); linhagem do tumor número 10 (T10); linhagem do tumor número 

12 (T12); linhagem do tumor número 15 (T15); linhagem do tumor número 16 (T16); linhagem do tumor 

número 17 (T17); linhagem do tumor número 18 (T18); CN (controle negativo) 

 

 

Para amplificar o éxon 17 foi utilizado um conjunto de primers que reconheciam a 

região intrônica do gene, então o primer foward foi desenhado no final do intron 16 e o primer  

reverse foi desenhado no começo do intron 17. Na figura 97 ilustramos os produtos 

amplificados para o éxon 17 do gene c-kit, o amplicon tem 297 pares de bases. 

 

 

Figura 97 - Fotodocumentação em gel de agarose do produto de PCR para o éxon 17 do gene c-kit  

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: Padrão de peso molecular (PM); linhagem do tumor número 5 (T05); linhagem do tumor número 6 

(T06); linhagem do tumor número 7 (T07); linhagem do tumor número 10 (T10); linhagem do tumor número 

12 (T12); linhagem do tumor número 15 (T15); linhagem do tumor número 16 (T16); linhagem do tumor 

número 17 (T17); linhagem do tumor número 18 (T18); CN (controle negativo) 
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5.17.2 Sequenciamento gênico do gene Gene c-kit  

 

 

Após a reação de sequenciamento, as amostras foram analisadas no sequenciador ABI 

3700, o qual nos forneceu a leitura da sequência das bases nucleotídicas gerando um 

eletroferograma. Estas sequências foram comparadas no NCBI com as bases depositadas sob 

o número AF044249 que corresponde ao RNA mensageiro do gene c-kit canino, o qual está 

representado na figura 98. 

 

 

Figura 98 – Sequência nucleotídica do RNA mensageiro do gene c-kit canino e a sequência de aminoácidos deduzida 

 

 

Fonte: Adaptado de Yarden et al (1987) por Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina.  

A seta vermelha indica a inserção de um G no códon 414. As caixas vermelhas indicam as alterações encontradas neste 

trabalho. O circulo vermelho indica o início do éxon 11. As demais anotações foram marcadas por Yarden et al (1987), que 

compreendem os achados em seu estudo, as cisteínas do domínio extracelulares previstas estão sombreadas (o primeiro 

encontra-se na Cys do peptídeo de sinal). Resíduos de Asn em locais de consensos de glicosilação estão marcados com 

asteriscos. O domínio transmembrana previsto esta sombreado. Resíduos afetados pelas mutações missense e exclusões 
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relatadas estão dentro de caixas-pretas. Um peptídeo repetido na sequência inserida em células de mastocitoma C1 e C2 está 

sublinhado. O local da inserção de nucleotídeos 48bp C1/C2 é mostrado por acento circunflexo aa (^). A sequência normal de 

cDNA do c-kit de cão que está depositado no banco de dados GenBanck 

 

 

5.17.2.1 Análise do exon 8 do gene c-kit 

 

 

Utilizando o programa BLAST de alinhamento de duas sequências pelo endereço 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch&PROG_DEF=blastn&

BLAST_PROG_DEF=megaBlast&BLAST_SPEC=blast2seq, realizamos a análise do éxon 8 

do gene c-kit, que está localizado no domínio extracelular da proteína madura (Figura 99) e 

comparamos o produto sequenciado do exon 8 com a sequência nucleotídica do RNA 

mensageiro deduzida do gene c-kit canino, a qual esta depositada no Gene Bank NCBI sob o 

número AF044249 e observamos o reconhecimento e alinhamento perfeito do éxon 8 na 

região do domínio extracelular do gene c-kit, como ilustrado na figura 101.  

 

 

Figura 99 – Representação esquemática da proteína c-kit, indicando a localização do éxon 8 na região do 

domínio extracelular 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: TM = transmembrana, MP = membrana proximal 

 

 

O produto gerado pelo sequenciamento do éxon 8 esta ilustrado na figura 100. E tem 

uma parte do intron sete e oito. Na figura abaixo as bases em azul apontam o início da leitura 

éxon 8, e as em vermelho apontam as diferenças encontradas no sequenciamento deste éxon. 

 

 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch&PROG_DEF=blastn&BLAST_PROG_DEF=megaBlast&BLAST_SPEC=blast2seq,o
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch&PROG_DEF=blastn&BLAST_PROG_DEF=megaBlast&BLAST_SPEC=blast2seq,o
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Figura 100 – Sequência nucleotidica do produto gerado pelos primers do exon 8 do gene c-kit, utilizando o DNA 

genomico 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
 

 

Figura 101 – A figura ilustra a região de reconhecimento e alinhamento do éxon 8 no gene c-kit, o qual se 

alinhou perfeitamente na região do domínio extracelular do gene 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

 

 

Após o alinhamento o programa apresenta as sequências pareadas representadas na 

figura 102, e podemos notar que logo no início existe uma base em nosso produto que não 

teve complementaridade com a sequência depositada no NCBI, gerando um “gap” (lacuna), 

pois havia em nossa sequência uma inserção de uma Guanina (G) em vermelho, continuando 

a comparação dos nucleotídeos observamos outra região onde não houve o pareamento 

porque as bases não eram iguais, onde devia ter uma Guanina em nossa amostra tinha uma 

Adenina (A) apontada em vermelho, gerando assim o aparecimento deste R que representa o 

aminoácido gerado por esta inversão de bases. Mais a frente foi localizada outra base em que 

não havia o pareamento, onde deveria ter uma Guanina a nossa amostra apresentou uma 

Adenina. 

 

 

 

 

 

 
ATTTCTCAGTCTCTTCAACTCAGAAGGTTCTAAGGATTTGGAAACCGTGGCGGGGAGCCT 

TGGTGAGGTGTTCCAGCAGTCTGACCTATGGCCATTTCTCTTTTCCTACAGCAAAACCAG 

AAATCCTGACTCATGAAAGTCTCACRAATGGCATGCTCCAGTGTGTGGTTGCAGGAT 

TCCCAGAGCCCGCAGTAGATTGGTATTTCTGTCCAGGAGCTGAGCAGAGGTGAGAGG 

ATTATTTTGGCTACTACTTAATGTGCACGAGGGAAGGACAGCAGGGTAGTTGAACTTCAGA 

TAGGA 

 



190 

      

 

  

Resultados 

 

Figura 102 – A figura ilustra o resultado do pareamento de bases do RNA mensageiro e o produto do exon 8 do 

gene c-kit pelo programa BLAST 

 

    Query  1266  ACA-CAAAACCAGAAATCCTGACTCATGAAAGTCTCACGAATGGCATGCTCCAGTGTGTG 1324 

        ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| 

Sbjct  108   ACAGCAAAACCAGAAATCCTGACTCATGAAAGTCTCACRAATGGCATGCTCCAGTGTGTG  167 

                                                    

Query  1325  GTTGCAGGATTCCCAGAGCCCGCAGTAGGTTGGTATTTCTGTCCAGGAGCTGAGCAGAG  1383 

       |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  168   GTTGCAGGATTCCCAGAGCCCGCAGTAGATTGGTATTTCTGTCCAGGAGCTGAGCAGAG  226 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina  

 

 

Na figura 103 apresenta um esquema das mudanças de sequencia com a inserção de 

uma a guanina no códon 414, e a região de complementariedade dos nucleotídeos da 

sequência normal do RNAm do gene c-kit e o pareamento da sequencia do produto do exon 8. 

A diferença no pareamento das sequências esta ilustrada em vermelho e a base normal que foi 

substituída esta em azul. A inserção de uma Guanina ocorreu nos dois alelos do gene c-kit no 

códon 414, pois o eletroferograma esta sem ruído e limpo após a inserção do G, figura 104. A 

inserção da Guanina faz com que os nucleotídeos seguintes sejam deslocados para frente 

levando a uma mudança na sequência de leitura e consequentemente na mudança dos 

aminoácidos produzidos por este RNAm. Então o aminoácido treonina (ACG) na posição 425 

doa a Guanina para compor o próximo aminoácido, ficando então uma glutamina (GAA) que 

quando mutada vai gerar outro aminoacido uma Lisina (AAA), figura 103. A inserção do G 

na posição 414, também altera o códon 422 que ao invés de ser composto por uma glutamina 

(GAA) na sequência alterada vai gerar um códon de parada (TGA) na leitura da proteína, 

gerando então uma proteína truncada, figura 104.  

Todas as linhagens celulares em estudo apresentaram a inserção do nucleotídeo G no 

códon 414 do exon 8 do gene c-kit. As linhagens T05, T10, T16 e T18 apresentaram no códon 

425 uma deleção em heterozigose, figura 102, 103 e 104. E as linhagens T06, T07, T12, T13, 

T15 e T17 apresentaram no códon 425 a deleção em homozigose da Guanina, figura 105, 106 

e 107.  
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Figura 103 – Esquema das mudanças ocorridas no gene c-Kit com a inserção do G no exon 8 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 

 

 

Na figura 105 - Ilustramos a região de complementariedade dos nucleotídeos da 

sequência normal do RNAm do gene c-kit e o pareamento da sequencia do produto do exon 8. 

Aonde foi possível identificar uma deleção de um G no códon 425, gerando uma mutação em 

homozigoze, como ilustrado nas figuras 105, 106 e 107 a seguir. 

 

 

Figura 104 - Eletroferogramas do sequenciamento do éxon 8 do gene c-kit, demostrando uma alteração em 

heterozigose (G → A), no códon 425 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
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Figura 105 – A figura ilustra o resultado do pareamento de bases do RNA mensageiro com o produto do exon 8 

do gene c-kit pelo programa BLAST 
 

Query  1266  ACA-CAAAACCAGAAATCCTGACTCATGAAAGTCTCACGAATGGCATGCTCCAGTGTGTG 1324 

             ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| 

Sbjct  108   ACAGCAAAACCAGAAATCCTGACTCATGAAAGTCTCACAAATGGCATGCTCCAGTGTGTG  167 

 

Query  1325  GTTGCAGGATTCCCAGAGCCCGCAGTAGGTTGGTATTTCTGTCCAGGAGCTGAGCAGAG  1383 

             |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  168   GTTGCAGGATTCCCAGAGCCCGCAGTAGATTGGTATTTCTGTCCAGGAGCTGAGCAGAG  226 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina  

 

 

Figura 106 – Esquematização das mudanças ocorridas na sequencia genica com a inserção de um Guanina no 

exon 8 do gene c-kit 
 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina  
 

 
Figura 107 - Eletroferogramas do sequenciamento do éxon 8 do gene c-kit, demostrando uma alteração em 

homozigose (G → A) 
 

 



193 

      

 

  

Resultados 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
Na figura 105 - Ilustramos a região de complementariedade dos nucleotídeos da 

sequência normal do RNAm do gene c-kit e o pareamento da sequencia do produto do exon 8. 

Observamos no códon 442 uma deleção de um G gerando uma mutação em homozigoze, 

como ilustrado nas figuras 108 e 109 a seguir. 

 

 

Figura 108 - Esquema das mudanças ocorridas no éxon 8 do gene c-kit, mostrando uma alteração no códon 442 

em homozigose (G → A), nos dois alelos do gene  

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
 

 

Figura 109 - Eletroferograma do sequenciameto do éxon 8 do gene c-kit, mostrando uma alteração em 

homozigose (G → A), no códon 442 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
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5.17.2.2 Análise dos exons 10-11 do gene c-kit 

 

 

Realizamos também análise mutacional na região que codifica os exons 10-11 do gene 

c-kit. O produto gerado pelo sequenciamento dos éxons 10-11, este produto tem uma parte do 

intron 9, 10 e 11, como ilustrado na figura 110. 

Através do programa BLAST de alinhamento de duas sequências foi realizado a 

comparação dos produtos sequenciados dos exons 10-11 com a sequência nucleotídica do 

RNA mensageiro deduzida do gene c-kit canino, a qual esta depositada no Gene Bank NCBI 

sob o número AF044249 e observamos o reconhecimento e alinhamento perfeito dos éxons 

10-11 na região do domínio transmembrana do gene c-kit, como ilustrado na figura 111.  

 

 

Figura 110 - A figura ilustra a região de reconhecimento do éxon 10 - 11 no gene c-kit o qual se alinhou 

perfeitamente na região do domínio transmembrana do gene 

 

 
AGTAGYSGTTTGGGTCAGGTGGTTGTCATGAAGCTCCACCCCTGCTAATACGTTGTAATTC 

CACATTCCCCTTTCATTTTAGAACAAATCCATCCCCACACCCTGTTCACACCTTTGCTG 

ATTGGCTTTGTGATCGCAGCTGGAATGATGTGCATTATCGTGATGATTCTTACCTACA 

AGTATCTACAGGTAATCATTCATTTGTTCTCTACCCTAAGTGCTATAATGATCGAAATGTT 

ATTCATTAAAAGATGATCTGTCTCTCTTTTCTCCCCCCACCAGAAACCCATGTATGAAGTA 

CAGTGGAAGGTTGTTGAGGAGATCAATGGAAACAATTATGTTTACATAGACCCAACAC 

AGCTTCCTTACGATCACAAATGGGAGTTTCCCAGAAACAGGCTGAGCTTTGGTCAGTA 

TGAAAYAGGGGCTTTCCATGTAACCTTTTTGTGTACGTGTAACAATGACTTTAGGGAACCC 

CATTAGCTTCCTTTGTTCTGTTCCAACTGAGACAATAAGTATTTTCTGTGAAGTTTCATCAY 

TTTTGATAGATTCCKCATAAAGCACCTTATAGAGAAATGTCCTTAGCGRATTTTKKYCCA 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina. 

A região em vermelho codifica para o exon 10 e 11 

 

 

Figura 111 – A figura ilustra a região de reconhecimento dos éxons 10 - 11 no gene c-kit o qual se alinhou 

perfeitamente na região do domínio transmembrana do gene 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 
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Na figura 112 - Ilustramos a região de complementariedade dos nucleotídeos da 

sequência normal do RNAm do gene c-kit e o pareamento da sequencia dos produtos dos 

exons 10-11. Aonde foi possível identificar no exon 10 a ausência de uma Guanina (G), 

Adenina (A) e troca de uma Adenina (A) por uma Timina (T), mas esta região não faz parte 

da região codificante do gene. Como ilustrado nas figuras 112. A figura 113 ilustra o 

alinhamento de uma sequencia normal do exon 11 do gene c-kit e a figura 114 o 

sequenciamento da região do códon 576 normal. Na figura 115 o pareamento da sequencia de 

nucleotídeos comparados com o RNA mensageiro do cão para o gene c-Kit. O esquema da 

figura 116 ilustra a alteração no códon 576 do éxon 11 do gene c-kit, onde houve a troca de 

uma citosina por uma timina, mas não altera o aminoácido produzido. A figura 117 ilustra o 

sequenciamento da região com a alteração.  

 

 

Figura 112 – A figura ilustra a região de reconhecimento do éxon 10 do gene c-kit o qual se alinhou 

perfeitamente na região do domínio transmembrana do gene c-kit pelo programa BLAST 

 

Query  1552  CTTTGCATTTAAAGAACAAATCCATCCCCACACCCTGTTCACACCTTTGCTGATTGGCTT 1611 

             |||| |||||  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  71    CTTT-CATTT-TAGAACAAATCCATCCCCACACCCTGTTCACACCTTTGCTGATTGGCTT  128 

 

Query  1612  TGTGATCGCAGCTGGAATGATGTGCATTATCGTGATGATTCTTACCTACAAGTATCTACA  671 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  129   TGTGATCGCAGCTGGAATGATGTGCATTATCGTGATGATTCTTACCTACAAGTATCTACA  188 

 

Query  1672  G  1672 

             | 

Sbjct  189   G  189 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina  
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Figura 113 – A figura ilustra a região de reconhecimento do éxon 11 no gene c-kit o qual se alinhou 

perfeitamente na região do domínio transmembrana do gene c-kit pelo programa BLAST 

 

Query  1670  CAGAAACCCATGTATGAAGTACAGTGGAAGGTTGTTGAGGAGATCAATGGAAACAATTAT 1729 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  280   CAGAAACCCATGTATGAAGTACAGTGGAAGGTTGTTGAGGAGATCAATGGAAACAATTAT  339 

 

Query  1730  GTTTACATAGACCCAACACAGCTTCCTTACGATCACAAATGGGAGTTTCCCAGAAACAGG  789 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  340   GTTTACATAGACCCAACACAGCTTCCTTACGATCACAAATGGGAGTTTCCCAGAAACAGG  399 

 

Query  1790  CTGAGCTTTGG  1800 

             ||||||||||| 

Sbjct  400   Sbjct  340   CTGAGCTTTGG  410 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina  

 

 

Figura 114 – Eletroferograma esta representando a sequencia normal do exon 11do gene c-kit na região do códon 576 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
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Figura 115 – A figura ilustra a região de reconhecimento do éxon 10 - 11 no gene c-kit o qual se alinhou perfeitamente na 

região do domínio transmembrana do gene apresentando alteração na leitura do códon 576 

 

Query        CAGAAACCCATGTATGAAGTACAGTGGAAGGTTGTTGAGGAGATCAATGGAAACAATTAT  1729 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  278   CAGAAACCCATGTATGAAGTACAGTGGAAGGTTGTTGAGGAGATCAATGGAAACAATTAT  337 

 

Query  1730  GTTTACATAGACCCAACACAGCTTCCTTACGATCACAAATGGGAGTTTCCCAGAAACAGG  789 

             ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  338   GTTTACATAGACCCAACACAGCTTCCTTAYGATCACAAATGGGAGTTTCCCAGAAACAGG  397 

 

Query  1790  CTGAGCTTTGG  1800 

             ||||||||||| 

Sbjct  398   CTGAGCTTTGG  408 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina  

 

 

Figura 116 – O esquema ilustra a região do códon 576 do éxon 11 do gene c-kit onde ocorreu uma troca de uma Citosina por 

uma Timina, mantendo o aminoácido tirosina 

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

      

 

  

Resultados 

 
Figura 117 – A figura ilustra a região do códon 576 do éxon 11 onde houve a troca de uma Citosina por uma 

Timina 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina  
 

 

5.17.2.3 Análise dos exons 17 do gene c-kit 

 

 

Realizamos também a análise mutacional da região que codifica o exon 17 do gene c-

kit. O produto gerado pelo sequenciamento do éxon 17 tem uma parte do intron 16 e intron 

17, como ilustrado na figura 118. 

Através do programa BLAST de alinhamento de duas sequências foi realizado a 

comparação dos produtos sequenciados do éxon 17 com a sequência nucleotídica do RNA 

mensageiro deduzida do gene c-kit canino, a qual esta depositada no Gene Bank NCBI sob o 

número AF044249 e observamos o reconhecimento e alinhamento perfeito do éxon 17 na 

região do domínio intracitoplasmático do gene c-kit, como ilustrado na figura 119 e 120.  

Na figura 121, ilustramos o eletroferograma normal para o exon 17. Não encontramos 

nenhuma alteração neste éxon, em todas as linhagens esta normal.  

 

 

Figura 118 – A figura ilustra a sequencia do produto de PCR e reconhecimento do éxon 17 no gene c-kit  

 

 
ATCATTCTTGAGAGTTTAATAAATGTAAATGGTTTTCTTTTTCTCTCCCACTCTCCTAATAG 

TGTATTCACAGAGACTTGGCTGCTAGAAATATCCTCCTTACTCATGGTCGAATCACAA 

AGATTTGTGATTTTGGTCTAGCCAGAGACATCAAGAATGATTCTAATTATGTGGTCAAA 

GGAAACGTGAGTACCCACTCTGCTTGACAGTCCAGTGAAGGATTTTAGTTTCAAGTTTTTC 

TAAGAATTGCTTTTTATGAGTTTCCTAATGCAAATCCTACCTTTGGATACCATGCA 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
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Figura 119 – A figura ilustra a região de pareamento e reconhecimento do éxon 17 no gene c-kit o qual se 

alinhou perfeitamente na região do domínio intracitoplasmático do gene 

 

 
Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

 

 

Figura 120 – A figura ilustra a região de pareamento e reconhecimento do éxon 17 no gene c-kit o qual se 

alinhou perfeitamente na região do domínio intracitoplasmático do gene 

 

Query  2387  TGTATTCACAGAGACTTGGCTGCTAGAAATATCCTCCTTACTCATGGTCGAATCACAAAG  2446 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  63    TGTATTCACAGAGACTTGGCTGCTAGAAATATCCTCCTTACTCATGGTCGAATCACAAAG  122 

 

Query  2447  ATTTGTGATTTTGGTCTAGCCAGAGACATCAAGAATGATTCTAATTATGTGGTCAAAGGA  2506 

             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  123   ATTTGTGATTTTGGTCTAGCCAGAGACATCAAGAATGATTCTAATTATGTGGTCAAAGGA  182 

 

Query  2507  AACG  2510 

             |||| 

Sbjct  183   AACG  186 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
 

 

Figura 121 – A figura ilustra o eletroferograma da sequencia normal do éxon 17 do gene c-kit  

 

 

Fonte: Fonseca, I. I. M. da (2013) 

Legenda: (A) nucleotideo Adenina; (T) nucleotídeo Timina; (C) nucleotideo Citosina; (G) nucleotideo Guanina 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

A ideia deste trabalho surgiu quando observamos resultados prévios de outros 

pesquisadores do nosso grupo em que foi observada uma redução da expressão da E-caderina 

em mastocitomas caninos in situ, pela imunoistoquímica e pelo PCR em tempo Real. Os 

resultados do PCR em Tempo Real não foram considerados relevantes por se tratar de um 

estudo em amostras de tecido, onde outras células estavam presentes e poderiam estar 

comprometendo os resultados reais da expressão da E-caderina pelos mastocitomas. 

Decidimos iniciar este estudo em amostras de mastocitoma emblocado em parafina a fim de 

identificar a localização e padrão de expressão destas proteínas para depois analisarmos sua 

expressão em mastócitos isolados. Para estudarmos a expressão gênica em mastócitos 

somente, sem a interferência das demais células do tecido conjuntivo, vasos, ou do sistema 

imunológico, planejamos realizar a cultura primária de mastócitos neoplásicos e estabelecer 

uma linhagem pura para cada graduação tumoral para depois realizarmos as análises de 

expressão. Estabelecemos com sucesso 10 linhagens de mastocitomas caninos, sendo 3 

linhagens do grau 1, cinco linhagens do grau 2 e duas linhagens do grau 3. 

Inúmeros marcadores moleculares têm auxiliado no diagnóstico e prognóstico de 

neoplasias em humanos e animais, após uma revisão na literatura observamos que parecia 

haver uma interação entre algumas vias de sinalização, em que receptores do tipo tirosina 

quinase estavam envolvidos na regulação de outras moléculas as quais tinham funções 

específicas na membrana celular. Um exemplo, o receptor tirosino quinase (c-Kit) o qual pode 

estar ligado a inúmeras alterações na proliferação tanto de mastócitos humanos levando a uma 

mastocitose sistêmica ou em cães levando ao mastocitoma. Resolvemos analisar o c-Kit, E-

caderina e cateninas, o PTEN, MMP-7, conexinas 32 e 43 tanto em mastocitomas ex-vivo 

como in vitro. Alguns dos marcadores por nós estudados estão descritos como exclusivos de 

células epiteliais, como a MMP-7 e o PTEN, por exemplo, mas mesmo assim resolvemos 

analisar sua expressão em mastócitos neoplásicos, que são células de origem mesenquimal.  

Nos últimos anos, a prevalência do câncer em cães tem aumentado, e representa uma 

das doenças mais graves dos animais domésticos e encontra-se entre as principais causas de 

morte (WITHROW, 2007). Os processos neoplásicos envolvendo mastócitos são 

relativamente incomuns na maioria das espécies, (COHEN et al., 1974; LONDON; SEGUIN, 

2003). Nos humanos a ocorrência é rara, no entanto, em cães o mastocitoma representa um 
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dos tumores mais comum na espécie (MACY, 1985; DE NARDI et al., 2002), representando 

20% dos tumores caninos cutâneos (COHEN et al., 1974; MACY, 1985; LONDON; 

SEGUIN, 2003). O exame histopatológico é o método de eleição para se identificar as 

características de uma neoplasia (MOTA; OLIVEIRA, 1999). De acordo com diversos 

autores, a graduação histopatológica do mastocitoma é considerada o fator mais importante no 

prognóstico e na avaliação do comportamento biológico desta neoplasia (FOX, 1998; 

HENDERSON; BREWER, 1998; LONDON; SEGUIN, 2003; THAMM; VAIL, 2007). 

No presente estudo a classificação histológica dos mastocitomas foi realizada de 

acordo com o grau de diferenciação e anaplasia celular, seguindo os critérios de Patnaik et al. 

(1984) e teve como objetivo avaliar o grau do mastocitoma e separá-los em três grupos 

experimentais distintos. Consultamos os prontuários dos animais dos casos selecionados para 

relato de seu histórico clinico. 

Analisamos 18 casos de mastocitomas, sendo seis casos de cada graduação (1, 2 e 3), 

para que fosse possível realizar a análise imunoistoquimica dos nove marcadores moleculares 

propostos neste estudo e comparar os resultados encontrados com a evolução clinica 

registrada nos prontuários. Este estudo foi realizado para se estabelecer o padrão e a 

intensidade das imunomarcações das proteínas dos diferentes marcadores moleculares em 

estudo e avaliar suas expressões in situ, correlacionando-as com os graus histológicos dos 

mastocitomas caninos. 

Após consultar o prontuário dos casos de mastocitomas selecionados do acervo do 

Serviço de Patologia Animal do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da USP, o histórico clínico das 18 amostras nos revelou que a raça 

Boxer foi a mais acometida sendo representada por 7 animais e correspondendo a (38,89%) 

dos cães, resultados similares foram encontrados por Costa-Casagrande (2010), em um estudo 

envolvendo 81 cães. Na literatura há relatos de uma predisposição hereditária para 

mastocitomas em animais originários dos Bulldogs. (O’KEEFE, 1990; SIMOES et al., 1994; 

LEMARIE et al., 1995; FOX, 1998; LONDON; SÉGUIN, 2003; MISDORP, 2004; COSTA 

et al., 2007; STREFEZZI, 2007).  

Um total de 7 raças de cães foram representadas neste estudo, a outra raça que 

apareceu em maior proporção foi o Golden Retriever com três animais correspondendo a 

16,67%, o Doberman, Dachshund, cães sem raça definida aparecem com dois animais de cada 

raça (11,11%), o Labrador e o Shar-pei com apenas um exemplar de cada (5,55%). Apesar 

dos cães da raça Boxer ser os mais acometidos pelo mastocitoma o prognostico para esses 



203 

     

 

  

Discussão 

animais é bom, pois estes tendem a desenvolver tumores de grau 1 e 2. (BOSTOCK et al., 

1973, THAMM; VAIL, 2001). Em nosso estudo foi possível observar esta distribuição, pois 

dos 7 animais da raça Boxer acometidos pelo mastocitoma, somente um era portador de um 

tumor de grau 3. Não encontramos, no nosso estudo, predisposição racial além do Boxer, 

devido ao reduzido número de animais de outras raças. Estes dados de prevalência racial 

devem, no entanto, ser interpretados com cautela, uma vez que desconhecemos a distribuição 

da população canina da cidade de São Paulo-Capital. 

Dos 18 animais foram extraídas 40 formações de localizações variadas, sendo que 

50% dos animais apresentando formação única os demais apresentaram múltiplas formações, 

esta incidência é muito maior que a descrita na literatura que é de 3 a 14% (MACY, 1985; 

O’KEEFE, 1990; SIMÕES et al., 1994). Observamos uma alta incidência de tumores 

múltiplos em cães da raça boxer, das 40 formações relatadas nos 18 cães, 23 estavam em cães 

da raça Boxer, alguns cães apresentavam 4, 5 e até 9 formações, estes três animais portadores 

de lesões múltiplas ainda estão vivos pois todas as formações neoplásicas eram de grau 1 ou 

2. Usou-se apenas um tumor por animal, apesar de 9 deles pertencerem a animais com 

tumores múltiplos. Esta percentagem de tumores múltiplos (50%) está acima dos limites 

descritos em outros estudos que é somente de 25% (TAMS; MACY, 1981a,b; McCAW et al., 

1997). 

A distribuição dos tumores quanto à sua localização anatômica foi a seguinte: O local 

mais comumente acometido foram os membros pélvicos (30%), seguidos pela região do tórax, 

(27,5%), abdômen lateral (17,5%), cabeça/pescoço (10%), pavilhão auricular (7,5%), bolsa 

escrotal (5%), digito (2,5%). Nossos dados diferem da literatura, pois as localizações mais 

frequentes descritas são tórax e períneo, seguidas pelas extremidades e cabeça e pescoço 

(O’KEEFE, 1990; FOX, 1998). A literatura descreve que tumores provenientes da região 

perineal, regiões do prepúcio e focinho são muitas vezes mais agressivos do que em outras 

regiões do corpo (CALVERT, 1984; THEILEN; MADEWELL, 1979).  

A alta incidência de mastocitomas nos membros pode ser explicada pelo fato de que  

são áreas de fácil acesso a ectoparasitas, assim como o contato com o solo, onde podem 

contaminar-se com poluentes ambientais ou agentes cancerígenos que podem desencadear 

uma dermatite grave e causar o desenvolvimento do mastocitomas. Além disso, a 

susceptibilidade aumenta em cães com o sistema imune comprometido ou animais mais 

velhos (MODIANO; BREEN, 2007).  
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Calvert (1984) realizou estudos em que camundongos foram expostos repetidamente a 

carcinógenos tópicos e desenvolveram o mastocitoma, e foi proposto que um processo similar 

possa explicar o surgimento de mastocitomas em áreas de dermatite crônica.  

Os resultados encontrados em nosso trabalho refletem uma pequena parcela das 

incidências deste tumor no hospital veterinário, pois foram gerados a partir de uma casuística 

muito pequena. 

Quanto à predisposição sexual relacionada à ocorrência do mastocitoma em cães, nos 

observamos uma maior susceptibilidade em cães machos (61,11%, 11/18), observações 

semelhantes foram apresentadas por outros autores (TAKAHASHI et al., 2000). 

Maior incidencia do mastocitomas foi observada em animais mais idosos, mas uma 

ampla faixa etaria foi acometida, resultados similares foram relatados por O’Keefe (1999). A 

idade média dos animais foi de 9,6, e variou entre seis e 13 anos de idade. Em nosso estudo, 

animais entre dez e treze anos (55,55%, 10/18) foram mais frequentemente acometidos, 

diferentemente dos intervalos observados por Macy (1985) e London e Seguin (2003) que foi 

entre 8 e 9 anos.  

Encontramos, em nosso estudo uma associação da localização das formações 

neoplásica com a ocorrência de óbito, pois em 9 animais que vieram a óbito em decorrência 

da neoplasia 14 formações foram retiradas, sendo que 11 delas se localizavam na região de 

membros e tronco (78,57%, 11/14), nossos achados corroboram com a literatura que cita 

maior malignidade dos tumores localizados nesta região (O'KEEFE, 1990; FOX, 1998), 

apesar de outros autores não observarem esta associação (CAHALANE et al., 2004). 

Analisamos também a distribuição dos mastocitomas em função dos linfonodos 

acometidos os quais foram observados durante o exame clínico. O tempo de evolução, 

intervalo para recidiva, óbito e o tempo de sobrevida também foram observados. As metástases 

para o linfonodo foram registrada em cinco animais, sendo estes portadores de Grau 2 e 3. 

Todos os cães com metástase evoluíram para o óbito. 

Houve recidiva em dois (33,33%, 2/6) animais acometidos por mastocitoma de Grau 1 

sendo observada a mesma incidência de recidiva (33,33%, 2/6) nos os animais portadores de 

mastocitoma de Grau 2, todos os animais portadores de mastocitoma de Grau 3 tiveram 

recidiva (100%, 6/6). O intervalo de recidiva para as três graduações variou de 1 - 10 meses. 

Todos os animais diagnosticados com mastocitoma de grau 3 vieram a óbito em 

decorrência do desenvolvimento do tumor. Não houve diferenças significativas entre os 

mastocitomas quanto à duração do crescimento do tumor. 
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Os animais portadores de tumores de Grau 1 não exibiram quaisquer diferenças em 

termos de desenvolvimento do tumor, progressão, recorrência e morte, quando comparados 

aos portadores de tumores de Grau 2. No entanto, quando comparamos os animais portadores 

de mastocitomas de Graus 1 e 2 com os portadores de mastocitomas de Grau 3 houve uma 

diferença significativa entre os grupos, pois os animais portadores de tumores de Grau 3 

apresentaram mau prognóstico. 

O tempo de sobrevida dos animais após a recidiva do tumor variou de dois a cinco 

meses, independentemente do grau tumoral. Os cães que morreram por outras causas não 

relacionadas aos mastocitomas foram considerados estatisticamente vivos, pois não morreram 

em decorrência da neoplasia. O tempo de sobrevida de cães com múltiplos tumores não foi 

significativamente diferente dos cães com mastocitomas solitários. No caso dos cães com 

diversos mastocitomas (isto é, sem metástases nem recorrência no local do tumor) cada tumor 

foi considerado como um evento separado, as análises posteriores foram realizadas apenas 

com um dos tumores. A análise estatística não apresentou diferença significativa entre o 

tempo de sobrevida dos animais acometidos pelos mastocitomas de Grau 1 ou 2. Porém, uma 

diferença significativa no tempo de sobrevida dos animais portadores de mastocitoma de Grau 

3 foi observada quando comparados aos portadores de mastocitomas de Grau 1 e 2. 

Os parâmetros histológicos podem sofrer influência de critérios individuais de cada 

patologista, pois, um mesmo tumor pode ser classificado em diferentes graus histológicos por 

diferentes patologistas. A maioria dos patologistas ao diagnosticarem os mastocitomas 

estabelece uma classificação intermediária ou até mesmo grau 3 (JÉROME et al., 1999), e se 

apoiam em exames complementares para iniciar o tratamento, e um dos métodos diagnósticos 

auxiliares tem sido a expressão de alguns marcadores de proliferação como o Ki67 e o 

receptor tirosina quinase, ambos pela técnica da imunoistoquímica. 

Investigamos os mastocitomas caninos usando uma série de marcadores moleculares, a 

avaliação da expressão destas proteínas pela imunoistoquímica poderá auxiliar e direcionar o 

diagnóstico desta neoplasia. Os marcadores estudados foram a E-caderina, β-catenina, ɑ-

catenina, p120-catenina, (complexo de adesão celular), MMP-7, PTEN tem papeis 

antagônicos sobre este complexo proteico, pois se PTEN esta ligado ao complexo E-

caderina/cateninas este se estabiliza, e quando a E-caderina sofrer a digestão pela MMP-7 este 

complexo de proteínas se desestabiliza e é dissociada, a ação do c-kit sobre as caderinas e 

cateninas esta na fosforilação desencadeada pelas quinases as quais são ativadas pela 

dimerização do c-Kit. Outros marcadores avaliados neste estudo foram às proteínas de junção 
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de comunicação tipo gap, as Conexinas 32 e 43, que, neste contexto, estão sob a ação do 

receptor c-Kit ou da manutenção do complexo de adesão E-caderina/cateninas. 

Em nosso estudo prospectivo, onde foram coletadas 18 formações de mastocitomas 

cutâneos caninos de dezoito animais, o diagnóstico de mastocitoma foi realizado por meio de 

citologia aspirativa ou biópsia. Estas amostras de mastocitoma foram submetidas ao protocolo 

de cultivo celular para se estabelecer uma linhagem de mastocitoma para cada fragmento 

tumoral (18 amostras). Após o estabelecimento dos cultivos celulares, nas linhagens 

realizamos a análise de expressão para vimentina e triptase a fim de caracterizar e comprovar 

que de fato as células em cultivo eram mastócitos.  

Realizamos também a análise pela imunocitoquimica e a imunofluorescencia nas 

células das linhagens tumorais estabelecidas dos tumores de mastocitoma canino, as seguintes 

proteínas foram avaliadas: Ecaderina, β-catenina, ɑ-catenina, p120-catenina, MMP-7, PTEN, 

Cx43, Cx32, c-kit, triptase. Para os mesmos marcadores realizamos o ensaio de 

imunofluorescencia com dupla marcação, para os anticorpos monoclonais descritos 

anteriormente usamos o anticorpo policlonal PTEN, e para os demais anticorpos policlonais 

usamos um anticorpo contra E-caderina que era monoclonal. Os resultados serão discutidos 

para ambas as técnicas e para cada molécula estudada.  

A imunoistoquímica é um método que tem auxiliado muito no diagnóstico dos 

mastocitomas, e hoje já esta sendo utilizada na rotina diagnóstica. É uma metodologia rápida 

e fácil de ser realizada, e pode ser utilizada em tecidos parafinados, congelados ou frescos 

(BARRA, 2006). Segundo Lui et al., (1997) para se utilizar esta metodologia alguns cuidados 

devem ser tomados, pois inúmeros fatores podem vir a interferir na sensibilidade e 

especificidade da técnica, como: a presença de ligações cruzadas dos anticorpos com outros 

epítopos. O método de quantificação das células marcadas também é muito importante, e faz 

muita diferença no resultado final (BERGMAN et al., 1996; BARRA, 2006).  

Com base nesses relatos, no presente trabalho, realizamos as análises dos marcadores 

in situ, adotando alguns critérios com o intuito de minimizar fatores intercorrentes, o primeiro 

foi à utilização de anticorpos monoclonais aonde poderíamos ter mais interferência e a 

segunda foi à contagem de aproximadamente 1000-1200 células neoplásicas com marcação 

positivas ou negativas sem considerar a intensidade da marcação, em mais ou menos 20 

campos aleatórios por corte. De acordo com Garcia et al. (1989) e Scott et al. (1991) a 

distinção entre células fortemente positivas e fracamente positivas durante a contagem pode 

ser subjetiva e induzir a erros na avaliação. Além destes cuidados citados anteriormente, 
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também foram adotados controles positivos e negativos, métodos de recuperação antigênica e 

bloqueio de reações inespecíficas visando à obtenção de reações fidedignas.  

Os resultados obtidos no presente estudo evidenciaram que os anticorpos monoclonais 

para a Ecaderina, β-catenina, ɑ-catenina, p120-catenina, foram sensíveis e específicos na 

detecção das respectivas proteínas em mastócitos tumorais de tecido cutâneo canino. Apesar 

de não serem espécie-específicos, estes anticorpos revelaram um padrão de imunoreatividade 

no tecido canino muito similar as encontradas em tecido humano. Os anticorpos policlonais 

como para a MMP-7, PTEN, Cx43, Cx32 e c-kit, também se mostraram sensíveis na detecção 

das respectivas proteínas nas amostras de mastocitoma canino. 

As E-caderinas, são moléculas de adesão celular dependentes de cálcio, desempenham 

papéis cruciais, não somente para a manutenção da integridade tecidual, mas também na 

regulação de muitos aspectos do comportamento celular (TAKEICHI, 1991). Estudos relatam 

expressão da E-caderinas, não apenas em células epiteliais, mas também em células derivadas 

da medula óssea, tais como células dendríticas, células de Langerhans e da eritropoiese em 

etapas definidas de maturação, e certas células T e linhagens de células T de linfoma de 

células (AIBA et al., 1995; ARMEANU et al., 1995; BÜHRING et al., 1996; CAUX et al., 

1996; MUNRO et al., 1996; TSUTSUI et al., 1996; KAWAMURA et al., 1998).  

A primeira descrição de que os mastócitos expressavam as proteínas do complexo de 

adesão E-caderina/catenina foi relatada por Tegoshi et al., no ano de 2000, sua pesquisa foi 

realizada em mastócitos normais derivados de medula óssea e do peritônio de camundongo, 

Tegoshi avaliou a localização e função das E-caderinas nestas células, conseguindo provar a 

existência do complexo de proteínas E-caderina/cateninas e sua localização na membrana 

destes mastócitos. Segundo Tegoshi  (2000), este complexo proteico pode estar envolvido na 

regulação de certos estágios de diferenciação dos mastócitos, como também nas interações 

célula-célula. Outro estudo envolvendo mastocitomas caninos foi realizado mais recentemente 

por Ramos e Miller (2011), onde a análise da expressão da E-caderina também foi realizada 

pelo método imunoistoquímico, este estudo envolveu tumores de células redondas, onde 

alguns mastocitomas caninos foram incluídos, porém, neste estudo a quantificação da 

expressão da E-caderina não foi realizada, e sua detecção foi tanto no citoplasma quanto na 

membrana dos mastócitos tumorais. Estudos realizados por outros autores demonstraram que 

os mastócitos humanos também expressam a E-caderina (NISHIDA et al., 2003; FLORIAN et 

al., 2006). 
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Nossos resultados para a expressão de E-caderinas e as proteínas citoplasmáticas 

associadas à caderina em mastócitos tumorais caninos, revelaram que os mastócitos tumorais 

caninos expressam a E-caderina, bem como as proteínas citoplasmáticas ɑ, β, e p120-catenina. 

Os mastocitomas caninos foram submetidos a uma imunomarcação com dois anticorpos 

monoclonais que reconhecem o epítopo da molécula de E-caderina humana e, ambos 

revelaram uma redução na expressão da E-caderina nos diferentes graus do mastocitomas. 

Sendo que o anticorpo E-caderina (clone HECD-1) revelou uma imunoreatividade para 

proteínas na membrana, citoplasma e núcleo nos mastócitos tumorais, porém, nas células do 

epitélio canino observamos somente marcação citoplasmática e nuclear. Este resultado nos 

surpreendeu, pois, nas células epiteliais humanas este anticorpo reconhece a proteína na 

membrana das células. Segundo Ronzitti et al. (2004), este anticorpo se liga no primeiro 

domínio da região extracelular da E-caderina. Quando comparamos as sequencias 

nucleotídicas do gene humano e do gene canino para a E-caderina existe uma homologia de 

83% entre estes genes, como ilustra a figura abaixo. Parece ser uma propriedade específica 

deste anticorpo, pois quando realizamos a análise utilizando o anticorpo E-caderina clone 

NCH-38, observamos a imunorreatividade na membrana das células epiteliais, mas não 

evidenciamos a marcação nuclear observada para este primeiro anticorpo. 

A análise das contagens das marcações para o anticorpo anti-E-caderina (clone 

HECD-1) revelaram diferença significativa quando comparamos os resultados obtidos para os 

tumores Grau 1 versus as obtidas para os de Grau 3, tanto as marcações citoplasmáticas 

quanto para as nucleares.  

Quando realizamos a reação de imunoistoquimica com o anticorpo contra a E-caderina 

humana (clone NCH-38), observamos marcação para as proteínas na membrana e citoplasma 

tanto para as células epiteliais caninas como para os mastócitos tumorais bem diferenciados, e 

não houve marcação nuclear quando utilizamos este anticorpo. O resultado das contagens das 

marcações citoplasmáticas para a E-caderina (clone NCH-38) nas três graduações tumorais 

revelou diferença estatisticamente significativa quando comparados os resultados obtidos para 

os tumores de Grau 1 versus os de Grau 3. A mesma diferença foi encontrada quando 

comparamos os resultados obtidos para os tumores de Grau 2 versus os de Grau 3. Os 

resultados obtidos pelos dois anticorpos revelam que as E-caderinas estão diferencialmente 

expressas nas células dos mastocitomas mais indiferenciados. As marcações revelaram uma 

localização subcelular da E-caderina nos mastocitomas. Existem poucos estudos relacionados 

à expressão da E-caderina nos mastocitomas caninos. Nossos resultados corroboram com os 
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achados do primeiro relato da expressão de E-caderina em mastocitomas caninos descrito por 

Mota et al. em 2005, (Dissertação de mestrado –Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da USP). Mota et al. (2005) que em seu estudo avaliou a expressão da E-caderina 

nos graus 2 e 3 dos mastocitomas, utilizando um outro anticorpo anti-Ecaderina observou 

resultados muitos similares aos encontrados neste estudo, ou seja uma diferença 

estatisticamente significativa na expressão da E-caderina nos mastocitoma de grau 3 quando 

comparados com as marcações obtidas nas amostras de grau 2. 

Em nosso estudo observamos marcações nucleares para E-caderina nos mastócitos 

tumorais. Achados similares foram encontrados por Chetty et al. (2008) em tumores 

endócrinos, onde observou que uma ausência de marcação na membrana celular e uma 

localização nuclear aberrante da expressão da E-caderina estava correlacionado com invasão 

das células tumorais. Outros autores também relatam que um frequente acúmulo nuclear da E-

caderina ocorre por alterações na via de sinalização WNT, em tumores de carcinoma 

escamoso de esôfago (SALAHSHOR et al., 2008). 

Os resultados da imunocitoquimica e imunofluorescencia, para a E-caderina nas 

linhagens celulares foram similares aos obtidos na imunoistoquimica nos mastocitomas 

caninos. A única diferença encontrada foi em relação à marcação nuclear da E-caderina, que 

nas linhagens celulares não foi observada. Visto que os resultados in situ revelam uma 

redução significativa das marcações nucleares para E-caderina nos mastocitomas de grau 3, 

deduzimos que a cultura celular é composta por uma população de células mais anaplasicas, 

que não necessitam mais da ação da E-caderina nuclear. Em estudos funcionais, Ferber et al. 

(2008) demonstraram que a E-caderina pode sim permear o núcleo da célula, quando ligada a 

molécula p120-catenina, quando a E-caderina é clivada pela enzima γ-secretase libera o 

fragmento C-terminal, os autores realizaram inúmeros experimentos e comprovaram que a E-

caderina permanecia ligada a p-120 catenina e ocorria a translocação de ambos para dentro do 

núcleo das células, onde atuam juntamente na repressão do repressor Kaizo, que é um 

repressor transcricional responsável por inibir a transcrição da matrilisina MMP-7, por se ligar 

especificamente em sua região promotora. Os resultados deste estudo revelam que, além de 

um papel na supressão tumoral a E-caderina pode atuar juntamente com a p120-catenina e 

auxiliar na digestão do estroma através da ação das metaloproteinases, como também inibir 

seu próprio retorno para a membrana celular, uma vez que também é alvo da ação desta 

enzima.  
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Outra possibilidade pode estar ocorrendo, pois segundo, Yanagisawa e Anastasiadis 

(2006), a p120-catenina pode de ligar a outras caderinas clássicas mesenquimais, (N-cadherin, 

R-cadherin, ou cadherin 11), gerando assim uma competição pela ligação a p120-catenina e 

consequentemente uma redução ou até a ausência da E-caderina no núcleo dos mastócitos. Se 

considerarmos o fato de que os mastócitos residentes na derme possam ter um comportamento 

similar às células epiteliais, possivelmente devem responder as mesmas vias de sinalização e 

mecanismos que coordenam uma célula epitelial. 

A disfunção da E-caderina tem sido implicada na invasão e carcinogenese em 

inúmeros tumores epiteliais. (SHIMOYAMA et al., 1992). A regulação negativa da função de 

E-caderina pode ocorrer por meio de vários mecanismos, incluindo mutações genéticas que 

frequentemente ocorrem em associação com a perda de heterozigosidade do alelo de tipo 

selvagem (BERX et al., 1998). Inúmeros estudos têm utilizado a análise imunoistoquímica 

para demostrar a perda ou a redução da E-caderina. A redução da expressão e a atividade a da 

E-caderina deve ser um dos mecanismos mais utilizados por células tumorais a fim de invadir 

os tecidos circundantes (HAJRA; FEARON, 2002). Mecanismos pelo qual as células 

tumorais podem diminuir a atividade da E-caderina, incluem a metilação do promotor, 

repressão transcricional, modificação pós-traduçional do complexo E-caderina/catenina.  

Um dos mecanismos que podem também ocorrer durante o desenvolvimento de 

neoplasias é a hipermetilação das ilhas de CpG; este processo de silenciamento de genes 

ocorre em células normais. A hipermetilação do promotor do gene da E-caderina foi 

observada em carcinomas humanos, incluindo os da mama, da próstata, bexiga, cólon e 

cânceres orais (GRAFF et al., 2000; NASS et al., 2000; CHANG et al., 2002; KANAZAWA 

et al., 2002; RIBEIRO-FILHO et al., 2002). 

No presente estudo realizamos a análise, pela imunoistoquimica da expressão da 

proteína β-catenina nos diferentes graus do mastocitoma canino. As imunomarcações para β-

catenina foram detectadas em alta densidade na membrana das células epiteliais caninas. A 

imunoreatividade para β-catenina foi localizada na membrana, citoplasma e núcleo das células 

dos mastocitomas caninos. A análise estatística das contagens citoplasmáticas e nucleares das 

imunomarcações para β-catenina nas três graduações do mastocitomas caninos revelou uma 

diferença significativa quando comparamos as marcações citoplasmáticas dos tumores Grau 3 

versus as marcações citoplasmáticas dos tumores de Grau 1, os tumores de grau 3 

apresentaram uma redução de sua marcação citoplasmática. Não houve diferença na contagem 

das marcações nucleares, pois todos os graus do mastocitoma apresentavam marcação nuclear 
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muito similar. Encontramos resultados similares quando utilizamos a imunocitoquimica e 

imunofluorescencia para a β-catenina nas células dos mastocitomas em cultivo. 

Até o momento não existem relatos de estudos da β-catenina em mastocitomas 

caninos, mas estudos realizados por Kajiguchi et al. (2008) em três linhagens de mastócitos 

HMC-1 e HMC-1.2 derivadas de paciente com mastocitose e a LAD 2 derivadas de um 

sarcoma de mastócitos, confirmaram a existência de uma interação entre a proteína c-Kit e a 

β-catenina. Os autores demonstraram a existência de uma interação física entre a β-catenina 

com a proteína c-Kit a que é responsável pela fosforilação da β-catenina. Entretanto a 

fosforilação da tirosina da β-catenina não é mediada pela sinalização PI3K/AKT e sim 

induzida diretamente pelo c-Kit ativo, pois, observaram que tanto o c-Kit quanto a β-catenina 

co-imunoprecipitavam juntos. Quando foi usado um siRNAs direcionado para o gene c-Kit e 

para a β-catenina, o grau de regulação negativa c-Kit foi semelhante ao grau de regulação 

negativa da β-catenina, tanto do gene alvo como de suas respectivas proteínas. O c-Kit ativo 

se liga a β-catenina e catalisa a fosforilação de tirosina, e uma inativação ou um silenciamento 

de c-Kit inibe a β-catenina e consequentemente a expressão dos genes alvo da em leucemia de 

mastócitos (MCL) (KAJIGUCHI et al., 2008).  

Em outros estudos usando células epiteliais, foi demonstrado um desequilíbrio no 

complexo de adesão E-caderina/cateninas, resultando no aumento da β-catenina livre no 

citoplasma, que quando não é encaminhada para o proteossoma, ocorre a sua translocação 

para o núcleo, onde se liga aos fatores de transcrição TCF/LET levando então a ativação 

inapropriada da expressão de inúmeros genes (NOLLET, 1999; MOON et al., 2004; IWAI et 

al., 2005; GAO et al., 2005; SCULLY et al., 2005). Consequentemente pode haver uma 

proliferação incontrolada das células. De acordo com Sato et al. (2002), a expressão 

citoplasmática e nuclear para β-catenina já é sinal agressividade para os canceres de língua, 

mesmo que esta proteína não apresente mutações. O acúmulo citoplasmático e nuclear da β-

catenina tem sido relatado no cancer colorretal, e uma quebra ou a perda da proteína APC, 

como também uma mutação no gene GSK-3β, ambos inibidores da β-catenina, podem ser 

mecanismos subjacentes críticos que desencadeiam a expressão de gene pró-proliferativos e 

genes de sobrevivência regulados pela β-catenina (BIENZ; CLEVERS, 2000; POLAKIS, 

2000). Apesar da sinalização β-catenina se encontrar aumentada em leucemia mielóide aguda 

e no mieloma múltiplo, não foi encontrada nenhuma mutação no gene APC ou β-catenina, 

(DERKSEN et al., 2004; SIMON et al., 2005). 
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Detectamos a marcação para a α-catenina pelo ensaio de imunoistoquimica e 

observamos a marcação desta proteína na membrana, citoplasma e núcleo das células dos 

mastocitomas. Porém, a maioria das marcações foi citoplasmática e nuclear. A análise 

estatística das contagens das imunomarcações citoplasmáticas e nucleares para as α-cateninas 

nas três graduações tumorais revelaram diferença significativa quando comparamos as 

marcações citoplasmáticas dos tumores Grau 3 versus as marcações citoplasmáticas dos 

tumores de Grau 1. As marcações nucleares não apresentaram resultados estatísticos 

significantes. 

Encontramos resultados similares quando analisamos as diferentes linhagens celulares 

de mastocitoma pela imunocitoquimica e imunofluorescencia usando o mesmo anticorpo para 

a α-catenina. Houve uma redução na marcação citoplasmática nas células dos tumores 

indiferenciados, e não foi observada marcação nuclear nas linhagens quando usamos a 

imunocitoquimica. Na imunofluorescencia observamos nas células dos mastocitomas de grau 

1 a imunomarcação para α-catenina na membrana de algumas células na região de contato 

célula-célula, como também marcação nuclear forte. Nas células dos tumores de grau 2 

observamos marcações pontuais fracas na membrana, citoplasma e ausência de marcação 

nuclear. Nas células dos tumores de grau 3 observamos marcações citoplasmáticas fracas e 

ausência de marcação nuclear para a α-catenina. Achados similares foram encontrados em 

tumores de células epiteliais onde os níveis reduzidos das proteínas E-caderina e α-catenina 

parece ser característica em diferentes canceres em humanos, incluindo tumores malignos do 

cólon, da mama, do fígado, do estômago, do esófago, da bexiga (MOLL et al., 1993; 

KADOWAKI et al., 1994; OCHIAI et al., 1994; SHIOZAKI et al., 1994; RIMM et al., 1995; 

SHIMAZUI et al., 1996; KOZYRAKI et al., 1996). A proporção de tais tumores que não 

conseguem expressar uma ou ambas as proteínas tem sido relatada superior ou igual a 80 %, e 

a perda de E-caderina ou α-catenina geralmente correlaciona-se com o grau de diferenciação 

do tumor e metastases (KADOWAKI et al., 1994; MATSUI et al., 1994; VERMEULEN et 

al., 1994). Matsui et al. (1994), demonstraram em seu estudo envolvendo canceres gástricos 

que o índice de metástase para os linfonodos era muito mais alto quando havia uma redução 

ou ausência das E-caderina e α-catenin simultaneamente, do que nos tumores que 

apresentavam a expressão preservada da E-caderina e ausência da α-catenina. 

A perda de α-catenina parece ser mais frequente, e também se correlaciona melhor 

com o nível de invasão do tumor e com o grau de diferenciação do que a perda de E-caderina. 

(KADOWAKI et al., 1994; MATSUI et al., 1994). Quando α-catenina foi artificialmente 
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reintroduzida em células de tumores de próstata, a adesão dependente da E-caderina foi 

restaurada e o fenótipo invasivo foi suprimido (EWING et al., 1995).  

A α-catenina parece funcionar como um supressor de tumor, semelhante a várias 

caderinas clássicas. A perda da ɑ-catenina não só compromete adesão intercelular, mas 

também leva a uma resposta alterada dos queratinócitos a diferentes fatores de crescimento, 

que ativam receptor tirosina quinase ligados na superfície de células epidérmicas, e 

consequentemente um crescimento descontrolado que pode levar ao desenvolvimento tumoral 

e metástases (KOBIELAK; FUCHS, 2004).  As mutações nulas na ɑ-catenina tem a 

capacidade não só perturbam as junções aderentes, mas também de ativar constitutivamente 

Ras-MAPK. Revelando os efeitos dramáticos da perda ɑ-catenina no epitélio da pele mais do 

que tem sido observado com a ativação das MAPK por oncogenes clássicos (KOBIELAK; 

FUCHS, 2004). 

Em nosso estudo, detectamos a expressão da p120-catenina por imunoistoquimica nos 

diferentes graus do mastocitoma canino, esta foi localizada no citoplasma e núcleo dos 

mastócitos tumorais. Realizamos a análise estatística das contagens das imunomarcações 

citoplasmáticas e nucleares para p120-catenina nas três graduações tumorais, os resultados 

revelaram uma diferença significativa quando comparamos as marcações citoplasmáticas dos 

tumores de Grau 3 versus as marcações citoplasmáticas dos tumores de Grau 1. As marcações 

nucleares não apresentaram resultados estatisticamente significativos. Uma vez que em todos 

os tumores foram observadas as mesmas proporções das marcações nucleares. 

Encontramos resultados similares em nosso estudo quando analisamos as diferentes 

linhagens celulares de mastocitoma pela imunocitoquimica e imunofluorescencia. A p120-

catenina foi localizada na membrana, citoplasma e núcleo das células das linhagens de 

mastocitomas bem diferenciados (Grau 1), foram observadas em algumas células marcações 

de membranas na região de junção célula-célula tanto pela imunocitoquimica quanto pela 

imunofluorescencia, mas a maioria das células tiveram uma marcação citoplasmática forte e 

difusa. Nas células das linhagens de mastocitomas indiferenciados (Grau 2), observamos 

marcação citoplasmática forte difusa, como também marcações citoplasmáticas puntiformes e 

todas as células tiveram marcação nuclear forte. Nas células das linhagens de mastocitomas 

indiferenciados (Grau 3) foi observado marcação citoplasmática media ou fraca e marcação 

nuclear forte. Como não existem estudos relacionados à expressão da p120-catenina em 

mastócitomas caninos, então recorremos aos resultados encontrados e descritos em tumores 

de células epiteliais para justificar nossos achados. Segundo a literatura a p120-catenina se 



214 

     

 

  

Discussão 

liga a cauda citoplasmática da E-caderina em células epiteliais, e está localizada no 

citoplasma e na superfície interna da membrana plasmática, que em conjunto com E-caderina 

funciona como parte da conexão aderente, um complexo do citoesqueleto especializado que 

regula a adesão célula-célula (REYNOLDS et al., 1994; REYNOLDS et al., 1996). Estudos 

demonstram que qualquer evento que perturbe o vinculo entre a E-caderina-p120-catenina 

pode levar a uma translocação nuclear da p120-catenina e afetar o comportamento biológico 

das células (VAN HENGEL et al.,  1999; ROCZNIAK-FERGUSON; REYNOLDS, 2003). 

Inúmeros relatos de alterações ou em reguladores citoplasmáticos das E-caderinas ou em uma 

das cateninas, foram implicados como tendo um papel central neste processo, a p120-catenina 

é frequentemente alterada e/ou perdida em tumores do cólon, bexiga, estômago, mama, 

próstata, pulmão, pâncreas (ANASTASIADIS; REYNOLDS, 2000; REYNOLDS et al., 

2004b). A p120-catenina atua como um modulado molecular que dinamicamente controla a 

manutenção e dissociação do complexo de adesão E-caderina/cateninas, deste modo quando 

p120-catenina esta ligado ao complexo mantém caderina na superfície da célula, e a 

dissociação p120-catenina promove a internalização da E-caderina (REYNOLDS; 

ROCZNIAK-FERGUSON, 2004a). 

Inúmeros mecanismos podem promover a dissociação da p120-catenina do complexo 

caderina/cateninas, e um dos mais frequentes é a concorrência de outras proteínas pela ligação 

na região de domínio justamembrana (JMD) da E-caderina. Por exemplo, Src se associa nesta 

região e promove ligação da ubiquitina ligase Hakai fosforilando assim uma tirosina no 

domínio justamembrana da E-caderina levando a ubiquitinação e sua internalização (FUJITA 

et al., 2002). Presenilin-1 também concorre com p120 pela ligação ao domínio justamembrana 

da E-caderina, podendo iniciar uma rotatividade da E-caderina através de um mecanismo 

proteolítico (BAKI et al., 2001). Outro mecanismo pode ocorrer pela ação das kinesins que 

indiretamente mediam as interações da p120-catenina com os microtubulos. Kinesins são 

tipicamente proteínas motoras envolvidas, entre outras coisas, o transporte de proteínas e 

organelas em microtúbulos (SCHLIWA; WOEHLKE, 2003). Em resumo, o vaivém núcleo-

citoplasma da p120-catenina é regulado por mecanismos intrínsecos e extrínsecos, que juntos, 

determinam a extensão de sua localização nuclear. (ROCZNIAK-FERGUSON; REYNOLDS, 

2003). Em células deficientes de E-caderina observa-se um aumento da p120-catenina nuclear 

(VAN HENGEL et al., 1999). 

A p120-catenina parece contribuir para a invasão e a progressão dos tumores de várias 

maneiras independentes através (a) p120-catenina induz invasão por associação com caderina 
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mesenquimais (N-cadherin, R-cadherin, e cadherin 11), (YANAGISAWA; ANASTASIADIS, 

2006), (b) p120-catenina citoplasmática não consegue manter o controle das Rho-GTPases 

(ANASTASIADIS, 2007), e (c) expressão de genes dependentes da liberação da repressão 

exercida pela p120-catenina, os quais são mediados por Kaiso (KELLY et al., 2004). A 

redução da expressão da p120-catenina em tumores metastáticos é relativamente alta e está 

associada a uma co-regulação para baixo de todos os membros do complexo E-caderina 

/cateninas (KALLAKURY et al., 2001). A perda de p120-catenina parece ser um evento 

precoce na a progressão do tumor, possivelmente anterior à perda de E-caderina, sugerindo 

que a p120 tem um papel como um "modulador duplo" em diferentes tipos de células 

(ANASTASIADIS; REYNOLDS, 2000; THORESON; REYNOLDS, 2002). 

Como não existem estudos relacionados à expressão da p120-catenina em 

mastócitomas caninos, e diante dos resultados por nós obtidos, postulamos que os mesmos 

eventos envolvendo o complexo E-caderina/catenina descritos na literatura para tumores de 

células epiteliais, possam ser responsáveis pela evolução e desenvolvimento dos 

mastocitomas caninos. Levando a uma desestabilização destas junções de adesão favorecem 

assim a migração, proliferação e metastases dos mastócitos tumorais caninos. 

Detectamos a marcação para a MMP-7 nos tecidos tumorais dos mastocitomas 

cutâneos caninos usando imunoistoquimica. Constatamos marcação forte na região membrana 

proximal em algumas células neoplásicas. No entanto, a prevalência das imunomarcações 

para a MMP-7 nas amostras tumorais de mastócitos bem diferenciados (Grau 1) foram 

citoplasmáticas fortes e difusas juntamente com as nucleares, já para os tumores de grau 

intermediário de diferenciação (Grau 2) foram detectadas raras marcações nucleares e as 

marcações citoplasmáticas eram de intensidade média com um predomínio na região 

membrana proximal. Nos tumores indiferenciados (Grau 3) foram detectadas 

imunomarcações citoplasmáticas mais fracas e raras marcações nucleares em algumas porções 

do tumor quando comparados com os tumores bem diferenciados. 

A análise comparativa das marcações para a proteína MMP-7 nas três graduações 

tumorais nos mostrou que tanto as marcações citoplasmáticas quanto as nucleares 

apresentaram diferenças estatísticas significativas. Para a imunomarcação citoplasmática a 

diferença foi altamente significativa quando comparada a mastocitomas de Grau 1, e para a 

imunomarcação nuclear a diferença foi também altamente significativa (p < 0,0005) em 

comparação com mastocitomas de Grau 1. 
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Achados similares foram encontrados quando realizamos a análise imunocitoquimica e 

imunofluorescencia para a MMP-7, nas linhagens tumorais estabelecidas dos mastocitomas 

caninos. Na imunocitoquimica a MMP-7 foi localizada na membrana e citoplasma das células 

da linhagem dos mastocitomas bem diferenciados (Grau 1). As células dos tumores graduados 

como intermediários (Grau 2) tiveram marcação citoplasmática forte na região perinuclear. 

Houve redução na marcação citoplasmática nas células dos tumores indiferenciados (Grau 3). 

Houve semelhança destes achados com aqueles obtidos na imunoistoquímica. 

Na imunofluorescencia a MMP-7 revelou um predomínio de imunomarcação nuclear 

nas células da linhagem MCF10A. Nas células das linhagens de mastocitomas de grau 1 uma 

imunomarcação forte e puntiforme no citoplasma e núcleo, nas células das linhagens dos 

tumores graduados como 2 e 3 observamos uma redução da imunomarcação citoplasmática e 

nuclear para a MMP-7. Somos os primeiros a realizar um estudo e relatar a expressão da 

MMP-7 em mastócitos tumorais caninos. Tais dados são similares aos reportados por Brabletz 

et al. (1999) que em seu estudo com tumores de células epiteliais observaram uma super 

expressão da MMP-7 em decorrência da redução da E-caderina/cateninas. Segundo o autor a 

expressão da MMP-7 é induzida por fatores de crescimento célula-célula e célula-matriz. O 

seu gene é induzível por estímulos extracelulares que ativam um fator de transcrição 

dimérico, o complexo ativador de proteína 1 (AP-1), que vai se ligar ao promotor de MMPs 

no núcleo celular e ativar a sua transcrição. Por outro lado, alguns autores têm sugerido que a 

β-catenina é um importante fator regulador na super expressão da MMP-7. Além disso, a 

ativação das MMP-7 pode envolver uma reação em cascata, visto que as atividades das MMPs 

interferem umas com as outras, através da ativação de proenzimas. A MMP-7 tem uma ampla 

atividade proteolítica, degradando vários componentes da membrana extracelular, entre eles 

os proteoglicanos, laminina, elastina, caseína, fibronectina e o colágeno tipo IV (WILSON et 

al., 1996; ICHIKAWA et al., 1998; MASAKI et al., 2001; YANAGISAWA et al., 2005). A 

degradação do colágeno tipo IV, em particular, torna a MMP-7 um importante fator de 

metástase, uma vez que o colágeno tipo IV é o maior componente da membrana basal. A 

atividade das MMPs é regulada por expressão gênica, por ativação da pró-enzima, por 

inativação da enzima ativa e por inibidores tissulares específicos. As MMPs ampliam o 

processo de invasão tumoral, não somente por meio da degradação das proteínas da matriz 

extracelular, bem como pela ativação das cascatas que promovem a motilidade e a 

solubilização de fatores de crescimento ligados à matriz extracelular (STAMENKOVIC, 
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2003). A MMP-7 cliva as E-caderinas e rompe as junções aderentes, promovendo um fenótipo 

migratório (GUMBINER; SIMONS, 1987; HARREL et al., 2005;) 

Estudos realizados por Noë et al. (2001) identificaram a matrilisina (MMP-7) e 

demonstraram que esta enzima era capaz de clivar a região justamembranar da E-caderina, 

gerando dois fragmentos um fragmento do ectodomínio de 80kDa e outro intracelular de 40 

kDa. Outros autores sugerem que ambos os fragmentos extracelulares e intra da E-caderina 

participam na sinalização diretamente através da ativação de receptores ErbB (NAJY et al., 

2008) e da atividade nuclear do complexo p120/Kaiso (FERBER et al., 2008), 

respectivamente. Assim mudanças adicionais na capacidade migratória é um resultado 

predominante da clivagem da E-caderina pela MMP7, como a perda de inibição por contato, e 

o aumento na proliferação indica que a clivagem da E-caderina pela MMP7 pode regular o 

potencial de crescimento de células não transformadas. É possível que uma expressão 

aberrante de MMP7 seja o resultado de um programa de iniciação celular que promove a 

proliferação epitelial e migração, e que o processamento da E-caderina pela MMP7 seja o 

programa molecular efetor. (LYNCH et al., 2010). 

A MMP-7 é uma das metaloproteinases de matriz que tem um papel crítico na invasão 

tumoral e na remodelagem da matriz extracelular no câncer. Muito embora, nenhuma 

metaloproteinase sozinha ou mesmo suas associações possam justificar o processo de 

desorganização pluricelular, que culmina com uma transcrição de mRNA, levando à 

transformação maligna de uma célula. (JUCÁ et al., 2008). 

Detectamos pela imunoistoquimica a marcação para o PTEN nos células do 

mastocitomas caninos. O PTEN foi detectado na membrana de algumas células de tumores 

bem diferenciados (Grau 1), mas o predomínio das marcações foram citoplasmáticas e 

nucleares. Nos tumores de grau 2 e 3 observamos uma redução na intensidade das marcações 

citoplasmáticas e nucleares. A análise comparativa da marcação para a proteína PTEN nas 

três graduações tumorais não mostrou diferença significativa tanto as marcações 

citoplasmáticas quanto para as nucleares. Entretanto, uma tendência de redução foi observada 

para ambas as marcações.  

Quando analisamos as diferentes linhagens celulares de mastocitoma pela 

imunocitoquimica e imunofluorescencia, encontramos resultados similares para a expressão 

do PTEN. Pela imunocitoquimica o PTEN foi detectado nas células das linhagens de 

mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) como marcações na membrana na região de junção 

célula-célula fracas, mas a maioria das células tiveram uma marcação citoplasmática média na 
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região perinuclear, para os tumores graduados como intermediários (Grau 2) foi observada 

marcação citoplasmática forte difusa, em algumas células com marcações nucleares e para os 

tumores graduados como indiferenciados (Grau 3) foi observada marcação citoplasmática 

média e difusa juntamente com a marcação nuclear. Pela imunofluorescencia observamos 

uma marcação nuclear e citoplasmática forte nas células dos tumores de grau 1, e uma 

redução da marcação citoplasmática nas células dos tumores de graus 2 e 3. Nossos achados 

corroboram com os descritos por autores que estudaram a expressão do PTEN pela 

imunoistoquimica em tumores de células epiteliais, onde a existência de marcação nuclear 

para o PTEN foi relatada em inúmeros tipos celulares, incluindo neurónios primários e células 

endoteliais (SANO et al., 1999), células mioepiteliais de ductos mamários normais (PERREN 

et al., 1999), em células foliculares normais da tireóide (GIMM et al., 2000). Em geral, uma 

forte coloração nuclear do PTEN tem sido observada em células normais quando comparadas 

com células tumorais (GERICKE et al., 2006), e chegaram a pensar que a expressão do PTEN 

estava correlacionada diretamente com a diferenciação celular (SEMBA et al., 2009). 

Segundo estudos realizados Ginn-Pease e Eng (2003); o aumento dos níveis nucleares de 

PTEN ocorre na fase G0 - G1 e uma diminuição dos níveis nucleares de PTEN ocorrem na 

fase S, indicando que PTEN nuclear esta envolvido como um modulador do ciclo. Outros 

autores relatam que o aumento do PTEN no núcleo de exerce uma atividade supressora 

enquanto que a redução esta correlacionada com o aumento da progressão tumoral. (GIMM et 

al., 2000; WHITEMAN et al., 2002; TACHIBANA et el., 2002; ZHOU et al., 2002). 

Existe uma comunicação cruzada entre a proteína E-caderina e o PTEN, pois a 

proteína PTEN estabiliza a E-caderina nas junções aderentes (KOTELEVETS e cols., 2001).  

Kotelevets et al., em 2005, propôs a existência de um complexo de um conjunto de 

que denominou de signalossome, o qual seria composto pelas proteinas MAGI, E-caderina, α-

catenina e β-catenina , PTEN e PI3K. Sua teoria foi comprovada por meio de estudo 

envolvendo imunoprecipitação de proteínas. Quando o PTEN faz parte deste complexo de 

proteínas se estabiliza e esta protegido da degradação, aumentando assim, a sua presença no 

citosol sem afetar os níveis de mRNA (SUBAUSTE et al., 2005; HU et al., 2007).  

Estudos sugerem que a β-catenina regula negativamente a transcrição PTEN através 

do bloqueio do gene de resposta de crescimento precoce 1 ( Egr1 ), (LAU et al., 2011). Foi 

demonstrado que Egr1 ativa a transcrição de PTEN diretamente por sua ligação no promotor 

do PTEN (VIROLLE et al., 2011). 
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Quando o PTEN está presente no complexo de junções aderente, estabiliza o 

signalossome a incluindo a E- caderina e MAGI, sequestrando a β-catenina na membrana 

plasmática. Assim, a β-catenina não pode ser translocada para o núcleo e consequentemente 

inibir a transcrição Egr1, ocorrendo então uma transcrição continua da proteína PTEN. Além 

disso, quando ligada ao signalossome a proteína PTEN fica protegida da degradação 

proteossomal, resultando em níveis sustentados desta proteína PTEN no citosol, regulando 

negativamente a via PI3K/AKT, (LAU et al., 2011). 

A perda de expressão de E- caderina no câncer provoca perturbações no signalossome, 

libertando assim a proteína MAGI, a β-catenina e o PTEN. O efeito líquido disso é a 

degradação proteossomal de PTEN e através da transcrição de inúmeros genes pela β - 

catenina que é translocada para o núcleo ocorre à inibição de PTEN, (LAU et al., 2011). 

Estudos realizados por Li et al. (2004) em carcinomas gástricos demonstraram que a 

redução na expressão da E-caderina e do PTEN estão relacionados com invasão e metástases 

e a um pobre prognóstico. Inúmeros estudos têm demonstrado que o PTEN interage com 

ambas as proteínas E-caderina e com a guanilato-quinase invertida associada à membrana 

(MAGI-2), para inibir a migração e proliferação celular (WU et al., 2000; TOLKACHEVA et 

al., 2001; SUBAUSTE et al., 2005; HU, et al., 2007). A afinidade do PTEN por MAGI-2 

aumenta quando PTEN é fosforilado na posição Thr-382/383. (TOLKACHEVA et al., 2001). 

Estudos em células MCF-7 demonstraram que o PTEN nuclear regula negativamente a 

fosforilação de p44/42 e ciclina D1 e induz parada do ciclo celular em G1, enquanto o PTEN 

citoplasmático regula para baixo a fosforilação do Akt e superregula a expressão do p27 e 

induzindo a apoptose celular. Desta maneira o particionamento do PTEN nucleo/citoplasma 

regula diferencialmente o ciclo celular e apoptose. (WAITE et al., 2002). A translocação 

nuclear da proteína PTEN é mediada por difusão passiva, segundo estudos realizados por Liu 

et al. (2005).  

Em adenocarcinoma colorretal foi demonstrada uma diminuição gradual na expressão 

nuclear do PTEN, comparando sua expressão em células normais e em etapas posteriores de 

progressão e metástase. O que sugere um papel importante para PTEN na carcinogênese. 

Além disso, a perda da expressão de PTEN nuclear é um marcador de prognóstico clínico em 

pacientes com estágio II de câncer colorretal (JANG et al., 2010). 

Outros estudos utilizando a linhagem de células MCF7 descobriram que PTEN 

nuclear é necessário para a parada do ciclo celular e que o PTEN citoplasmático é necessário 

para a indução a apoptose (CHUNG; ENG, 2005). Estes estudos e outros indicam que o 
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aumento da translocação nuclear de PTEN está associado com atividade supressora de tumor 

e a depleção nuclear do PTEN se correlaciona com o aumento da progressão tumoral (GIMM 

et al., 2000; WHITEMAN et al., 2002; TACHIBANA et el., 2002; ZHOU et al., 2002).  

Os mecanismos de importação nuclear do PTEN podem envolver modificações pós-

translacionais do PTEN. Por exemplo, resultados de poliubiquitinação levam a degradação de 

PTEN, enquanto que a monoubiquitinação do PTEN leva a translocação nuclear (TROTMAN 

et al., 2007). A fosforilação também é outra modificação pós-traducional que ocorre com o 

PTEN. O domínio C-terminal de PTEN possui importantes sítios de fosforilação (Ser-380, 

Thr-382/383, Ser-385), que estão envolvidos na regulação da estabilidade do PTEN, atividade 

e localização (SHENG et al., 1996; TORRES; PULIDO, 2001; CHANG et al., 2008). A 

fosforilação de PTEN na Ser-380 é regulada durante o estresse oxidativo e está associada com 

o acúmulo de PTEN nuclear (CHANG et al., 2008). 

Detectamos pela imunoistoquimica a proteína c-Kit nos mastocitomas caninos. 

Seguimos a classificação de Kiupel et al. (2004), para descrever as marcações encontradas nos 

diferentes graus do mastocitoma. O padrão expressão KIT-I em 4 tumores, KIT-II em 8 

tumores, KIT-III em 6 tumores. As amostras tumorais que expressavam KIT-I, três 

pertenciam ao grau 1 do histopatológico, e um pertencia ao grau 2. As amostras que 

expressavam KIT-II, dois estavam incluídos nas amostras classificadas como grau 1, e seis 

pertenciam as classificadas como grau 2. Enquanto que as amostras que expressavam KIT-III 

todas pertenciam ao grau 3.  

Quanto aos animais que apresentaram óbito relacionado ao tumor, dos quatro animais 

que demonstraram padrão KIT-I nenhum evoluiu a óbito relacionado ao tumor, enquanto dois 

dos que mostraram padrão KIT-II vieram a óbito. O óbito relacionado ao mastocitoma 

ocorreu em todos os pacientes com padrão de marcação KIT-III.  

Resultados similares foram encontrados para a marcação do c-Kit nas células das 

linhagens tumorais dos mastocitomas cutâneos caninos pela imunocitoquímica e 

imunofluorescencia. Nós detectamos a proteína c-kit na membrana de algumas células das 

linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) na região de junção célula-célula, mas 

a maioria das células tiveram uma marcação citoplasmática forte e difusa marcações iguais ao 

tumores de grau 2, foi observado marcação forte por todo citoplasma e uma marcação nuclear 

forte em algumas células para os de grau 3. Pela imunofluorescencia as células dos tumores 

de grau 1 e 2 tiveram a mesma intensidade mas marcações citoplasmáticas e nucleares, nas 

células dos tumores de grau 3 houve uma redução da marcação citoplasmática e aumento da 
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marcação nuclear nestes tumores. Correlacionando nossos resultados para as marcações do c-

Kit e da β-catenina foi possível observar que nos graus mais agressivos do mastocitoma com 

padrão de marcação KIT-III temos um aumento de β-catenina nuclear. Nossos achados 

corroboram com os encontrados por Webster et al. (2006a), o qual descreve que a localização 

aberrantes da proteína c-Kit em mastocitomas caninos está associado a um pior prognóstico, 

quando comparados com os mastocitomas que têm localização perimembranar normal da 

proteína. 

Embora ITD (internal tandem duplication) mutações no c-kit e a localização aberrante 

da proteína c-Kit têm sido bem caracterizadas em mastocitomas cutâneos caninos (LONDON 

et al., 1999; MA et al., 1999; DOWNING et al., 2002; ZEMKE et al., 2002; PRYER et al., 

2003; JONES, et al., 2004; WEBSTER et al., 2006b), pouco se sabe sobre as consequências a 

jusante destes mutações no nível celular. Todas as mutações do tipo ITD no gene c-KIT, que 

foram caracterizadas até o momento produz uma ativação constitutiva da proteína c-KIT, na 

ausência de ligante (LONDON et al., 1999; MA et al., 1999; PRYER et al., 2003) e também 

tem sido associada com regulação de fosforilação de quinases a jusante por sinais 

extracelulares (PRYER et al., 2003). 

A ligação de SCF ao c-Kit induz a uma homodimerização do receptor e uma 

autofosforilação nos resíduos de tirosina Y568 e Y570, no domínio justamembranar 

(BLECHMAN et al., 1993). Estes resíduos de atuam como locais de ancoragem para 

moléculas de sinalização que contém o domínio Src homologia 2 (SH2) tais como e Janus 

quinase (JAK), transdutor de sinal e ativador de transcrição (STAT), Src quinase, proteína 

ativada por mitógeno (MAP) quinase e o domínio fosfatidilinositol-3 (PI3) quinase (MOL et 

al., 2003). 

O c-Kit é expresso nos melanócitos, mastócitos, células estaminais hematopoiéticas, 

células germinativas e células intersticiais de Cajal (LENNARTSSON et al., 2005). Uma 

fosforilação constitutiva da proteína c-Kit independente do ligante, pode ocorrer por mutações 

pontuais no gene c-Kit, que leva a um ganho-de-função, este evento têm sido descritos em 

diversas doenças neoplásicas, incluindo leucemia de mastócitos (MCL), mastocitose sistémica 

e tumores estromais gastrointestinais (MORIYAMA et al., 1996; AKIN; METCALFE, et al., 

2004). O imatinib é um inibidor tirosina quinase amplamente usado no tratamento de 

mastocitoses ou sarcoma de mastócitos (MA et al., 2002; AKIN et al., 2003; VERWEIJ et al., 

2004). No entanto, o imatinib não inibe as células que apresentam a mutação D816V, a 

mutação mais comum de ganho-de-função, em mastocitose sistémica (FROST et al., 2002; MA 
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et al., 2002; AKIN et al., 2003). Outros autores demonstraram que o inibidor de tirosina-

quinase PKC 412 consegue inibir a ativação D816V KIT in vivo e in vitro (GOTLIB et al., 

2005; GLEIXNER et al., 2006).  

Detectamos a marcação da proteína Cx32 usando a imunocitoquímica e 

imunofluorescencia, nas células das linhagens de mastocitomas canino. Nas células de 

mastocitomas bem diferenciados (Grau 1) a Cx32 foi localizada dispersa no citoplasma. Para 

os tumores graduados como intermediários (Grau 2) foi observado marcação citoplasmática 

forte na região perinuclear, e para os tumores graduados como indiferenciados (Grau 3) foi 

observado uma redução no número e na intensidade das marcação citoplasmáticas. 

Observamos imunomarcação forte e puntiforme no citoplasma e núcleo para a Cx32 

nas células das linhagens de mastocitomas de grau 1, observamos uma redução da 

imunomarcação citoplasmática e nuclear para a Cx32, mas algumas marcações de membrana 

foram vistas nas células das linhagens dos tumores graduados como 2, ausência de marcação 

citoplasmática e aumento das marcações nucleares para a Cx32 nas linhagens de tumores de 

grau 3. O primeiro relato de que mastócitos expressão Cx32 foi descrito por Vliagoftis et al. 

(1999) em seu estudo com mastócitos murinos. Até o momento não existem relatos de estudos 

da expressão da Cx32 em mastocitomas caninos. Em estudos envolvendo carcinoma 

epidermóide humano, Chakraborty et al. (2010), observaram que a E-caderina regula 

diferencialmente a montagem da Conexin43 e Conexin32 em junções de comunicação do tipo 

gap, foi e demonstrado que a Cx32 não conseguiu montar as junções de comunicação tanto 

em células nulas de E-caderina quanto em células expressando E-caderina. Além disso a Cx32 

aparece em forma de agregados intracelulares de tamanhos variáveis, tanto em células 

negativas quanto nas positivas para E-caderina. Concluem que a expressão da E-caderina 

sozinha não é suficiente para induzir a montagem de Cx32 em junções de comunicação do 

tipo gap de novo. Outros estudos em modelos de camundongos com tumores intestinais 

(contendo uma mutação no gene APC - polipose adenomatosa coli) observaram que havia 

uma redução das junções comunicantes mediada pela Cx32 em células Paneth do intestino e 

em contraste o aumento dos níveis da Cx43 em componentes do estroma de adenomas 

intestinais (HUSOY et al., 2004). A proteína APC pode desempenhar um papel na regulação 

da expressão de Cx32 no intestino, possivelmente por meio do controle dos níveis e atividade 

da β-catenina. É também é possível que a deficiência de APC permita o aumento da 

proliferação celular e aumento da frequência de mutações, resultando em perda da função 

expressão Cx32 e das junções de comunicações do tipo gap (KING; BERTRAM, 2005). 
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Detectamos a marcação da proteína Cx43 usando a imunocitoquímica e 

imunofluorescencia, nas células das linhagens de mastocitomas canino. Utilizando a 

imunocitoquimica, a marcação da Cx43 nas linhagens de mastocitomas bem diferenciados 

(Grau 1) foi visualizada como pontos na membrana, além de uma marcação forte e puntiforme 

dispersa por todo citoplasma nas células dos tumores graduados como intermediários (Grau 

2), e marcação citoplasmática forte difusa concentrada na região próxima do núcleo. Com 

relação aos tumores graduados como indiferenciados (Grau 3) foi observado uma redução no 

número das marcações citoplasmáticas as quais se apresentaram dispersas por todo 

citoplasma. Na imunofluorescencia observamos a imunomarcação na membrana na região de 

contato célula-célula juntamente com a marcação nuclear e citoplasmática forte para a Cx43 

nas células das linhagens de mastocitomas de grau 1 e 2. Nas células provenientes dos 

tumores graduados como 3, houve uma redução na intensidade das imunomarcações nucleares 

e um aumento das marcações citoplasmáticas que se apresentaram puntiformes. Além disso, 

foram vistas algumas marcações de membrana na região de contato célula-célula. 

Em seus estudos Chakraborty et al. (2010), demonstraram que a Cx43 consegue 

montar junções de comunicação tanto em células nulas de E-caderina quanto em células 

expressando E-caderina. Por outro lado, em células expressando a E-caderina a comunicação 

via Cx43 foi mais intensa, mas, a expressão da caderina teve pouco efeito sobre a 

comunicação juncional. Portanto, segundo este estudo a Cx43 é capaz de montar as junções 

de comunicação na ausência de E-caderina. A adesão célula-célula mediada pela E-caderina 

facilita a montagem e crescimento de juncões de comunicação compostas de Cx43. Inúmeros 

autores estudaram o evento de contato célula-célula mediados pelo complexo E-caderina-

catenina e a possibilidade desses atuarem na formação da junção de comunicação do tipo gap. 

(ATSUMI; TAKEICHI, 1980; KANNO et al., 1984; MUSIL et al., 1990; MEYER et al., 

1992). 

Atsumi e Takeichi (1980) sugeriram pela primeira vez, que as junções de aderência 

geradas pelo complexo E-caderina/cateninas devem estar presente para que ocorra a gênese 

das junções de comunicação do tipo gap. O tratamento de células em cultura com anticorpos 

que bloqueiam a atividade de adesão da E-caderina suprime a transferência do corante entre 

células (KANNO et al., 1984) e inibem a montagem das junções do tipo gap. (MEYER et al., 

1992). No entanto, existe a possibilidade de que o efeito do anticorpo seja indireto, uma vez 

que a inibição da adesão celular mediada pelas junções das caderinas, por vezes induz a 
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contração das células, que pode indiretamente, afetar a manutenção e montagem das junções 

do tipo gap. 

Já em seus estudos Musil et al. (1990), verificou que a expressão da E-caderina não 

afetava significativamente a produção das Conexinas, mas afetava a sua fosforilação e seu 

aparecimento em forma de placas de junção de comunicação em regiões de contato célula-

célula. A forma associada da E- caderina/ɑ-catenina podem se ligar a actina, mas E-caderina 

sozinha não tem esta capacidade de ligação a actina (NAGAFUCHI et al., 1993). Portanto, a 

proteína ɑ-catenina é crucial para a interação E-caderina-actina com o citoesqueleto. Isto 

implica que a formação deste complexo molecular é um pré-requisito para a formação de uma 

junção tipo gap. Outros autores demostraram que a E-caderina e ɑ-catenina estão intimamente 

co-localizadas com as conexinas nas membranas celulares durante reaparecimento da junção 

gap, e que os locais de contato célula-célula mediado pelo complexo caderina/catenina podem 

atuar como focos para a formação de junção gap na regeneração de hepatócitos (FUJIMOTO 

et al., 1997). 

Conexinas podem ser canais de comunicação intercelular ou proteínas que 

desencadeiam processos de proliferação ou de apoptose, dependendo do contexto celular 

(GOODENOUGH; PAUL, 2003). Outros autores demonstraram que as células derivadas de 

tumores eram deficientes de expressão de conexinas (LEE et al., 1992; LAIRD et al., 1999) e 

em estudos de super expressão destas proteínas mostraram diminuição da proliferação celular 

(YAMASAKI; NAUS, 1996).  

Perda da expressão e da função da conexina pode permitir um desvio de percurso no 

controle celular normal, resultando na redução de reparos de danos ao DNA e aumento da 

frequência de mutação. Zhu et al. (1997) comprovaram um aumento da frequência de 

mutações em células Cx43-negativas em comparação com a linhagem de células positivas 

para Cx43. Embora a expressão de Cx43 seja perdida na maioria das células dos tumores, 

houve apenas um relato de mutação dentro um gene de Cx43 (DUBINA et al., 2002). Vários 

estudos têm mostraram que as alterações de metilação no promotor do gene da conexina estão 

associadas ao silenciamento do gene (MESNIL et al., 2002). 

Outros autores mostraram que a expressão do gene Cx43 pode ser regulada através a 

ativação da via Wnt, e que o promotor da Cx43 é responsivo à ativação transcricional da β-

catenina (VAN DER HEYDEN et al., 1998; Ai et al., 2000).  

As junções gap são importantes canais de comunicação intercelular que participam 

não só da manutenção de tecidos normais; também é conhecido que sua perda contribui para o 
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desenvolvimento de neoplasias (AVANZO et al., 2004; DAGLI et al., 2004). O fluxo de 

moléculas através das junções gap é considerado um mecanismo chave em praticamente todos 

os processos do ciclo da vida de uma célula (VINKEN et al., 2006). A deficiência de 

conexinas aumenta a susceptibilidade tanto para carcinogenese espontânea quanto para a 

induzida quimicamente, embora a inibição do crescimento causada por transfecção de genes 

que codificam conexinas, nem sempre esteja associada ao aumento da atividade das 

comunicações por junções comunicantes (VINKEN et al., 2006).  

Detectamos a marcação da triptase usando a imunocitoquímica e imunofluorescencia, 

nas células das linhagens de mastocitomas canino. A imunomarcação da triptase pela 

imunocitoquimica foi visualizada uma marcação puntiforme forte no citoplasma de algumas 

células das linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1), nas células dos tumores 

graduados como intermediários (Grau 2) tiveram uma redução desta marcação citoplasmática. 

Nas células das linhagens dos tumores indiferenciados (Grau 3) a marcação citoplasmática foi 

escassa e se apresentou mais perinuclear.  

Na imunofluorescencia, a marcação para a Triptase nas células das linhagens de 

mastocitoma de grau 1 foi observada como uma imunomarcação puntiforme na membrana, 

citoplasma e núcleo, nas linhagens de mastocitomas de grau 2 observamos imunomarcações 

médias difusas no citoplasma e um aumento da marcação nuclear para triptase. Nas linhagens 

dos tumores graduados como 3 observamos um aumento na imunomarcação nuclear e uma 

redução da citoplasmática. Nossos resultados corroboram com os achados de Fernandez et al. 

(2005), em que as células de tumores de mastocitomas muito imaturos, não foi detectado a 

expressão da triptase pela imunoistoquimica, pois nestes mastócitos tumorais ainda não 

tinham desenvolvido as proteases específicas como a triptase e quimase dentro dos seus 

grânulos. Quando compararam com o diagnóstico histológico, a triptase foi detectada em 

todos os mastocitomas de grau 1, não foi detectada em um dos mastocitomas de grau 2, e 

cerca de metade dos mastocitomas de grau 3. (FERNANDEZ et al., 2005), Os resultados da 

expressão da triptase em nosso estudo comprova o fato de que realmente estamos com 

populações de mastócitos tumorais de diferentes graus em cultivo. 

Imunomarcação forte para vimentina foi observada no citoplasma e núcleo de todas as 

células das linhagens de mastocitomas bem diferenciados (Grau 1). As células dos tumores 

graduados como intermediários (Grau 2) tiveram uma redução desta marcação citoplasmática 

e nuclear. Nas células das linhagens dos tumores indiferenciados a marcação citoplasmática e 

nuclear foi similar aos tumores de grau 2. A vimentina e uma proteína usada como um 
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marcador para tecidos derivados do mesoderma. Realizamos a análise pela imunocitoquimica 

somente para demonstrar a origem mesenquimal das células das linhagens por nós 

estabelecidas.  

Com relação ao cultivo celular dos mastocitomas, observamos que os mastócitos 

tumorais se apresentam de forma aderentes a garrafa de cultivo. Nossos resultados 

demonstram que após o estabelecimento dos cultivos celulares dos mastocitomas, ocorre uma 

seleção dos clones mais agressivos que passam a representar a linhagem. Constatou-se que em 

um tumor de grau 1 aparentemente bem diferenciado podem existir células com grau de 

malignidade maior que levam a um alto índice de proliferação. O que observamos nestes três 

anos de cultivo dos mastócitos tumorais é que eles são dependentes do contato célula-célula, 

pois em culturas bem confluentes os mastócitos continuam a se proliferar indefinidamente, 

mas se forem colocados em um ambiente onde as células ficam dispersas e em baixa 

densidade elas entram em senescência e morrem. O que observamos é que alguns tumores de 

alto grau pareciam ser dependentes de SCF, como em nosso estudo não submetemos os 

cultivos com meio contendo o fator de crescimento SCF, inúmeras linhagens morreram, ou 

não se proliferaram em vitro. Notamos que a ação da tripsina sobre os mastócitos aderentes 

estimulava a degranulação massiva de algumas células e consequentemente o rompimento da 

membrana celular e morte. Inúmeras linhagens apresentaram uma alta concentração de restos 

celulares após a tripsinização, então as culturas eram cuidadas de forma que não fosse preciso 

tripsinizar muitas vezes para expandir os cultivos, deixando por até um mês sem tripsinizar, 

só lavando as células com PBS 1x e colocando 50% de meio novo e 50% de meio 

condicionado por elas mesmas que era então centrifugado para tirar os debris celulares. 

Realizamos com sucesso o estimulo a de uma medula óssea canina a se diferenciar em 

mastócito normal, para ser usado como nosso controle nos experimentos. A análise do ciclo 

celular e da ploidia de DNA que nos revelou que a grande maioria das células das diferentes 

linhagens de mastocitomas está na fase G1 do ciclo celular e são diploides, pois os valores 

obtidos da média do índice de proliferação foram em torno de 1,03 a 1,093. Realizamos 

posteriormente a análise do tempo de proliferação realizado pelo CFSE revelou que as sete 

linhagens celulares submetidas à análise apresentaram uma taxa de proliferação celular acima 

de 60% após 24 horas de cultivo. A linhagem T15 (grau 2), foi a que proliferou menos, as 

linhagens T06 (grau 3), T16 (grau 2), T12 (grau 1) e T18 (grau 2), tiveram aproximadamente 

a mesma taxa de proliferação. As maiores taxas de proliferação foram observadas para as 

linhagens T10 (grau 1) e T17 (grau 2), estas duas linhagens estavam em cultivo continuo por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesoderma
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mais de três meses, o estresse pela troca de meio, tripsinização, mudança de temperatura pode 

ter estimulado a se proliferarem muito mais que as outras linhagens, ou houve a seleção de 

clones mais agressivos nestas duas linhagens, que até então foram classificadas como tumores 

de grau 1 e 2 segundo Patnaik et al. (1984).  

Apesar dos resultados da imunocitoquimica comprovando a expressão do c-kit, 

triptase e vimentina, fomos questionados se as linhagens eram de fato mastócitos tumorais, 

pois não era possível a realização da coloração com azul de toluidina, visto que os grânulos 

das células não coravam adequadamente. Para complementar o estudo, fixamos um total de 

1,2 x 10
6
 células por ml de todas as linhagens com glutaraldeído 2,5% e realizamos a análise 

morfológica pela microscopia eletrônica de transmissão. Nossos resultados comprovam que 

de fato todas as linhagens pertencem a células de mastócitos tumorais em diferentes estágios 

de diferenciação. As células provenientes de medula óssea contêm inúmeros grânulos com 

conteúdo eletro densos ainda imaturos. Submetemos as células de uma mesma linhagem que 

se apresentava em diferentes aspectos em cultivo, em suspensão, redondas e fusiformes, e 

comprovamos que todas as formas distintas eram de fato mastócitos tumorais, as que se 

encontravam em suspensão apresentavam uma grande quantidade de vacúolos em seu 

citoplasma e pareciam estar em degeneração. As demais tinham um aspecto similar às outras 

linhagens, apresentando as figuras de mielina bem formadas com conteúdo granular bem 

definido em seu interior. Também resolvemos analisar qual era o aspecto das células de um 

tumor recém-coletado, então submetemos os micro fragmentos do tumor de grau 2 a uma 

análise da ultraestrutura pela microscopia eletrônica e comprovamos que de fato as células 

apresentam uma enorme grande quantidade de grânulos em seu citoplasma como também 

esses grânulos apresentam-se repletos de conteúdo. 

Diante dos resultados apresentados nos cultivos celulares e do padrão de expressão dos 

diferentes marcadores moleculares, surgiu mais uma dúvida, será que o gene c-kit dessas 

linhagens celulares estaria mutado, e quais seriam as mutações? Procedemos à análise dos 

exons 8, 10-11 e 17 pelo sequenciamento gênico, realizamos a análise somente da fita sense. 

A análise do eletroferograma do éxon 8 revelou uma inserção de uma guanina nos dois alelos 

do gene no códon 414 que leva a uma mudança no sentido da leitura gerando um códon de 

parada no aminoácido 422, descobrimos também que existe a troca de uma Guanina por uma 

Adenina no códon antigo 425, agora 426 devido a inserção do G na códon 414, o aminoácido 

treonina codificado pelo códon 425 se transforma em uma glutamina no códon 426, e quando 

ocorre a troca do G por A no códon 426, a glutamina se transforma em uma lisina, deleção em 
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heterozigose. Ainda neste mesmo códon observamos outro evento, a deleção da guanina nos 

dois alelos e inserção da adenina no códon 426, mutação em homozigose. Observamos a 

inserção da guanina no códon 414 em todas as linhagens em estudo, a mutação no códon 426 

em heterozigose foi observada nas linhagens T05, T10, T16 e T18. A mutação no códon 426 

em homozigose foi observada nas linhagens T06, T07, T12, T13, T15 e T17. No códon 442 

existe outra troca de uma Guanina por uma Adenina, este evento foi visto em todas as 

linhagens de mastocitomas. 

Ao analisarmos os eletroferogramas do exon 10-11 do gene c-Kit, e observamos que o 

exon 10 não tem nenhuma alteração em todas as linhagens celulares, o exon 11 apresentou 

uma mutação em heterozigose no códon 576, onde uma Citosina foi trocada por uma 

Adenina, esta troca transforma um aminoácido tirosina em um códon de parada na proteína 

(UAC – UAA). As linhagens T05, T06, T10, T12 e T16 não apresentaram alteração no códon 

576 do éxon 11, mas as linhagens T07, T13, T15, T17 e T18 apresentaram a mutação no 

códon 576 em heterozigose. Analisamos também o exon 17 do gene c-Kit o qual se 

apresentou normal em todas as linhagens estudadas. Não observamos nenhuma relação entre 

as mutações encontradas e a proliferação celular das linhagens.  

O objetivo maior deste trabalho foi identificar novos marcadores do mastocitoma 

canino e relacionar com o receptor tirosino quinase c-Kit um marcador clássico do 

mastocitoma canino, em amostras ex-vivo e in vitro.  Nossos resultados foram surpreendentes 

quando correlacionamos às expressões destes marcadores com a graduação histológica dos 

mastocitomas caninos, houve uma redução significativa dos marcadores que desempenham 

uma função supressora de tumor como a E-caderina/cateninas e PTEN nos tumores mais 

anaplásicos e um aumento da expressão do c-Kit e conexina 43. Os tumores com menor 

expressão do c-Kit correlacionam-se com maior expressão das proteínas do complexo 

caderina cateninas e PTEN.  

A importância do entendimento do mecanismo de funcionamento do receptor de 

tirosino quinase se dá pelas futuras possibilidades de tratamento direcionado a moléculas alvo 

que podem estar ativando constitutivamente o receptor, independente de este ter ou não uma 

mutação. Todos os marcadores analisados estão interligados ou interligam vias de sinalização, 

então um distúrbio em qualquer um destes marcadores vai desencadear uma resposta de 

inibição de sua expressão fisiológica, levando a uma proliferação sem controle. 

Uma localização subcelular para o PTEN, com um predomínio de expressão 

citoplasmática esta envolvida na indução a apoptose, enquanto que a expressão nuclear é 
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responsável pela parada do ciclo celular na fase G1. Lembrando que o PTEN estabiliza o 

complexo de adesão E-caderina/cateninas na membrana celular, então somente a localização 

subcelular de PTEN já poderia ser interpretada como um fator importante para estimular a 

proliferação dos mastócitos tumorais.  A MMP-7 é um regulador negativo da E-caderina, 

nossos resultados da MMP-7 revelaram que esta enzima está sendo expressão em grande 

quantidade nos tumores bem diferenciados, onde as células ainda apresentam certa 

diferenciação e o complexo de adesão ainda poderia ser reestabelecido, houve uma redução 

significativa nos tumores mais indiferenciados, o que justifica, pois estas células não 

conseguem atingir um grau de diferenciação que permita a expressão de alguns marcadores de 

diferenciação, como por exemplo, as E-caderinas em suas membranas. Como o principal 

substrato da MMP-7 são as E-caderinas, deve existir um feedback negativo que regula a 

expressão da MMP-7 para baixo quando já não é mais necessária, uma vez que estes 

complexos de adesão não conseguem mais ser montados na membrana celular. 

Os resultados conjuntos da análise da expressão dos diferentes marcadores nos permite 

afirmar que a proteína c-Kit está diretamente ligada à desestabilização do complexo E-

caderina/cateninas, pois o c-Kit pode fosforilar a β-catenina quando este é ativado pelo SCF e 

consequentemente levar a desestabilização do complexo de adesão e ao mesmo tempo em que 

estimula a proliferação celular via ligação da B-catenina ao fator LEF/TCF no núcleo das 

células.  

Diante dos resultados obtidos para a expressão da Cx32 nos mastocitomas caninos, 

podemos deduzir que a perda das montagens das junções de comunicação via Cx32 pode ser 

importante para a transformação neoplásica corroborando os dados da literatura, pois os 

mastocitomas de grau 1 já apresentavam uma localização subcelular para a Cx32. 

Os resultados da expressão da Cx43 nos mastocitomas caninos revelou que ocorre um 

aumento de sua expressão uma vez que sua transcrição é mediada pela B-catenina nuclear, 

então a desestabilização do complexo E-caderina/cateninas promove um aumento 

citoplasmático da expressão da Cx43, mas não necessariamente um aumento das junções de 

comunicação via Cx43, pois as junções de adesão são necessárias para que ocorra um 

aumento de fato da comunicação via Cx43. 

Na ausência da E-caderina o complexo de adesão intercelular não é montado, 

ocorrendo à ativação dos fatores de crescimento via β-catenina, a proteína E-caderina tem um 

papel efetor chave no desenvolvimento e proliferação dos mastocitomas caninos.  
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A presença da β-catenina no complexo proteico E-caderina/cateninas na membrana 

celular se faz necessária para a integridade das junções de adesão, uma vez que a própria β-

catenina quando em localização subcelular vai inibir este complexo proteico via ativação da 

transcrição de genes responsáveis pela proliferação celular, dentre eles a MMP-7. 

Os nossos resultados revelaram uma perda significativa da expressão citoplasmática α-

catenina nos mastocitomas caninos de grau 2 e 3. Como a α-catenina atua na ligação do 

complexo proteico E-caderina/cateninas aos filamentos de actina, sua ausência compromete a 

montagem deste complexo, inúmeros relatos de mutação na α-catenin em tumores humanos, 

levando a translocação nuclear da B-catenina e ativação de fatores de crescimento que vão 

estimular receptores tirosina quinase na membrana celular. A ausência da α-catenina pode ser 

o programa efetor no desenvolvimento destes tumores. 

Nossos dados aqui apresentados sugerem que o aumento da atividade transcriçional 

gerada pela β-catenina nuclear, juntamente com atividade desregulada do receptor tirosina-

quinase, podem ser os responsáveis pela malignidade dos mastocitomas caninos. Talvez a β-

catenina possa representar um alvo terapêutico muito mais importante nestas neoplasias, já 

que inibidores tirosina quinase podem não ser eficazes devido as diferentes mutações 

encontradas no gene c-Kit em mastocitomas caninos. 

A finalidade maior de se realizar estudos morfológicos, funcionais e moleculares das 

neoplasias é contribuir, mais cedo ou mais tarde, para o controle destas doenças. Esperamos, 

com este trabalho, ter fornecido informações importantes que favorecerão a busca por 

melhores tratamentos dos mastocitomas caninos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Diante dos resultados expostos podemos concluir que: 

 

 Houve correlação entre o grau histológico dos mastocitomas caninos segundo Patnaik 

et al., 1984, e a sobrevida dos animais. 

 

 Estabelecemos e caracterizamos com sucesso a cultura primária de 10 linhagens de 

mastocitomas nas três graduações. A avaliação ultraestrutural comprovou que as 

células em cultivo são de fato mastócitos tumorais, em diferentes estágios de 

diferenciação. A análise do ciclo celular e ploidia DNA revelaram que os mastócitos 

tumorais estão na fase G1 do ciclo e que as células são predominantemente diploides. 

A análise da proliferação celular pelo método CFSE revelou que as células atingem 

seu pico máximo de proliferação em 24 hs. 

 

 Encontramos diferenças significativas nas expressões (por imunoistoquimica) dos 

marcadores moleculares PTEN, E-caderina, beta-catenina, alfa catenina, p120, c-Kit, 

Conexina 32, Conexina 43 e MMP7, estudados tanto em amostras ex-vivo quanto in 

vitro de mastocitomas caninos.  

 

 Mutacões em c-Kit diferentes das relatadas na literatura foram encontradas nos 

mastocitomas estudados. 

 

 Este estudo nos ajudou a compreender um pouco mais as alterações e possíveis 

interações moleculares e mecanismos que desencadeiam a transformação neoplásica 

dos mastócitos.  
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GLOSSÁRIO 

 

Blue Green Loading Dye = Corante verde e azul utilizado nas amostras de DNA para 

visualizar a reação de amplificação, tem alta afinidade pela dupla fita de DNA 

DNA = ácido desoxirribonucleico. 

Foward = primer que é lido pela Taq polimerase no sentido 5’-3’ da fita de DNA senso. 

Gap junction = junções comunicantes do tipo gap, ou hiato. 

GenBank = banco de dados públicos onde estão contidos as sequências genômicas de várias 

espécies. 

GJIC = comunicação intercelular através de junções do tipo gap. 

In vitro = É uma expressão latina que designa todos os processos biológicos que têm lugar 

fora dos sistemas vivos. 

In vivo = Significa que ocorre ou tem lugar dentro de um organismo. 

Loops = alças da molécula de DNA ou no caso das Conexinas, se refere às alças extras e 

intracelulares que se dobram conectando cada domínio transmembrana. 

Mesh = medida de aberturas nas grades das telas de microscopia eletrônica de transmissão. 

Overnight = período de tempo correspondente há uma noite. 

Polymerase Chain Reaction = reação de polimerização em cadeia. 

Pocket = bolsão. 

Primer = É uma sequência de geralmente 20 bp que é ponto inicial de reconhecimento pela 

polimerase na duplicação do DNA senso. 

Stem cells = Células Progenitoras. 

Stem Cell Factor = Fator de crescimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
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Splicing = É um processo que remove os íntrons e junta os éxons depois da transcrição do 

RNA. 

Touchdown = é uma expressão para descrever uma reação de PCR, onde as temperaturas 

iniciais são bem altas e vai decrescendo a cada ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dntrons
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89xons
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transcri%C3%A7%C3%A3o



