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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

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.  



5 
 

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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