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RESUMO
Zanini DA. Estudo comparativo dos aspectos clínicos, morfológicos e moleculares da
ceratose actínica e do carcinoma de células escamosas na pele da região ventral
abdominal de caninos domésticos [Dissertação]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2017.
Os tumores cutâneos e subcutâneos em cães representam um terço das neoplasias nessa
espécie. O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia maligna com origem
no epitélio estratificado escamoso da pele e de outras superfícies mucosas. A etiologia
do CCE em cães não é bem definida, porém é descrito que a exposição aos raios solares
é um importante fator para seu desenvolvimento. O CCE, frequentemente, é precedido
pela ceratose actínica (CA). Este trabalho tem como objetivo comparar aspectos
clínicos, morfológicos e moleculares da ceratose actínica e carcinoma de células
escamosas da pele da região abdominal ventral de cães. Foram coletadas dez amostras
de pele apresentando CCE e 9 amostras de pele apresentando CA da região abdominal
ventral de caninos domésticos. As amostras foram fixadas em formol a 10%, e
rotineiramente processadas para inclusão em parafina. Os cortes histológicos de 5µm
foram submetidos à coloração de Hematoxilina e Eosina, para análise histopatológica, e
às marcações, por imuno-histoquímica, de E-caderina, p53, Ciclo-oxigenase-2,
pancitoqueratina AE1/AE2, vimentina, 5 metilcitosina e Ki67. As expressão de Ecaderina, p53, ciclo-oxigenase-2, pancitoqueratina AE1/AE e vimentina foram avaliadas
qualititivamente nas 9 amostras de CA e 10 amostras CCE, respectivamente. A
metilação global do DNA e a proliferação celular (Ki67) foram quantificadas nos cortes
histológicos de CA e CCE por meio da contagem de núcleos de células epiteliais
marcados positiva ou negativamente. Os dados foram analisados por meio de testes uni
e multivariados. Os cães machos da raça American PitBull Terrier de pelagem branca
foram os mais acometidos pela CA e CCE, com média de idade de 8,1 e 8,4 anos,
respectivamente. Não houve associação significativa na expressão de p53, COX-2 e
vimentina na CA e CCE. Houve aumento no número de células com o núcleo marcado
positivamente para Ki-67 e 5 metilcitosina em CCE comparado a CA. Observou-se,
também, marcação heterogênea de Ecaderina em CCE. Constatou-se também
diminuição na expressão de pancitoqueratina AE1/AE3 quando há invasão linfática e
maior expressão de 5 metilcitosina em cães mais idosos, no CCE. Estes achados

sugerem que há diferenças entre CA e CCE em relação aos parâmetros estudados, que
condizem com a transformação maligna da afecção.

Palavras chave: carcinoma; pele; neoplasias; proteína supressora de tumor P53;
caderinas; luz solar; modelo animal

ABSTRACT

Zanini DA. Comparative study of the clinical, morphological and molecular aspects of
actinic keratosis and squamous cell carcinoma in the skin of the abdominal ventral
region of domestic canines [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2017.

Cutaneous and subcutaneous tumors in dogs account for a third of neoplasms in this
species. Squamous cell carcinoma (SCC) is a malignant neoplasm that originates in the
stratified squamous epithelium of the skin and other mucosal surfaces. The etiology of
SCC is not well defined, however it is described that exposure to the sunlight is an
important factor for its development. SCC is often preceded by actinic keratosis (AK).
This work aims to compare clinical, morphological and molecular aspects of actinic
keratosis and squamous cell carcinoma of the skin of the ventral abdominal region of
dogs. Ten samples of SCC and 9 skin samples showing AK of the ventral abdominal
region of domestic canines were collected. As samples were fixed in 10%
formaldehyde, and routinely processed for inclusion in paraffin. Histological sections of
5μm were submitted to staining of Hematoxylin and Eosin for histopathological
analysis, and to immunohistochemistry of E-cadherin, p53, Cyclooxygenase-2,
pancytokeratin AE1/AE2, vimentin, 5 methylcytosine and Ki-67. The expression of Ecadherin, p53, cyclooxygenase-2, pancytokeratin AE1 / AE and vimentin were
qualitatively evaluated in the 9 AK samples and 10 SCC samples, respectively. Overall
DNA methylation and cell proliferation (Ki67) were quantified in the histological
sections of AK and SCC by counting nuclei of positively or negatively labeled epithelial
cells. The data were analyzed by means of uni and multivariate tests. Male dogs of the
American PitBull Terrier breed were the most affected by AK and SCC, with an
average age of 8.1 and 8.4 years, respectively. There was no significant association in
the expression of p53, COX-2 and vimentin in CA and CCE. There was an increase in
the number of cells with the nucleus positively labeled for Ki-67 and 5 methylcytosine
in CCE compared to CA. There was also a heterogeneous labeling of Ecaderin in CCE.
It was also observed a decrease in the expression of pancytokeratin AE1/AE3 when
there is lymphatic invasion and greater expression of 5 methylcytosine in older dogs in
the ECC. These findings suggest that there are differences between CA and SCC in

relation to the studied parameters, which are consistent with the malignant
transformation of the disease.

Descriptors: carcinoma; skin; neoplasms; tumor supresson protein P53; cadherins;
sunlight; animal model
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1 INTRODUÇÃO

As neoplasias epiteliais são compostas por células epiteliais alteradas
geneticamente e por uma variedade de células normais como células endoteliais,
inflamatórias e fibroblastos. A progressão maligna se dá por meio de eventos
intrínsecos, como a ativação de oncogenes ou inativação de genes supressores de tumor
e fatores extrínsecos, que está relacionado a mudanças no microambiente que podem
favorecer a tumorigênese (Coussens et al., 2000).
Os tumores cutâneos e subcutâneos em cães representam um terço das
neoplasias nesta espécie, observou-se um importante aumento na incidência deste tipo
de neoplasia nos últimos 30 anos, sendo que, aproximadamente 20 a 30% destes
tumores são malignos com uma alta proporção de invasão local e baixo índice
metastático. O carcinoma de células escamosas representa cerca de 5% das neoplasias
cutâneas em cães, sendo que em 41% dos animais diagnosticados, esta neoplasia
acomete a pele (Withrow; Vail, 2007; Mulas et al., 1999; Mortier et al., 2002; Kimura et
al., 2007).
O carcinoma de células escamosas é um tumor maligno originário dos
ceratinócitos da camada espinhosa da epiderme. A causa primária do carcinoma de
células escamosas cutâneo é a exposição solar cumulativa, mas outras causas são
descritas, como imunossupressão, inflamação crônica e infecção por papilomavírus em
humanos. Os fatores de risco incluem diâmetro da lesão, diferenciação histológica,
crescimento rápido, localização anatômica, imunossupressão e etiologia (Kerkelä;
Saarialho-Kere, 2003 ; Liu, et al., 2013; Rundhaug; Fischer, 2008; Jonason, et al., 1996)
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A ceratose actínica é uma lesão epitelial pré-maligna que pode preceder o
carcinoma de células escamosas e, menos frequentemente, o carcinoma de células
basais, tornando-se o alvo para prevenção do carcinoma de células escamosas.
(Carpenter et al. 2004).
Em cães, as lesões são mais comuns em regiões com menor cobertura de pelos
como a região abdominal ventral, face e membros, acometendo principalmente cães de
pelagem branca. (Hargis; Thomassen, 1979; North; Banks, 2009).
Tendo em vista que a ceratose actínica precede o carcinoma de células
escamosas, estudou-se as possíveis diferenças e correlações nas imunomarcações de
p53, Ki-67, E-caderina, 5 metilcitosina, Ciclo-oxigenase-2, pancitoqueratina AE1/AE3
e vimentina nestas duas afecções com o intuito de entender a carcinogênese cutânea.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Epiderme

A pele é uma barreira mecânica que protege o organismo contra invasões de
microorganismos, variações de temperatura e umidade, radiação ultravioleta e de
substâncias tóxicas. A epiderme é um tecido epitelial classificado como pavimentoso
estratificado queratinizado composto por múltiplas camadas celulares por meio de
posição, forma, polaridade, morfologia e diferenciação dos ceratinócitos. As camadas da
epiderme são nomeadas da camada mais profunda a mais superficial como: camada
basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea (Bogliolo
Filho, 2013; Rubin et al., 2006; Robbins; Cotran, 2010).
A camada basal é uma camada única de células colunares e cubóides que separa
a epiderme da derme. É composta principalmente por ceratinócitos que estão em
constante divisão. Figuras de mitose e apoptose podem ser observadas nesta camada. Os
ceratinócitos basais podem ancorar a epiderme e ter função reparativa e proliferativa
(Miller Jr; Campbell; Griffin, 2013; Jones; Hunt; King, 2000).
A camada espinhosa é composta por células que tiveram origem na camada
basal e é muito espessa nos coxins, plano nasal e junções mucocutâneas. As células são
poliédricas a cubóides, levemente achatadas. Os ceratinócitos estão unidos por
desmossomos nos quais se inserem filamentos intermediários da família das queratinas
que fazem parte do citoesqueleto. Os desmossomos dos ceratinócitos vizinhos se unem
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por meio de proteínas transmembrânicas da família das caderinas (Rubin et al., 2006;
Miller Jr; Campbell; Griffin, 2013; Jones; Hunt; King, 2000).
A camada granulosa é composta por células alongadas e estreitas repleta de
grânulos basofílicos. As células da camada granulosa já estão em processo de
queratinização.
A camada lúcida é totalmente queratinizada, compacta e contém uma camada
fina de células mortas. Nesta camada, as células são desprovidas de núcleos e mostram
aspecto filamentoso e homogêneo. Ela difere da camada córnea por ser rica em
proteínas ligadas a lipídios. A camada lúcida é bem desenvolvida nos coxins, menos
desenvolvida no plano nasal e, ausente, nas demais áreas de pele normal.
A camada córnea é a mais externa da diferenciação de ceratinócitos. É uma zona
de multicamadas de corneócitos anucleares e achatados, estruturados por uma matriz
extracelular lipídica. A descamação gradual é normalmente balanceada com a
proliferação das células basais, que mantém uma espessura epidermal constante. Os
corneócitos contêm uma variedade de umectantes e protetores solares naturais que são
sintetizados por proteínas e apresentam uma grande importância na proteção da pele.
(Miller Jr; Campbell; Griffin, 2013; Blazquez, 2016; Sampaio; Rivitti, 2001; MULLER;
Kirk; Scott, 1985; Scott; Miller Jr; Griffin, 2001).
A epiderme é renovada ao longo da idade adulta por meio da proliferação e
diferenciação do seu principal constituinte que são os ceratinócitos. O processo do ciclo
de renovação da epiderme se dá por meio de um conjunto de células progenitoras que
residem na membrana basal da epiderme, mas diferem das células troncos desta mesma
região. Estas células progenitoras apresentam um grande potencial de proliferação
simétrica e assimétrica, sendo que algumas células permanecem proliferativas e, outras,
se diferenciam.
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A renovação normal da epiderme envolve vias de sinalização que governam a
proliferação, término do ciclo celular e diferenciação, que gera a formação da camada
corneificada. (Suter et al., 2009; Niessen; Gottardi, 2008).

2.2 Ceratose actínica

A ceratose actínica (CA) é uma lesão pré-neoplásica que é bem descrita no
homem, sendo que 60% deste tipo de lesão evoluem para o carcinoma de células
escamosas. A incidência desta afecção está associada à localização geográfica, clima,
baixa latitude, alta altitude e exposição solar prolongada. (Carpenter et al., 2004;
Lebwohl, 2003; Rigel; Rigel; Rigel, 1999; Berman et al., 2006; Ortonne, 2002; Gross;
Ihrke; Walder; Affolter, 2005).
As lesões actínicas podem ser múltiplas ou únicas e há uma grande variação em
sua extensão, caracterizam-se por serem eritematosas e com a cronicidade podem
evoluir para eritema focal com crostas e descamação, pápulas, máculas mal definidas e
em forma de placa. Piodermite secundária com furunculose actínica e presença de
comedões são achados comuns (Carpenter et al., 2004; Stockfleth; Kerl, 2006; Berman
et al., 2006).
O termo ceratose actínica refere-se à descrição clínica de uma doença que possui
diagnóstico histopatológico. As alterações epidérmicas são variáveis e dependem do
estágio da doença. Os principais achados são hiperplasia epidermal irregular e displasia
sem invasão da membrana basal. Transição suave entre lesões leves e marcadas da
epiderme hiperplásica e epiderme saudável. Discreta perda da polaridade celular e da
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arquitetura normal, confinadas a camada basal e espinhosa. Citoplasma levemente mais
claro que a epiderme normal, leve a moderada atipia nuclear e discreto aumento no
número de figuras de mitoses e células apoptóticas. A epiderme é comumente
hiperqueratótica com perda da camada córnea ou mais compacta, e presença de
paraceratose e hiperceratose.

Quando há penetração da derme, significa que o

carcinoma de células escamosas já está instalado, o que pode ocorrer em lesões
avançadas. (Alam; Ratner, 2001; Costa, 2009; Stockfleth; Kerl, 2006; Anwar et al.,
2004; Butani; Arbesfeld; Schwartz, 2005; Rowert-Huber et al., 2007).
Carpenter et al. (2004), avaliaram as alterações morfológicas celulares em pele
normal, pele exposta a radiação solar e ceratose actínica, em humanos, e observaram
irregularidade e aumento do tamanho nuclear na ceratose actínica comparado com a
pele normal e com dano solar.

2.3 Carcinoma de células escamosas

O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna com origem no
epitélio estratificado escamoso da pele e de outras superfícies mucosas. A etiologia do
carcinoma de células escamosas em cães não é bem definida, porém é descrito em
literatura que a exposição aos raios ultravioletas é um importante fator ao
desenvolvimento desta neoplasia. O carcinoma de células escamosas acomete
normalmente cães de pelagem branca e animais de meia idade, sendo as raças Dálmata,
American PitBull Terrier, Dogue Alemão, Beagle, Bull Terrier, Whippet e Boxer as
mais acometidas. As lesões se concentram em regiões com menor cobertura de pelos,
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como, face interna de membros, plano nasal, pina de orelhas e abdome, as lesões podem
ser crostosas, ulcerativas, placas eritematosas, disseminadas ou localizadas. O
carcinoma de células escamosas, frequentemente, é precedido pela ceratose actínica
(North; Banks, 2009; Costa, 2009; Carvalho, 2008. Almeida et al., 2001). À
interpretação histopatológica do carcinoma de células escamosas, observa-se
espessamento da epiderme, paraceratose e ortoceratose. Há uma perda de maturação
ordenada com presença de ceratinócitos atípicos em toda espessura total da epiderme.
Os ceratinócitos atípicos podem ser eosinofílicos ou, às vezes, pálidos ou vacuolizados,
no citoplasma observa-se espirais paraceratóticos devido a agregados de células
neoplásicas. Evidencia-se um aumento do número de mitoses atípicas e disceratose, ou
ceratinócitos necróticos em toda a epiderme. Os núcleos dos ceratinócitos estão
pleomórficos, muitas vezes grandes e hipercromáticos (Huber et al., 2007; Robins;
Cotran, 2010).

2.4 Exposição solar

Dentre os fatores ambientais que podem gerar danos ao DNA, a radiação solar é
a mais conhecida. A camada de ozônio bloqueia a entrada de ondas menores que
280nm, que são as mais lesivas aos seres vivos (Schuch et al., 2008).
A luz solar é dividida em três partes: luz ultravioleta (5%), luz visível (45%) e
luz infravermelha (50%) (Figura 1) (Svobodova, 2006).
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Fonte: Svobodova, 2006.
Figura 1 - Composição da luz solar

A radiação ultravioleta é descrita como o fator de risco mais importante no
desenvolvimento de neoplasias cutâneas, e é dividida de acordo com o comprimento de
onda: UVA (320-400nm), UVB (280 a 320nm) e UVC (200 a 280nm) (figura 1). A
radiação UVC é totalmente absorvida pela camada de ozônio e parte da UVB também é
absorvida, restando apenas a UVA e parte da UVB compostas por suas ondas de maior
comprimento. A luz solar que alcança a superfície terrestre é composta por 95% de
radiação UVA e 5% de radiação UVB. A exposição da pele aos raios ultravioletas
provoca consequências imunológicas locais e sistêmicas e altera as funções e
características morfológicas das células de Langerhans, além de influenciar a produção
de citocinas na pele. O reconhecimento e processamento prejudicado de antígenos e
uma resposta imune deficiente podem influenciar a susceptibilidade a neoplasias e
infecções cutâneas (Figura 2). O estresse foto-oxidativo provocado por raios UVA,
indiretamente causa mutações características no DNA. Por outro lado, a radiação UVB e
UVC age diretamente na formação de ciclobutanos de pirimidina (CPDs) e fotoprodutos
(6-4)-pirimidina-pirimidona (6-4PPs). A formação de CPDs ocorre quando as bases de
pirimidina da mesma banda de DNA absorvem a energia da radiação UV e ocorre uma
ligação covalente entre os átomos de carbono C5 e C6 de ambas as bases (Figura 3). No
caso do 6-4PPs há uma ligação covalente entre o C4 e C6 das bases da mesma banda
(Figura 4). A ausência de mecanismos adequados de reparação nestas alterações no
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DNA representa o início das mutações nos ceratinócitos que podem progredir para
ceratose actínica e carcinoma de células escamosas. (Stockfleth; Kerl, 2006; Costa,
2009; Papadogiannakis et al., 2008; Elisson et al., 2008; Liu, et al., 2013; Pradhan et al.,
2008; Jonason et al., 1996; Ortonne, 2002; Acatürk; Edington, 2005).

Fonte: Monteiro, 2010.
Figura 2 - Penetração da radiação UV na pele

Fonte: Giordano et al. (2016)
Figura 3 - Formação de ciclobutanos de pirimidina. Ligação covalente entre os átomos
de carbono C5 e C6 de ambas as bases
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Fonte: Giordano et al. (2016)
Figura 4 - Formação de fotoprodutos (6-4)-pirimidina-pirimidona (6-4PPs). Ligação
covalente entre o C4 e C6 das bases da mesma banda

Rigel et al. (1999) apresentou um modelo para mensurar a intensidade da
radiação UVB em diferentes latitudes e altitudes, sugerindo que há um aumento de 8%
a 10% da intensidade da radiação ultravioleta a cada mil pés de elevação e
aproximadamente 3% de aumento a cada grau de latitude.
A exposição cutânea aos raios ultravioletas gera um estágio de hiperproliferação
dos ceratinócitos como compensação as células que sofreram apoptose e como uma
forma de proteger as células da camada basal contra a exposição solar. As células com
DNA danificados são mais resistentes à apoptose e podem continuar a acumular
alterações genéticas. Estas alterações são observadas tanto na ceratose actínica quanto
no carcinoma de células escamosas em humanos. (Cockerell, 2003; Elisson et al., 2008;
Pradhan et al., 2008; Rundhaung; Fischer, 2008, Ortonne, 2002; Keller et al., 2007;
Butani; Arbesfeld; Schwartz, 2005; Chang et al., 2014; Florence et al., 2015).
Segundo Brash et al. (1991) três dos 24 CCE cutâneos em humanos avaliados
apresentaram mudança dupla de base CC-TT, alteração específica causada por radiação
UV e 100% das mutações que ocorreram na sequência de dipirimidinas, foram
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predominantes em transições C-T. Em mutações causadas por UVC e UVB, a
frequência de transições C-T é de 62% e de substituição de bases CC-TT é de 23%.

2.5 p53

A proteína nuclear p53 é expressa pelo gene p53, também conhecido como
“guardião do genoma”. Trata-se de um gene supressor de tumor, responsável por inibir
as transformações malignas em muitos tecidos, por meio da parada do ciclo celular,
reparo do DNA e apoptose (Vousden; Lane, 2007). A carcinogênese cutânea é explicada
pelo dano ao DNA pela exposição à radiação solar que frequentemente é detectada pela
mutação do gene p53 (Figura 5), sua função torna-se alterada e sua meia-vida
prolongada (aproximadamente 2 horas), levando ao acúmulo intranuclear tornando-se
detectável por imuno-histoquímica (Brash et al. 1991; Soussi; Béroud, 2001).
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Fonte: Ratushny et al., 2012.
Figura 5 - Ação da radiação UVB em mutações do p53 acarretando falha na apoptose e
proliferação celular

Em um estudo realizado por Carpenter et al. (2004), em humanos, em que foi
avaliado a expressão de p53 em pele normal, pele exposta a radiação solar e ceratose
actínica, observou-se que a marcação de p53 foi mais evidente na pele com dano solar e
na ceratose actínica comparada a marcação fraca na pele normal.
Segundo Nelson et al. (1994) cerca de 69% dos carcinomas de células escamosas
e 53% das ceratoses actínicas apresentam mutação no p53, resultados semelhantes aos
relatados por Brash et al. (1991) em CCE em humanos. Jonason et al. (1996) afirmaram
que 4% dos ceratinócitos de pele normal expostos a luz solar contém p53 mutado,
sendo que a localização mais afetada é composta de pele de locais mais expostos como
pálpebra e região peri-labial e auricular, porém há mutação do gene P53 em locais
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menos expostos como os seios, região interna de braços, parte superior das costas,
abdome e coxas.
Florence et al. (2015) realizaram um estudo com a expressão de p53 e Ki-67 em
ceratose actínica, carcinoma de células escamosas superficialmente invasivo e
carcinoma de células escamosas invasivo em humanos, houve marcação em todos os
tipos de afecções, no entanto, não observou-se significância na contagem de marcações
entre os tipos de lesões (p=0,956). Houve significância positiva na correlação de p53 e
Ki-67 em CCE invasivo (p=0,0034).
O desenvolvimento das neoplasias cutâneas está relacionado à expressão
anormal de alguns genes, portanto, apenas a mutação do gene p53 pode não ser
suficiente para a transformação maligna, segundo. Stelkovics et al. (2013) houve uma
maior expressão de p53 em carcinoma de células escamosas e carcinoma de células
basais comparada à pele normal em humanos, porém não há diferença de expressão nos
subtipos de carcinoma cutâneo e em variações de grau histológico, sugerindo que há
uma contribuição semelhante no desenvolvimento destas duas neoplasias e de sua
agressividade.
Em um estudo com camundongos transgênicos, deficientes em p53, observou-se
o desenvolvimento de múltiplos tumores (Li et al., 1995) e em outro estudo foi possível
afirmar que camundongos nulos para o gene p53 apresentam um aumento na
sensibilidade cutânea para o desenvolvimento de tumores de pele induzidos por
radiação UVB. Além disso, observou-se uma pequena incidência de mutações no gene
do p53 em camundongos com tumores de pele induzidos por radiação UVA (14%)
comparado com radiação UVB (90%) (Li et al., 1998).
Fravot et al. (2009) avaliaram a expressão de p53 em ceratose actínica em
felinos domésticos e observaram uma marcação nuclear forte e localizada na camada
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basal e suprabasal da CA, já Stelkovic et al. (2013) observaram a expressão de p53 na
camada basal de ceratinócitos indiferenciados.
Em um estudo realizado para avaliar a expressão de p53 em neoplasias de
caninos domésticos, felinos domésticos, equinos, bovinos e ovinos, observou-se que no
CCE em cães, não houve marcação de p53 com nenhum dos anticorpos utilizados e foi
demostrado uma marcação citoplasmática não específica (Albaric et al. 2001).
Murakami et al. (2000), Teifke e Löhr (1996) e Gamblin et al. (1997) demostraram
expressão nuclear de p53 em CCE canino, em aproximadamente 30%, 29% e 69%,
respectivamente. Sendo que Gamblin et al. (1997) relatou também marcação
citoplasmática em uma amostra de CCE em cães.
Alguns estudos observaram a expressão de p53 citoplasmática em diferentes
tipos de tumor incluindo câncer colorretal, câncer de mama e neuroblastoma, sugerindo
que este tipo de marcação está associado com a proteína wild-type e a perda de sua
função. O p53 é excluído do núcleo devido a um sequestro citoplasmático ou por
hiperatividade nuclear. A acumulação de p53 citoplasmática torna-se um fator de
prognóstico desfavorável (Jansson et al., 2001; Green; Kroemer, 2009; O’Brate;
Giannakakou, 2003).

2.6 Ki-67

A proteína Ki-67 é muito estudada como um indicador de atividade proliferativa.
O Ki-67 está presente em todas as fases do ciclo celular, exceto na fase G0 e está
confinada à camada basal na epiderme (Watanabe et al., 2010).

37

Carpenter et al. (2004) realizaram um estudo em humanos, em que foi avaliado a
proliferação celular por meio da marcação de Ki-67 em pele normal, pele exposta a
radiação solar e ceratose actínica. A expressão de Ki-67 na ceratose actínica estava
presente em todas as camadas da epiderme, diferente da marcação na pele normal e com
dano solar, em que a expressão estava localizada na camada basal. Pereira et al. (2016)
observou uma expressão forte de Ki-67 em mucosa oral normal, comparada a expressão
em CCE e carcinoma de células basais orais.
Silva et al. (2007) realizaram um estudo em humanos comparando a proliferação
celular, por meio da marcação imuno-histoquímica do Ki-67, em ceratose actínica em
diferentes graus de elastose solar (grau I >30% de degradação de colágeno, grau II 30%60% e grau III < 60%) e concluíram que o número de células positivas foram maiores
em lesões de grau II e III, comparado ao grau I (p=0,018), porém observaram uma
diminuição na intensidade da marcação em lesões grau III quando comparado ao grupo
I e II (p=0,049). A distribuição das marcações estava presente na camada basal em
lesões de grau I, e em grau II e III, na camada basal e em camadas mais superficiais.
Em um estudo em humanos observou-se a expressão de Ki-67 na camada basal e
na primeira camada suprabasal em epiderme normal e em ceratose actínica, no
carcinoma de células escamosas a marcação estava presente na periferia das ilhas
tumorais do CCE. O índice de proliferação celular foi mais evidente no CCE (Caldwell;
Hobbs; Mckee, 1997). Um resultado parecido foi descrito por Lan et al. (2014) que
observou a expressão do Ki-67 em epiderme normal e em CCE em humanos, além de
uma marcação mais evidente em carcinoma de células escamosas pouco diferenciado,
indicando que o Ki-67 pode ser um marcador de diferenciação em CCE, diferente do
que foi descrito por Mohtasham et al. (2013), que não observaram correlação entre a
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expressão de Ki-67 e a diferenciação histológica em carcinoma de células escamosas
oral em humanos.
Stelkovics et al. (2013) realizaram um estudo com CCE, carcinoma de células
basais, ceratose actínica e epiderme normal em humanos e concluíram que há aumento
na expressão de Ki-67 em CCE comparada a lesões pré-neoplásicas e pele sem
alterações, porém sem significância.
Poggiani et al. (2012) realizaram um estudo sobre a expressão de Ki-67 em
carcinoma de células escamosas e ceratose actínica em cães, porém não foi observado
diferença na proliferação celular nestas duas afecções, como descrito também por
Florence et al. (2015) em humanos.

2.7 E-caderina

As caderinas são moléculas de adesão que regulam a junção célula-célula. A Ecaderina é expressa em todos tecidos epiteliais. Durante a proliferação celular de células
neoplásicas ocorre uma diminuição na expressão de E-caderina que facilita a migração,
invasão e metástase (Pereira et al., 2016; Wu; Zhang; Qin, 2014).
Em dois estudos realizados com carcinoma de células escamosas oral em
humanos avaliou-se a expressão de E-caderina em mucosa normal e neoplásica. A
marcação de E-caderina na mucosa normal era forte e contínua, diferente do que foi
observado nas células neoplásicas, onde a expressão era mais fraca e descontínua
(Pereira et al., 2016; Sridevi et al., 2015).
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Koseki et al. (1999) realizaram um estudo observando a expressão de E-caderina
em carcinoma de células escamosas cutâneo em humanos, em pele normal a expressão
de E-caderina era forte, já nos CCE 29,1% apresentavam expressão forte e 70,9%
expressão fraca ou ausente. Em casos sem metástase em linfonodo, a expressão de Ecaderina foi forte em 43,8% e fraca ou ausente em 56,2%. Entretanto, nos casos com
metástase em linfonodos 0,7% demonstraram expressão forte e 91,3% marcação fraca
ou ausente. Além disso, concluíram que a redução da expressão de E-caderina é
diretamente proporcional ao grau de diferenciação histológico do CCE, porém não há
relação com o tamanho do tumor. Resultados semelhantes foram descritos por Jiang et
al. (2015) em carcinoma de células escamosas em cavidade oral.
Em um estudo realizado por Wu et al. (2014) observou-se uma hipermetilação
do gene da E-caderina em carcinoma de células escamosas comparada com pele normal
em humanos, sugerindo uma supressão da expressão gênica da E-caderina. A
hipermetilação foi mais evidente em tumores de baixa diferenciação e metástase em
linfonodos.

2.8 5 metilcitosina (5mc)

O desenvolvimento de neoplasias cutâneas ocorre por meio de uma série de
eventos genéticos e epigenéticos. A epigenética trata-se de mudanças hereditárias no
fenótipo que não alteram a sequência de bases do DNA. As alterações epigenéticas
envolvem variações na metilação do DNA, estrutura de cromatina ou microRNA que
podem modificar a expressão gênica. A hipermetilação é conhecida como um
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importante mecanismo de inativação da expressão de genes supressores de tumor e a
hipometilação pela ativação de proto-oncogenes durante o desenvolvimento do câncer.
A metilação do DNA na posição 5’ da citosina é o mecanismo epigenético que pode ser
herdado sem alteração na sequência de DNA. A fração de DNA metilada é reconhecida
através de anticorpo 5 metilcitosina (Laird; Jaenisch, 1996; Vaid et al., 2012;
Hernandez-Blazquez et al., 2000; Breiling; Lyko, 2015; Känel; Huber, 2013).
Segundo Nandakumar et al. (2011) ocorre hipermetilação global do DNA em pele
exposta a radiação ultravioleta, levando ao silenciamento de genes supressores em
neoplasias cutâneas induzidas por radiação UVB em camundongos. Prasad; Katiyar
(2013) observaram uma hipermetilação global do DNA em camundongos expostos a
radiação ultravioleta, e após o tratamento com 5-Aza-dc, inibidora da DNA metiltransferase, a expressão de 5mc foi menor.
Em um estudo realizado por Lahtz et al. (2014) não foi observado aumento na
metilação global do DNA em pele humana exposta a luz solar, sugerindo que as
alterações na metilação estão associada à exposição solar crônica.
Vaid et al. (2012) realizaram um experimento para avaliar a metilação global do
DNA em de células de carcinoma de células escamosas e células epiteliais normais, o
nível de metilação global do DNA foi 3 vezes maior em células de CCE comparadas a
células normais.
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2.9 Ciclo-oxigenase 2

As ciclo-oxigenases (COX) são enzimas que catalisam a conversão do ácido
araquidônico em prostaglandinas (Figura 6). Existem duas isoformas de ciclooxigenases a COX-1 e COX-2. A COX-1 é expressa em muitos tecidos e está
correlacionada a processos fisiológicos e a COX-2 é um marcador inflamatório e está
expressa em neoplasias, estimula a divisão celular e angiogênese e inibe a apoptose, por
meio da ativação do bcl-2.

Fonte: Sobolewski et al., 2010.
Figura 6 - Conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas por ação da COX-2

A COX-2 é a isoforma normalmente expressa após exposição solar (Fosslien,
1999; Zhan, 2007), devido a isso muitos estudos são desenvolvidos nesta linha de
pesquisa, em um experimento realizado em camundongos wild-type e com mutação em
COX-2 irradiados com UVB, houve uma baixa incidência de CCE em camundongos

42

mutados comparados aos wild-type (Elmets et al., 2014). Em cultura de ceratinócitos
humanos expostos a radiação UVB, houve um aumento na expressão de
prostaglandinas, sugerindo um aumento na expressão de COX-2, estes ceratinócitos
expostos a radiação UVB por 24 horas, apresentaram um aumento de seis vezes na
expressão de COX-2, em 12 horas de exposição, apresentaram 12 vezes mais a
identificação de mRNA para COX-2. Para validar os resultados obtidos, foram
realizados imuno-histoquímica em CCE, CA e pele normal, concluindo que a expressão
de COX-2 foi evidente no carcinoma de células escamosas e na ceratose actínica e
ausente na pele normal (Buckman et al. 1998), resultado também descrito em cães por
Poggiani et al. (2012) e em cães e gatos por Bardagí et al. (2012). Athanassiadou et al.
(2013) observaram marcação fraca ou ausente em ceratose actínica e moderada a forte
em CCE humano.
Em um estudo realizado por Yalçin et al. (2012) observaram que extensão da
expressão de COX-2 em carcinoma de células escamosas e ceratose actínica em
humanos foi semelhante, não foi observada correlação entre a diferenciação tumoral e a
expressão de COX-2, também descrito por Ciortea at al. (2015). Já Sivrikoz et al.
(2014) relataram aumento na expressão de COX-2 em CCE invasivo.
Fisher et al. (2007) realizaram um estudo com camundongos irradiados com
UVB e avaliaram a expressão de COX-2, por meio de Western blot, em CCE e pele
normal. A mesma análise foi realizada em humanos e afirmaram que a COX-2 foi
pouco detectada em pele normal e evidente em CCE, em humanos e camundongos (Lee
et al. 2013).
Em uma meta-análise realizada por Shujiao et al. (2017) em que foi avaliada
expressão de ciclo-oxigenase-2 em CCE de pacientes chineses, afirmaram a forte
expressão de COX-2 em CCE e a correlação com o tipo histológico.
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A forte expressão de COX-2 em CCE cutâneo em cães e a ausência de expressão
em pele normal foi descrita por Almeida et al. (2001) e Milanta et al. (2016), a
expressão de COX-2 não mostrou associação com metástase em linfonodo e graduação
histológica, porém foi correlata na progressão da doença (p<0,005), sugerindo que
COX-2 pode estar envolvida na transformação maligna cutânea em caninos domésticos

2.9.a Pancitoqueratina AE1/AE3 e Vimentina

O citoesqueleto é uma rede proteica e é constituído pelos filamentos
intermediários que são responsáveis pela estrutura tridimensional da célula. Existem três
tipos de filamentos intermediários: a vimentina e relacionados (vimentina presente nas
células mesenquimais), neurofilamentos e as citoqueratinas encontradas no epitélio
(Almeida Jr., 2004).
Anticorpos anti-Pancitoqueratinas AE1/AE3 reagem com várias citoqueratinas
humanas e caninas, sendo os mais usados para marcação de tumores epiteliais (Pelster et
al. 2016; Ferreira et al., 2015); já a vimentina, é utilizada para marcação e
caracterização de neoformações de origem mesenquimal. Há relatos de aumento na
expressão de vimentina e baixa expressão de citoqueratina em tumores epiteliais de alto
grau, condizendo com a transformação epitélio-mesenquima (Margaritescu, et al. 19992004; Kalluri et al., 2009; Verneuil et al., 2015).
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

O objetivo deste estudo foi comparar as características clínicas, histopatológicas
e algumas características moleculares da ceratose actínica e carcinoma de células
escamosas na pele da região abdominal ventral de caninos domésticos.

3.2 Objetivos específicos



Descrever os aspectos físicos das alterações da ceratose actínica na pele da
região abdominal ventral de caninos domésticos;



Quantificar a proliferação celular pela marcação do Ki-67 por imunohistoquímica nos casos de ceratose actínica e carcinoma de células escamosas da
pele da região ventral abdominal ventral de caninos domésticos;



Avaliar por imuno-histoquímica a expressão do p53 na ceratose actínica e
carcinoma de células escamosas na pele da região ventral abdominal dos caninos
domésticos;



Avaliar por imuno-histoquímica a expressão de E-caderina na ceratose actínica e
carcinoma de células escamosas na pele da região ventral abdominal dos caninos
domésticos;
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Avaliar por imuno-histoquímica a expressão de Cox-2 na ceratose actínica e
carcinoma de células escamosas na pele da região ventral abdominal dos caninos
domésticos;



Quantificar a metilação global do DNA por meio da marcação da 5-metil
citosina por imuno-histoquímica e quantificação em sistema de análise de
imagem na ceratose actínica e carcinoma de células escamosas na pele da região
ventral abdominal dos caninos domésticos.



Avaliar por imuno-histoquímica a expressão de pancitoqueratina AE1/AE3 e
Vimentina na ceratose actínica e carcinoma de células escamosas na pele da
região ventral abdominal dos caninos domésticos;
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais e coleta de amostras

Os blocos parafinados de pacientes caninos com diagnóstico de carcinoma de
células escamosas e ceratose actínica foram obtidos do Hospital Veterinário da
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Anhanguera de São Paulo.
Foram obtidos 10 blocos parafinados de carcinoma de células escamosas e 9
blocos parafinados de ceratose actínica da região abdominal ventral de caninos
domésticos.
Os cães foram incluídos na pesquisa após autorização e consentimento de todos
os proprietários. Os prontuários dos cães foram analisados em relação à raça, sexo,
idade, característica da lesão, topografia das lesões e prognóstico da doença (protocolo
CEUA FM/USP: 051/14, protocolo CEUA FMVZ/USP: 9596111213)

4.2 Análise microscópica

Após a confecção das lâminas coradas com H&E, as amostras foram
classificadas em ceratose actínica ou carcinoma de células escamosas. O diagnóstico
destas afecções foi confirmado por três patologistas (Lilian Rose Marques de Sá,
Fabrizio Grandi, Kátia Cristina Kimura). Os critérios histopatológicos utilizados foram
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baseados na descrição de GROSS et al. (2005) para estabelecer o diagnóstico de
ceratose actínica ou CCE, e a classificação deste último de acordo com o grau
histológico.

4.3 Técnica imuno-histoquímica (IHQ)

A técnica de imuno-histoquímica foi realizada de acordo com o protocolo do
VetMol - Patologia Molecular Veterinária Diagnóstico e Pesquisa, localizado na cidade
de Botucatu, São Paulo. Foram obtidos cortes de 4µm de espessura. Os cortes foram
desparafinados em xilol e hidratados em sequências de álcoois e água deionizada. A
recuperação antigênica foi realizada com tampão citrato (pH 6,0) em panela Pascal
(model S2800, DakoCytomation-Carpinteria, CA), resfriamento até a temperatura
ambiente. Após, lavagens com água deionizada, foi feito o bloqueio da peroxidase
endógena (Protein Block pronto para uso, Peroxide Block, Cell Marque, 925B-09).
Seguiu-se lavagem em água deionizada. Solução tampão TBS (Protein block serumfree, Dako, X0909). As lâminas foram incubadas 18 horas em câmara úmida a 4ºC,
com anticorpo primário diluído em albumina bovina (BSA) e azida sódica. Após este
período, as lâminas foram lavadas em PBS (5mcg de tween 20) por 5 minutos. Seguiuse incubação com Polímero Histofine, 414154F (sistema de detecção por polímero).
Em seguida foram realizadas 3 lavagens em PBS (500µl de tween 20), por 5 minutos
cada. Seguiu-se revelação com Diaminobenzidina (1 gota DAB + 1ml diluente),
observando a coloração e lavagem com água deionizada. A contra coloração foi feita
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com Hematoxilina de Harris. Seguiu-se diafanização em sequência de álcoois e xilol e
montagem das lâminas.


anti-Caderina-E (DAKO clone NHC-38 – 1:50);



anti-Ki-67 (DAKO clone MIB-1 – 1:50);



anti-5-metil citosina (GeneTex - 1:300);



anti-p53 (Santa Cruz Biotechnology clone BP 53. 122, sc-73566 - 1:50);



anti-COX-2 (DAKO clone Cx294 - 1:50);



anti-pancitoqueratina AE1/AE3 (Invitrogen clone AE1/AE3 - 1:200);



anti-vimentina (Invitrogen clone V9- 1:200).

4.4 Quantificação das marcações por imuno-histoquímica (sistema de escores)

Para permitir a quantificação das marcações obtidas por imuno-histoquímica,
todos os cortes histológicos de CCE e CA foram processados nas mesmas reações,
respectivamente para cada anticorpo utilizado. A imunorreatividade citoplasmática e a
nuclear foram pontuadas separadamente, de acordo com a intensidade da marcação por
imuno-histoquímica.
A intensidade da coloração foi avaliada qualitativamente como ausente (-),
fracamente positiva (+), moderadamente positiva (+ +), e, fortemente positiva (+ + +) na
expressão de E-caderina, p53, COX-2 pancitoqueratina AE1/AE3 e vimentina.
Para as análises estatísticas, as classificações de positividade foram reduzidas a
duas categorias: negativa e positiva. A categoria negativa incluiu a coloração
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fracamente positivo e ausente (+,-) e a positiva incluiu a marcação moderadamente
positiva e fortemente positiva (++,+++). A localização da marcação foi classificada em
nuclear, citoplasmática e de membrana. Cada anticorpo foi avaliado de forma duplocego. A média de todas as contagens por espécimen foi utilizada como um único valor
para a análise estatística. Foi utilizado o software para Análise de Imagem - Image Pro
Plus, versão 4.5 para Windows, edição 2002, câmera Nikon 800.

4.4.1 Análise quantitativa do Ki-67 e 5 metilcitosina

Para avaliação da imunomarcação de Ki-67 e 5 metilcitosina foi observada a
presença ou ausência da marcação acastanhada nuclear nas células da epiderme. Para
cada amostra, foram quantificadas no mínimo 2500 células da epiderme (em objetiva de
20x) e dentre elas as células positivamente marcadas pelos anticorpos, respectivamente.
Foi utilizado o software para Análise de Imagem - Image Pro Plus, versão 4.5 para
Windows, edição 2002, câmera Nikon 800.

4.5 Análise estatística

Para realização das análises foi utilizado o software IBM® SPSS® Statistics
versão 21. As variáveis quantitativas foram testadas utilizando correlação de Spearman,
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as associações de variáveis qualitativas e quantitativas foram testadas através do teste U
de Mann-Whitney e a associação entre as variáveis qualitativas foram testadas
preferencialmente com teste Exato de Fisher ou teste de Qui-quadrado, quando as
tabelas possuíam mais que quatro caselas. Para testar as diferenças entre ceratose
actínica e carcinoma foi utilizado o teste de McNemar com distribuição binomial
(variáveis qualitativas) e teste de Wilcoxon (variáveis quantitativas).Valores de p
menores que 0,05 foram considerados como estatisticamente significante em todas as
análises.
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5 RESULTADOS

5.1 Casos de CA e CCE

Foram coletados 10 blocos parafinados de amostras de carcinoma de células
escamosas, a média de idade dos cães diagnosticados foi 8 anos, a média de idade foi de
8,1 anos, sendo 8 machos e 2 fêmeas, 8 da raça American PitBull Terrier, 1 da raça Bull
Terrier e um cão sem raça definida. Foram coletados 9 blocos parafinados de ceratose
actínica, a média de idade foi de 8,4 anos, sendo 7 machos e 2 fêmea, 7 da raça
American PitBull Terrier, 1 da raça Bull Terrier e uma cão sem raça definida .

5.2 Características clínicas dos cães portadores de CA e CCE

As lesões localizavam-se em região abdominal ventral dos cães, região associada
a menor cobertura de pelos (Figura 7). As lesões de carcinoma de células escamosas
apresentavam-se como placas eritematosas, crostosas e ulceradas, já as lesões de
ceratose actínica apresentavam-se como placas eritematosas, pápulas e máculas (Figura
8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Tabela 1).
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Tabela 1 - Características clínicas das lesões carcinoma em células escamosas cutâneo em cães
Paciente

Raça

Sexo

Idade

Quantidade
de lesão

Margens

Tamanho

Linfonodo

1

Fêmea

6 anos

Único

Livre

3-6 cm

Não avaliado

2

Bull
Terrier
SRD

Macho

7 anos

Único

Livre

> 6 cm

3

Pit Bull

Macho

10 anos

Único

Livre

> 6cm

4
5

Pit Bull
Pit Bull

Macho
Macho

10 anos
7 anos

Único
Único

Comprometidas
Comprometidas

>6cm
> 6cm

6
7
8
9

Pit Bull
Pit Bull
Pit Bull
Pit Bull

Macho
Macho
Fêmea
Macho

7 anos
7 anos
9 anos
5 anos

Único
Único
Único
Único

Livre
Livre
Livre
Livre

>6cm
>6cm
<3cm
>6cm

10

Pit Bull

Macho

13 anis

Único

Livre

>6cm

Não
acometido
Não
acometido
Não avaliado
Não
acometido
Acometido
Acometido
Não avaliado
Não
acometido
Não avaliado

Úlcera

Forma

Consistência

Evolução
clínica

presente presente

Placa

Firme

Recidiva

presente presente

Placa

Macio

Remissão

presente presente Nodular

Firme

Recidiva

presente presente
presente presente

Placa
Placa

Firme
Firme

Recidiva
Recidiva

presente presente
presente presente
presente ausente
presente presente

Placa
Placa
Placa
Placa

Firme
Firme
Firme
Firme

Recidiva
Recidiva
Remissão
Recidiva

Nodular

Firme

Remissão

ausente

Crostas

ausente
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Fonte: Hospital Veterinário Anhanguera de São Paulo, 2015.
Figura 7 – Carcinoma de Células escamosas em teto de fêmea da raça Americam PitBull
Terrier com padrão de lesão ulcerativo e eritematoso. Ao redor do teto presença de área
de ceratose actínica com eritema e pápulas

Fonte: Hospital Veterinário Anhembi Morumbi, 2016.
Figura 8 – Carcinoma de Células Escamosas e Ceratose Actínica em prepúcio de cão da
raça American PitBull Terrier
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Fonte: Hospital Veterinário Anhembi Morumbi, 2016.
Figura 9 – Ceratose Actínica em região abdominal ventral de cão da raça American
PitBull Terrier

Fonte: Hospital Veterinário Anhembi Morumbi, 2016.
Figura 10 – Pós-operatório de excisão de Carcinoma de células escamosas e ao redor
presença de Ceratose Actínica em região abdominal ventral de cão da raça American
PitBull Terrier
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Fonte: Hospital Veterinário Anhembi Morumbi, 2016.
Figura 11 – Ceratose Actínica e carcinoma de células escamosas em região abdominal e
torácica lateral de cão da raça Bull Terrier

5.3 Análise microscópica

As lesões diagnosticadas como ceratose actínica exibiram os seguintes achados
histopatológicos na epiderme: hiperplasia, paraceratose, ortoceratose, manutenção da
polaridade dos ceratinócitos, pleomorfismo celular moderado (Figura 12). Na derme
observou-se proliferação de fibroblastos e áreas de degeneração de colágeno. Ainda
nessa localização, as fibras elásticas apresentavam-se degeneradas evidenciando o
quadro de elastose solar. Realizou-se coloração ácido periódico-Schiff (PAS) para
visualização de integridade da membrana basal (Figura 13).
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2016.
Figura 12 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Epiderme
com presença de hiperplasia irregular, hiperceratose e pleomorfismo celular. Coloração:
H&E. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2016.
Figura 13 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Integridade
de membrana basal. Coloração: PAS. Objetiva 4x
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As lesões diagnosticadas como Carcinoma de Células Escamosas exibiram as
seguintes alterações epidérmicas: hiperplasia, hiperceratose, paraceratose, acantose e
abundante proliferação de ceratinócitos neoplásicos invadindo a derme. Essas células
neoplásicas, apresentaram-se de tamanho aumentado, arranjadas em ilhas, cordões e
trabéculas e moderado a intenso pleomorfismo celular. A relação núcleo/citoplasma
estava aumentada (Tabela 2, Figura 14, Figura 15). Foi realizada coloração ácido
periódico-Schiff (PAS) para visualização de integridade da membrana basal (Figura 16).
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Tabela 2 - Características microscópicas da pele com carcinoma de células escamosas em cães

Paciente

Pleomorfismo
celular

Mitoses

Pérolas
córneas

Infiltrado
Inflamatório

Núcleo

Nucléolo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

discreto
moderado
moderado
moderado
intenso
intenso
intenso
moderado
intenso
Discreto

Elevado
Discreto
Elevado
Elevado
Moderado
Moderado
Moderado
Elevado
Moderado
Discreto

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Redondo
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Ovalado

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Invasão Invasão
Vascular Linfática
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não

Classificação histológica
Bem diferenciado
Moderadamente diferenciado
Bem diferenciado
Moderadamente diferenciado
Moderadamente diferenciado
Moderadamente diferenciado
Moderadamente diferenciado
Bem diferenciado
Bem diferenciado
Moderadamente diferenciado
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2016.
Figura 14 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
cscamosas. Hiperplasia, hiperceratose, paraceratose evidente, pleomorfismo celular.
Coloração: H&E. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2016.
Figura 15 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Abundante proliferação de ceratinócitos neoplásicos invadindo a derme,
formando ilhas. Intenso pleomorfismo celular. Coloração: H&E. Objetiva 4x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2016.
Figura 16 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Ausência de delimitação da membrana basal. Coloração: PAS. Objetiva 4x

5.4 Imuno-histoquímica

As reações imuno-histoquímicas foram realizadas em Ceratose Actínica e
Carcinoma de Células Escamosas para avaliar a expressão de p53, Ki-67, E-caderina, 5
metilcitosina , COX-2, pancitoqueratina AE1/AE3 e Vimenttina (Tabela 3 e Tabela 4).
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Tabela - 3 Análise quantitativa da expressão de Ki-67 e 5 metilcitosina em ceratosa actínica e carcinoma de células escamosas em cães
Ki-67
Paciente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ceratose actínica
Células
totais
9875
15455
10584
6379
7877
9480
7548
10789
5662

Células
marcadas
353 (3,57%)
1016 (6,57%)
783 (7,40%)
525 (8,23%)
276 (3,50%)
875 (9,23%)
548 (7,26%)
633 (5,86%)
175 (3,09%)

Carcinoma de células
escamosas
Células
Células
totais
Marcadas
3503
809 (23,09%)
3498
1302 (37,22%)
1594
201 (12,60%)
2018
567 (28,09%)
2918
599 (20,52%)
1686
457 (27,10%)
3384
653 (19,29%)
1990
126 (6,33%)
2541
718 (28,25%)
1802
492 (27,30%)

5 metilcitosina
Carcinoma de células
Ceratose actínica
escamosas
Células
Células
Células Células Marcadas
totais
marcadas
totais
6789
6633 (97,70%)
7211
6811 (94,45%)
3593
2150 (59,84%)
11328
11093 (97,92%)
3188
3033 (95,13%)
3807
3701 (97,21%)
3603
3543 (98,33%)
3442
3386 (98,37%)
3938
3508 (89,08%)
5204
5054 (97,11%)
4740
3986 (84,09%)
3959
3864 (97,60%)
3745
222 (5,93%)
3106
3033 (97,64%)
3243
3163 (97,53%)
3419
3374 (98,68%)
3656
3276 (89,60%)
2180
1860 (85,32%)
6502
6448 (99,17%)
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Tabela 4 - Análise qualitativa de E-caderina, COX-2, p53, pancitoqueratina AE1/AE3 e vimentina em carcinoma de células escamosas e
ceratose actínica em cães

1
2
3
4

E-caderina
CA
CCE
Marcação Marcação
forte
forte
forte
forte
forte
fraca
forte
forte

COX-2
CA
CCE
Marcação Marcação
moderada moderada
Fraca
moderada
Fraca
moderada
ausente
Fraca

5
6
7
8
9
10

fraca
moderada
forte
fraca
forte

Fraca
moderada
Fraca
moderada
ausente

Paciente

fraca
moderada
moderada
ausente
fraca
fraca

moderada
Forte
Forte
Forte
moderada
Forte

p53
CA
Marcação
Forte
moderada
moderada
moderada

CCE
Marcação
moderada
forte
moderada
moderada

Fraca
Fraca
Fraca
Fraca
ausente

forte
forte
forte
forte
moderada
forte

Pancitoqueratina AE1/AE3
Vimentina
CA
CCE
CA
CCE
Marcação
Marcação
Marcação Marcação
moderada
Forte
forte
forte
forte
Forte
forte
forte
forte
Forte
forte
forte
moderada
Moderada
forte
forte
moderada
ausente
ausente
forte
forte

Moderada
Fraca
Fraca
Forte
Fraca
Fraca

forte
forte
forte
forte
forte

forte
forte
forte
forte
forte
forte
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5.4.1 Ki-67

A imunomarcação de Ki-67 ocorreu nos núcleos dos ceratinócitos da ceratose
actínica e carcinoma de células escamosas caracterizada por uma coloração acastanhada
(Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20). Expressão de Ki-67 no núcleo de
linfonodo

de

cão

utilizado

como

controle

positivo

(Figura

21).
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 17 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
Ki-67 em camada basal. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 18 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
Ki-67 em camada basal. Objetiva 20x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017
Figura 19 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Marcação de Ki-67. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 20 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Detalhe. Marcação de Ki-67. Objetiva 20x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 21 – Fotomicrografia de linfonodo de cão. Marcação de Ki-67 (controle
positivo). Objetiva 4x

5.4.2 E-caderina

A imunomarcação de E-caderina ocorreu na membrana plasmática dos
ceratinócitos de ceratose actínica e carcinoma de células escamosas, caracterizada por
uma coloração acastanhada (Figura 22, Figura 23, Figura 24, Figura 25).
Imunomarcação de E-caderina em pele de cão como controle positivo (Figura 26).
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 22 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
E-caderina. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 23 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
E-caderina.
Objetiva
20x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 24 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Marcação de E-caderina. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 25 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Marcação de E-caderina. Objetiva 20
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 26 – Fotomicrografia de pele canina. Marcação de E-caderina (controle
positivo). Objetiva 4x

5.4.3 5 metilcitosina

A imunomarcação de 5 metilcitosina ocorreu nos núcleos dos ceratinócitos de
ceratose actínica e carcinoma de células escamosas, caracterizada por uma coloração
acastanhada (Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30). Imunomarcação de 5
metilcitosina em linfonodo de cão, utilizado com controle positivo (Figura 31).
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 27 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
5 metilcitosina. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 28 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
5 metilcitosina. Objetiva 20
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 29 – Fotomicrografia pele de cão apresentando carcinoma de células escamosas.
Marcação de 5 metilcitosina. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 30 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Marcação de 5 metilcitosina. Objetiva 20x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 31 – Fotomicrografia de linfonodo de cão. Marcação de 5 metilcitosina (controle
positivo). Objetiva 4x

5.4.4 Ciclo-oxigenase-2

A imunomarcação de COX-2 ocorreu no citoplasma dos ceratinócitos de
ceratose actínica e carcinoma de células escamosas, caracterizada por uma coloração
acastanhada (Figura 32, Figura 33, Figura 34, Figura 35). Imunomarcação de COX-2
em tumor mamário canina como controle positivo (Figura 36).
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 32 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
COX-2. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 33 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação de
COX-2. Objetiva 20x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 34 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Marcação de COX-2. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 35 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando Carcinoma de células
escamosas.
Marcação
de
COX-2.
Objetiva
20x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 36 – Fotomicrografia de tumor mamário canino. Marcação de COX-2 (controle
positivo). Objetiva 4x

5.4.5 p53

A imunomarcação de p53 ocorreu no citoplasma e núcleo dos ceratinócitos de
ceratose actínica e carcinoma de células escamosas, caracterizada por uma coloração
acastanhada (Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40). Imunomarcação de p53 em
melanoma canino como controle positivo (Figura 41).

76

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 37 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação
de p53. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 38 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Expressão
de p53. Objetiva 4x
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 39 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Expressão de p53. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 40 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Expressão de p53. Objetiva
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 41 – Fotomicrografia de melanoma canino. Marcação de p53 (controle positivo).
Objetiva 4x

5.4.6 Pancitoqueratina AE1/AE3 e Vimentina

A imunomarcação de pancitoqueratina AE1/AE3 ocorreu no citoplasma das
células da epiderme (Figura 42, Figura 43) e a vimentina no citoplasma das células da
derme (Figura 44, Figura 45) na ceratose actínica e carcinoma de células escamosas,
ambas caracterizada por uma coloração acastanhada.
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Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 42 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação
de pancitoqueratina AE1/AE3. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 43 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Marcação de pancitoqueratina AE1/AE3. Objetiva 4x

80

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 44 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando ceratose actínica. Marcação
de Vimentina. Objetiva 4x

Fonte: Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada FMVZ/USP, 2017.
Figura 45 – Fotomicrografia de pele de cão apresentando carcinoma de células
escamosas. Marcação de vimentina. Objetiva 4x
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5.5 Análise estatística

Observou-se aumento da porcentagem de células expressando Ki-67 e 5
metilcitosina em carcinoma de células escamosas comparado a ceratose actínica
(p=0,004 e p=0,027, respectivamente). As demais variáveis não apresentaram
associação significativa com a expressão qualitativa de Ki-67 e 5 metilcitosina.
Não houve associação significativa entre as variáveis imuno-histoquímicas
qualitativas (p53, COX-2 e vimentina) e ceratose actínica, carcinoma de células
escamosas. Observou-se que expressão de Ecaderina heterogênea em CCE comparada a
CA (p=0,031).
Não houve associação significativa entre a evolução clínica e avaliação de
margem cirúrgica, tamanho da lesão e acometimento de linfonodo (p=1.000; p=1.000;
p=0,240, respectivamente).
Observou-se correlação com o aumento do percentual de células marcadas com
5 metilcitosina no CCE em cães idosos (p=0,008) e diminuição da porcentagem de
células marcadas com 5 metilcitosina associada a presença de crostas na lesão de
carcinoma de células escamosas (p=0,044).
A expressão de um anticorpo na ceratose actínica e no carcinoma de células
escamosas não influenciou a expressão dos demais anticorpos nas duas lesões.
A diminuição na expressão de pancitoqueratina AE1/AE3 apresentou uma
associação com a invasão linfática em carcinoma de células escamosas com valor de
p=0,033.
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6 DISCUSSÃO

A ceratose actínica é uma lesão pré-neoplásica comumente associada à
exposição solar excessiva, podendo evoluir para o carcinoma de células escamosas. Em
nosso estudo, a raça mais acometida foi a American PitBull Terrier, condizendo com a
literatura (North; Banks, 2009; Costa, 2009; Vail; Withrow, 2007; Poggiani et al.,
2012). As regiões anatômicas mais acometidas pela doença são locais com menor
cobertura de pelos, como face interna de membros, plano nasal, pina de orelhas e
abdome como descrito em nosso estudo (Almeida et al., 2001, Carvalho, 2008; Milanta
et al., 2016).
Os cães de meia idade foram os mais acometidos pelo carcinoma de células
escamosas e pela ceratose actínica, semelhante ao que é descrito em literatura. Apesar
da literatura não descrever predileção sexual, em nossos casos constatamos maior
incidência de ceratose actínica e carcinoma de células escamosas em cães machos,
(Vail; Withrow, 2007; Gross et al. 2005; Larsson; Lucas, 2016). Estes achados foram
contrários aos achados de Costa (2009) em que as lesões foram diagnosticadas em cães
mais jovens e, em sua maioria, fêmeas.
As lesões de ceratose actínica foram caracterizadas pela presença de placas
eritematosas, pápulas e máculas condizentes com o que foi descrito por alguns autores
(Carpenter et al., 2004; Stockfleth; Kerl, 2006; Berman et al., 2006). Já, o padrão da
lesão do carcinoma de células escamosas é descrito como lesões crostosas, ulcerativas,
eritematosas, disseminadas ou localizadas (Costa, 2009; North; Banks, 2009) como
observado em nosso trabalho.
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As

lesões

diagnosticadas

como

ceratose

actínica

exibiram

achados

histopatológicos na epiderme caracterizados por hiperplasia, paraceratose , ortoceratose,
manutenção da polaridade dos ceratinócitos e pleomorfismo celular moderado,
observou-se na coloração PAS integridade da membrana basal, como descrito por
Stockfleth e Kerl (2006), Fravot et al. (2009) e Hargis et al. (1977).
Segundo Huber et al. (2007), Robins e Cotran (2010), Papadogiannakis et al.
(2008) e Favrot et al. (2009) visualiza-se na avaliação histopatológica do carcinoma de
células escamosas, hiperplasia da epiderme, paraceratose, ortoceratose, perda de
maturação ordenada com presença de ceratinócitos atípicos em toda espessura total da
epiderme. Aumento do número de mitoses atípicas. Pleomorfismo celular. Em nosso
estudo observou-se hiperplasia, hiperceratose, paraceratose, acantose e abundante
proliferação de ceratinócitos neoplásicos invadindo a derme. Presença de pérolas
córneas. As células exibiam moderado a intenso pleomorfismo celular. A relação
núcleo/citoplasma estava aumentada, achados semelhantes aos descritos pelos autores
citados.
Alterações na metilação global do DNA têm sido descrita como um fator
importante para o desenvolvimento de neoplasias (Laird; Jaenisch, 1996; Vaid et al.,
2012; Chowdhury et al., 2017). Neste trabalho foi observado maior porcentagem do
números de células marcadas para 5mc em carcinoma de células escamosas comparado
a ceratose actínica, semelhante ao que foi descrito por Vaid et al. (2012) que observou
hipermetilação em células de CCE, em humanos. Constatou-se um aumento na
porcentagem de células marcadas com 5mc em cães idosos, Liang et al. (2015), não
observou correlação de hipermetilação com idade, em humanos, porém Lahtz et al.
sugeriu que o aumento na metilação global no DNA pode estar associado a exposição
solar crônica, no desevolvimento de tumores cutâneos, o que pode explicar este achado.
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Constatou-se a diminuição na percentagem de células expressando 5mc quando há
presença de crostas nas lesões de CCE, não há informações disponíveis em literatura
com resultados semelhantes e estes encontrados.
Em nosso trabalho não foi observada associação entre a expressão de p53 em
ceratose actínica e carcinoma de células escamosas, como foi descrito também por
Florence et al. (2015) em CA e CCE, em humanos. Stelkovics et al. (2013) observaram
um aumento na expressão de p53 em CCE humano porém não houve diferença na
expressão de p53 em graus histológicos diferentes, como descrito neste trabalho.
Alguns estudos observaram a imunomarcação de p53 citoplasmática e sua
associação a um fator prognóstico desfavorável, em nosso trabalho foi observada
marcação citoplasmática de p53, porém sem associação com evolução clínica do
paciente (Jansson et al., 2001; Green; Kroemer, 2009; O’Brate; Giannakakou, 2003;
Gamblin et al., 1997).
A avaliação imuno-histoquímica do Ki-67 tem sido amplamente utilizada para
avaliar o índice de proliferação celular em diferentes neoplasias em cães. Em nosso
trabalho, observamos um aumento no índice de proliferação celular no carcinoma de
células escamosas comparado a ceratose actínica, como descrito Stelkovics et al. (2012)
e Lan et al. (2014).
Em 1999, Koseki et al. afirmaram que houve uma diminuição na expressão de
E-caderina em carcinoma de células escamosas comparada a pele normal em humanos,
e quando havia acometimento linfático a expressão era fraca ou ausente, em nosso
trabalho, não foi observado diferença significativa na expressão de E-caderina com
ceratose actínica, carcinoma de células escamosas e seus diferentes graus histológicos e
metástase em linfonodo, porém constatou-se uma marcação heterogênea da E-caderina
na membrana plasmática de CCE, compara a CA, como descrito por PEREIRA et al.
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(2016) em carcinoma de células escamosas oral comparada a mucosa oral normal, esta
heterogeneidade é descrita como uma perda da funcional da proteína que está associada
a invasão e progressão tumoral (Berx; Roy, 2009; Graff et al., 2000).
Yaçin et al. (2012) não observaram diferença na expressão de COX-2 em CCE e
CA em humanos e em sua diferenciação histológica, achados semelhantes aos descrito
em nosso trabalho.
Observou-se uma associação entre invasão linfática e diminuição da expressão
de pancitoqueratina AE1/AE3, nenhum achado como este é descrito em literatura em
carcinoma de células escamosas cutâneo, porém pode sugerir perda do perfil epitelial
que favorece a invasão neoplásica, no entanto, não foi observado expressão de
Vimentina em células epiteliais para caracterizar melhor esta transição.
Por meio deste estudo, não foi possível identificar fatores etiológicos para CA e
CCE na pele de cães; entretanto, em virtude do fato das mesmas localizarem-se em
regiões destituídas de pelagem exuberante, sugere-se que a radiação solar direta ou
refletida a partir de pisos claros poderia estar envolvida.
O fato destas lesões coexistirem na pele dos cães sugere que há uma evolução
contínua das mesmas, e o clínico/cirurgião tem de tratar as lesões neoplásicas ao mesmo
tempo e terá de instituir novos protocolos para prevenir a evolução da CA para CCE.
Finalmente, o estudo permitiu conhecer melhor algumas das alterações
morfológicas e moleculares encontradas em CA e CCE, e estudos futuros permitirão
melhores formas de tratar e prevenir tais lesões.
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7 CONCLUSÃO



Cães machos da raça American PitBull Terrier de pelagem branca são
frequentemente acometidos pela ceratose actínica e carcinoma de células
escamosas. Estudos epidemiológicos precisam ser feitos para verificar a
existência de maior suscetibilidade a estas doenças cutâneas nesta raça.



Ceratose Actínica e Carcinoma de Células Escamosas coexistiram na pele dos
pacientes estudados; houve presença de ulceração, crostas e neoplasias maiores
que 6 cm foram os mais observados neste estudo.



Houve diferença significativa no índice de proliferação celular em CCE
comparado a CA, concluindo-se que o aumento da proliferação celular está
associada com a transformação maligna.



Foi possível concluir que não houve associação significativa na expressão de
COX-2 e p53 em ceratose actínica e carcinoma de células escamosas.



Conclui-se que há heterogeneidade na expressão da Ecaderina em CCE, que
pode estar associada a uma perda da função desta proteína, tornando-se um outro
método de classificação da expressão de Ecaderina, por meio de imunohistoquímica.



O aumento da porcentagem de células marcadas com 5 metilcitosina em CCE
comparado a CA, sugere uma hipermetilação global do DNA que pode gerar
supressão em proto-oncogenes.



O aumento na expressão de 5 metilcitosina em cães de idade mais avançadas
sugere que a metilação global do DNA é detectada após um maior tempo de
exposição ao fator etiológico.
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A diminuição da expressão de pancitoqueratina AE1/AE3 em tumores que
apresentam invasão linfática propõe a perda da característica epitelial da
neoplasia, favorecendo a sua progressão e invasão. Porém não foi observado
expressão de vimentina nas células epiteliais.
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