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EXPRESSÃO DE CITOCINAS NA GLÂNDULA MAMÁRIA DE CADELAS E SUA
RELAÇÃO COM A MALIGNIDADE DOS TUMORES MAMÁRIOS

RESUMO - O microambiente do tecido mamário é regido desde o seu
desenvolvimento embrionário por uma complexa rede de citocinas, como o TNF-D, o
IFN-J, a IL-4 e a IL-10, e de componentes celulares. O desequilíbrio entre a resposta
destas citocinas e a presença de células inflamatórias como macrófagos e linfócitos T
estão correlacionados com a malignidade dos tumores de mama em mulheres,
auxiliando na progressão e metastatização dos carcinomas mamários. O objetivo
deste estudo foi caracterizar a malignidade dos tumores de mama na espécie canina,
por meio da expressão destas citocinas pela técnica quantitativa de RT-PCR em
tempo real e da densidade de células inflamatórias pela técnica de imunohistoquímica. A expressão das citocinas e a densidade do infiltrado inflamatório foram
comparadas em cada um dos grupos experimentais, através de análise de variância,
utilizando-se como teste de comparação de médias, contrastes ortogonais, com nível
de significância de 5%. O coeficiente de correlação de Spearman foi empregado para
a análise de correlação entre as variáveis das citocinas, leucócitos e outros dados
secundários. As maiores expressões de TNF-D, IL-4 e IL-10 e a presença de
macrófagos e linfócitos T ocorreram nos carcinomas mamários, demonstrando que
este conjunto de citocinas e células inflamatórias quando presentes no microambiente
tumoral favorecem a progressão e malignização tumoral.
Palavras-chave: neoplasias mamárias, cães, citocinas, RT-PCR em tempo real.
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CYTOKINE EXPRESSION IN MAMMARY GLAND OF BITCHES AND ITS
RELATION TO MALIGNANCY OF MAMMARY TUMORS

ABSTRACT- The microenvironment of the breast tissue is governed since his
embrionary development by a complex cytokine network including TNF-D, IFN-J, IL-4
and IL-10, and cellular components. The imbalance between the response of these
cytokines and inflammatory cells such as macrophages and lymphocytes had been
correlated with the malignancy of breast tumors in women aiding in the progression
and metastasis of breast carcinomas. The aim of this study was to characterize the
malignancy of breast tumors in dogs through the expression of these cytokines by the
technique of quantitative real time RT-PCR and the density of the inflammatory cells in
canine mammary tissues by immunohistochemistry. The cytokine expression and
density of inflammatory infiltrate were compared in each experimental groups, using
analysis of variance, taking as tests of comparison of means, orthogonal contrasts,
with a significance level of 5%. The Spearman rank correlation coefficient was used to
analyze the correlation between the variables of cytokines, leukocyte, and others
secondary data. The highest expression of TNF-D, IL-4 and IL-10 and the presence of
macrophages and T lymphocytes occurred in breast carcinomas, demonstrating that
this set of cytokines and inflammatory cells present in the tumor microenvironment can
promote tumor progression, and malignancy.
Keywords: mammary neoplasias, dogs, cytokines, real time RT-PCR.
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1. INTRODUÇÃO

A glândula mamária é um órgão em constante transformação, que desde o seu
desenvolvimento embrionário é dependente de várias interações entre diversos
fatores de transcrição gênica, citocinas e componentes celulares. Todo este conjunto
que compõe o microambiente tecidual mamário, quando orquestrado fisiologicamente,
permite o desenvolvimento, amadurecimento e involução adequados da glândula
mamária nas fêmeas. Entretanto, este microambiente sob a regência de células
neoplásicas, fatores de transcrição, citocinas, células inflamatórias infiltrantes e
componentes celulares adjacentes, podem ser subvertidos podendo desenvolver
mecanismos de evasão tumoral do sistema imune do hospedeiro, tornando possível a
progressão e metastatização dos tumores.
Embora muitos estudos em humanos e com modelos experimentais de
linhagens celulares vêm sendo realizados nesta área, pouco se sabe sobre os
aspectos imunopatológicos dos tumores de mama em cadelas. Na medicina
veterinária, poucas são as pesquisas existentes envolvendo o perfil das citocinas e
das células inflamatórias nos tumores mamários caninos, e, quando presentes na
literatura, abordam principalmente estudos a respeito das neoplasias mamárias
derivadas de linhagens celulares caninas ou avaliações séricas. O conhecimento da
imunopatologia tumoral é um amplo campo a ser estudado na medicina veterinária,
uma vez que é a base para o desenvolvimento de perspectivas no campo da
imunoterapia e marcadores biológicos, além de um amplo fator de impacto para o
delineamento de medidas preventivas contra os tumores .
Portanto, o estudo da imunopatologia do microambiente tumoral in vivo traz a
possibilidade de novas abordagens de pesquisa na medicina veterinária ao procurar
explicar as complexas interações entre as citocinas e as células inflamatórias que
ocorrem no tecido mamário neoplásico de cadelas, demonstrando a capacidade deste
intrincado microambiente de prover mecanismos de desenvolvimento e progressão
tumoral. Devido a isto, este estudo objetiva avaliar o perfil das citocinas TNF-α, IFN-J,
IL-4 e IL-10 e dos macrófagos e linfócitos T associados ao microambiente tumoral
canino, relacionando-os à malignidade dos carcinomas mamários.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Desenvolvimento da glândula mamária: aspectos embriológicos e
imunológicos

Os pesquisadores Knight e Peaker (1982) descreveram a glândula mamária
como sendo uma estrutura intrigante e fascinante durante o seu desenvolvimento,
sendo o órgão que provavelmente mais sofre transformações durante a vida de um
animal. Tais mudanças compreendem o tamanho, a estrutura, a composição e suas
atividades. Estas transformações começam logo durante o desenvolvimento
embrionário e continuam mesmo após a sua maturidade sexual, pois a glândula
mamária aumenta e diminui em cada ciclo reprodutivo, sofrendo hipertrofia e
involução a cada gestação.
A glândula mamária é, portanto , um órgão cujo crescimento é multifatorial e
multidimensional envolvendo fatores intrínsecos ao animal, sejam eles locais ou
sistêmicos, bem como extrínsecos, como o meio ambiente e a dieta (KNIGHT;
PEAKER, 1982; BORENA et al., 2013).
Desenvolvimento embrionário da glândula mamária

O desenvolvimento fetal deste órgão envolve três fases: a) determinação do
posicionamento da cadeia mamária na linha ectodérmica (estendendo-se no sentido
craniocaudal) aonde irão se formar espessamentos e cristas bilaterais; b)
posicionamento e número exato de glândulas, os quais são determinados pela
localização e número dos botões mamários embrionários; c) formação do sistema de
ductos que se faz a partir dos brotos primários os quais se desenvolvem a partir das
papilas e, dos brotos secundários, que são ramificações dos primários (KNIGHT;
PEAKER, 1982; SORENMO et al., 2011).
Watson e Khaled (2008) descreveram a sequência de aparecimento dos pares
dos botões mamários em embriões de camundongos, os quais, apesar de
simetricamente posicionados, respondem a diferentes sinais que são requeridos a
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cada par em um determinado tempo. Um destes sinalizadores observados foi o fator
de crescimento de fibroblastos-10 (FGF-10). A ordem de aparecimento destes botões
mamários é: primeiro as mamas abdominais craniais, depois as abdominais caudais,
seguido das mamas torácica cranial e inguinal, as quais aparecem simultaneamente
e, por último, a mama torácica caudal.
Com

o

aparecimento

dos

pares

de

botões

mamários,

inicia-se

o

desenvolvimento dos tecidos mesenquimal e epitelial mamários (KNIGHT; PEAKER,
1982). A parte mesenquimal proporciona uma matriz extracelular (MEC) com diversos
tipos celulares como os fibroblastos, células endoteliais e adipócitos, além de
componentes como o colágeno, fibronectina, proteoglicanos e laminina (PEAKER,
2002; LI; XIE, 2005; WATSON; KHALED, 2008). O tapete adiposo que se forma na
mama, permite que todos os ramos ductais proliferem e se diferenciem (KNIGHT;
PEAKER, 1982; WATSON; KHALED, 2008; WATSON; OLIVER; KHALED, 2011). Em
cães adultos a distribuição do tecido adiposo se torna desigual, sendo mais
abundante nas glândulas abdominais e inguinais (SORENMO et al., 2011).
Quanto ao componente epitelial, a divisão se faz basicamente entre dois tipos
celulares, o luminal e o basal. O epitélio luminal forma os ductos e alvéolos, enquanto
o epitélio basal constitui as células mioepiteliais (WATSON; OLIVER; KHALED, 2011;
BORENA et al., 2013).
Os macrófagos (MACs) são recrutados e concentram-se na porção caudal do
botão mamário, realizando a fagocitose das células epiteliais apoptóticas locais. Tal
fato está correlacionado com o maior índice mitótico dos brotos e ramificações
alveolares desta região (GOUON-EVANS et al., 2002; GYORKI et al., 2009). Além
disso, a secreção do fator de necrose tumoral alfa (TNF-D) pelos MACs é necessária
para o crescimento e diferenciação do tecido mamário (GOUON-EVANS et al., 2002).
Sendo o TNF-D também importante para a adipogênese do tecido mamário
(SCHWERTFEGER; ROSEN; COHEN, 2006).
As fases do desenvolvimento embrionário da glândula mamária estão
resumidamente esquematizadas na Figura 1.
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Figura 1. Fase embrionária do desenvolvimento da glândula mamária canina.
E1: Posicionamento da cadeia mamária na linha ectodérmica, no sentido craniocaudal. E2: O
surgimento dos botões mamários (BM) e sua sequência de desenvolvimento na cadeia mamária sã o
regidos pelo FGF -10. A: S urgiment o do tecido mesenquimal. B: O tecido epitelial separa-se em
células luminais, que formarão ductos e alvéolos, e células basais, localizadas adjacente às primeiras,
compondo as células mioepiteliais. O tapet e adiposo se fo rma para dar s ustentação ao crescimento
dos ramos primários ductais, permitindo que estes se diferenciem. Macrófagos (M I) são recrutados e
localizam-se caudalmente ao botão mamário, sendo responsáveis pela fagocitose das células
epiteliais luminais e pela secreção do TNF -D. Esta citocina é responsável pelo cresciment o e
diferenciação do tecido mamário e pela adipogênese. C: A diferenciação e o crescimento dos
primeiros ramos ductais e alvéolos rudimentares devem-se à harmônica interação das estruturas e
sinalizadores que compõe o microambiente mamário.
Figura baseada nos estudos de Gouon -E vans et al. (2002), Watson e Khaled (2008), Gyorki, et al.
(2009) e Watson, Oliver e Khaled (2011) em camundongos, e modificada a partir da ilustração
“desenvolviment o embrionário da glândula mamária” de Watson e Khaled (2008).
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Desenvolvimento pós-natal da glândula mamária

Na fase pós-natal a migração leucocitária é importante para o desenvolvimento
do tecido mamário devido à secreção de diversos sinalizadores por estas células.
Estudos

em

camundongos

demonstraram

o

perfil

leucocitário

durante

o

desenvolvimento deste tecido. Por exemplo, o recrutamento de MACs e eosinófilos,
na fase pós-natal, está relacionado com a formação e crescimento dos botões
mamários primordiais (GOUON-EVANS et al., 2002).
Estes leucócitos se concentram em locais diferentes ao redor do botão
mamário (GOUON-EVANS et al., 2002). Os MACs, presentes desde a fase
embrionária na porção cranial dos ductos, continuam a realizar a fagocitose das
células epiteliais apoptóticas durante o desenvolvimento dos ductos e mantém suas
atividades

parácrinas

nas

células

adiposas,

controlando

a

adipogênese

(SCHWERTFEGER et al., 2006). Já os eosinófilos são encontrados na porção cranial
e parecem, também, estar envolvidos no recrutamento dos MACs (GOUON-EVANS et
al., 2002).
Outros leucócitos, como os linfócitos T e B e os neutrófilos, não são
encontrados circundando as estruturas epiteliais durante a puberdade, embora eles
estejam presentes em linfonodos localizados próximos à mama abdominal caudal
(GOUON-EVANS et al., 2002).
É durante a puberdade, sob a ação do estrógeno (E) e da progesterona (P),
que as glândulas mamárias irão se desenvolver e os ductos e alvéolos deixam de
apresentar aspectos rudimentares (WATSON; KHALED, 2008). Nesta fase o E é
muito mais importante do que a P para o desenvolvimento do epitélio e do estroma
mamário, sendo, ainda, a expressão do receptor de estrógeno alfa (ERD), pelas
células epiteliais dos ductos e alvéolos, mais importante para este desenvolvimento
que a expressão do receptor beta (ERβ). Para que ocorra a expressão do ERD é
necessário que as células epiteliais expressem um fator de transcrição conhecido
como Gata-3 (KOUROS-MEHR et al., 2006; WATSON; KHALED, 2008; WATSON;
OLIVER; KHALED, 2011). O Gata-3 é responsável por manter a diferenciação das
células epiteliais em células epiteliais luminais (KOUROS-MEHR et al., 2006). Outro
fator de transcrição expresso no tecido mamário é o transdutor de sinal e ativador de
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transcrição 1 (STAT1), o qual é responsável por manter um perfil de citocinas
semelhante ao expresso pelos linfócitos T auxiliares 1 (Th1), como o TNF-D, o
interferon gama (IFN-J) e a interleucina 12 (IL-12).
Dentre as citocinas, o TNF-D está relacionado, como elucidado na fase
embriogênica, com a morfogênese do tecido mamário e o seu crescimento. Como os
MACs são grandes secretores desta citocina, é importante que estes leucócitos sejam
recrutados da medula óssea até o sítio de mamogênese. Assim sendo, o fator
estimulante

de

colônias-1

(CFS-1),

produzido

pelas

células

epiteliais

em

desenvolvimento, é responsável pela proliferação e sobrevivência dos MACs locais, o
que parece garantir a permanência do TNF-D neste ambiente, enquanto for
necessário para a mamogênese (GOUON-EVANS et al., 2002; PIXLEY; STANLEY,
2004). Os MACs e o tecido adiposo interagem por meio de “feedback” positivo, onde
diversas adipocinas modulam a secreção de TNF-D e IL-6 pelos MACs que, por sua
vez,

regulam

a

adipogênese

necessária

para

a

glândula

mamária

(SCHWERTFEGER; ROSEN; COHEN, 2006).
Todo este ambiente imunológico da vida pós-natal é mantido além da fase de
puberdade, ou seja, estas características são mantidas enquanto as fêmeas dos
camundongos adultos são nulíparas (KOUROS-MEHR et al., 2006; WATSON;
KHALED, 2008).
A prenhez é o momento em que ocorre uma alteração abrupta do perfil
imunológico das células epiteliais mamárias, que, de um perfil semelhante aos
linfócitos Th1, mudam para um perfil Th2. Este fato foi correlacionado com a mudança
de expressão de STAT1 para STAT6, que permanece até a lactação. A expressão de
Gata-3 se mantêm e, junto com o STAT6, são responsáveis pelo aumento da
expressão do receptor alfa da interleucina 4 (IL-4RD). Nesta fase, observa-se um
aumento das citocinas IL-4 e IL-13, as quais são responsáveis pela elevação do
número de alvéolos mamários. Com o avanço da gestação, outras citocinas são
expressas, como a IL-10, que auxilia os novos alvéolos mamários a diferenciar-se em
alvéolos maduros

(WATSON; OLIVER; KHALED, 2011). Os

receptores

de

progesterona (RP) tornam-se mais importantes que os RE, atuando também sobre o
amadurecimento dos alvéolos mamários (WA TSON; KHALED, 2008).

7

No início da fase de lactação, além dos leucócitos mencionados, há relatos de
mastócitos em tecidos mamários de camundongos, porém, ocorre uma diminuição de
todos os leucócitos, mas principalmente dos mastócitos com o avançar desta fase
(SZEWCZYK et al., 2000; GOUON-EVANS et al., 2002).
Outro aspecto importante durante a prenhez e lactação é com relação ao papel
dos proto-oncogenes. Estudos em camundongos transgênicos e linhagens celulares
vêm demonstrando a importância de vários proto-oncogênes que, sob influência dos
fatores de crescimento como o FGF e a presença de E e P são capazes de atuarem
fisiologicamente no remodelamento dos diferentes tecidos que compõem a glândula
mamária nestas duas fases. Contudo, com uma única mutação e co nsequente
transformação de um proto-oncogene em oncogene, uma célula epitelial mamária
pode se tornar neoplásica e sob a influência dos mesmos fatores de crescimento e
hormônios, se torna capaz de redirecionar todo o microambiente local a favor da
tumorigênese (DICKSON; CREER; FANTL, 2000). Exemplos destes proto-oncogenes
envolvidos são os genes relacionados às ciclinas, por exemplo, a ciclina D1 (CCND1)
que está envolvida no controle do ciclo celular na fase G1 (DICKSON; CREER;
FANTL, 2000; LEE; MULLER, 2010) e proto-oncogenes relacionados aos receptores
de tirosina quinase (DICKSON; CREER; FANTL, 2000) , como o c-erb-2, também
conhecido como Her-2 ou Her-2/neu, comumente expresso como oncogene nos
carcinomas de glândula mamária (HOUSTON et al., 1999).
Com o fim da lactação deve ocorrer a involução da glândula mamária, e este, é
um dos exemplos mais dramáticos da regulação fisiológica da apoptose em um tecido
adulto. A série de eventos entre a apoptose, a fagocitose das células apoptóticas e
dos glóbulos de gordura do leite associados à nova adipogênese e o remodelamento
da MEC, requer um controle preciso da resposta inflamatória (WATSON; OLIVER;
KHALED, 2011).
Os fatores de transcrição envolvidos na involução mamária são o STAT3 e o
fator nuclear kappa B (NFNB), enquanto o Gata-3 passa a ser suprimido. O STAT3 é
responsável pelo balanço entre a resposta inflamatória e anti-inflamatória, em que o
fator de transformação do crescimento beta 3 (TGFβ3) é a principal citocina antiinflamatória expressa, enquanto o TNF-D é a principal citocina inflamatória. O NFNB é
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ativado pelo TNF-D e é responsável pela regulação da apoptose (WATSON; OLIVER;
KHALED, 2011).
Um fato importante é que este microambiente do tecido mamário, durante as
fases de involução, com o cessar da lactação, apresentam semelhanças entre o
remodelamento mamário e a tumorigênese (STINGL, 2009; O’BRIEN et al., 2010;
KAIMALA et al., 2012).
2.2. Imunologia e microambiente tumoral

Existem dois principais conceitos em imunologia tumoral: os mecanismos de
imunovigilância e os mecanismos de evasão do sistema imune do hospedeiro. Este
último evento permite às células neoplásicas criarem um ambiente de tolerância,
levando ao crescimento e à malignidade tumoral (SATYAM et al., 2011; DUNN; OLD;
SCHREIBER, 2004).
Embora a tumorigênese pareça ser um processo sempre irreparável para o
organismo, um tumor precisa ultrapassar ao menos duas barreiras para o
desenvolvimento do microambiente tumoral (MaT). A primeira das barreiras é a
obtenção de nutrientes de forma que permitam o seu crescimento rápido e, a
segunda, é adquirir mecanismos de evasão do sistema imune do hospedeiro
(VILLALBA et al., 2013).
Barreira 1: Nutrição Tumoral

Para

a

primeira

barreira,

os

tumores

tendem

a

obter

energia,

preferencialmente, através da fermentação (glicólise anaeróbica). Embora produza
menos adenosina trifosfato (ATP), esta via é mais rápida que a fosforilação oxidativa,
o

que

confere

uma

excelente

vantagem às

células

tumorais

em rápido

desenvolvimento (WARBURG, 1930; WARBURG, 1956).
A angiogênese é um processo dual, servindo tanto para a obtenção de
nutrientes quanto para progressão dos tumores . Uzzan et al. (2005) demonstrou a
que a angiogênese nos carcinomas mamários de mulheres está relacionada a um
pobre prognóstico. Este processo permite o rápido desenvolvimento tumoral e
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estudos em tumores mamários de mulheres já correlacionaram a presença de
macrófagos com a neovascularização do sítio tumoral, sendo estas células
inflamatórias importantes para o remodelamento da MEC, pois secretam o fator de
crescimento epitelial (EGF) (O'SULLIVAN et al., 1993) e, através da secreção do fator
de crescimento endotelial vascular (VEGF), induzem a proliferação, diferenciação e
migração das células endotelais (FERRARA, 2004).
Os oncogenes, por sua vez, estimulam a expressão de VEGF pelas células
epiteliais mutadas, amplificando a resposta angiogênica, independentemente dos
TAM. Estes oncogenes também promovem uma hiperexpressão dos receptores de
EGF (EGFR), tornando as células

mutadas mais respo nsivas (CRUIJSEN;

GIACCONE; HOEKMAN, 2005). O TNF-D também é um dos responsáveis pela
regulação positiva de vários fatores de crescimento angiogênicos como, por exemplo,
o VEGF (EISENTHAL et al., 2003; SASI et al., 2012).
Inicialmente associava-se a secreção desta citocina apenas aos macrófagos,
mas cada vez mais vêm se demonstrando a secreção do TNF -D por diversas células
neoplásicas (AGGARWAL et al., 2006; COUSSENS; POLLARD, 2009). Vona-Davis e
Rose (2009), em uma ampla revisão a respeito da angiogênese e sua relação com o
tecido adiposo na glândula mamária, caracterizaram o TNF-D como uma das
adipocinas envolvidas na angiogênese, essencial tanto para o desenvolvimento
tumoral quanto para a adipogênese.
Barreira 2: Imunovigilância contra os tumores

Para a superação da segunda barreira, é preciso saber como o hospedeiro
reage imunologicamente frente a uma ameaça carcinogênica. Basicamente, a
resistência aos tumores envolve mecanismos de destruição das células tumorais,
tanto pela ação da imunidade intata por macrófagos e células naturais “Killer” (NK),
quanto pela imunidade adquirida, por meio, por exemplo, da ação dos linfócitos T que
desencadeiam uma resposta imune celular (ABBAS; LITCHTMAN; PILLAI, 2012).
Os linfócitos T podem diferenciar-se em linfócitos T citotóxicos CD8 + (CTL), os
quais podem reconhecer e matar as células tumorais que expressam peptídeos que
são apresentados pelas moléculas do complexo principal de histocompatibilidade
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(MHC) classe I. No entanto, a diferenciação dos linfócitos T CD8 + em CTL efetivos
podem também requerer um segundo sinal vindo das células T CD4 +. Os CTL liberam
grânulos como as perforinas e granzimas, com ação citotóxica, além do IFN-J
(ABBAS; LITCHTMAN; PILLAI, 2012; HORIUCHI et al., 2007; CHIKAMATSU et al.,
2008).
Os linfócitos T também podem diferenciar-se em células CD4+ (HORIUCHI et
al., 2007), que são ativadas pelo reconhecimento de peptídeos expressos pelas
moléculas MHC classe II. As células CD4+ são subdivididas em Th1 e Th2, cada qual
com um perfil de citocinas específicas, responsáveis pelo equilíbrio imunológico do
organismo. Do ponto de vista funcional, as células Th1 desenvolvem a resposta
imune celular. A secreção das citocinas IFN-J e TNF-D é característica deste perfil
celular, enquanto que as células Th2 desenvolvem a resposta imune humoral e
secretam, por exemplo, a IL-4 e IL-10 (REED 1995; YAMAZAKI et al., 2002;
HORIUCHI, et al., 2007).
Os estudos de Horiuchi et al. (2007) caracterizaram o perfil de linfócitos
Th1/Th2 no sangue periférico de cães adultos saudáveis e observaram uma
predominância da população Th1. Por outro lado, o desequilíbrio para um perfil Th2
tem sido correlacionado com o desenvolvimento de diversos tumores como o
carcinoma de bexiga (SATYAM et al., 2009), o adenocarcinoma pulmonar
(YAMAZAKI et al., 2002) e o carcinoma de células escamosas (CHIKAMATSU et al.,
2008). Estes estudos sugerem que as neoplasias malignas parecem suprimir a
resposta antitumoral das células Th1 nos tecidos e na circulação (SATYAM et al.,
2009).
As células NK são capazes de lisar as células alvo, por meio de receptores de
superfície celular, havendo a liberação de grânulos citotóxicos, iguais aos dos CTL.
Estes linfócitos secretam várias citocinas que apresentam importante papel na
resposta imune, sendo importantes para uma resposta longa e duradoura contra as
células tumorais (HORIUCHI et al., 2007; CHIKAMATSU et al., 2008). Outra ação das
células NK, demonstrada in vitro, é por meio da sua associação com alguns
anticorpos (Ac) do hospedeiro contra alguns antígenos tumorais. O receptor Fc das
células NK (ou macrófagos) se ligam a estes Ac, ativando as células NK que irão
secretar seus grânulos citotóxicos e citocinas como o IFN-J. Este mecanismo de ação
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é conhecido como citotoxicidade dependente de anticorpos e tem sido alvo de
pesquisas para a imunoterapia (ABBAS; LITCHTMAN; PILLAI, 2012).
Mecanismos de Evasão Tumoral

Entendendo o processo de imunovigilância, Schreiber et al. (2011) formularam
a teoria do desenvolvimento tumoral em três fases: na primeira fase, o sistema imune
está intacto e a resposta imunológica contra os tumores é efetiva (sendo a fase de
imunovigilância, propriamente dita); na segunda fase, há um equilíbrio imunológico
entre a neoplasia e o sistema imune . Contudo, nesta fase, o sistema imune também
exerce uma pressão seletiva sobre as células carcinogênicas, selecionando células
com mutações favoráveis aos mecanismos de evasão tumoral (fase de imunoedição);
e, na terceira e última fase, há uma instabilidade genética e epigenética, com o t umor
interferindo nas regulações gênicas do MaT, possibilitando amplas vias de escape,
resultando, assim no desenvolvimento do tumor.
O TNF-D, que embora tenha sido inicialmente descoberto e nomeado por conta
da sua atividade antitumoral, é cada vez mais relacionado com atividades prótumorais, associado a ações durante a inicialização e a progressão tumoral
(BALKWILL, 2009). O TNF-D, dentro do MaT, está envolvido com todas as etapas da
tumorigênese, ou seja, a transformação celular, a sobrevivência, a proliferação, a
angiogênese, a invasão e a metástase (BALKWILL, 2009; SETHI et a., 2012).
Estudos in vitro demonstraram que esta citocina, ao ativar o NFNB das células
epiteliais neoplásicas, tornam-as com maior capacidade invasiva ao promover o
remodelamento da MEC e a angiogênese, através da ativação de diversas vias; ao
inibir a apoptose e ao tornar as células tumorais resistentes à quimioterapia,
imunoterapia e radioterapia (AGGARWAL et al., 2006).
Esta ampla atuação do TNF-D sobre as células, ora ativando, ora suprimindo
certas atividades pode ser explicada pela presença de dois receptores do TNF: o
TNFR-1 e o TNFR-2. Ambos interagem com distintas proteínas para formar seus
receptores, sendo elas, a proteína p55 e p75, respectivamente (PINCKARD;
SHEEHAN; SCHREIBER, 1997). Estas proteínas compartilham alguns domínios
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extracelulares homólogos, mas intracelularmente seus domínios não apresentam
nenhuma homologia (SMITH; FARRAH; GOODWIN, 1994).
O TNFR-1 sinaliza tanto mecanismos pró-apoptóticos quanto mecanismos para
a sobrevivência celular, em que, neste último caso, há uma estimulação do NF NB,
cessando a apoptose (SASI et al., 2012). Contudo, seus efeitos estão relacionados
principalmente à morte celular e aos efeitos de citotoxicidade do TNF-D (WONG;
GOEDDEL, 1994).
O TNFR-2 está relacionado com a angiogênese no MaT, através da regulação
positiva com o VEGF (GOUKASSIAN et al., 2007) e, por consequência, ao processo
de sobrevivência das células tumorais nos tecidos (SASI et al., 2012).
Outra citocina com importante papel no MaT é a IL-4, que induz a expressão do
STAT-6 e a expressão do IL-4RD. Nos carcinomas mamários a IL-4 é responsável
pela ativação de pelo menos 6 genes distintos para a regular a expressão do STAT-6,
o qual é capaz de ativar diversas vias que modificam o crescimento e a diferenciação
celular, além de induzirem a resistência à apoptose (ZHANG et al., 2008).
A IL-10, de caráter imunossupressor, é hipersecretada na presença do TNF-D,
via NFNB (WEISS et al., 2004). Esta citocina além de suprimir uma resposta Th1 é
ainda capaz de induzir uma disfunção estrutural reversível das moléculas MHC I. A
deficiência destas moléculas facilita a progressão tumoral (MATSUDA et al., 1994),
uma vez que os CTL não conseguem reconhecer os Ag tumorais sem a molécula de
MHC I (GIGANTE; GESUALDO; RANIERI, 2012).
O INF-J é uma citocina que quando expressa ativa o STAT-1, o qual sempre foi
relacionado com atividade pró-imune Th1 e atividade anti-tumoral (LYNCH et al.,
2007). Entretanto, esta interação INF-J e STAT-1 vem sendo caracterizada de forma
multifatorial, pois o STAT-1 tem sido relacionado também com muitos estágios tardios
de cânceres em humanos, incluindo os carcinomas de glândula mamária. Este
processo de regulação gênica envolve as vias sinalizadoras pelo INF-J, o qual ainda é
capaz de regular a expressão de uma série de outros genes nos estudos em cultura
celular de carcinomas mamários (PEROU et al., 1999). Esta interação entre INF-J e
STAT-1 exerce um efeito de resposta anticitotóxica às células tumorais e eleva a
expressão de TNF-D. Assim sendo, o STAT-1 induzido no MaT é capaz de desabilitar
a resposta imune das células T contra o tumor. E para que esta função pró-tumoral
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ocorra, parece que esta interação precise ocorrer de forma tardia no MaT, permitindo
uma resposta inflamatória crônica, a qual não é efetiva contra as células tumorais. O
STAT-1, quando ativado previamente, parece estar relacionado com uma resposta
inflamatória aguda e com isso com uma maior resposta anti-tumoral (HIX et al., 2013).
A progressão da malignidade dos tumores mamários também está relacionada
com a resposta inflamatória induzida no sítio tumoral. Os linfócitos infiltrados no tumor
(TIL), em especial os linfócitos T infiltrantes no tumor (TIL T), e outras células
inflamatórias, tais como os TAMs, favorecem a progressão tumoral, uma vez que
muitos carcinomas invasivos (como os carcinomas mamários) são altamente
dependentes de fatores reguladores e de crescimento (por exemplo, as citocinas)
produzidos tanto pelas células tumorais malignas quanto pelas células adjacentes
(REOME et al., 2004).
Os TAMs apresentam uma plasticidade funcional, onde o fenótipo TAM é
fortemente influenciado por diversos fatores dentro do MaT, favorecendo suas ações
pró-tumorais (SICA et al., 2008). Desta forma, suas atividades pró ou anti-inflamatória,
de destruição ou remodelamento celular, não são simultaneamente expressas, uma
vez que é dependente do fenótipo predominante no local. Semelhante à nomenclatura
de linfócitos Th1 e Th2, os macrófagos são polarizados em macrófagos do tipo 1 (M1)
ou

do

tipo

2

(M2)

(MANTOVANI;

SICA;

LOCATI,

2005),

expressando

predominantemente receptores MHC I e MHC II, respectivamente (GORDON, 2003).
Os M1 são ativados pela chamada via clássica, isto é, por citocinas como o
TNF-D e o IFN-J, podendo este último estar associado ao lipopolissacarídeo (LPS) de
micro-organismos (GORDON, 2003; MANTOVANI; SICA; LOCATI, 2005). Os M1 são
o fenótipo que mais se comportam como macrófagos apresentadores de antígenos,
com maior efeito citotóxico através das espécies reativas de oxigênio, sendo potentes
células antitumorais (SICA et al., 2008).
Os M2 são ativados, pela chamada via alternativa, constituída por várias
citocinas, sendo as principais a IL-4 e IL-13, porém a IL-10 também pode estar
envolvida (GORDON, 2003). Estes macrófagos são ainda sub-classificados em M2a,
M2b e M2c, sendo ativados, por exemplo, pela IL-4 (M2a), por imuno-complexos
(M2b) e pela IL-10 e TGF-β (M2c). Entre as diversas ações exercidas pelos M2 está a
progressão tumoral (MANTOVANI; SICA; LOCATI, 2005), principalmente por ser o
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fenótipo fortemente relacionado à angiogênese pró-tumoral e remodelamento da MEC
(SICA et al., 2008; HAO et al., 2012).
Relaciona-se ainda a atuação do NFNB com os fenótipos M1 e M2, onde a
ativação do NFNB está presente em fenótipos M1, enquanto que sua inibição em
fenótipos M2. Contudo, lesões pré-neoplásicas podem se aproveitar de um perfil M1 e
da ativação do NFNB para exacerbar a reação inflamatória local favorecendo o
crescimento tumoral (SICA et al., 2008).
A ação celular dos CTLs pode estar anulada por diversas vias, entre elas a
supressão de receptores da morte, ligados à família do TNF, como o TRAIL e seus
domínios da morte, tornando as células tumorais livres da apoptose induzida pelos
CTLs, além da supressão das moléculas de MHC I. O INF-J pode também inibir o
receptor de morte programada 1 (PD1) das células T, principalmente, as de caráter
citotóxico, tornando estas células anérgicas, apesar de poderem ter sido ativadas no
MaT (TÖPFER et al., 2001).
A imunossupressão do MaT permite a progresssão e o crescimento do tumor.
O TGF-β é outra citocina com perfil imunossupressor, tanto na resposta imune inata
quanto adquirida. Na resposta imune inata esta citocina atua nos macrófagos,
polarizando-os do fenótipo M1 para M2 e também inibe a atividade das células NK.
Na resposta imune adquirida, o TGF-β estimula a diferenciação das células T CD4 +
em Th2, além de também inibir a atividade dos CTL e estimular a diferenciação das
células T regulatórias (Treg), as quais também mantém um perfil de diferenciação Th2
das células T CD4+ (HAO et al., 2012).
As células T reg são um subtipo de células T CD4 +, que modulam os efeitos do
sistema imune pela inibição da atividade de outras células T helper, células T
citotóxicas, células B e células NK (RISSETO et al., 2010). No câncer há evidência de
que as Tregs podem ser induzidas pelo tumor e suprimir a resposta do sistema imune
aos antígenos tumorais (STANDISH et al., 2008).
Então, para driblar a constante imunovigilância do sistema imune do
hospedeiro, as células carcinogênicas, por meio da regulação gênica na expressão
dos diversos genes regulatórios, durante a fase de imunoedição, conseguem
modificar tanto o ambiente tumoral quanto o metabolismo das células neoplásicas,
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permitindo sua evasão do sistema imune do hospedeiro e, desta forma, seu
crescimento e diferenciação (SMOLKOVA et al., 2011; VILLALBA et al., 2013).
2.3. Neoplasias da glândula mamária canina

Em cães os tumores mamários representam aproximadamente 50% de todas
as neoplasias desta espécie (KUMARAGURUPARAN et al., 2006; KENNEDY &
MILLER, 1993). Estes tumores são as principais neoplasias que acometem cadelas e
mulheres (BENJAMIN et al., 1999; INOUE & SHIRAMIZU, 1999; MISDORP, 2002).
Entretanto, a incidência de carcinomas mamários em cães é três vezes maior que em
humanos (KUMARUGURUPAN et al., 2006).
A principal apresentação de cadelas com tumores mamários é a de um cão
mais velho, independente de raça, não castrado ou que foi castrado tardiamente
(SORENMO et al., 2011). Os tumores mamários são infrequentes em cadelas com
menos de cinco anos, salvo se apresentarem histórico de tratamento com hormônios,
como a progesterona (SCHNEIDER, 1970; TAYLOR, 1976).
Normalmente, os cães com tumores mamários apresentam mais de uma mama
acometida (SORENMO et al., 2011). Quando os tumores estão presentes em mais de
uma glândula mamária ao mesmo tempo, são chamados de tumores multicêntricos,
sendo ainda possível encontrar tumores com diferentes diagnósticos histopatológicos
em uma única glândula mamária (MISDORP et al., 1999).
Tomando-se ainda uma avaliação macroscópica, os nódulos tumorais
apresentam-se normalmente circunscritos, de tamanho e consistência variáveis e
muitas vezes não estão aderidos à pele ou ao músculo. Ulcerações e reações
inflamatórias locais podem ocorrer em um ou em vários tumores ( MISDORP et al.,
1999).
Muitas classificações têm sido propostas para que se chegue a um diagnóstico
histopatológico que permitam o entendimento do comportamento tumoral (CASSALI
et al., 2011). A primeira de todas as classificações oficiais internacionais foi publicada
em 1974 no Boletim da Organização Mundial de Saúde (OMS) com o título original
“International Histological Classification of Tumours of Domestic Animals”, baseada
nos estudos de Misdorp et al. (1971), Misdorp et al. (1972) e Misdorp et al. (1973),
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previamente publicadas na “Veterinary Pathology” (GOLDSCHMIDT, et al. 2011). Em
1999, Misdorp e colaboradores modificaram esta classificação. Desde as primeiras
classificações muitos têm sido os esforços para a avaliação de critérios que
estabeleçam uma padronização para o diagnóstico histopatológico (CASSALI et al.,
2011). Com este fim, Cassali et al. (2011) estabeleceram critérios de diagnóstico
histopatológico e diretrizes para a clínica oncológica, os quais pudessem ser um guia
a todos os pesquisadores brasileiros e mais um método comparativo internacional.
Há

outros

critérios

de

avaliação

que

complementam

o

diagnóstico

histopatológico, buscando-se estabelecer fatores prognósticos adicionais, como é o
caso do sistema de avaliação tumor-linfonodo-metástase (TNM). O sistema TNM é
um estadiamento clínico desenvolvido por Owen (1980) e publicado pela Organização
Mundial de Saúde. Este sistema é utilizado apenas para os carcinomas e permi te
estabelecer um prognóstico, bem como um direcionamento para tratamentos futuros.
O animal é classificado em estágios de I a IV e os parâmetros são referentes ao
ambiente tumoral, tais como o tamanho do tumor; a presença de micrometástases em
linfonodos regionais e a metastatização para sítios distantes, por exemplo, o pulmão.
Similar aos humanos, os cães desenvolvem tumores de mama de forma
espontânea e apresentam carcinogênese e progressão tumoral acelerada. Estes
animais têm maior tempo de vida em relação aos animais de laboratório, o que
propicia acompanhamento clínico prolongado. Este perfil biológico permite que o cão
seja um modelo experimental para o estudo de tumores mamários (PORRELLO et al.,
2004). Outros aspectos como a maior incidência de tumores malignos, disseminação
de metástases para o pulmão, fígado e outros órgãos, além do fator de risco referente
ao aumento do período de exposição aos hormônios sexuais endógenos e exógeno
também permitem um estudo comparativo importante (KUSEWITT; RUSH, 2007). A
anatomia da glândula mamária canina por apresentar grandes semelhanças com a
glândula mamária humana possibilita a associação entre o desenvolvimento tumoral e
perspectivas terapêuticas entre as duas espécies, trazendo benefícios para ambas
(WILLENBROCK et al., 2012).
O entendimento do sistema imune de forma comparada entre murinos, caninos
e humanos vem permitindo um campo enriquecedor também para as pesquisas da
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imunoterapia oncológica, podendo vir a desempenhar significante papel no tratamento
e/ou prevenção de pacientes humanos e veterinários (BERGMAN, 2010).
Embora muitos estudos existam a respeito da imunopatologia dos tumores
mamários em mulheres, na veterinária faltam estudos nesta área, principalmente no
MaT in vivo. Os poucos estudos sobre o perfil de citocinas existentes na literatura
abordam as linhagens celulares de carcinomas mamários caninos e avaliações
séricas, mas poucos estudos provêm de biópsias de tumores mamários caninos
(GELALETI et al., 2012; KRÓL et al., 2012; ANDRÉS et al., 2013).
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3. OBJETIVOS

Neste estudo, o objetivo geral foi comparar a expressão de citocinas e o perfil
de células inflamatórias (TIL T e TAM) predominantes no MaT com a malignidade dos
tumores mamários em cadelas.
Os objetivos específicos foram:
x

A quantificação relativa da expressão das citocinas TNF-D, INF-J, IL-4 e

IL-10 por meio da técnica quantitativa de transcrição reversa da reação em cadeia da
polimerase em tempo real (qRT-PCR);
x

A imunomarcação dos TIL T e TAM pela técnica de imuno-histoquímica.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo foram utilizadas amostras de tecido mamário de cadelas
atendidas no Serviço de Oncologia do Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel”,
da FCAV - UNESP, Jaboticabal, SP. Um grupo controle foi composto por amostras
de tecido mamário oriundo de cadelas sem tumor de mama, provenientes da rotina de
necropsias do Departamento de Patologia Veterinária.

4.1. Triagem Clínica

Os animais atendidos no Serviço de Oncologia do Hospital Veterinário
“Governador Laudo Natel”, da FCAV - UNESP, Jaboticabal, SP diagnosticados com
tumores mamários realizaram radiografia de tórax no Serviço de Radiologia do
mesmo hospital veterinário. Pelo menos duas projeções radiográficas, uma na
posição ventro-dorsal e outra lateral direita ou esquerda, foram realizadas para a
pesquisa de metástase pulmonar, previamente ao procedimento cirúrgico de
mastectomia. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no Serviço de Obstetrícia
e Reprodução Animal, sendo, preferencialmente, o de mastectomia total unilateral e
todas as amostras colhidas.
Uma ficha de entrevista (Apêndice A) foi elaborada para obter informações
referentes à identificação do animal com um breve histórico clínico, tamanho e
localização dos tumores, além de informações para contato com o proprietário para
futuros acompanhamentos.
As neoplasias foram mensuradas com o auxílio de um paquímetro e as
medidas tomadas em centímetros (cm).
Outra informação coletada nesta etapa foi o tempo de evolução (TE), o qual
correspondeu à primeira percepção de nódulos mamários pelo proprietário até o
momento da consulta e o período foi computado em meses. Ainda em relação às
observações de TE foi considerado o período de desenvolvimento tumoral de toda a
cadeia mamária, uma vez que todas as amostras foram oriundas de cadeia mamária
com tumores multicêntricos.
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A alteração de crescimento (AC) correspondeu a dados referentes à
observação do proprietário quanto a um rápido crescimento e/ou à ulceração do tumor
nos últimos meses. A identificação da ulceração foi confirmada durante a avaliação
clínica e as observações da AC foram tomadas como sim ou não.
4.2. Colheita das Amostras e Grupos Experimentais

A colheita das amostras ocorreu entre o período de março de 2011 até o
período de setembro de 2012. As amostras foram colhidas imediatamente após a
exérese cirúrgica para a realização das técnicas de histopatologia, imunohistoquímica e qRT-PCR. Para este experimento foram incluídas para a análise
apenas amostras de carcinomas simples, sendo, portanto, os dos tipos papilar,
tubular e sólido, resultando em 33 amostras provenientes de 31 animais, as quais
foram distribuídas nos seguintes grupos experimentais:
x Grupo 1 (G1): 5 amostras controles. Este grupo foi definido pela ausência de
tumores

mamários

e/ou

mastites,

diagnosticadas

clínica

e

histopatologicamente
x Grupo 2 (G2): 3 adenomas;
x Grupo 3 (G3): 8 carcinomas papilares;
x Grupo 4 (G4): 11 carcinomas tubulares;
x Grupo 5 (G5): 6 carcinomas sólidos;
x Grupo 6 (G6): todas as amostras anteriores de carcinomas (G3 a G5).

Outro pré-requisito para a formação do número total de amostras foi o de obtêlas pareadas para a histologia, a imuno-histoquímica e o qRT-PCR. Por esta razão,
foram colhidos apenas tumores maiores ou iguais a 1,0 cm.

4.3. Análise Histopatológica

Os fragmentos colhidos foram fixados em solução de formol a 10%,
tamponado com fosfatos (pH 7,4) e, após 24-48 horas, foram transferidos para álcool
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70% e processados rotineiramente até a inclusão em parafina. Cortes de 5μm foram
feitos em micrótomo e posteriormente corados pelo método da Hematoxilina e Eosina
(HE).
Os tumores foram então classificados de acordo com Cassali et al. (2011).
Segundo a classificação adotada, os carcinomas antes classificados em túbulospapilíferos por Misdorp (2002), foram reagrupados em carcinomas papilares ou
tubulares. Assim, quando estes carcinomas exibiram mais de 60% de áreas com
formações tubulares, foram classificados como carcinomas tubulares.
Por se tratar de um estudo na área de imunopatologia envolvendo o
microambiente tumoral, tomou-se o cuidado de serem selecionadas amostras cujos
tumores apresentaram ou um único tipo histopatológico na referida glândula mamária
ou no máximo, dois tipos de carcinomas simples, tomando-se em consideração para a
classificação o de pior prognóstico como sugerido por Cassali et al. (2011). Quando
as amostras foram provenientes do mesmo animal, estas pertenciam ao mesmo tipo
histopatológico.
A análise microscópica foi realizada em microscópio de luz Nikon Eclipse E200.
Fotomicrografias digitais foram obtidas com auxílio da câmara de vídeo Moticam
2300.
4.4. Estadiamento clínico TNM

O sistema TNM avaliou 25 amostras de carcinomas mamários de um total de 24
animais (duas amostras de carcinoma tubular vieram do mesmo animal, porém
pertenciam a glândulas mamárias distintas ).
Como descrito por Owen (1980), os tumores foram avaliados individualmente e
classificados seguindo a sequência de avaliação demonstrada nas Tabelas 1, 2, 3 e
4. Os animais foram, então, classificados nos escores conforme descrito na Tabela 5.
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Tabela 1. Mensuração do tumor primário (T).
Tumor primário (T)
T0

Subclassificação e Características
Sem evidência do Tumor primário

T1: Tumor menor que 3 cm

T1a: Não aderido
T1b: Aderido à pele
T1c: Aderido à musculatura

T2: Tumor entre 3 e 5 cm

T2a: Não aderido
T2b: Aderido à pele
T2c: Aderido à musculatura

T3: Tumor maior que 5 cm

T3a: Não aderido
T3b: Aderido à pele
T3c: Aderido à musculatura

T4: Tumor de qualquer tamanho

Apenas para carcinomas inflamatórios

Tabela 2. Avaliação dos linfonodos (N) regionais.
Linfonodos (N) regionais

Sub-classificação e Características

N0

Sem evidência de metástases nos linfonodos regionais

N1: Linfonodo ipsilateral envolvido

N1a: Não aderido
N1b: Aderido

N2: Linfonodos bilaterais envolvidos

N2a: Não aderido
N2b: Aderido

Tabela 3. Avaliação de metástases distantes (M).
Metástases distantes (M)

Características

M0

Sem evidência de metástases distantes

M1

Metástases distantes detectadas
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Tabela 4. Estágio clínico dos animais de acordo com a classificação TNM (OWEN,
1980).
Estágio

T

N

M

I

Qualquer T1

N0, N1a ou N2a

M0

T0

N1

Qualquer T1

Qualquer N1

Qualquer T2

N0 ou N1a

Qualquer T3

Qualquer N

Qualquer T

Qualquer Nb

Qualquer T

Qualquer N

II

M0

III

M0

IV

M1

4.5. Análise Imuno-histoquímica

Esta

técnica

foi

realizada

no

laboratório

de

imuno-histoquímica

do

Departamento de Patologia Veterinária da FCAV-UNESP, campus de Jaboticabal.
De forma geral o procedimento comum a todos os anticorpos foi:
Passo 1: Desparafinização dos cortes de tecido de glândula mamária em
estufa a 60oC por 1 hora. Seguido de banhos em soluções de xilol (I e II) por 10
minutos cada, seguido da bateria corrida de álcool (álcool absoluto I, II, III, 95% I, 95%
II, 80% I e 80% II) para hidratação dos cortes. Em seguida os espécimes foram
lavados 10 vezes em água destilada.
Passo 2: Recuperação antigênica para cada anticorpo (Tabela 5). Todos os
cortes foram incubados com tampão citrato de sódio 10 mM (pH 6,0), por 30 minutos.
Passo 3: Bloqueio da peroxidase endógena em solução de peróxido de
hidrogênio e metanol (30 v/v) a 8%, à temperatura ambiente, em câmara úmida por 30
minutos.
Passo 4: Bloqueio das proteínas inespecíficas com Proten Block Serum-Free
(Dako, cód. X0909) por 30 minutos, à temperatura ambiente.
Passo 5: Incubação dos anticorpos por 18 horas a 4 oC.
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Passo 6: Anticorpos secundários (Tabela 5). Para cada reação a incubação foi
realizada à temperatura ambiente em câmara úmida por 30 minutos.
Entre cada uma das etapas descritas fez-se banhos em água destilada e
depois em tampão TRIS HCl, pH 7,4.
Passo 7: Visualização da reação com o cromógeno diaminobenzidina (Liquid
DAB + Substrate Chromogen System, DAKO, cód. K3468), por 3 minutos. Seguiu-se
a imersão dos cortes em água deionizada para parar a reação com DAB.
Passo 8: Contra-coloração com Hematoxilina de Harris e

montagem das

lâminas com Entellan (Merck).

Tabela 5. Anticorpos utilizados para a imunomarcação dos linfócitos T e macrófago
infiltrantes no tumor mamário canino.
AC 1

rio

Anticalprotectina

Célula
Alvo

Espécies de
Origem

Macrófagos
1

Anticorpo
monoclonal de
camundongo,
isotipo IgG1
(Serotec, cód.
MC A874G)

Local da Marcação

Diluição

Recuperação
Antigênica

AC 2

Intracitoplasmático

1:3.500

Banho Maria
(Quimis, cód.
Q-304-160) 2

LSAB

rio

3

Anticorpo
Panela de
monoclonal de
pressão tipo
Intracitoplasmático/
Ad vance
camundongo,
Anti-CD3
Linfócitos T
1:350
Pascal
4
isotipo IgG1
membrana
(Dako, cód.
(Dako, cód. M
S2800)
7254)
1- Segundo o fabricante também há marcação em granulócitos como os neutrólifos (os quais serviram como
controle positivo interno) e monócitos por expressarem a proteína alvo proteína (L1). 2- Mantido a temperatura de
o
95 C 3- Complexo Estreptavidina Peroxidase (kit LSAB – Dakocytomation, cód. K0690-1). 4- Complexo de
Polímeros ligados a peroxidase(Kit Ad vance HRP®, Dako Cytomation, código K406889-2).

Os linfonodos regionais (linfonodos inguinais) serviram como controle positivo,
enquanto que os controles negativos para as imunomarcações foram realizados com
o diluente de anticorpo (Dakocytomation, código S302283-2), em substituição ao
anticorpo primário.
A determinação da densidade das células imunomarcadas para cada anticorpo
foi determinada pela contagem das células nas áreas que apresentaram maior
imunomarcação (“hot spot”) em cinco fotomicrografias (área=0,032 mm2) de campos
de grande aumento em microscópio de luz (Nikon, E200). Os campos foram
fotomicrografados

com auxílio

da

câmera

de

vídeo

Moticam 2300

e

as
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fotomicrografias analisadas pelo programa Image-Pro Plus 6.0 (Media Cybernetics,
2006). As células imunomarcadas foram expressas em porcentagem de células por
campo.
4.6. Colheita das amostras e Técnica de RT-PCR em Tempo Real

Amostras de tumores mamários das cadelas, destinadas à técnica de qRTPCR, foram colhidas imediatamente após a exérese cirúrgica da cadeia mamária. As
mamas do grupo controle foram colhidas imediatamente após a eutanásia dos
animais não neoplásicos e encaminhados ao Serviço de necropsia do Departamento
de Patologia Veterinária da FCAV-Unesp, Câmpus de Jaboticabal.
Foram colhidas aproximadamente 1,0 grama de amostras de tecido mamário
as quais foram embebidas em solução comercial RNAlater (Qiagen, cód. 76104) para
preservação do RNA e congeladas imediatamente em nitrogênio líquido para
transporte. As amostras foram então armazenadas em freezer a -80

o

C até

o

processamento das mesmas.
As etapas seguintes foram realizadas no Laboratório de Imunologia e Virologia do
Departamento de Patologia Veterinária da FCAV-UNESP, campus de Jaboticabal.
4.6.1. Extração de RNA total

O procedimento de extração de RNA total das amostras de glândula mamária
foi realizado com o kit comercial InviTrap® Spin Tissue RNA Mini Kit (Unisciense, cód.
1062100200), seguindo as recomendações do fabricante. Para este kit o tratamento
com a enzima DNAse não é requerido.
Para a extração é necessário aproximadamente 20 mg de tecido das amostras
de glândula mamária neoplásicas ou controle, que foram então primeiramente
maceradas em nitrogênio líquido até se tornarem um fino pó. A lise do tecido das
amostras foi concluída adicionando-se 600 μL da solução de lise do kit, utilizando-se
um micropistilo e um microtubo. Em seguida 10 grânulos de Zircônia foram
adicionados na amostra, na proporção g rânulos de Zirconia I (pequenos):grânulos de
Zirconia II (grandes) = 2:1. Procedeu-se a homogeneização por agitação contínua.
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Para a remoção do DNA genônico e dos grânulos de Zircônia o material lisado
foi centrifugado a 16.000 rpm por 2 minutos a 4 oC (todas as etapas de centrifugação
descritas a seguir foram mantidas a esta temperatura). Após, transferiu-se 500 μL do
sobrenadante para o Receiver tube sendo adicionados 330 μL de etanol 96-100%.
A próxima etapa consistiu na ligação do RNA total à membrana do RNA Spin
Filter e para tanto os 830 μL da amostra com etanol eram transferidas para este
microtubo e incubadas por 1 minuto sendo posteriormente, centrifugadas por 1 minuto
a 10.500 rpm.
Seguiram-se três lavagens, onde na primeira foram adicionados 500 μL do
primeiro tampão de lavagem (Wash Buffer 1) e centrifugado por 1 minuto a 10.500
rpm, descartando-se o sobrenadante. A segunda lavagem foram adicionados 700 μL
do segundo tampão de lavagem (Wash Buffer 2) centrifugado à mesma maneira da
primeira lavagem. A última lavagem foi uma repetição da segunda.
Para eliminar qualquer vestígio do etanol o RNA Spin Filter foi centrifugado por
5 minutos a 12.000 rpm. Para finalizar, este microtubo foi transferido para um tubo de
eluição livre de RNAse aonde foram adicionados 30 μL do tampão de eluição (Elution
Buffer R), incubado por 2 minutos e centrifugado por 1 minuto a 10.500 rpm. O RNA
Spin Filter foi descartado e o RNA total eluído de cada amostra foi armazenado
imediatamente no gelo para ser em seguida processado na etapa de transcrição
reversa.
O controle da qualidade do RNA extraído, de quatro amostras aleatórias, foi
realizado por meio de um espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000), em que a relação
de absorbância A260/A280 da amostra deve estar entre 1,8 e 2,1. Abaixo do valor
inferior a amostra é considerada com presença de contaminantes. As amostras
analisadas apresentaram os valores referentes a 1,82; 1,94; 2,07 e 2,01 ratificando a
devida qualidade do RNA.

4.6.2. Transcrição Reversa (RT)

É a reação que permite que um mRNA seja transcrito a uma fita complementar
de DNA (cDNA) pela ação da enzima transcriptase reversa.
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A cada ciclo de aquecimento e resfriamento eram adicionadas soluções
denominadas mix e enumeradas de acordo com cada ciclo, tendo assim mix I, mix II e
mix III. Estes mixs eram preparados poucas horas antes da extração.
O volume final da reação de RT foi de 20 μL por amostra e os produtos obtidos
foram imediatamente armazenados a -20oC para posterior reação em técnica de PCR
em tempo real com os primers selecionados.
Os componentes adicionados em cada mix e o volume final de cada etapa
estão dispostos na Tabela 6.
A reação de transcrição reversa foi efetuada em um Termociclador PTC – 200
Peltier Thermal Cycler (MJ Research).
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Tabela 6. Componentes dos mix I, mix II e mix III e volume adicionado por reação.
Componente Adicionado

Volume adicionado por reação

H2O DEPC

3 μL

dNTP 0,5 mM (Invitrogen, cód.1827013)

1 μL

Oligo(dT)12–18 Primer (Invitrogen, cód.
18418012)

1 μL

Componentes do Mix I

5 μL

Volume final 1

RNA eluído da amostra

10 μL

Volume final 2
(Mix I total1)

Componentes do Mix II

5 μL

H2O DEPC

2 μL

RT Buffer 5x (Invitrogen, cód. 18057-018)

4 μL

DTT (Invitrogen, cód.D-1532)

2 μL

RNAse OUT ( Invitrogen, cód. 10777-019)

1 μL
9 μL

Volume Final 1
Mix I total
Volume final 2
(Mix II total2)

10 μL
19 μL 1

H2O DEPC

0,75 μL

SuperScript (Invitrogen, cód. 18080044)

0,25 μL

Componentes do Mix III

1μL
Volume final 1
Mix II total
Volume final 2
(Mix III total3)

19 μL
20 μL

o

1- Temperatura/tempo de incubação no ciclo I: 65 C/5 minutos. 2- Temperatura/tempo de incubação
o
o
no ciclo II: 45 C/2 minutos. 3- Temperatura/tempo de incubação no ciclo II: 45 C/2 minutos.
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4.6.3. PCR em tempo real

Primers

Os primers específicos para as citocinas de cães e do gene constitutivo foram
sintetizados pela empresa Sigma Aldrich e suas sequências encontram-se
depositadas no GeneBank. Estes primers foram previamente definidos e avaliados
por Peters et al. (2005), tornando-se um modelo para escolha das sequências das
citocinas. Todas as informações quanto ao código de acesso destes primers no
GeneBank, suas sequências e temperatura e tempo de anelamento podem ser
visualizadas na Tabela 7.

Tabela 7. Código de acesso ao GeneBank com a sequência de pares de bases e
sua4temperatura de anelamento de acordo com o estudo de Peters, et al.
(2005).

Reverse Primer (5’-3’)

Anelamento
( oC)

5’-TGAAGGGGTCATTGATGGCG-3’

60 oC

5’-CTGGAGTCGTGAGGCAGTG-3’

5’-AGGGCTCTTGATGGCAGAGA-3’

60 oC

U33843

5’-CGACCCAGACATCAAGAACC-3’

5’-CACAGGGAAGAAATCGGTGA-3’

60 oC

IL-4

AF187322

5’-GCTCCAAAGAACACAAGCGA-3’

5’-CATGCTGCTGAGGTTCCTGT-3’

60 oC

IFN-γ

AF126247

5’-TCAACCCCTTCTCGCCACT-3’

5’-GCTGCCTACTTGGTCCCTGA-3’

60 oC

Conjunto
de Primers

Cód.
GeneBank

Forward Primer (5’-3’)

G3PDH

AB022763

5’-TCAACGGATTTGGCCGTATTGG-3’

TNF-D
D

Z70046

IL-10

Técnica

Para o método de qRT-PCR foi utilizado o marcador SYBR Green I (Kapa
Biosystems, 4309155), sendo a reação conduzida em um aparelho termociclador
Chromo 4 - PTC – 200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research).
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Foi utilizado aproximadamente 50ng de cDNA proveniente da RT, ao qual
acrescentou-se 10,0 μL da mistura KAPA SYBR® FAST Universal 2X qPCR Master
Mix (KAPA BIOSYSTEMS, KK4600), 10 pmol de cada “primer”, completando-se com
água para um volume final de 20 μL. As reações foram realizadas em microtubos
especiais de 0,2 mL com as tampas apropriadas para leitura óptica, o que é requerido
pelo sistema de detecção e mensuração fotométrica desse equipamento de PCR em
tempo real.
Quantificação Relativa

A quantificação relativa da expressão gênica das citocinas foi realizada
conforme o método matemático 2-∆∆CT descrito por LIVAK e SCHMITTGEN (2001),
sendo a expressão de cada gene normalizada em relação ao gene G3PDH,
utilizando-se como nível basal de expressão gênica as amostras provenientes das
mamas do grupo controle.
O perfil térmico da PCR foi constituído por um primeiro ciclo de 95°C por três
minutos, seguindo-se de mais 45 ciclos, com exceção daquele usado para a reação
com o par de oligonucleotídeos codificadores do gene G3PDH, no qual foram
requeridos 35 ciclos, compostos por desnaturação a 95°C por 3 segundos,
anelamento por 30 segundos a 60°C, e extensão a 72°C por 3 segundos. Ao final
dessa etapa, foi realizada a dissociação dos produtos amplificados de DNA, entre a
temperatura de 65°C e 95°C para a avaliação da temperatura média de dissociação
(Tm), e as leituras efetuadas a cada 0,2°C. Todas as amostras foram testadas, no
mínimo, em duplicata.
4.7. Acompanhamento dos Animais

Os animais dos quais as amostras foram obtidas passaram por avaliações para
verificação do número de sobreviventes e mortos devido aos carcinomas de mama
com a data limite referente à primeira quinzena de março de 2013, perfazendo-se um
período máximo de até dois anos de acompanhamento. Foram desconsiderados os
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óbitos sabidamente decorrentes de outras causas que não da progressão dos
carcinomas mamários.
4.8. Análise Estatística

Para a análise estatística confrontou-se a expressão das citocinas TNF-α, IFNJ, IL-4 e IL-10, além do infiltrado leucocitário de macrófagos e linfócitos T no tecido
mamário de cadelas entre os grupos experimentais, através de análise de variância,
utilizando-se como teste de médias, contrastes ortogonais, com nível de significância
de 5%.
Para as provas de normalidade e homocedasticidade foram realizados os
testes de Cramer von Mises e Brown-Forsyth, respectivamente. Quando as
pressuposições da análise de variância não foram satisfeitas, os dados sofreram
transformações de acordo com o proposto por Bartlett (1947).
O coeficiente de correlação de Spearman (U) foi empregado para a análise de
correlação entre as variáveis das citocinas, leucócitos, TE, AC, TNM e animais vivos.
A correlação só foi considerada quando apresentou p<0,05. Para este estudo, quando
U for d 0,39, a correlação foi considerada fraca, para U t 0,40 e d 0,64 a correlação foi
considerada média e para U t 0,65, foi considerada forte. Correlações com números
positivos indicam correlações diretamente proporcionais, com números negativos
indicam correlações inversamente proporcionais.
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa SAS 9.0.
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5. RESULTADOS

5.1. Histopatologia e Imuno-histoquímica

A avaliação dos cortes processados para a análise histopatológica permitiu a
classificação

das

amostras

em

seus

respectivos

grupos

experimentais.

Fotomicrografias do grupo controle (Figura 2) demonstram os fragmentos da glândula
mamária livres de neoplasia ou mastite. Fotomicrografias das classificações
histopatológicas dos tumores mamários caninos, de acordo com Cassali et al. (2011),
estão expostas nas Figuras 3 e 4.
A análise histopatológica em HE também demonstrou que os TAMs e TILTs
presentes encontravam-se em região peritumoral ou entremeados próximos a ductos
e vasos. Contudo, na presença de necrose, principalmente quando havia histórico de
ulceração da massa tumoral, o mesmo infiltrado avançava em direção à epiderme.
O mesmo infiltrado observado nos cortes processados em HE foi confirmado
pela imuno-histoquímica, onde os TAMs e os TIL Ts imunomarcados podem ser
visualizados nas Figuras 5 e 6, respectivamente.
5.2. Análise por contrastes ortogonais entre as citocinas e os grupos
experimentais
5.2.1. Expressão de TNF-D
D , IL-4, IL-10 e INF-J e densidade de TAMs e TIL Ts entre
o grupo dos adenomas (G2) e o grupo controle (G1)

A análise por contrastes ortogonais demonstrou que expressão de RNAm da
citocina TNF-D foi maior e estatisticamente significativa no G1 em relação G2
(p<0,0064 / Tabelas 8 e 9; Figuras 7 e 8). O G2 apresentou uma expressão de RNAm
de IL-4 ligeiramente maior que para o G1, porém não houve diferença significativa
(p>0,05 / Tabelas 8 e 9; Figuras 7 e 8). Para a expressão de RNAm da IL -10 o grupo
G2 apresentou expressão um pouco maior, mas não foi estatisticamente significativo
(p>0,05). A citocina INF-J apresentou expressão de RNAm menor no G2 em relação a
G1. Contudo, essa diferença não foi estatisticamente significativa (p>0,05 / Tabelas 8
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e 9; Figuras 7 e 8). A densidade de TAMs e TILTs de G2 foi maior quando comparada
a G1. Entretanto, não houve diferença estatística (p>0,05) entre os grupos para
nenhum dos leucócitos (Tabelas 8 e 9 e Figuras 7 e 8).
D , IL-4, IL-10 e INF-J e densidade de TAMs e TILTs do
5.2.2. Expressão de TNF-D
grupo dos carcinomas (G6) em relação ao grupo controle (G1) e ao grupo dos
adenomas (G2)

A expressão de RNAm da citocina TNF -D foi maior e estatisticamente
significativa no G6 em relação a G1 (p<0,0001) e a G2 (p<0,0012), como pode ser
observado na Tabela 9 e Figura 8. A expressão de RNAm de IL -4 do G6 também foi
maior e estatisticamente diferente de G1 (p<0,0066) e G2 (p<0,0134), Tabela 9 e
Figura 8. O G6 apresentou maior expressão de RNAm para a IL-10, mostrando
diferença estatística significativa, em relação a G1 (p<0,0020) e G2 (p<0,0073),
Tabela 9 e Figura 8. A expressão de RNAm de INF-J em G6 foi ligeiramente maior
que em G1 e G2, porém não apresentou diferença estatística significativa (p>0,05),
Tabela 9 e Figura 8. Para a densidade de TAMs imunomarcados, o grupo G6
apresentou um percentual de células maior do que em relação a G1 e G2, porém
apenas diferiu significativamente de G1 (p<0,0045), Tabela 9 e Figura 8. A densidade
de TILTs imunomarcados do grupo G6 também foi maior do que em G1 e G2 e,
novamente, houve apenas diferença significativa com G1 (p<0,0001).
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Figura 2. A, B e C: Fotomicrografias de fragmentos de
mama de cadelas do grupo controle, não acometidas por
neoplasia mamária ou mastite (bar=200μm; 400μm e
100μm, respectivamente). Hematoxilina e Eosina.
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Figura 3. Fotomicrografias de glândula mamária de cadelas apresentando
adenoma. A) Not ar a circunscrição do nódulo, bem definido e sem projeções
(bar=500μm). B) Arquitetura tecidual organizada e baixo pleomorfismo celular
(bar=100μm). Detalhe: Notar nódulo bem delimitado (bar=500μm). Hematoxilina
e Eosina.
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Figura 4. Fotomicrografias de fragmentos de glândula mamária de cadelas apres entando três
tipos histológicos de carcinoma simples. A) Carcinoma Papilar (Bar= 100μm). Notar as
projeções digitiformes. No detalhe observar a área com desarranjo celular e moderado
pleomorfismo das células epiteliais. B) Carcinoma P apilar (bar=50μm). Obs ervar moderado
pleomorfismo das células epiteliais e presença de linfócitos infiltrando o tumor (*). C)
Carcinoma Tubular (bar= 100μm). Observar as formações t ubulares com mais de uma camada
de células epiteliais neoplásicas e figuras de mitose (s eta). D) Carcinoma tubular (bar=50μm ).
Notar figuras mitóticas (cabeça de seta) e alguns linfócitos infiltrantes no tumor. E) Carcinoma
sólido (bar=50μm). Obs ervar o elevado pleomorfismo celular e infiltrado inflamatório adjacente.
Detalhe: visualizar os cordões celulares de células epiteliais neoplásicas (bar= 200μm).
Hematoxilina e Eosina.
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Figura 5. Fotomicrografias de tecido mamário canino imunomarcadas com anticorpo anti-macrófagos.
A) Tecido mamário normal, área com macrófagos imunomarc ados (setas/bar=50μm). Detalhe: região
de imunomarcação (*/ bar= 100μm). B) Adenoma, área com macrófagos imunomarcados
(setas/bar= 50μm). Det alhe: região de imunomarcação, adjacente ao tumor (*/bar=100μm). C)
Carcinoma papilar, notar macrófagos imunomarcados (setas/bar=40μm). Detalhe: região de
imunomarcação (*/bar=100μm). D) Carcinoma tubular, apresentando imunom arcação para macrófagos
(*/bar=100μm ). E) Carcinoma sólido com presença de macrófagos imunomarcados (setas /bar=50μm).
Marcação com Complexo Streptavidina Biotina - Peroxidase.
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Figura 6. Fotomicrografias de tecido mamário imunomarcadas com anticorpo anti -CD3. A) Tecido
mamário normal apresent ando linfócitos T imunomarcados (setas/bar= 50μm). B) Adenoma, presença
de linfócitos T imunomarcados no infiltrado inflamatório peritumoral (setas/bar=50μm). C) Carcinoma
papilar, mostrando região de imunomarcação entremeada no t ecido neoplásico (setas/bar=50μm). D)
Carcinoma tubular, região peritumoral de imunomarcação (setas/bar=50μm). E) Carcinoma sólido com
linfócitos T imunomarcados (setas/bar=50μm). Marcação com Complexo de P olímeros ligados a
peroxidase.
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5.2.3. Expressão de TNF-D
D , IL-4, IL-10 e INF-J e densidade de TAMs e TIL Ts entre
os grupos dos carcinomas papilares (G3), carcinomas tubulares (G4) e
carcinomas sólidos (G5)

Com relação à expressão de RNAm de TNF -D o grupo G4 apresentou maior
expressão, seguido de G3 e depois G5, havendo diferença estatística somente entre
G3 e G4 (p<0,0274), Tabela 8 e Figura 7. Para a expressão da IL-4 houve maior
expressão de RNAm de G5, seguido de G4 e depois G3, porém não houve diferença
estatística significativa entre os grupos (p>0,05), Tabela 8 e Figura 7. A IL -10
apresentou maior expressão de RNAm para G4, seguido de G3 e depois G5.
Entretanto, os grupos não apresentaram diferença significativa (p>0,05), Tabela 8 e
Figura 7. Para a expressão de RNAm de INF-J houve uma expressão ligeiramente
maior de G5, seguido de G4 e depois G3, mas os grupos não apresentaram diferença
significativa (p>0,05) entre eles (Tabela 8 e Figura 7). Embora as densidades de
TAMs e TILTs tenham sido maiores no grupo G3, seguido por G4 e G5, não houve
diferença significativa entre os grupos, com p>0,05 (Tabela 8 e Figura 7).

5.2.4. Expressão de TNF-D , IL-4, IL-10 e INF-J e densidade de TAMs e TIL Ts entre
o grupo controle (G1) e os grupos dos carcinomas papilares (G3), carcinomas
tubulares (G4) e carcinomas sólidos (G5)

O grupo G1 apresentou menor expressão de RNAm com relação aos grupos
G3, G4 e G5, com p<0,0001, Tabela 8 e Figura 7. Para a expressão de IL-4 o grupo
G1 apresentou menor expressão de RNAm desta citocina em relação a G3, G4 e G5.
Entretanto, só houve diferença estatística significativa entre G4 (p<0,0115) e G5
(p<0,0054), Tabela 8 e Figura 7. O grupo G1 apresentou menor expressão de RNAm
para a citocina IL-4 com relação aos grupos G3, G4 e G5. Porém G1 apresentou
diferença significativa apenas com G4 e

G5, com p<0,0115 e p<0,0054,

respectivamente (Tabela 8 e Figura 7). A expressão de RNAm de INF-J foi menor
para G1 em relação a G3, G4 e G5, mas não houve diferença estatística entre os
grupos (p>0,005), Tabela 8 e Figura 7. A densidade de TAMs e TILTs foi menor no
grupo G1 com relação a G3, G4 e G5, e a densidade de TAMs/TIL Ts apresentaram
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diferença

significativa

entre

todos

os

grupos

com

p<0,0043/p<0,0001;

p<0,0103/p<0,0001; e p<0,0387/p<0,0178, respectivamente (Tabela 8 e Figura 7).
D , IL-4, IL-10 e INF-J e densidade de TAMs e TIL Ts entre
5.2.5. Expressão de TNF-D
o grupo dos adenomas (G2) e os grupos dos carcinomas papilares (G3),
carcinomas tubulares (G4) e carcinomas sólidos (G5)

A expressão de RNAm de TNF-D do grupo G2 foi menor quando comparado a
G3, G4 e G5, havendo diferença estatística significativa do grupo G2 com os demais
(G3, p<0,0124; G4, p<0,0001; G5, p<0,0107), Tabela 8 e Figura 7. O grupo G2
apresentou menor expressão de RNAm para a citocina IL-4 em relação a G3, G4 e
G5, porém só houve diferença significativa entre G2 com G4 (p<0,0196) e G5
(p<0,0090), Tabela 8 e Figura 7. A citocina IL-10 apresentou menor expressão de
RNAm no grupo G2, em relação a G3, G4 e G5. No entanto, G2 apenas diferiu
estatisticamente de G3 (p<0,0061) e G4(p<0,0051), Tabela 8 e Figura 7. A expressão
de RNAm de INF-J foi menor no grupo G2 com relação aos grupos G3, G4 e G5, mas
não houve diferença estatística significativa entre os grupos (p>0,005) , Tabela 8 e
Figura 7. A densidade de TAMs e TIL Ts foi menor no grupo G2 com relação a G3, G4
e G5, mas não houve diferença significativa entre os grupos, com p>0,005 (Tabela 8 e
Figura 7).

Tabela 8. Médias e erro-padrão da média de TNF-D, IL-4, IL-10, IFN-J, macrófagos e
linfócitos T em tecidos mamários caninos não neoplásicos (G1),
apresentando neoplasia benigna (G2) ou carcinomas papilar (G3), tubular
(G4) e sólido (G5).
Variável
Grupo
Controle

TNF-D 1

IL-41

IL-101

IFN-J 1

Macrófagos 2

Linfócitos 2

0,54r0,22 A

2,35r0,52 A

3,19r1,98 A

0,70r0,27 A

0,96r0,09 A

1,56r0,33 A

Adenom a

25,70r19,72 B

2,53r0,93 A

8,21r7,39 A

0,23r0,08 A

2,87r1,01 AB

9,22r2,11 B

Carcinoma
Papilar

405,38r145,52 CD

6,93r1,54 AB

43,52r11,56 B

0,68r0,14 A

4,44r1,15 B

12,67r1,07 B

Carcinoma
Tubular

1132,18r278,99 D

11,16r2,58 B

85,18r25,17 B

1,02r0,24 A

3,67r0,89 B

11,61r1,67 B

Carcinoma
202,14r58,28 C
12,57r3,45 B
35,18r20,31 AB
1,15r0,32 A
3,26r1,24 B
7,30r2,49 B
Sólido
Letras iguais na coluna não dif erem entre si pelo teste de contraste ortogonal. Nível de signif icância de 5%. 1- Valores obtidos
por qRT-PCR; A expressão gênica relativa foi normalizada com o gene constitutivo G3PDH.. 2- Porcentagem de células
imunomarcadas por campo (%).
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Tabela 9. Análise de médias e erro-padrão da média de TNF-D, IL-4, IL-10, IFN-J,
macrófagos e linfócitos T em tecidos mamários caninos não neoplásicos
(G1), apresentando neoplasia benigna (G2) ou carcinoma mamário (G6).
Variável
Grupo
Controle
Adenom a

TNF-D
D1

IL-41

IL-101

IFN-J 1

Macrófagos 2

Linfócitos T 2

0,54r0,22 A

2,35r0,52 A

3,19r1,98 A

0,70r0,27 A

0,96r0,09 A

1,56r0,33 A

25,70r19,72 B

2,53r0,93 A

8,21r7,39 A

0,23r0,08 A

2,87r1,01 AB

9,22r2,11 B

Carcinoma
631,47r145,50 C
10,14r1,50 B
59,85r13,06 B
0,94r0,14 A
3,81r0,59 B
10,49r1,08 B
Letras iguais na coluna não dif erem entre si pelo teste de contraste ortogonal. Nível de significância de 5%. 1- Valores obtidos por
qRT- PCR; A expressão gênica relativa foi normalizada com o gene constitutivo G3PDH.. 2- Porcentagem de células
imunomarcadas por campo (%).

Figura 7. Médias dos grupos controle (G1), adenoma (G2) e carcinomas papilar (G3), tubular (G4) e
sólido (G5) para as variáveis TNF -D, IL-4, IL-10, IFN-J, macrófagos (MAC) e linfócitos T (LINF) e suas
respectivas diferenças estatísticas (letras diferentes indicam diferença estatística significativa entre os
grupos si pelo teste de contraste ortogonal. Nível de significância de 5%). A expressão gênica relativa
foi normalizada com o gene constitutivo G3PDH.
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Figura 8. Médias dos grupos controle (G1), adenoma (G2) e carcinoma (G6) para as variáveis
TNF-D, IL-4, IL-10, IFN-J, macrófagos (MAC) e linfócitos T (LINF) e suas respectivas
diferenças estatísticas. (letras diferentes indicam diferença estatística significativa entre os
grupos si pelo teste de contraste ortogonal. Nível de significância de 5%). A expressão gênica
relativa foi normalizada com o gene constitutivo G3PDH.
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5.3. Sistema TNM
Em relação ao sistema TMN, para o total de oito amostras avaliadas (total de
oito animais) do G3, cinco tiveram TNM com escore I, duas amostras com escore II e
uma com escore III. Todos os animais do grupo G3 estavam vivos até o período de
censura.
Com relação ao grupo G4, foram avaliadas 11 amostras provenientes de 10
animais. Deste grupo, seis amostras obtiveram o escore I, uma escore II, três com
escore III e uma com escore IV. Dos 10 animais que forneceram amostras para este
grupo, um com tumor escore IV, e outro de escore III, vieram a óbito em decorrência
da progressão tumoral. Um animal escore I veio a óbito, por causas não relacionadas
ao carcinoma.
Para o grupo G5 foram avaliadas seis amostras de seis animais. Do grupo G5
duas amostras foram classificadas com escore I, uma com escore II e três com escore
III. Dos seis animais avaliados, apenas o animal que recebeu escore II continuava
vivo após o período de censura. Contudo, um dos óbitos dos animais deste grupo
(amostra escore I) foi decorrente de causas não relacionadas ao tumor.
Os parâmetros avaliados de cada amostra, para a classificação no sistema
TNM, bem como a listagem do número de animais vivos ou mortos encontram-se na
Tabela 10.
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Tabela 10. Parâmetros avaliados para a classificação TNM e a amostragem de animais
vivos de acordo com cada grupo de carcinomas mamários.
Grupo
1

Experimental

G3

G4

G5

2

Amostra

Animal

1

Tumor
3

Linfonodo
4

Metástase
Distante

5

TNM
(escore)

Vivo

(T)

(N)

A

T2a

N0

M0

II

1

2

B

T1a

N0

M0

I

1

3

C

T1a

N0

M0

I

1

4

D

T1a

N0

M0

I

1

5

E

T1a

N0

M0

I

1

6

F

T1a

N0

M0

I

1

7

G

T2a

N0

M0

II

1

8

H

T3a

N0

M0

III

1

1

I

T2a

N0

M0

II

1

2

J

T1a

N0

M0

I

0A

3

K

T2a

N1a

M1

IV

0

4

L

T1a

N0

M0

I

1

5

M

T1a

N0

M0

I

1

6

N

T1a

N0

M0

I

1

7

O

T1a

N0

M0

I

1

8

P

T2a

N0

M0

I

1

9

Q

T3a

N1a

M0

III

0

10

Q

T3a

N1a

M0

III

0

11

R

T3a

N0

M0

III

1

1

S

T1a

N0

M0

I

0B

2

T

T2a

N0

M0

II

1

3

U

T3a

N0

M1

IV

0

4

V

T1a

N0

M0

I

0

5

W

T2a

N1a

M1

IV

0

6

X

T3a

N1a

M1

IV

0

6

1) G3: Carcinomas Papilares; G4: Carcinomas Tubulares; G5: Carcinomas Sólidos. 2) Mesma letra indica o mesmo
animal. 3) T1a: T < 3 cm; T2a: 3> T<5 cm; T3a: T>5 cm. 4) N0=Sem evidência de metástase; N1a=Linfonodo
ipsilateral envolvido, porém, não aderido. 5) M0=Sem evidência de metástase distante; M1=Metás tase à distância
detectada. 6) 0=óbito e 1=animal vivo A) Óbito devido a politraumatismo decorrente de atropelamento. B) Óbito de vido
insuficiência respiratória decorrente de edema pulmonar agudo.
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5.4. Análise do Coeficiente de Correlação de Spearman

Na análise do coeficiente de correlação de Spearman para a expressão de
RNAm de TNF-D foi observada correlação positiva forte com a AC (U=0,67) e
correlação positiva média com a expressão de RNAm de IL-10 (U=0,41) e de IL-4
(U=0,57), Tabela 11. A expressão de RNAm de IL-4 correlaciona-se média e
positivamente com a AC (U=0,42), forte e positivamente com a expressão de RNAm
de INF-J (U=0,83) e novamente, média e positivamente com a expressão de RNAm de
IL-10 (U=0,46), Tabela 11.
A expressão de RNAm de IL-10 demonstrou, ainda, correlação positiva forte
com a densidade de linfócitos T (U=0,65), Tabela 11. A expressão de RNAm de INF-J
apenas apresentou correlação, sendo esta positiva e média, com AC (U=0,41), Tabela
11.
O TE apresentou correlação, negativa e média, com o sistema TNM (U=-0,42),
Tabela 11. O sistema TNM demonstrou também demonstrou uma correlação negativa
e média com a sobrevivência dos animais (U=0,47), Tabela 11. A densidade de
macrófagos demonstrou correlação positiva média com a densidade de linfócitos T
(U=0,49), Tabela 11.

Tabela 11. Determinação do coeficiente de correlação de Spearman para dados em
tecidos mamários caninos não neoplásicos (G1), apresentando neoplasia
benigna (G2) ou carcinoma mamário (G6).
IL-4

0,57

IL-10

0,41

0,46

IFN-JJ

*

0,83

*

TE

*

*

*

*

AC

0,67

0,42

*

0,41

*

TNM

*

*

*

*

-0,42

*

VIVO

*

*

*

*

*

*

-0,47

MAC

*

*

*

*

*

*

*

LINF T

*

*

0,65

*

*

*

*

*

0,49

TNF-D
D

IL-4

IL-10

IFN-JJ

TE

AC

TNM

VIVO

MAC

*

TE: tempo de evolução; AC: alteração de crescimento; TNM: sistema TNM (tumor-linfonodometástase); MAC: macrófagos; LINF T: linfócitos T. Os coeficient es apres entados correspondem a
p<0,05. Os coeficient es entre 0,65 a 1,00 apresentam correlação forte; ent re 0,30 a 0,65 apresentam
correlação média; entre 0,00 a 0, 30 correlação fraca. Correlaç ões positivas são diretament e cor relatas
e correlações negativas são inversamente correlatas .
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6. DISCUSSÃO
O conhecimento a respeito da patologia do desenvolvimento tumoral e da
imunologia contra os tumores é importante para a compreensão dos aspectos quanto
ao desenvolvimento das neoplasias. Em cães ainda existem poucos relatos sobre
este aspecto, porém no presente estudo foi possível observar a participação das
citocinas e das células inflamatórias no processo de malignização dos tumores
mamários.
Os dados deste trabalho demonstraram uma maior expressão de RNAm para o
TNF-D nos carcinomas mamários. Estudos vêm demonstrando a presença do TNF-D
em maiores quantidades, no soro ou em tecidos, em pacientes humanos com
diferentes carcinomas, incluindo os carcinomas de glândula mamária, ao longo das
últimas três décadas (DUNCOMBE et al.; 1989; NAYLOR et al., 1993; MONTESANO
et al., 2005; SETHI et al., 2011; BRAILO et al., 2012).
Contudo não foram encontrados estudos na veterinária sobre as ações do
TNF-D nos tumores de glândula mamária canina . A literatura encontrada até este
momento traz apenas referências a respeito dos efeitos terapêuticos do TNF-D
humano recombinante sobre as neoplasias mamárias caninas in vitro (AOKI et al.,
1998) e in vivo (THAMM et al., 2010).
Embora as diferenças da expressão do TNF-D entre os carcinomas papilar,
tubular e sólido pareçam, por hora, não ter uma explicação aparente, sabe-se que o
perfil de citocinas no microambiente tumoral é regido, por um lado, pela cinética dos
leucócitos infiltrantes no tumor, durante o processo de tumorigênese, além de
mudanças específicas na ativação dos fatores de transcrição gênica como Gata-3 e
os STATs (REOME et al., 2004; SMOLKOVA et al., 2011; SETHI et a., 2012,
VILLALBA et al., 2013). Por outro lado, sabe-se que a secreção de TNF-D no
ambiente tumoral, pode ser independente da presença de MACs ou TIL T, pois várias
outras células constituintes do MaT podem secretar esta citocina, como, por exemplo
as células epiteliais, neoplásicas ou normais (AGGARWAL et al., 2006; COUSSENS;
POLLARD, 2009).
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Logo, a literatura vem elucidando que a influência dos fatores de transcrição
gênica e a secreção do TNF-D pelas células tumorais parecem ser os fatores que
expliquem estes resultados entre os diferentes tipos de carcinomas mamários canino.
Quanto à correlação do TNF-D com as AC, seja por um aceleramento do
crescimento tumoral notado pelos proprietários, e/ou ulceração, é explicado por sua
ação paradoxal em todas as fases de evolução do tumor, como citado anteriormente.
Mudanças na MEC são necessárias para a expansão e invasão tumoral e esta
citocina apresenta papel crucial nestas alterações. O TNF-D pode atuar como um
sinalizador, que através do NFNB, induz a expressão gênica de fatores pró-invasivos
como o indutor da metaloproteinase da MEC, que irá ativar a metaloproteinase-9
(MMP-9), responsável pela degradação da MEC local (COUSSENS; POLLARD,
2009).
Apesar dos MACs serem grandes secretores desta citocina, não houve uma
correlação entre estas células ou TIL Ts e a expressão do TNF-D, corroborando com
os estudos de Coussens e Pollard (2009), que demonstraram que a secreção do TNFD no ambiente tumoral, pode ser independente da presença das células inflamatórias
infiltrantes no tumor, pois as outras células epiteliais constituintes do MaT podem
secretar esta citocina.
É possível que haja alguma interação biológica, indireta, entre o TNF-D e os
MACs, uma vez que há uma interação positiva entre o TNF-D e as citocinas IL-4 e IL10, que são capazes de ativar os MACs para os polarizarem em M2, que, além de
não secretarem TNF-D, estão relacionados à promoção da angiogênese e ao
remodelamento da MEC, auxiliando o processo de invasão celular pelas células
neoplásicas. Enquanto o subtipo M1, que secreta TNF-D e outras citocinas próinflamatórias, como IL-1β e IL-6, estão relacionadas com a regressão do tumor
(GORDON, 2003; MANTOVANI; SICA; LOCATI, 2005; SCHWERTFEGER; ROSEN;
COHEN, 2006). Logo, a falta de correlação entre MACs e TNF-D poderia ser
explicada pela ausência de M1 e preponderância de M2 no sítio tumoral.
O fato da expressão da IL-4 ser maior para o grupo G6 comparativamente aos
grupos G1 e G2, demonstra um perfil de citocinas Th2, que pode estar sendo
predominante nestes carcinomas. É encontrado na literatura que o desequilíbrio da
relação Th1/Th2, com predominância de citocinas Th2 , são fundamentais para os
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mecanismos de evasão tumoral, sendo a IL-4 a principal citocina sinalizadora para
uma resposta Th2 (REED, 1995; SATYAM et al., 2009). As células epiteliais
neoplásicas também são capazes de secretar IL-4 (ZHANG et al., 2008), sugerindo
efeitos parácrinos em outras células, para que se aumente a secreção do perfil de
citocinas Th2, independente dos TILTs, uma vez que não houve correlação positiva
entre esta citocina e estes leucócitos.
Os carcinomas papilares foram os únicos que não apresentaram diferença
significativa com os grupos G1 e G2 para a expressão de IL-4, talvez isso seja parte
de uma explicação do porquê este subtipo histopatológico não seja o mais agressivo
dos carcinomas. Porém, não foram encontrados dados na literatura atual que
expliquem as diferenças da expressão desta citocina entre os subtipos dos
carcinomas.
A IL-10, assim como a IL-4, não apresentou diferença significativa entre G1 e
G2, mas houve diferença significativa da IL-10 dos grupos G1 e G2 com G6. Estes
dados demonstram que o aumento da expressão de IL-4 e IL-10, citocinas de perfil
Th2, está associado à malignidade tumoral, corroborando com os estudos de Reome,
et al. (2004) e Satyam, et al. (2009). Como discutido anteriormente, estas duas
citocinas estão relacionadas à ativação e manutenção de M2 no sítio tumoral,
auxiliando a progressão do tumor.
A correlação entre TIL Ts e o IL-10 sugerem que mesmo que os TIL Ts sejam
persistentes em carcinomas, eles parecem não exercer seus papéis na defesa
antitumoral, não estando responsivos às células neoplásicas (REOME et al., 2004).
Tal fato parece ocorrer mediante a presença de citocinas imunossupressoras
(MIZOGUCHI et al., 1997), onde pode-se incluir a IL-10, e, a provável presença das
células T regulatórias, as quais, sob influência da IL-10 suprimem a resposta imune
do hospedeiro ao inibir a atividade de outras células T helper, CTLs e células NK
(DEETHS; KEDL; MESCHER, 1999; BILLER et al., 2007; O´NEILL et al., 2009; KIM et
al., 2012). Esta anergia dos linfócitos T também pode estar relacionada à deficiência
das moléculas de MHC I no MaT, induzido pela IL-10, facilitando a progressão tumoral
(MATSUDA et al., 1994).
Quanto ao INF-J, esta citocina não apresentou diferença significativa entre
qualquer um dos grupos experimentais. De fato, ela tende a estar suprimida durante o
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desenvolvimento tumoral, pois é a principal citocina de ativação do perfil Th1,
importante para a ação antitumoral (REOME et al., 2004). Porém, uma teoria discutida
por Zaidi e Marlino (2011) é que o IFN-J também atua como um fator pró-tumoral, pois
ele mantém as células com potencial oncogênico em um estado de aparente equilíbrio
com o sistema imune e é possível que esta seja mais uma resposta para a expressão
de INF-J ser tão semelhante entre carcinomas, adenomas e tecidos mamários
normais e ter correlação positiva com a presença de AC.
Outro aspecto relevante é que o INF-J pode ativar o STAT-1 em uma atividade
biológica pró-tumoral, sendo um mecanismo de evasão tumoral que parece estar
relacionado com uma fase de cronicidade do desenvolvimento neoplásico (PEROU et
al., 1999; HIX et al., 2013).
Tanto os MACs, quanto os TIL Ts, apresentaram diferença significativa entre G6
e G1, correspondendo com os dados da literatura, que referem a presença destes
leucócitos infiltrantes no tumor com características de malignidade e um prognóstico
pobre (SCHWERTFEGER; ROSEN; COHEN, 2006; COUSSENS; POLLARD, 2011).
Os MACs e os TIL Ts também não apresentaram diferença significativa do G2 com G3,
G4 e G5, podendo isto, corresponder a uma ação de progressão entre neoplasias
benignas e malignas no que se refere à diferenciação das células epiteliais, pois,
segundo Coussens e Pollard (2011), os mesmos mecanismos envolvidos na
diferenciação epitelial durante a embriologia normal da glândula mamária estão
também relacionados com a tumorigênese. Os dados também mostraram que estes
leucócitos apresentam uma correlação positiva entre si, indicando que a inflamação
no MaT permite o desenvolvimento tumoral (COUSSENS; POLLARD, 2011).
A correlação negativa entre o TE e o sistema TNM, demonstrou que quanto
maior o tempo de evolução, menor é o escore TNM. O sistema TNM por sua vez,
apresentou correlação negativa com o fato dos animais estarem vivos, demonstrando
que, quanto maior o score TNM, menor o número de animais vivos. Embora não
tenham sido encontrados estudos na literatura que expliquem uma interação entre o
tempo de evolução e os sistemas de gradações clínicos existentes, pode-se sugerir
que tumores com tempos de evolução prolongados parecem ser menos agressivos,
ou seja, apresentam um escore TNM baixo, o que é correlacionado com o maior
tempo de sobrevi vência dos animais.
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Este estudo demonstrou que todas as citocinas e os leucócitos infiltrantes
estudados, nos carcinomas, estão compondo o MaT da

terceira fase do

desenvolvimento tumoral denominada fase de escape, como proposto por Schreiber
et al. (2011), vindo a possibilitar o desenvolvimento do tumor.
Houve aumento de todas as citocinas, excetuando-se o INF-J, e dos leucócitos
infiltrantes nos carcinomas, em relação ao grupo controle. Porém, como discutido
anteriormente, o IFN-J, parece exercer o seu papel pró-tumoral mesmo não estando
superexpresso no MaT. Isto corrobora com as afirmações de que os tumores são
capazes de controlar e subverter a resposta imunológica no microambiente tumoral,
ver Figura 9 (COSTA, 2010; SMOLKOVA et al., 2011; VILLALBA et al., 2013).
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Figura 9: 1. Citocinas e células inflamatórias compõe o microambiente da glândula mamária normal. 2. Os
mesmos componentes presentes no microambiente tecidual mamário agora compõe o microambiente
tumoral (MaT), auxiliando no desenvolvimento de uma neoplasia benigna na glândula mamária. 3. O
processo de malignização das células epiteliais normais culmina com o desenvolvimento de carcinomas na
glândula mamária. Há perda da arquitetura tecidual normal, com rompimento da membrana basal (MB) e a
presença de figuras de mitose podem ser frequentes. As células neoplásicas podem alcançar os vasos
sanguíneos (VS) permitindo a metastatização do carcinoma. Há uma mudança acentuada deste MaT
quando comparado com o microambiente da glândula mamária normal, havendo aumento na expressão de
citocinas como o TNF-D, IL-4 e IL-10, além do número de linfócitos T infiltrantes no tumor (TIL T) e
macrófagos associados ao tumor (TAM). Estas citocinas podem ser produzidas por qualquer componente
celular do tecido mamário, desde adipócitos às próprias células epiteliais malignas.
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7. CONCLUSÃO

Este estudo permite concluir que:
1. As maiores expressões de TNF-D, IL-4 e IL-10 estão relacionadas à
malignidade e à progressão dos carcinomas mamários em cadelas;
2. Diferentes subtipos de carcinomas expressam, de forma diferente, as
citocinas estudadas;
3. A presença de macrófagos e linfócitos T no microambiente está
relacionada à malignidade dos carcinomas mamários em cadelas;
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Apêndice A: Questionário de Avaliação do Paciente Oncológico
DATA:

Nome do Animal:
Idade:

RG HV :
Raça:

Proprietário:
Telefone:

Cidade:

Castrada: ( ) Sim
( ) Não
Tempo de Evolução:
Metastá se: ( ) Sim
( ) Não

Ulcerado: ( ) Sim ( ) Não
Local:

Recidiva: ( ) Sim
( )Não
Não
Conformação (estado corporal):
( )Magro
Ciclo estral:
( )6/6 meses

( )Normal

Uso prévio de contraceptivos: ( ) Sim

( )Sobrepeso

( )Menor que 6 mes es
( )Maior que 6 meses
( )Não e obs ervado
Número de partos:
Apre sentação de pseudociese:
( )Não
( )Sim. Freqüência:
Masti te clinica:
( )Não diagnosticada
( )Uma vez
( )Duas vezes
( )Três ou mais vezes
Presença de secreção mamária:
Presença de outros tumore s:

Local:

( )

