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AVALIAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS sIL 2R E CA 125 COMO 

INDICADORES PROGNÓSTICOS DE LINFOMA CUTÂNEO E LINFOMA 

MULTICÊNTRICO EM CÃES 

 

 

RESUMO – A expectativa de vida dos cães está aumentando e com isso, o 
diagnóstico de diferentes neoplasias, particularmente os linfomas, um dos tipos 
tumorais mais prevalentes. O prognóstico desses pacientes tem se pautado nas 
avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem, as quais podem não indicar a 
presença da doença em início de curso. Com este estudo, objetivou-se avaliar a 
eficácia de marcadores sorológicos para melhor estabelecer o prognóstico de cães 
com linfoma cutâneo e multicêntrico. Foram realizadas dosagens do receptor solúvel 
de Interleucina 2 (sIL 2R) no soro de 9 cães sadios (grupo 1), 20 cães com linfoma 
cutâneo (grupo 2) e 9 cães com linfoma multicêntrico (grupo 3), e do Antígeno do 
câncer 125 (CA 125) em 14 cães sadios (grupo 4), 13 cães com linfoma cutâneo 
(grupo 5) e 11 cães com linfoma multicêntrico (grupo 6). Adicionalmente foram 
avaliados os tempos de sobrevida, os resultados de exames hematológicos e de 
imagem dos pacientes, os quais foram relacionados com as concentrações séricas 
dos marcadores sorológicos. Os resultados mostraram que não houve diferença 
estatística (p > 0,05) entre as dosagens dos marcadores sIL 2R nos grupos 1, 2 e 3 
e de CA 125 entre os grupos 4, 5 e 6. Houve diferença (p < 0,05) entre os grupos 2 e 
5 (linfoma cutâneo) e 3 e 6 (linfoma multicêntrico) em relação ao tempo de 
sobrevida, o qual foi menor nos animais diagnosticados com linfoma cutâneo. Em 
relação às contagens hematológicas, apenas o linfócitos diferiram entre os grupos 2 
e 3 (p = 0,0265) e 5 e 6 (p = 0,0356). Os resultados desse estudo mostraram que as 
concentrações dos marcadores sorológicos sIL 2R e CA 125 não diferiram entre 
cães saudáveis e os diagnosticados com linfoma cutâneo ou multicêntrico, não 
evidenciando o potencial valor prognóstico nos casos de cães com linfoma. 
Palavras-chave: cães, linfoma, biomarcadores, prognóstico. 
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EVALUATION OF THE SOROLOGICAL MARKERS SIL 2R AND CA 125 AS 

PROGNOSTIC INDICATORS OF CUTANEOUS AND MULTICENTRIC 

LYMPHOMA IN DOGS 

 
 

ABSTRACT – The life expectancy of dogs is increasing and with that the 
diagnosis of different neoplasms, particularly the lymphomas, one of the more 
prevalent tumor types. The prognosis of these patients has been based on clinical, 
laboratory and imaging evaluations, which may not indicate the diagnosis at the initial 
stages of the disease. The aim of this study was to evaluate the efficacy of 
serological markers to better predict the prognosis of dogs with cutaneous and 
multicentric lymphoma. Serum level of the soluble Interleukin 2 receptor (sIL 2R) 
were performed in 9 healthy dogs (group 1), 20 dogs with cutaneous lymphoma 
(group 2) and 9 dogs with multicentric lymphoma (group 3), and the cancer antigen 
125 (CA 125) in 14 healthy dogs (group 4), 13 dogs with cutaneous lymphoma 
(group 5) and 11 dogs with multicentric lymphoma (group 6). In addition, survival 
times, hematological tests and imaging exams of oncological patients were 
performed to better evaluate the aggressiveness of the neoplasms and to correlate 
these results with the dosed serum markers. The results showed that there was no 
statistical difference (p > 0.05) in the dosages of sIL 2R between groups 1, 2 and 3 
and CA 125 between groups 4, 5 and 6. There was difference (p < 0,05) between the 
groups 2 and 5 (cutaneous lymphoma) and 3 and 6 (multicentric lymphoma) in 
relation to the survival time, which was lower in the animals diagnosed with 
cutaneous lymphoma. In relation to hematological counts, only lymphocytes counts 
differed between the groups 2 and 3 (p = 0,0265) and 5 and 6 (p = 0,0356). The 
results of this study showed that sIL 2R and CA 125 concentrations did not differ 
between healthy dogs and those diagnosed with cutaneous or multicentric 
lymphoma,  not evidencing their potential prognostic value in the cases of dogs with 
lymphoma. 
Keywords: dogs, lymphoma, biomarkers, prognosis. 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

Introdução e Revisão de Literatura 

 

Marcadores sorológicos são substâncias produzidas por células 

transformadas, ou por células sadias, usualmente, em resposta à presença de um 

câncer, ou em patologias benignas. São indicadores do estadiamento tumoral, por 

isso auxiliam no diagnóstico, monitoramento da resposta ao tratamento e podem 

predizer a recorrência de um tumor. Em pacientes assintomáticos, são 

potencialmente úteis no diagnóstico da doença em estágios iniciais, enquanto nos 

pacientes com sintomatologia clínica, podem ajudar na diferenciação entre o 

desenvolvimento de uma doença maligna ou benigna (DUFFY, 2007). 

Em humanos com câncer, os marcadores sorológicos são empregados para 

se estabelecer o prognóstico, bem como, diminuir o desgaste físico e emocional 

inerentes ao acompanhamento dos pacientes durante e ao término do tratamento, 

detectando recidivas em estágio inicial (HARRIS et al., 2007).  

Estudos com marcadores prognósticos que possam ser avaliados no soro 

(proteínas ou enzimas, produzidas pelas células tumorais em resposta à 

tumorigênese) de animais portadores de câncer, estão em testes e com resultados 

promissores (CASSALI, 2000; DE NARDI et al., 2007; GAMA et al., 2008; UEHARA 

et al., 2008; CAMPOS et al., 2012), contribuindo de forma consistente para o 

estabelecimento do prognóstico. Esses marcadores variam, dependendo do tipo de 

tumor e órgão afetado (HARRIS et al., 2007) e o aumento em suas concentrações 

podem indicar a gênese, recidiva ou crescimento do tumor (CAPELOZZI, 2001). 

Em mulheres com câncer de mama, por exemplo, os principais 

biomarcadores utilizados são o CEA (antígeno carcinoembrionário) e o CA 15-3 

(antígeno do câncer 15-3). Estes estão aumentados no soro da maioria das 

mulheres com câncer de mama, quando comparado às mulheres saudáveis (WANG 

et al., 2014; WU et al., 2014). O antígeno do câncer 15-3 (CA 15-3) é uma 

glicoproteína e apenas 1,3% da população humana saudável possuem valores 

aumentados desse marcador (SCHWARTZ, 1997), por isso, é o marcador sorológico 

mais utilizado em câncer de mama, com elevadas sensibilidade e especificidade 
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(TOUITOU; BOGDAN, 1998; BASKIC et al., 2007). Segundo Guimarães et. al 

(2002), a elevação do CA 15-3 pode ser relacionada ao estágios mais avançados da 

doença, na qual os níveis do marcador se apresentam elevados. Ademais, níveis 

muito elevados foram associados com menor sobrevida das pacientes com câncer 

de mama (SILVEIRA, 2005).  

Em humanos, a maior aplicação do CA 15-3 é no diagnóstico precoce de 

recidivas, pois suas concentrações aumentadas são detectadas até 13 meses antes 

do aparecimento dos sinais clínicos (GUEDES, 1995).  

O antígeno carcinoembrionário (CEA) faz parte do grupo das imunoglobulinas, 

sendo estudado, inicialmente, em câncer de cólon e reto, porém seu aumento foi 

observado em outras neoplasias malignas, incluindo o câncer de mama (KASPER et 

al., 2004). Por isso, passou a ser indicado para o monitoramento de mulheres com 

câncer de mama metastático (VERONESI et al., 2002).  

Em humanos, alguns estudos acerca dos marcadores sorológicos para o 

acompanhamento, estadiamento e estabelecimento do prognóstico de linfomas já 

foram realizados (RUBIN; NELSON, 1990; VONDERHEIND et al.,1998). Na 

medicina veterinária, a utilização de marcadores sorológicos em casos de linfoma 

requer estudos, pois este é o terceiro tipo de neoplasia mais diagnosticada em cães, 

sendo que o linfoma de células B representa até 80% dos casos (VAIL et al., 2001). 

Dentre os diversos tipos de linfoma em cães, as formas multicêntrica e 

cutânea representam em torno de 80% e 6% dos casos, respectivamente, de acordo 

com estatísticas em outros países (MORRISON, 1998; VAIL; YOUNG, 2007; VAIL, 

2011). No Brasil, existem poucos dados sobre a incidência do linfoma cutâneo em 

cães (VARGAS-HERNÁNDEZ, 2017). Jark et al. (2014) relataram o atendimento de 

60 casos de linfoma cutâneo, em cães, entre os anos de 2007 e 2013, em 

Jaboticabal-SP, concluindo que este foi o segundo tipo de linfoma mais frequente, 

sendo o linfoma multicêntrico a forma mais comum, diferindo de outros estudos 

epidemiológicos que referem o linfoma cutâneo como uma forma rara de neoplasia 

cutânea, em cães. 

O receptor de Interleucina 2 (IL 2R) é encontrado em linfócitos T e B, além de 

outros tipos celulares, como macrófagos e monócitos, e apresenta as subunidades 

, β e γ, as quais podem ser apresentadas na superfície celular de forma isolada ou 
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combinada. A cadeia  exibe baixa afinidade pela Interleucina 2 (IL-2), porém é a 

cadeia considerada solúvel (sIL 2R). As cadeias β e γ associadas exibem afinidade 

intermediária e o complexo formado pelas três cadeias exibe alta afinidade pela IL-2. 

As células T são sensibilizadas pela ativação do sistema imune, por meio da ligação 

da IL-2 ao seu receptor (IL 2R), mediando a diferenciação e proliferação celulares 

durante a resposta imune, porém a afinidade dessa ligação depende da cadeia 

expressa na superfície celular dos linfócitos (MINAMI et al., 1993; ANDRADE; 

BASTOS, 1995).  

É sabido que o receptor da Interleucina 2 de cadeia solúvel (sIL 2R) é liberado 

para os fluídos corpóreos quando ocorre ativação de linfócitos em estado neoplásico 

e o desenvolvimento e o crescimento tumoral estimulam o sistema imune, gerando 

um maior número de sIL 2R. Em humanos, adultos e crianças, a concentração 

sérica de sIL 2R pré-tratamento de vários tipos de câncer, incluindo o linfoma, 

mostrou-se importante para se estabelecer o prognóstico e a sobrevida global, 

refletindo a severidade e agressividade da doença (BIEN; BALCERSKA, 2008). 

Segundo Rubin e Nelson (1990), estudos sugerem que os níveis de sIL 2R  

representam uma medida rápida, confiável, e não invasiva de demonstrar a atividade 

da doença, a resposta à terapia e o prognóstico a longo prazo, no linfoma. 

Vonderheind et al. (1998) avaliaram marcadores sorológicos em linfoma 

cutâneo de células T de humanos, dosaram o sIL 2R e lactato desidrogenase (LDH) 

com o objetivo de correlacionar suas concentrações com a severidade da doença. 

Concluíram que concentrações séricas elevadas, principalmente de sIL 2R, estavam 

presentes nos estágios mais avançados da doença.  

Esses resultados corroboram com o estudo de Seon et al. (2010), no qual 

também houve correlação entre menor taxa de sobrevida e altas concentrações 

séricas de sIL 2R em pacientes humanos com linfoma não-Hodgkin (média de 2.338 

U/mL), enquanto o grupo controle apresentava valor médio inferior (573 U/mL). 

Dessa maneira, foi concluído que o sIL 2R pode ser usado como um biomarcador 

prognóstico no momento do diagnóstico e para monitorar a progressão da doença e 

resposta do paciente ao tratamento. 

Em cães, a dosagem de sIL 2R foi validada pelo método ELISA, utilizando um 

kit humano. O estudo comparou as concentrações deste receptor em doenças 
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sistêmicas e neoplasias malignas. Os autores concluíram que o kit é efetivo para 

esse fim e confirmaram aumento das concentrações no soro de animais que 

apresentavam doença inflamatória. Não foram observadas diferenças significativas 

para o aumento de sIL 2R em cães com neoplasias malignas em comparação com 

cães saudáveis, contudo os autores acreditaram que este resultado foi decorrente 

da população heterogênea e da avaliação de diferentes tipos de neoplasias 

(PRACHAR et al., 2013).  

Um marcador que fornece informação em relação ao prognóstico e resposta 

ao tratamento, tanto em neoplasias mamárias como em linfomas, em humanos, é o 

Antígeno do câncer 125 (CA 125), uma glicoproteína identificada, inicialmente, em 

mulheres diagnosticadas com carcinoma de ovário, e expressa também em tecidos 

como peritônio, pleura, pericárdio, tubas uterinas e endométrio. Recentes pesquisas 

evidenciaram sua elevação em outros tipos de cânceres, incluindo adenocarcinomas 

não ginecológicos, linfomas, mesoteliomas, teratomas e carcinoma de pâncreas, 

cólon, mama e pulmão (BISCHOF, 1993; SANUSI, et al., 2001; STURGEON et al., 

2008; WANG et al., 2014). 

Pacientes humanos com câncer de ovário e concentrações de CA 125 pré-

operatórias ≥ 65 kU/L, apresentavam taxas de sobrevida menores e risco de morte 

6,37 vezes maior em comparação a pacientes com concentrações abaixo de 65 kU/L 

(STURGEON et al., 2008).  

O marcador CA 125 foi detectado no soro sanguíneo de mulheres saudáveis 

e com câncer de mama. Neste último grupo, antes e após a cirurgia, as 

concentrações deste marcador estavam significativamente elevadas e 

correlacionaram-se, positivamente, com o índice de proliferação Ki-67, grau 

histológico do tumor, estadiamento clínico, presença de metástases em linfonodo e 

recidiva tumoral (WANG et al., 2014).  

Estudos têm demonstrado que o CA 125 é um marcador não específico e 

aparece elevado em diversas patologias benignas e malignas. Em casos de linfoma 

não-Hodgkin, altas concentrações de CA 125 foram associadas ao avanço da 

doença, grau de agressividade do tumor e ocorrência de efusões (LAZZARINO et 

al., 1998). E embora concentrações elevadas sejam relatadas em pacientes com 

linfoma não-Hodgkin, o seu papel como um fator prognóstico permanece incerto.  
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Em estudo prospectivo, no qual o CA 125 sérico foi avaliado em 108 

pacientes com linfoma não-Hodgkin, sua elevação foi detectada em 43% destes 

pacientes. Este achado foi associado com a doença em estágio avançado, tumores 

volumosos, envolvimento da medula óssea, doença extranodal (em estágios III e IV), 

ocorrência de sinais clínicos, derrame pleural ou peritoneal, resposta parcial ou 

nenhuma ao tratamento e tempo de sobrevida menor, condizentes com prognóstico 

desfavorável (BAIREY et al., 2003). Resultados similares foram obtidos em estudo 

com outras neoplasias hematopoiéticas, detectando elevadas concentrações em 

estágios avançados das enfermidades, justificando sua utilização para prever o 

prognóstico dos pacientes (DILEK et al., 2006).  

Mermar et al. (2015) realizaram um estudo, no qual 121 pacientes 

diagnosticados com linfoma não-Hodgkin foram avaliados quanto ao estágio da 

doença no momento do diagnóstico, as taxas de mortalidade e recidivas. Aqueles 

com pior prognóstico da doença apresentavam a concentração sérica de CA 125 > 

35 U/ml. Anos antes, Russo et al. (2007), já haviam demonstrado que a completa 

remissão do tumor não era alcançada quando os pacientes apresentavam altas 

concentrações de CA 125. Em contrapartida, aqueles com CA 125 < 35 u/ml 

apresentaram até 92% de taxa de sobrevida. 

Apesar de muito utilizado em medicina humana, o emprego de marcadores 

sorológicos na determinação do prognóstico e no monitoramento de neoplasias 

ainda não é uma realidade na medicina veterinária. Com este estudo pretendeu-se 

avaliar a utilidade dos marcadores sorológicos sIL 2R e CA 125 como ferramentas 

adicionais para beneficiar o clínico no estabelecimento do prognóstico do paciente e, 

posteriormente, analisar conjuntamente as concentrações obtidas com as avaliações 

clínica, hematológica e de imagem em cães diagnosticados com linfoma cutâneo e 

multicêntrico. 
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CAPÍTULO 2 –  

 

 

RESUMO – A expectativa de vida dos cães tem aumentado, o que contribui para o 

diagnóstico de diferentes neoplasias, principalmente os linfomas, um dos tipos tumorais mais 

prevalentes. O prognóstico desses pacientes tem se pautado nas avaliações clínicas, 

laboratoriais e de imagem, as quais podem não indicar a presença da doença em início de 

curso. Com este estudo, objetivou-se avaliar a eficácia de marcadores sorológicos para melhor 

estabelecer o prognóstico de cães com linfoma cutâneo e multicêntrico. Foram realizadas 

dosagens séricas do receptor solúvel de Interleucina 2 (sIL 2R) em 9 cães sadios (grupo 1), 20 

cães com linfoma cutâneo (grupo 2) e 9 cães com linfoma multicêntrico (grupo 3), e do 

Antígeno do câncer 125 (CA 125) em 14 cães sadios (grupo 4), 13 cães com linfoma cutâneo 

(grupo 5) e 11 cães com linfoma multicêntrico (grupo 6). Adicionalmente foram avaliados os 

tempos de sobrevida, os resultados de exames hematológicos e de imagem dos pacientes, os 

quais foram relacionados com as concentrações séricas dos marcadores sorológicos. Os 

resultados mostraram que não houve diferença estatística (p > 0,05) entre as dosagens dos 

marcadores sIL 2R nos grupos 1, 2 e 3 e de CA 125 entre os grupos 4, 5 e 6. Houve diferença 

(p < 0,05) entre os grupos 2 e 5 (linfoma cutâneo) e 3 e 6 (linfoma multicêntrico) em relação 

ao tempo de sobrevida, o qual foi menor nos animais diagnosticados com linfoma cutâneo. 

Em relação às contagens hematológicas, apenas o linfócitos diferiram entre os grupos 2 e 3 (p 

= 0,0265) e 5 e 6 (p = 0,0356). Os resultados deste estudo não evidenciaram significância 

clínica nas dosagens de sIL 2R e CA 125 em cães com linfoma cutâneo e multicêntrico, como 

auxiliares no estabelecimento do prognóstico. 

 

Palavras-chave: cães, linfoma, marcadores sorológicos, prognóstico. 

 

 

 

 

 

Avaliação dos marcadores sorológicos sIL 2R e CA 125 como 

indicadores prognósticos de linfoma cutâneo e linfoma multicêntrico 

em cães. 
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Evaluation of the sorological markers sIL 2R and CA 125 as prognostic indicators of 

cutaneous and multicentric lymphoma in dogs 

 

ABSTRACT – The life expectancy of dogs is increasing, making possible the diagnosis of 

different neoplasms, mainly the lymphomas, one of the more prevalent tumor types. The 

prognosis of these patients has been based on clinical, laboratory and imaging evaluations, 

which may not indicate the diagnosis at the initial stages of the disease. The aim of this study 

was to evaluate the efficacy of serological markers to better predict the prognosis of dogs with 

cutaneous and multicentric lymphoma. Serum levels of the soluble Interleukin 2 receptor (sIL 

2R) were performed in 9 healthy dogs (group 1), 20 dogs with cutaneous lymphoma (group 2) 

and 9 dogs with multicentric lymphoma (group 3), and the cancer antigen 125 (CA 125) in 14 

healthy dogs (group 4), 13 dogs with cutaneous lymphoma (group 5) and 11 dogs with 

multicentric lymphoma (group 6). In addition, survival times, hematological tests and imaging 

exams of oncological patients were performed to better evaluate the aggressiveness of the 

neoplasms and to correlate these results with the dosed serum markers. The results showed 

that there was no statistical difference (p > 0.05) in the dosages of sIL 2R between groups 1, 2 

and 3 and CA 125 between groups 4, 5 and 6. There was difference (p < 0,05) between the 

groups 2 and 5 (cutaneous lymphoma) and 3 and 6 (multicentric lymphoma) in relation to the 

survival time, which was lower in the animals diagnosed with cutaneous lymphoma. In 

relation to hematological counts, only lymphocytes counts differed between the groups 2 and 

3 (p = 0,0265) and 5 and 6 (p = 0,0356). We concluded with this study, that sIL 2R and CA 

125 have not evidenced clinical significance in the establishment of prognosis in dogs 

diagnosed with cutaneous and multicentric lymphoma. 

 

Keywords: dogs, lymphoma, serological markers, prognosis. 
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INTRODUÇÃO 

Em humanos com câncer, marcadores sorológicos são empregados para se estabelecer 

o monitoramento, resposta ao tratamento e recidiva de diversas doenças (Harris et al., 2007). 

Em animais portadores de neoplasias, estudos exibem resultados promissores (De Nardi et al., 

2007; Gama et al., 2008; Uehara et al., 2008; Campos et al., 2012; Senhorello, 2017), porém 

os marcadores variam, dependendo do tipo de tumor e do órgão afetado (Harris et al., 2007), e 

o aumento em suas concentrações pode indicar a gênese, recidiva ou crescimento do tumor 

(Capelozzi, 2001). 

Em humanos com linfoma, estudos para o acompanhamento, estadiamento e 

estabelecimento do prognóstico são realizados rotineiramente, utilizando diversos tipos de 

marcadores (Rubin e Nelson, 1990; Ennishi et al., 2009; Mermar et al., 2015; Binder et al., 

2017). Na medicina veterinária, a utilização de marcadores sorológicos com a mesma 

finalidade, requer investigação, uma vez que o linfoma é o terceiro tipo de neoplasia mais 

diagnosticado em cães (Vail et al., 2011) e dentre os diversos tipos de linfomas, as formas 

multicêntrica (células B) e cutânea representam em torno de 80% e 6% dos casos, 

respectivamente (Morrison, 1998; Vail e Young, 2007; Vail, 2011).  

No Brasil, existem poucos dados sobre a incidência do linfoma cutâneo em cães 

(Vargas-Hernández, 2017). Jark et al. (2014) relataram o atendimento de 60 casos de linfoma 

cutâneo, entre os anos de 2007 e 2013, em Jaboticabal-SP, concluindo que este foi o segundo 

tipo de linfoma mais frequente, sendo o linfoma multicêntrico a forma mais comum, o que 

difere de outros estudos epidemiológicos que referem o linfoma cutâneo como uma forma rara 

de neoplasia cutânea, em cães. 

O receptor de Interleucina 2 (IL 2R) é encontrado em linfócitos T e B, além de outros 

tipos celulares, como macrófagos e monócitos, e apresenta as subunidades , β e γ, as quais 

podem se apresentar na superfície celular de forma isolada ou combinada. A cadeia  exibe 

baixa afinidade pela Interleucina 2 (IL-2), porém é a cadeia considerada solúvel (sIL 2R). As 

cadeias β e γ associadas exibem afinidade intermediária e o complexo formado pelas três 

cadeias exibe alta afinidade pela IL-2. As células T são sensibilizadas pela ativação do 

sistema imune, por meio da ligação da IL-2 ao seu receptor, mediando a diferenciação e 

proliferação celulares na resposta imune, porém a afinidade dessa ligação depende da cadeia 

expressa na superfície celular dos linfócitos (Minami et al., 1993; Andrade e Bastos, 1995).  
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É sabido que o sIL 2R é liberado para os fluídos corpóreos quando ocorre ativação de 

linfócitos B e T em estado neoplásico (Rubin et al., 1986). Em humanos, a concentração 

sérica da sIL 2R pré-tratamento em vários tipos de câncer, incluindo o linfoma, mostrou-se 

importante para se estabelecer o prognóstico e a sobrevida global, refletindo a severidade e 

agressividade da doença (Bien e Balcerska, 2008), representando uma medida rápida, 

confiável e não invasiva de demonstrar a atividade da doença (Rubin e Nelson, 1990). 

Com o objetivo de correlacionar as concentrações séricas do sIL 2R e lactato 

desidrogenase (LDH) com a severidade da doença, em pacientes humanos com linfoma 

cutâneo de células T, Vonderheind et al. (1998) concluíram que concentrações séricas mais 

elevadas, principalmente de sIL 2R, estavam correlacionadas aos estágios mais avançados da 

doença. Resultado semelhante foi obtido por Seon et al. (2010), que observaram correlação 

entre a menor taxa de sobrevida e as altas concentrações séricas de sIL 2R (média de 2.338 

U/mL) em pacientes humanos com linfoma não Hodgkin, enquanto a concentração média do 

grupo controle foi equivalente a 573 U/mL. Dessa maneira, concluíram que o sIL 2R pode ser 

usado como um biomarcador prognóstico para monitorar a progressão da doença e a resposta 

do paciente ao tratamento, em casos humanos. Em cães, apenas um estudo havia sido 

realizado até o momento, utilizando um kit humano para dosagem de sIL 2R e em animais 

diagnosticados com diversas patologias benignas e malignas, incluindo o linfoma (Prachar et 

al., 2013). 

Outro marcador que fornece informações em relação ao prognóstico e resposta ao 

tratamento, tanto em neoplasias mamárias como em linfomas, em humanos, é o Antígeno do 

câncer 125 (CA 125), uma glicoproteína de alto peso molecular, identificada, inicialmente, 

em casos de carcinoma de ovário, em mulheres. Pesquisas mostraram sua elevação em 

patologias benignas e outros tipos de cânceres, incluindo adenocarciomas não ginecológicos, 

linfomas, mesoteliomas, teratomas e carcinomas de pâncreas, cólon, mama e pulmão 

(Bischof, 1993; Sanusi et al., 2001; Sturgeon et al., 2008; Wang et al., 2014). 

Concentrações elevadas de CA 125, em casos humanos com linfoma não-Hodgkin, 

foram associados ao avanço da doença, grau de agressividade do tumor e ocorrência de 

efusões (Lazzarino et al., 1998). 

Apesar de muito utilizado em medicina humana, o emprego de marcadores sorológicos 

na determinação do prognóstico e no monitoramento de neoplasias ainda não é uma realidade 

na medicina veterinária. Com este estudo pretendeu-se avaliar se os marcadores sorológicos 
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sIL 2R e CA 125 poderiam contribuir como ferramentas adicionais, não invasivas, para o 

melhor estabelecimento do prognóstico, comparativamente ao método empregado atualmente 

(avaliações clínica e hematológica, exames de imagem e sobrevida) em cães diagnosticados 

com linfoma cutâneo e multicêntrico. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP/Jaboticabal-SP, 

sob o protocolo nº 9.252/16.  

Foram selecionados cães diagnosticados com Linfoma cutâneo (n=20) e Linfoma 

multicêntrico (n=11), entre julho de 2016 e julho de 2017, sem predileção por raça, sexo ou 

idade e atendidos no Serviço de Oncologia Veterinária do Hospital Veterinário da UNESP, 

câmpus de Jaboticabal, SP, Brasil. O diagnóstico foi realizado por meio dos exames 

citológico e histopatológico e os animais foram submetidos ao estadiamento tumoral, 

mediante exame físico detalhado, exames hematológico e bioquímico, radiografias e 

ultrassonografia. Foi acompanhada a sobrevida dos pacientes, computada do momento do 

diagnóstico até o término do período experimental. 

Para o grupo controle, foram selecionados animais sadios, sem histórico de neoplasias, 

provenientes da rotina clínica e admitidos para o programa de vacinação. 

Dessa forma, foram formados os seguintes grupos, de acordo com a neoplasia 

diagnosticada e o tipo de marcador sorológico dosado. 

- Grupo 1 (n=9): cães controle - dosagem de sIL 2R (pg/ml); 

- Grupo 2 (=20): linfoma cutâneo - dosagem de sIL 2R (pg/ml); 

- Grupo 3 (n=9): linfoma multicêntrico - dosagem de sIL 2R (pg/ml); 

- Grupo 4 (n=14): cães controle - dosagem de CA 125 (U/ml); 

- Grupo 5 (n=13): linfoma cutâneo - dosagem de CA 125 (U/ml); 

- Grupo 6 (n=11): linfoma multicêntrico - dosagem de CA 125 (U/ml). 

Dos animais dos grupos Controle (1 e 4), Linfoma cutâneo (2 e 5) e Linfoma 

multicêntrico (3 e 6), foram individualmente coletados 5,0 mL de sangue por venopunção 

jugular, após a suspeita ou confirmação diagnóstica de linfoma, ou no caso de grupo controle, 

confirmada a higidez dos cães.  Os soros foram individualmente armazenados a -80
o 

C para as 

posteriores dosagens dos marcadores sorológicos, antes de dar início ao tratamento 
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quimioterápico. Os testes sorológicos foram realizados em parceria com o laboratório 

VETPAT- Patologia e Biologia Molecular Veterinária, São José do Rio Preto/SP (CA 125), e 

no laboratório LEAC, São Paulo/SP (sIL 2R). 

Para a dosagem de sIL 2R, foram utilizados 200 µL do soro armazenado, proveniente 

de 9 cães sadios (grupo 1), 20 cães com linfoma cutâneo (grupo 2) e 9 cães com linfoma 

multicêntrico (grupo 3), utilizando o kit ELISA IL2R Canina (MyBio/source Ca-USA). Ao 

término do teste, procedeu-se a leitura em um Stat Fax modelo 2100 (Awareness 

Technology).  

Para a dosagem do CA 125 foram utilizados 300 µL de soro sanguíneo de 14 animais 

sadios (grupo 4), 13 animais com linfoma cutâneo (grupo 5) e 11 animais com linfoma 

multicêntrico (grupo 6), empregando o kit ELISA humano (AccuBind ELISA Kits - 

MONOBIND INC). O equipamento para leitura foi o ELISYS UNO human e a técnica 

empregada foi a recomendada pelo fabricante.  

Na análise estatística, os tratamentos seguiram um esquema fatorial 3 x 2 (3 grupos e 2 

métodos) no delineamento casualizado, com número de repetições variando (n=9 até n=20). 

Nas análises de variância, os dados foram transformados em Log (observação+1) e 

quando houve diferença significativa entre as médias na análise de variância, estas foram 

comparadas entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. Para as análises foi 

utilizado o procedimento General Linear Models (GLM) do programa computacional SAS 

(SAS 9.1, SAS Institute, Cary. NC, USA). 

 

 

RESULTADOS 

O marcador sorológico sIL 2R foi dosado nos grupos 1 (n=9; 3 machos e 6 fêmeas), 2 

(n=20; 7 machos e 13 fêmeas) e 3 (n=9; 4 machos e 5 fêmeas) e o CA 125 nos grupos 4 

(n=14; 14 fêmeas), 5 (n=13; 3 machos e 10 fêmeas) e 6 (n=11; 6 machos e 5 fêmeas). A 

média de idade dos animais sadios, com linfoma cutâneo e multicêntrico foi de 4,8 anos, 8,6 

anos e 7,7 anos, respectivamente. Os animais sem raça definida (SRD) foram mais 

prevalentes nesse estudo. 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores de concentração sérica dos marcadores sIL 

2R e CA 125, no momento do diagnóstico, antes do início do tratamento quimioterápico. 
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Tabela 1. Média ± DP das concentrações do sIL 2R nos grupos 1 (controle), 2 (linfoma 

cutâneo) e 3 (linfoma multicêntrico) e CA 125 nos grupos 4 (controle), 5 (linfoma cutâneo) e 

6 (linfoma multicêntrico). 

Grupos sIL 2R (pg/ml) Grupos CA 125 (U/ml) 

Grupo 1 910.029 ± 371.625
A
 Grupo 4 19,300 ± 18,844

A
 

Grupo 2 693.588 ± 376.340
A
 Grupo 5 15,423 ± 16,912

A
 

Grupo 3 679.210 ± 316.249
A
 Grupo 6 15,236 ± 7,508

A
 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (p < 0,05).  

 

As concentrações de sIL 2R nos animais sadios (grupo 1), com linfoma cutâneo (grupo 

2) e linfoma multicêntrico (grupo 3) não diferiram (p > 0.05) entre si. No entanto, embora não 

significante, a média do sIL 2R foi maior no grupo controle (910.029 pg/ml) em comparação 

aos demais grupos, os quais apresentaram valores próximos.  

Da mesma forma, as concentrações do marcador CA 125 não diferiram entre os grupos 

de animais sadios e doentes (p > 0.05) e a média no grupo 4 foi maior (19,300 U/ml) do que 

nos grupos 5 (15,423 U/ml) e 6 (15,236 U/ml). 

Na Tabela 2 encontram-se as médias e desvios padrão do tempo de sobrevida, aqui 

considerada do momento do diagnóstico até o término do período experimental, e dos 

parâmetros hematimétricos nas Tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 2. Média ± DP de sobrevida média dos cães dos grupos 2 e 3, nos quais foi dosado o 

sIL 2R e nos grupos 5 e 6, nos quais foi dosado o CA 125. 

  Sobrevida (dias)   Sobrevida (dias) 

Grupo 2 30,750 ± 62,643
A
 Grupo 5 23,769 ± 47,695

A
 

Grupo 3 148,888 ± 138,661
B
 Grupo 6 99,636 ± 90,276

B
 

Valor de P 0,0047 Valor de P 0,0083 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (p>0,05). 
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Tabela 3. Média ± DP das contagem de células sanguíneas dos cães dos grupos 2 (Linfoma 

cutâneo) e 3 (Linfoma multicêntrico), nos quais foi dosado o sIL 2R. 

  Grupo 2 Grupo 3 

Valor de 

P 

Valores de 

referência 

Hemácias (x10
6
/uL) 4,520 ± 1,580

A
 5,584 ±0,745

A
 0,2519 5,5 a 8,5 

Leucócitos totais (x10
3
/uL) 12,225 ± 8,520

A
 16,311 ± 7,574

A
 0,6265 6 a 18 

Basófilos (x10
3
/uL) 0,024 ± 0,071

A
 0,024 ± 0,073

A
 1,000 0 

Eosinófilos (x10
3
/uL) 0,140 ± 0,160

A
 0,274 ± 0,389

A
 0,5742 0,12 a 1,8 

N. bastonetes (x10
3
/uL)  0,060 ± 0,126

A
 0 ± 0

A
 0,5002 0 a 0,5 

N. segmentados (x10
3
/uL) 10,728 ± 7,839

A
 11,573 ± 4,462

A
 0,9906 3,16 a 13,8 

Linfócitos (x10
3
/uL) 1,047 ± 1,149

A
 4,035 ± 3,763

B
 0,0265 0,72 a 5,4 

Monócitos (x10
3
/uL) 0,214 ± 0,291

A
 0,393 ± 0,349

A
 0,6451 0,18 a 18 

Plaquetas (x10
3
/uL) 

256,050 ± 

178,958
A
 

315,666 ± 

135,541
A
  0,7360 

180 a 400 

N. bastonetes = neutrófilos bastonetes/N. segmentados = neutrófilos segmentados. 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p < 0,05). 

 

Tabela 4. Média ± DP das contagem de células sanguíneas dos cães dos grupos 5 (Linfoma 

cutâneo) e 6 (Linfoma multicêntrico), nos quais foi dosado o CA 125. 

  Grupo 5 Grupo 6 

Valor 

de P 

Valores de 

referência 

Hemácias (x10
6
/uL) 4,485 ± 1.762

A
 5,606 ± 0,933

A
 0,2268 5,5 a 8,5 

Leucócitos totais (x10
3
/uL) 13,007 ± 9,423

A
 16,245 ± 7,693

A
 0,7859 6 a 18 

Basófilos (x10
3
/uL) 0,028 ± 0,083

A 
0,034 ± 0,078

A 
0,9974 0 

Eosinófilos (x10
3
/uL) 0,168 ± 0,155

A 
0,234 ± 0,363

A 
0,9250 0,12 a 1,8 

N. bastonetes (x10
3
/uL) 0,073 ± 0,143

A 
0 ± 0

A 
0,3355 0 a 0,5 

N. segmentados (x10
3
/uL) 11,290 ± 8,684

A 
11,317 ± 4,425

A 
1,000 3,16 a 13,8 

Linfócitos (x10
3
/uL) 1,196 ± 1,396

A 
4,123 ± 3,968

B 
0,0356 0,72 a 5,4 

Monócitos (x10
3
/uL) 0,240 ± 0,411

A 
0,525 ± 0,494

A 
0,2705 0,18 a 18 

Plaquetas (x10
3
/uL) 

210,076 ± 

87,653
A
 

325,636 ± 

134,976
A
  0,2228 

180 a 400 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p < 0,05). 

 

Nos cães dos grupos 2 e 3, a sobrevida dos animais com linfoma cutâneo (grupo 2) foi 

significantemente menor (p = 0,0047) que nos com linfoma multicêntrico (grupo 3), embora 

os parâmetros hematimétricos de contagens de hemácias (p = 0.2519), leucócitos totais (p = 

0.6265) e plaquetas (p = 0.7360) não diferiram. Todavia, convém assinalar que a média das 

contagens de hemácias no grupo 2 se encontra abaixo dos valores de normalidade, 

evidenciando um quadro de anemia. No grupo 3, a média das contagens eritrocitárias se 

encontra próximo ao limite inferior dos valores de normalidade.  
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A contagem diferencial de leucócitos mostrou significância apenas com relação aos 

linfócitos (p=0,0265), sendo maior no grupo acometido por linfoma multicêntrico (grupo 3), 

mas ainda se mantendo dentro dos valores de normalidade. 

Da mesma forma, nos animais dos grupos 5 e 6, houve significância (p=0,0083) em 

relação ao tempo de sobrevida. É importante assinalar que 8/20 animais (40%) do Grupo 2 e 

6/13 animais (46%) do Grupo 5, exibiram sobrevida de zero dias, pois vieram à óbito antes do 

resultado dos exames citológico ou histopatológico. Sendo assim, o diagnóstico confirmatório 

foi obtido posteriormente ao óbito, o que demonstra a característica clinicamente agressiva do 

linfoma cutâneo. 

Nos padrões hematimétricos analisados, as contagens de hemácias (p=0,2268), 

leucócitos (p=0,7859) e plaquetas (p=0,2228) não diferiram entre os grupos 5 e 6, mas a 

média de hemácias foi menor nos animais com linfoma cutâneo e próxima ao valor inferior de 

normalidade nos animais com linfoma multicêntrico. A contagem diferencial de linfócitos foi 

significativamente maior nos animais com linfoma multicêntrico, muito embora ainda dentro 

dos valores de normalidade.  

Os exames radiográficos de um animal com linfoma cutâneo e outro com linfoma 

multicêntrico evidenciaram um quadro clínico de efusão pleural, enquanto os exames de 

imagem dos demais cães não exibiram alterações significativas. 

 

 

DISCUSSÃO 

Estudos dosando as concentrações séricas do sIL 2R em cães com linfomas, 

empregando-se o kit canino ainda não haviam sido realizados. Em humanos, há correlação 

positiva entre as altas concentrações do sIL 2R e o curso mais agressivo de linfomas (Ennishi 

et al., 2009; Umino et al., 2016; Binder et al., 2017). Todavia, a mesma relação não foi 

identificada neste estudo, tanto entre os animais saudáveis e doentes, nem entre aqueles com 

linfoma cutâneo ou linfoma multicêntrico. 

Concentrações séricas de sIL 2R, em cães, foram dosadas por Prachar et al. (2013). Os 

pesquisadores empregaram um teste ELISA padronizado para uso em humanos, em cães 

saudáveis, com doenças não neoplásicas e neoplasias benignas acompanhadas de processos 

inflamatórios, e neoplasias malignas. Observaram concentrações de sIL 2R maiores nos 

animais com doenças não neoplásicas e tumores benignos do que em animais com neoplasias 
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malignas. Além disso, houve correlação positiva entre a maior concentração do sIL 2R e a 

contagem aumentada de leucócitos totais, sugerindo que o sIL 2R poderia ser utilizado como 

um marcador inflamatório e não como um marcador sorológico para neoplasias malignas, 

como era esperado. 

As concentrações do sIL 2R podem sofrer influências de diversos fatores, dentre estes, 

de doenças inflamatórias e infecciosas. Dessa forma, as neoplasias malignas, como o linfoma, 

não são o único fator que interfeririam na produção do sIL 2R, pois segundo Umino et al. 

(2016), não seria um marcador específico para esse tipo neoplásico. Além disso, a contagem 

leucocitária dentro dos parâmetros de normalidade nos grupos neoplásicos desse estudo, 

podem ter contribuído para a não elevação da concentração de sIL 2R.  

O receptor de IL-2 é composto por três cadeias ( , β e γ), sendo a subunidade  

detectada como a porção solúvel (sIL 2R) e expressa pelo CD25 (Tizard, 2008; Umino et al., 

2016). Pesquisadores procuraram a relação entre as concentrações séricas do sIL 2R e a 

expressão de CD25 em células linfomatosas, em casos humanos de linfoma difuso de grandes 

células B. O pesquisadores observaram que alguns pacientes exibiam concentrações séricas 

elevadas do sIL 2R, porém não havia expressão de CD25 nas células linfomatosas, enquanto 

pacientes com baixas concentrações de sIL 2R exibiam alta expressão de CD25. Diante desses 

resultados, os autores relacionaram as concentrações séricas do sIL 2R à produção de matrix-

metaloproteinase 9 (MMP-9) por macrófagos intratumorais, uma vez que a MMP-9 tem 

habilidade para clivar a cadeia solúvel ( ) do IL 2R (De Paiva et al., 2009). Assim, o sIL 2R 

refletiria a composição do microambiente tumoral e não somente a atividade das células 

neoplásicas (Yoshida et al., 2013). Com vistas ao relatado, o microambiente relacionado ao 

linfoma em cães, poderia não exibir a mesma expressão de sIL 2R, como visto em humanos e 

deverá motivar estudos complementares. 

Anteriormente, outros autores haviam avaliado a expressão de CD25 em células 

neoplásicas de crianças diagnosticadas com diferentes imunofenótipos de Linfoma não-

Hodgkin, com o objetivo de descobrir novas estratégias terapêuticas. Os resultados mostraram 

que não houve expressão de CD25 em casos de linfoma de Burkitt, linfoma difuso de grandes 

células B e linfoma linfoblástico de células B (Miles et al., 2007). Ou seja, ocorreu ausência 

de expressão da cadeia  (solúvel) do IL 2R nas linhagens estudadas, reforçando a possível 

influência de outros fatores na produção do sIL 2R, além das próprias células neoplásicas. 
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O Linfoma Hodgkin tem parte da sua malignidade atribuída às células Reed-Sternberg, 

que aparentemente não expressam IL-2 e exibem expressão variável de IL 2R, fator que 

poderia interferir na expressão de sIL 2R, nos linfomas (Wolf et al., 1996; Skinnider e Mak, 

2002). Assim, os subtipos de linfoma exibem diferentes comportamentos em relação à 

expressão de sIL 2R, em humanos. Desta forma, o mesmo pode acontecer com os linfomas 

caninos, além da provável influência do microambiente tumoral, o que não foi aqui 

investigado.  

Nos linfomas, as células neoplásicas são resultado de diversas alterações genéticas, com 

consequente perda da regulação de genes envolvidos na proliferação e diferenciação celular 

(Magrath, 1992). Tumores com maior grau de malignidade são constituídos por células mais 

indiferenciadas e a maioria dos estudos que avaliaram os graus histológicos dos linfomas 

caninos refere uma menor porcentagem de casos classificados como de baixo grau (Kiupel et 

al., 1999; Vail e Young, 2007). Isto poderia explicar as maiores concentrações de sIL 2R no 

grupo de animais saudáveis (910.029 pg/ml), em comparação aos animais com linfoma 

cutâneo (693.588 pg/ml) e linfoma multicêntrico (679.210 pg/ml).  

Em outros tipos neoplásicos, como carcinomas mamários com maior grau de 

malignidade ou em estágios mais avançados, em cadelas, há diminuição na expressão de 

genes que codificam alguns receptores, no caso, de estrógeno e progesterona (Peleteiro, 

1994). Nos casos de linfoma poderia ocorrer algo semelhante, o que geraria reduzida 

expressão de sIL 2R. Somado a isso, cães com linfoma têm comprometimento de eficiência 

do sistema imune mais evidente do que em outros tipos neoplásicos (Weiden et al., 1974), 

gerando uma desregulação da produção de citocinas (Vendrame e Martínez, 2011), e a 

consequente redução da sIL 2R nos animais doentes.  

Em humanos, outro marcador prognóstico estudado em diferentes tipos de linfomas 

Hodgkin e não Hodgkin é o CA 125. Alguns estudos mostraram que pacientes humanos 

diagnosticados com linfoma e com altas dosagens de CA 125 ( >35 U/ml) apresentaram 

doença clínica mais grave, menor tempo livre da doença e menor tempo de sobrevida (Bairey 

et al., 2003; Prochazka et al., 2012; Mermar et al., 2015) e concentrações séricas acima 35 

U/mL são consideradas aumentadas (Bast et al., 1983; Wu et al., 2016).  Em cães, esse foi o 

primeiro estudo conduzido com o objetivo de relacionar esse marcador sorológico com o 

prognóstico do linfoma. Entretanto, os resultados não mostraram significância nas 

concentrações de CA 125 entre os grupos de cães saudáveis e com linfoma cutâneo e 
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multicêntrico. Além disso, em alguns animais dos diferentes grupos, as dosagens de CA 125 

foram nulas, talvez por que o CA 125 seja uma glicoproteína de origem celular epitelial, 

usualmente encontrada no trato genital feminino, mucosa do estômago, cólon e mesotélio de 

membranas serosas (Kabawat et al., 1983; Harris et al., 1999). Sendo o linfoma uma neoplasia 

de origem hemolinfática e não epitelial, embora útil para detecção em humanos, em cães 

poderia não ser um bom marcador. Corroborando a isto, resultados preliminares de um estudo 

de nosso grupo de pesquisa com neoplasias mamárias, em cães, mostraram elevadas 

concentrações séricas de CA 125, em comparação com animais saudáveis (Senhorello, 2017 

estudo em desenvolvimento), utilizando o mesmo protocolo que o deste estudo. 

Para Zacharos et al. (2002), o CA 125 não é secretado pelos linfócitos neoplásicos e seu 

aumento sérico representaria um estímulo inflamatório das células mesoteliais pleurais, 

pericárdicas e peritoniais, situações que podem resultar em efusões. Assim, a concentração de 

CA 125 refletiria a resposta do paciente a uma possível invasão tumoral e sua atividade 

infiltrativa. Sendo assim, o CA 125 se elevaria em situações de inflamação, o que inclui a 

infiltração inflamatória tumoral, portanto seria de se esperar concentrações elevadas também 

em nosso estudo, fato não observado. Todavia, no linfoma, assim como em outros tipos 

tumorais, o microambiente tumoral e seus componentes podem regular a produção de 

mediadores inflamatórios locais (Trinchieri, 2011), o que poderia ter contribuído para as 

baixas concentrações detectadas.  

Em nosso estudo, apenas um paciente com linfoma cutâneo e outro com linfoma 

multicêntrico apresentaram efusão pleural e mesmo assim, as dosagens de CA 125 foram 14,4 

U/ml (sobrevida = zero dias) e 8,4 U/ml (sobrevida = 5 dias), respectivamente, portanto, não 

significativos. Analisando essas informações, embora tenhamos testado o valor do CA 125 

sérico como fator prognóstico em apenas dois cães com quadro efusivo, sua elevação na 

presença de efusão não se confirmou, fato que denota a necessidade de estudos adicionais 

para se buscar extrair conclusões.  

Outros autores também concluíram que não há relação entre a dosagem de CA 125 e o 

prognóstico de pacientes humanos com linfoma Hodgkin e não-Hodgkin, entre o tempo livre 

de doença e a sobrevida (Bonnet et al., 2007; Wu et al., 2016).  

Os resultados do estudo em tela mostram uma concentração média de CA 125 maior no 

grupo controle (19,300 U/ml) em comparação com o grupo de animais com linfoma cutâneo 

(15,423 U/ml) e linfoma multicêntrico (15,236 U/ml). Ainda não está clara a função 
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fisiopatológica do CA 125, mas sabe-se que ele pode estar aumentado em condições 

fisiológicas, em mulheres, como na menstruação e fase inicial da gestação, assim como em 

condições benignas, como na endometriose (Mastropaulo et al., 1986; Jacobs e Bast, 1989) e 

em epitélio ovariano normal (Dietel et al., 1986). Diante disto, e considerando que o Grupo 4 

(controle) é composto exclusivamente por fêmeas não castradas e não prenhes, a maior 

concentração sérica de CA 125 nesse grupo pode estar relacionada aos hormônios do sistema 

reprodutor, uma vez que o CA 125 pode exibir aumento em condições fisiológicas. 

Os animais desse estudo mostraram que aqueles com linfoma cutâneo apresentaram 

menor tempo de sobrevida, concordando com os dados de literatura, embora para alguns 

pesquisadores, a sobrevida possa chegar a até dois anos (Duarte, 2013). Por outro lado, os 

animais com a forma multicêntrica da doença exibiram maior sobrevida, uma vez que o 

tratamento quimioterápico pode resultar em maior tempo livre de doença, com boa qualidade 

de vida, como também observado por Vail e Young (2007). Isso evidencia o quadro clínico 

agressivo do linfoma cutâneo, muito embora esse fator não tenha interferido nas 

concentrações séricas de sIL 2R e CA 125. 

Os exames hematológicos podem exibir diferentes alterações, porém a anemia é a 

alteração mais comum em cães com linfoma (Vail e Young, 2007; Couto, 2015). Os animais 

com linfoma cutâneo (grupos 2 e 5) apresentaram anemia e aqueles com linfoma 

multicêntrico valores próximos ao limite inferior. A anemia, em diferentes tipos de linfoma, 

pode decorrer devido à síndrome paraneoplásica, a alterações metabólicas e diminuição da 

meia-vida das hemácias, ou ainda por baixa resposta medular, por perda sanguínea por lesões 

neoplásicas, especialmente no linfoma cutâneo (Madewell e Feldman, 1980; Kruth e Carter, 

1990), ou comorbidades, como doenças infecciosas. Além disso, a anemia exerce importante 

influência na qualidade de vida dos animais, podendo estar relacionada ao menor tempo de 

sobrevida (Cápua et al., 2011). Outra alteração hematológica comum em casos de linfoma são 

as alterações nas contagens linfocitárias, podendo ocorrer linfopenia ou linfocitose (Proença, 

2009). Apesar de os animais com linfoma multicêntrico (grupos 3 e 6) terem apresentado 

contagens significativas desse componente celular, os valores se encontravam dentro faixa de 

normalidade para a espécie. 
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CONCLUSÕES 

Os resultados deste estudo não evidenciaram significância clínica nos métodos 

auxiliares não invasivos para determinação do prognóstico, nas dosagens dos marcadores 

sorológicos sIL 2R e CA 125 em cães com linfoma cutâneo ou multicêntrico. 
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