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Resumo 
!
Análise da Expressão de Marcadores da Matriz Extracelular e de Angiogénese em 
Tumores Mamários de Gata 
 
Nos últimos anos têm sido realizados estudos clínicos, patológicos e moleculares com o 

objectivo de identificar marcadores de prognóstico, bem como possíveis alvos terapêuticos 

para o tumor mamário felino (TMF), à semelhança dos procedimentos seguidos atualmente no 

tumor mamário da mulher. Entre os marcadores associados ao prognóstico encontram-se as 

metaloproteinases de matriz (MMPs), o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) e 

a angiogénese. A participação das MMPs na invasão e metastização tumoral está descrita 

tanto em humanos como nos animais domésticos. O VEGF é um fator angiogénico essencial 

ao desenvolvimento tumoral e estudos recentes indicam que a sua expressão está 

inversamente relacionada com o tempo de sobrevivência. Por sua vez a densidade 

microvascular (DMV), que mede a intensidade da angiogénese tumoral através da marcação 

de microvasos com anticorpos contra, por exemplo, o fator de von Willebrand (vWF), tem 

sido associada à formação de novos vasos, ocorrência de metástases e a um mau prognóstico 

no tumor mamário. 

Este trabalho pretendeu analisar os níveis de expressão de MMP-2, VEGF e DMV em TMFs 

de forma a melhor compreender o seu potencial enquanto marcadores de prognóstico ou 

mesmo futuros alvos terapêuticos. Para tal foram avaliados 29 TMFs de vários tipos 

histológicos e graus de malignidade no que toca aos níveis expressão destes marcadores, pela 

técnica de imunohistoquímica (IHQ). Analisou-se ainda a correlação dos níveis de expressão 

destes marcadores com diversos parâmetros clinico-patológicos e imunohistoquímicos.  

As principais conclusões retiradas foram que o marcador VEGF parece influenciar 

negativamente o tempo de sobrevivência, como também se encontra relacionado com o tipo 

histológico. Os resultados obtidos também sugerem que a DMV mostra correlação direta com 

o tempo de sobrevivência. Desta forma, percebeu-se que tanto nestes como em outros 

marcadores e parâmetros clinico-patológicos avaliados, é essencial vir a estabelecer níveis de 

marcação que tenham um real valor prognóstico, de maneira a que futuros pacientes possam 

beneficiar de terapêutica dirigida. Apesar dos resultados obtidos serem encorajadores, é 

essencial que se continue a testar diferentes protocolos de IHQ, com os mesmos ou diferentes 

anticorpos, de forma a otimizar técnicas e possibilitar a reprodutibilidade de resultados 

fixando os critérios de avaliação. 

 
Palavras-chave: gata, tumores mamários, MMP-2, VEGF, vWF, DMV, imunohistoquímica, 
prognóstico. 
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Abstract  
!
Evaluation of Extracelular Matrix and Angiogenesis Markers Expression in Feline 

Mammary Tumours 

!
In the last years an increasing number of clinical, pathological and molecular studies have 

been published, focused on the identification of prognosis markers, as well as possible 

therapeutic targets for feline mammary tumour (FMT), similarly to what is done in cases of 

mammary tumour in women. Among these markers are matrix metalloproteinases (MMPs), 

vascular endothelial growth factor (VEGF) and angiogenesis. MMPs’ role in tumours 

invasion and metastasis has been established in humans and domestic animals. VEGF, an 

angiogenic factor that is critical in tumour development, was found to be inversely related to 

survival time. Finally micro-vascular density (MVD), which is a measurement of tumour 

angiogenesis intensity through the staining of micro-vessels with an antibody against, for 

example, von Willebrand factor, has been associated with the formation of new blood vessels, 

metastasis occurrence and prognosis in women with mammary tumours. 

The presented study aims at analysing MMP-2, VEGF and MVD with the intent of better 

understanding their potential as prognosis markers or even future therapeutic targets. Thus, 

the levels of each marker were evaluated in 29 FMTs with different histological and 

malignancy scores, by immunohistochemistry (IHC) techniques. In addition, the correlation 

between the expression levels of each marker and several clinical-pathological and 

immunohistochemical parameters was analysed. 

This study concluded that the VEGF not only negatively influences the survival time of the 

patient, but also is related to the histological type of the FMT. Furthermore MVD was proven 

to positively affect the survival time of queens with mammary tumour. It is now generally 

accepted that it is essential to establish prognosis value not only for these markers, but also 

for other markers and clinical-pathological and immunohistochemical parameters, so that 

future patients may benefit of specific therapy. Despite the encouraging results, it is critical to 

continue testing other IHC techniques, with the same or different antibodies, with the goal of 

optimizing procedures making it possible to reproduce results and determine reliable 

evaluation criteria. 

 

Keywords: queen, mammary tumours, MMP-2, VEGF, vWF, DMV, immunohistochemistry, 

prognosis  



viii 

 

!
!  



ix 

 

Índice geral  
 

Dedicatória ................................................................................................................................... i 
Agradecimentos ........................................................................................................................ iii 

Resumo ....................................................................................................................................... v 
Abstract .................................................................................................................................... vii 

Índice geral ................................................................................................................................ ix 
Índice de figuras ......................................................................................................................... x 

Índice de tabelas ........................................................................................................................ xi 
Lista de abreviaturas ................................................................................................................ xii 

1 Descrição das atividades do estágio ..................................................................................... 1 
2 Revisão bibliográfica ............................................................................................................ 2 

2.1 Introdução ...................................................................................................................... 2 
2.2 Anatomia, fisiologia e histologia da glândula mamária felina ...................................... 3 
2.3 Tumor mamário felino ................................................................................................... 5 

2.3.1 Epidemiologia ......................................................................................................... 5 
2.3.2 Características macroscópicas dos tumores de mama ............................................. 5 
2.3.3 Etiologia .................................................................................................................. 6 

2.3.3.1 Fatores hormonais ............................................................................................. 6 
2.3.3.2 Fatores genéticos ............................................................................................... 7 
2.3.3.3 Outros fatores .................................................................................................... 7 

2.3.4 Diagnóstico .............................................................................................................. 8 
2.3.5 Estadiamento tumoral .............................................................................................. 9 
2.3.6 Classificação histológica ......................................................................................... 9 
2.3.7 Marcadores tumorais associados ao prognóstico .................................................. 11 

2.3.7.1 Marcadores de proliferação celular ................................................................. 12 
2.3.7.2 Recetores de hormonas e HER-2 ..................................................................... 12 
2.3.7.3 Gene p53 .......................................................................................................... 14 
2.3.7.4 Outros marcadores ........................................................................................... 14 

2.3.7.4.1 Metaloproteinases de matriz ..................................................................... 16 
2.3.7.4.1.1 MMP-2 e neoplasia mamária .............................................................. 17 
2.3.7.4.1.2 MMP-2 e angiogénese ........................................................................ 18 
2.3.7.4.1.3 MMP-2 - Invasão e migração de células tumorais ............................. 19 
2.3.7.4.1.4 MMP-2 - Evasão imunitária na circulação e extravasão .................... 20 
2.3.7.4.1.5 MMP-2 - Crescimento e progressão tumoral ..................................... 21 
2.3.7.4.1.6 Regulação das MMPs ......................................................................... 22 

2.3.7.4.2 Fator de Crescimento do Endotélio Vascular ........................................... 23 
2.3.7.4.2.1 Regulação do VEGF ........................................................................... 24 
2.3.7.4.2.2 VEGF e neoplasia mamária felina ...................................................... 25 

2.3.7.4.3 Fator de von Willebrand ........................................................................... 26 
2.3.7.4.3.1 Fator de von Willebrand e angiogénese ............................................. 27 
2.3.7.4.3.2 Fator de von Willebrand e proliferação celular .................................. 28 
2.3.7.4.3.3 Fator de von Willebrand e densidade microvascular ......................... 28 



x 

3 Análise da expressão de marcadores da matriz extracelular e de angiogénese em tumores 
mamários de gata ..................................................................................................................... 31 

3.1 Objetivos ..................................................................................................................... 31 
3.2 Materiais e métodos .................................................................................................... 33 

3.2.1 Amostras ............................................................................................................... 33 
3.2.2 Imunohistoquímica ............................................................................................... 33 

3.2.2.1 Imunohistoquímica - MMP-2 ......................................................................... 34 
3.2.2.2 Imunohistoquímica - VEGF ............................................................................ 34 
3.2.2.3 Imunohistoquímica - vWF .............................................................................. 35 

3.2.3 Metodologia de avaliação da expressão das proteínas por IHQ ........................... 36 
3.2.3.1 MMP-2 ............................................................................................................ 36 
3.2.3.2 VEGF .............................................................................................................. 37 
3.2.3.3 vWF – Densidade microvascular .................................................................... 37 

3.2.4 Análise estatística ................................................................................................. 38 
3.3 Resultados ................................................................................................................... 39 

3.3.1 Caracterização da população ................................................................................ 39 
3.3.2 Características histológicas ................................................................................... 39 
3.3.3 Marcação para MMP-2 nas neoplasias mamárias ................................................ 40 
3.3.4 MMP-2 e HER-2 ................................................................................................... 42 
3.3.5 Marcação para VEGF nas neoplasias mamárias ................................................... 42 
3.3.6 VEGF e HER-2 ..................................................................................................... 45 
3.3.7 Marcação para vWF nas neoplasias mamárias ..................................................... 45 
3.3.8 vWF e HER-2 ....................................................................................................... 47 

3.4 Discussão .................................................................................................................... 48 
3.5 Conclusão .................................................................................................................... 51 

Bibliografia .............................................................................................................................. 52 
Anexos ..................................................................................................................................... 69 

 

Índice de figuras  
!
Figura 1 – Carcinoma túbulo-papilífero. Imunomarcação para MMP-2 contrastada com 

hematoxilina de Mayer ..................................................................................................... 40 
Figura 2 – Carcinoma escamoso. Imunomarcação para MMP-2 contrastada com hematoxilina 

de Mayer .......................................................................................................................... 41 
 Figura 3 – % de células marcadas (A) e intensidade (B) da marcação para MMP-2 das células 

tumorais ............................................................................................................................ 41 
Figura 4 – Relação entre a expressão de MMP-2 e o status HER-2 ........................................ 42 
Figura 5 - Carcinoma sólido com metástase. Imunomarcação para VEGF contrastada com 

hematoxilina de Mayer ..................................................................................................... 43 
Figura 6 - Carcinoma sólido com metástase. Marcação para VEGF contrastada com 

hematoxilina de Mayer ..................................................................................................... 43 
Figura 7 – Curvas de sobrevivência para os casos analisados segundo classificação qualitativa 

(A) e semi-quantitativa para os níveis de intensidade da marcação VEGF (B) ............... 44 
Figura 8 – % de células marcadas (A) e intensidade da marcação (B) para VEGF das células 

tumorais ............................................................................................................................ 44 
Figura 9 – Relação entre a expressão de VEGF e o status HER-2 .......................................... 45 
Figura 10 – Carcinoma túbulo-papilífero com diferenciação quística. Imunomarcação para 

vWF contrastada com hematoxilina de Mayer ................................................................ 46 



xi 

Figura 11 – Carcinoma sólido-cribiforme com metástase. Imunomarcação para vWF 
contrastada com hematoxilina de Mayer .......................................................................... 46 

Figura 12 – Curvas de sobrevivência para os casos analisados segundo classificação 
qualitativa (A) e semi-quantitativa para os níveis de intensidade da marcação vWF (B) 47 

Figura 13 – Relação entre a expressão de DMV e o status HER-2 .......................................... 47 
 
 

Índice de tabelas  
!
Tabela 1 – Estadiamento TNM dos tumores mamários felinos .................................................. 9 
Tabela 2 – Classificação histológica dos tumores mamários felinos segundo Misdorp et al. 

(1999) ................................................................................................................................ 10 
Tabela 3 – Determinação da malignidade tumoral segundo o sistema de Classificação 

Histológica de Nottingham ............................................................................................... 11 
Tabela 4 – Marcadores de prognóstico em tumores mamários felinos .................................... 16 
Tabela 5 – Classificação semi-quantitativa quanto à percentagem de células marcadas para a 

MMP-2 .............................................................................................................................. 36 
Tabela 6 – Classificação semi-quantitativa quanto à intensidade de marcação para a MMP-2

 .......................................................................................................................................... 36 
Tabela 7 – Classificação semi-quantitativa quanto à percentagem de células marcadas para o 

VEGF ................................................................................................................................ 37 
Tabela 8 – Classificação semi-quantitativa quanto à intensidade de marcação para o VEGF . 37 
Tabela 9 – Distribuição de frequências dos tumores mamários felinos relativamente à 

classificação histológica ................................................................................................... 39 
Tabela 10 – Frequência dos níveis de marcação de tumores mamários em gatas para MMP-2 e 

número de mortes ............................................................................................................. 41 
Tabela 11 – Frequência dos níveis de marcação para VEGF e número de mortes .................. 44 
Tabela 12 – Frequência dos níveis de marcação para vWF e número de mortes ..................... 46 
 
  



xii 

Lista de abreviaturas  
!
ADN – ácido desoxirribonucleico 

AgNOR - interphase argynophilic nucleolar organiser regions 

AKT – protein Kinase B (proteína quinase B) 

AP-1 – activator protein 1 (proteína ativadora 1) 

ARN – ácido ribonucleico 

Avb3 – integrina !-v "-3 

BRCA1 – breast cancer type 1 susceptibility protein (proteína de suscetibilidade ao tumor 

mamário tipo 1) 

BRCA2 – breast cancer type 2 susceptibility protein (proteína de suscetibilidade ao tumor 

mamário tipo 2) 

CD31 – cluster of differentiation-31 (agregado de diferenciação-31) 

CD34 – cluster of differentiation-34 (agregado de diferenciação-34) 

COX-2 – ciclooxigenase-2 

CXCR-4 - C-X-C chemokine receptor type 4 (recetor tipo-4 da quimiocina C-X-C, também 

conhecido por CD184) 

DMV – densidade microvascular 

FGF – fibroblast growth factor (fator de crescimento dos fibroblastos) 

FGFR-1 – fibroblast growth factor receptor-1 (recetor-1 do fator de crescimento dos 

fibroblastos) 

Flt-1 – gene codificador do VEGFR 

G1 – fase G1 do ciclo celular 

HER-2 - human epidermal growth factor receptor 2 (receptor do factor de crescimento 

epidermal humano tipo-2) 

ICAM-1 - intercellular adhesion molecule 1 (molécula de adesão intercelular 1) 

IGFBP - insulin-like growth factor-binding protein (proteína de ligação ao fator de 

crescimento tipo insulina) 

IHQ – imunohistoquímica 

IL-2R! – interleucina-2R! 

IL-6 – interleucina-6 

IA – índice de apoptose tumoral 

IP – índice de proliferação tumoral 

KDR – kinase insert domain receptor (recetor do domínio de inserção da quinase) 

mARN – ácido ribonucleico mensageiro 

MCP-3 - monocyte chemotactic protein-3 (proteína quimiotática dos monócitos -3 



xiii 

MEC – matriz extracelular 

MMPs – matrix metalloproteinases (metaloproteinases de matriz) 

MMP-2 – matrix metalloproteinase-2 (metaloproteinase de matriz-2) 

MMP-9 – matrix metalloproteinase-9 (metaloproteinase de matriz-9) 

MT1-MMP – membrane type 1-matrix metalloproteinase (metaloproteinase de matriz de 

membrana tipo 1) 

Nf-kb – nuclear factor kb (fator nuclear kb)  

NK – natural killer 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

p53 – proteína citoplasmática com 53 kDa de massa molecular 

PAAF – punção aspirativa com agulha fina 

PCNA – proliferating cell nuclear antigen (antigénio nuclear das células em proliferação) 

PI3k – phosphoinositide 3-kinase (fosfoinositídeo 3-cinase) 

pró-IL1- " – pró- interleucina-1- " 

pró-MMP – pró- metaloproteinases de matriz 

pró-TGF- "2 – pró-fator de crescimento tumoral- "2 

pró-TNF! – pró-fator de necrose tumoral-! 

PTEN – phosphatase and tensin homolog (proteína homóloga da fosfatase e tensina) 

Ras – rat sarcoma protein (proteína o sarcoma de rato) 

RECK – reversion inducing cystein-rich protein with Kazal motifs (proteína rica em cisteína 

com motivos Kazal indutora de reversão) 

RE – recetor de estrogénio 

RP – recetor de progesterona 

S – fase S do ciclo celular 

TGF – tumour growth factor (fator de crescimento tumoral) 

TIMPs – tissue inhibitors of metalloproteinases (inibidores tecidulares das metaloproteinases) 

TNF – tumour necrosis factor (fator de necrose tumoral) 

TLD – tempo livre de doença 

TMF(s) – tumor(es) mamário(s) felino(s) 

TNM – tumour, node, metastasis (tumor, linfonodo, metástase) 

TS – tempo de sobrevivência 

VEGF – vascular endothelial growth factor (fator de crescimento do endotélio vascular) 

VEGFR – vascular endothelial growth factor receptor (recetor de fator de crescimento do 

endotélio vascular) 

vWF – fator de von Willebrand  





1 

1 Descrição das atividades do estágio 
 

As atividades do estágio decorreram entre os laboratórios de Anatomia Patológica e Virologia 

e Imunologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, num período 

decorrido entre Setembro de 2014 e Fevereiro de 2015, perfazendo um total de 640 horas de 

trabalho.  

No Laboratório de Anatomia Patológica as amostras de tumores mamários felinos foram 

inicialmente avaliadas, selecionadas e classificadas histologicamente. Posteriormente foram 

submetidas a várias técnicas de imunohistoquímica, visto ser necessário o aperfeiçoamento da 

técnica para cada anticorpo de cada marcador. Seguiu-se a observação e a análise dos 

resultados, sendo estes posteriormente submetidos a análise estatística de forma a averiguar a 

possível correlação com parâmetros clinicopatológicos e imunohistoquímicos.  

No Laboratório de Virologia e Imunologia foi possível acompanhar os projetos em curso 

nestes laboratórios da faculdade, bem como adquirir conhecimentos teóricos e práticos em 

várias técnicas de biologia molecular que, embora não estejam diretamente relacionados com 

o tema desta dissertação de Mestrado, certamente enriqueceram conteúdo do estágio.  
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Introdução 

!
Nos últimos anos tem sido atribuída uma grande importância ao estudo dos tumores mamários 

felinos (TMFs) devido às semelhanças que estes apresentam com o cancro da mama da 

mulher, podendo esta espécie ter grande utilidade em estudos de oncologia comparada. Para 

além disto, o facto deste tipo de neoplasia surgir com frequência na prática clínica também 

contribuiu para um maior interesse no seu estudo (Peleteiro, 1994). 

Os TMFs são caracterizados por possuírem um elevado grau de malignidade e por serem 

clinicamente muito agressivos, o que se traduz num prognóstico quase sempre muito 

reservado (Lana, Rutteman & Withrow, 2007; Soremno, 2011). Nas últimas décadas foram 

escassos os progressos alcançados no que respeita ao tempo de sobrevivência (TS) dos felinos 

com este tipo de neoplasia, o que evidencia a necessidade da realização de um diagnóstico 

precoce e tratamento agressivo (Lana et al., 2007). 

Estudos clínicos, patológicos e moleculares têm sido realizados com o intuito de identificar 

marcadores de prognóstico, bem como possíveis alvos terapêuticos para o TMF, à semelhança 

dos procedimentos seguidos atualmente no tumor mamário da mulher (Badve et al., 2011). 

Entre os marcadores associados ao prognóstico encontram-se as metaloproteinases de matriz 

(MMPs), o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) e a angiogénese, que pode ser 

avaliada através do parâmetro de densidade microvascular (DMV) (Morphopoulos, Pearson, 

Ryder, Howell & Harris, 1996; Millanta et al., 2002; Akkoc, Inan & Sonmez, 2012). 

A participação das MMPs na invasão e metastização tumoral está descrita tanto nos humanos 

como nos animais domésticos (Hirayama, Yokota, Onai, Kobayashi & Kumata, 2002; 

Köhrmann, Kammerer, Kapp, Dietl & Anacker, 2009). O VEGF é um fator angiogénico 

essencial ao desenvolvimento tumoral, e a sua expressão está inversamente relacionada com o 

tempo de sobrevivência (Millanta et al., 2002). A DMV mede a intensidade da angiogénese e 

tem sido avaliada em vários estudos de neoplasias em humanos (Morphopoulos et al., 1996). 

Em oncologia veterinária, principalmente em felinos, é frequentemente difícil fazer o 

seguimento dos pacientes à medida em que a doença avança, e como tal, a maioria dos 

estudos são retrospetivos e apresentam falta de informação relacionada com a sobrevivência. 

Para além disto, verifica-se uma grande variabilidade de desenhos de estudo, o que 

enfraquece a significância estatística dos resultados (Zappulli et al., 2014). 

Através da standardização de futuros estudos, retrospetivos e prospetivos, será possível 

estabelecer o real valor prognóstico de marcadores moleculares em TMF, possibilitando a 
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realização de terapêutica dirigida, e aumentando o valor dos TMFs enquanto modelo de 

estudo para o cancro da mama da mulher (Zappulli et al., 2014). 

 

2.2 Anatomia, fisiologia e histologia da glândula mamária felina 

 

O gato doméstico, Felis catus (Linnaeus, 1758), tal como os restantes animais pertencentes à 

classe Mammalia (Linnaeus, 1758), é caracterizado por possuir o corpo coberto por pelos, ser 

vivíparo, e por alimentar as suas crias através de estruturas designadas por glândulas 

mamárias (Cunningham, 2002). As fêmeas desta espécie possuem normalmente 8 mamas, 

dispostas em duas séries que se estendem desde a parte caudal da região peitoral até à região 

inguinal (Silver, 1966). Estas podem ser designadas de acordo com a sua localização como 

torácicas, abdominais craniais e caudais, e inguinais (Cunningham, 2002), com a 

possibilidade de existência de glândulas supranumerárias nas regiões torácica e abdominal 

(Getty, Grossman & Sisson, 1986).  

A irrigação das glândulas mamárias torácicas é suprida pelas artérias torácicas internas, 

artérias intercostais e artérias torácicas laterais. Por sua vez, as artérias epigástrica superficiais 

craniais e ramos das artérias intercostais caudais fornecem o aporte sanguíneo às glândulas 

abdominais craniais. As glândulas abdominais caudais e inguinais são irrigadas pelas artérias 

epigástricas superficiais caudais, que são ramos das artérias pudendas externas. A drenagem 

venosa é efetuada de forma paralela ao aporte arterial (Silver, 1966). 

A drenagem linfática das glândulas torácicas é feita para o centro linfático axilar. O mesmo 

acontece com as glândulas abdominais craniais, existindo, no entanto, a possibilidade de 

drenagem para o centro linfático inguinal superficial. No caso das glândulas abdominais 

caudais a drenagem é sempre feita para o centro linfático inguinal superficial, podendo em 

alguns casos drenar também anteriormente para o centro axilar. Já as glândulas inguinais 

drenam sempre para o centro linfático inguinal superficial. Está descrita a existência de 

anastomoses entre as glândulas mamárias homolaterais, embora estas não se verifiquem entre 

as duas cadeias mamárias, esquerda e direita (Raharison & Sautet, 2006). 

A inervação da glândula mamária possui múltiplas origens e é basicamente constituída por 

fibras nervosas sensitivas autónomas, simpáticas e parassimpáticas (Silver, 1966). Destas 

fazem parte os ramos mamários dos nervos intercostais, ílio-hipogástricos, ílio-inguinais, 

génito-femorais e pudendos (König & Liebich, 2004). Estes são sensíveis à dor, ao toque, à 

temperatura e à distensão do parênquima mamário e dos mamilos (Silver, 1966).  

Cada mama é constituída por 15 a 25 glândulas exócrinas do tipo tubuloalveolar composto 

(Junqueira & Carneiro, 2004), glândulas apócrinas modificadas, resultantes da transformação 
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de glândulas sudoríparas (Dellmann & Eurell, 1998). Esta separação em 15 a 25 unidades 

glandulares, ou lobos, é feita por septos de tecido conjuntivo denso e adiposo e, embora o 

conjunto de lobos seja comummente designado glândula mamária, cada lobo per se 

corresponde a uma glândula mamária, com a sua porção secretora e ducto excretor próprio 

(Junqueira & Carneiro, 2004). Da mesma forma que o tecido conjuntivo divide a mama em 

vários lobos, estes são por sua vez subdivididos em lóbulos mamários, que possuem um 

sistema de ductos, os ductos intralobulares. É precisamente a partir destes ductos 

intralobulares que se desenvolvem os alvéolos secretores (Burkitt, Young & Heath, 1994; 

Junqueira & Carneiro, 2004). Desta forma os alvéolos secretores encontram-se na porção 

terminal dos ductos intralobulares, que drenam para um ducto lobular (Monteiro-Riviere, 

Stinson & Calhoun, 1994). Por sua vez, os ductos lobulares vão drenar para ductos de maior 

calibre, os ductos lactíferos, que existem em número entre 4 a 7 por mama. Estes sofrem uma 

dilatação na fase terminal do seu trajeto, obtendo a designação de seios lactíferos, que se 

abrem de forma isolada ao nível do mamilo (Monteiro-Riviere et al., 1994; Peleteiro, 1994). 

Os ductos funcionam assim como sistema de transporte e os seios como cisternas para recolha 

do leite, sendo a partir destes que o leite atinge o exterior, através do mamilo (König & 

Liebich, 2004).  

No que respeita ao parênquima mamário, este possui dois tipos de células epiteliais: luminais 

e mioepiteliais. As células luminais revestem os alvéolos e os ductos, e são envolvidas pelas 

células mioepiteliais que, sob ação da ocitocina, são responsáveis pela ejeção do leite 

(Cunningham, 2002). O epitélio que reveste os alvéolos é do tipo cúbico simples, variando em 

espessura consoante a sua atividade secretora (Monteiro-Riviere et al., 1994). O revestimento 

dos ductos menores é também feito por uma camada epitelial cúbica simples, envolvida por 

células mioepiteliais fusiformes, ao passo que os ductos de maior calibre apresentam um 

revestimento constituído por uma fileira dupla de células epiteliais cúbicas ou cilíndricas 

baixas (Burkitt et al, 1994; Monteiro-Riviere et al., 1994; Peleteiro, 1994).  

A estrutura histológica da glândula mamária varia de acordo com o género, a idade e as 

condições fisiológicas do organismo, sendo o seu desenvolvimento durante a gestação devido 

à ação sinérgica de várias hormonas, das quais se destacam: o estrogénio, a progesterona, a 

prolactina, a hormona mamotrófica placentária, a tiroxina e a hormona do crescimento 

(Junqueira & Carneiro, 2004). 
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2.3 Tumor mamário felino 
!

2.3.1 Epidemiologia 

!
Os TMFs são a terceira neoplasia mais frequente no gato, apenas superados por tumores 

cutâneos e linfomas, correspondendo a 12% dos tumores da espécie felina e 17% dos tumores 

da gata (Misdorp, 2002; Lana et al., 2009). Ao contrário do que se verifica na cadela, na gata 

prevalecem os tumores malignos, correspondendo as lesões malignas a 97% dos casos e as 

lesões benignas a apenas 3% (Peleteiro, 1994; Costa, 2010). 

Estas neoplasias afetam normalmente gatas de meia idade ou de idade avançada, com uma 

média de idade entre os 10 e os 12 anos (Soremno, 2011). Apesar disto existem relatos de 

gatas com tumores mamários desde os 9 meses até aos 19 anos (Peleteiro, 1994). 

A raça Siamesa é aquela que apresenta uma maior predisposição para o desenvolvimento de 

TMF, possuindo um risco duas vezes maior face às restantes raças. Esta raça também 

apresenta uma maior probabilidade de desenvolver TMF em idade precoce (Hayes, Milne & 

Mandell, 1981). O fator raça, apesar da propensão já referida, não parece ser um fator de 

prognóstico (Hayes & Mooney, 1985). 

O TMF afeta quase exclusivamente o sexo feminino, representando os machos apenas 1-5% 

dos casos (Giménez et al., 2010). Nos machos, apesar da baixa frequência com que se 

verificam, os TMFs surgem em animais castrados ou submetidos à ação de progestagénios 

(Cotard, 1975, revisto por Peleteiro, 1994; Skorupski et al., 2005). 

!
2.3.2 Características macroscópicas dos tumores de mama 

 

Os TMFs apresentam-se normalmente sob a forma de nódulos, de dimensões que podem 

variar entre os 2 mm e os 8 cm, estando geralmente bem circunscritos e móveis, embora, por 

vezes, se encontrem fixos ao tecido muscular ou fáscia subjacente (Peleteiro, 1994; Misdorp, 

2002; Fossum, 2007). As massas tumorais podem ser sésseis ou pedunculadas, sólidas ou 

quísticas, ulceradas ou cobertas por pele e pêlo, múltiplas ou únicas, podendo encontrar-se 

numa ou em ambas as cadeias mamárias (Fossum, 2007). A presença de ulceração na lesão 

tumoral é comum na gata, e a superfície de corte pode evidenciar calcificação e necrose 

(Peleteiro, 1994; Lana, Rutteman & Withrow, 2009). A neoplasia mamária felina é muitas 

vezes acompanhada de reação inflamatória. Quando esta envolve a pele e é exuberante, a 

neoplasia recebe a designação de carcinoma inflamatório (Peleteiro, 1994). Este tumor é raro 

e está associado a um mau prognóstico (Pérez-Alenza, Jiménez, Nieto & Peña, 2004). Os 

tumores múltiplos podem significar a existência de um processo multicêntrico, primário ou 
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ser resultante da disseminação de uma lesão primária através da circulação linfática 

(Peleteiro, 1994).  

Os TMFs possuem elevada taxa de crescimento e probabilidade de metastização, sendo os 

locais mais comuns para a ocorrência deste processo os linfonodos regionais, os pulmões e a 

pleura (Peleteiro, 1994; Lana et al., 2009). Outras localizações menos frequentes para 

metástases incluem as glândulas adrenais, rins, coração, diafragma, fígado, baço, esqueleto, 

cérebro e pele (Peleteiro, 1994; Novosad et al., 2006; Fossum, 2007). 

 

2.3.3 Etiologia 
 

2.3.3.1 Fatores hormonais 
!
Sabe-se que as hormonas sexuais femininas desempenham um papel essencial no 

desenvolvimento dos tumores mamários. Tal facto é justificado pelos efeitos protetores da 

ovariectomia, assim como pela ocorrência esporádica de lesões mamárias displásicas e 

neoplásicas em gatas tratadas com progestagénios (Millanta et al., 2005). Existe diferença na 

incidência de TM na espécie felina consoante as gatas sejam ovariohisteretomizadas ou não, 

apesar dos TMs nesta espécie serem menos hormono-dependentes que nas cadelas (Misdorp, 

2002; Millanta et al., 2005).  

Alguns autores referem que o risco de desenvolvimento de TMF é 7 vezes superior em 

fêmeas inteiras, relativamente às esterilizadas (Brodey, 1970). Mais recentemente, Fossum 

(2007) afirma que em gatas ovariectomizadas até aos 6 meses de idade o risco de 

desenvolvimento de carcinomas mamários é de 9%, e que este aumenta para 14% quando a 

ovarectomia é realizada entre os 6 e os 12 meses de idade. 

Tanto o tecido mamário normal como o tecido mamário tumoral benigno são 

maioritariamente positivos para recetores de estrogénio e progesterona (RE e RP, 

respetivamente). O ponto chave relativamente à expressão de recetores reside no facto destes 

apresentarem maior expressão em lesões não neoplásicas e TMs benignos que em carcinomas 

(Rutteman et al., 1991). Com a progressão para a malignidade, verifica-se a perda destes 

recetores de esteroides (Lana et al., 2009). 

Por último, a hormona do crescimento é referida como possível interveniente na 

carcinogénese. Alguns estudos sugerem que a sobrexpressão desta hormona, induzida pelas 

progestinas, é produzida na glândula mamária onde atua de forma autócrina e parácrina, 

afetando o ciclo epitelial (Mol, van Leeuwen, van Garderen & Rijnberk, 2000). 
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2.3.3.2 Fatores genéticos 
 

Alterações no ácido desoxirribonucleico (ADN) podem alterar a expressão de proteínas 

normais, ou mesmo originar proteínas mutadas. As  proteínas que regulam o crescimento e 

diferenciação celular estão codificadas em proto-oncogenes. Estes genes podem estar 

sobrexpressos e promover o crescimento tumoral, e isto pode ocorrer por dois mecanismos, a 

mutação ou a amplificação (Kusewitt & Rush, 2007). 

O recetor para o fator de crescimento epidérmico tipo 2 humano (HER-2) é um proto-

oncogene que codifica uma glicoproteína transmembranária cuja expressão está relacionada 

com o desenvolvimento de neoplasias (Millanta et al., 2005; Ordás, Millán, Dios, Reymundo 

& de las Mulas, 2007). A expressão de HER-2 está relacionada com a motilidade celular, 

replicação de ADN, invasão celular, alteração do ciclo celular e evasão à apoptose (Eccles, 

2001). Também as ciclinas A e D1, proteínas que regulam o ciclo celular, estão sobrexpressas 

no cancro da mama da mulher (Bukholm, Bukholm & Nesland, 2001; Sutherland & 

Musgrove, 2004; Hughes & Dobson, 2012). 

Por outro lado, a presença de mutações em genes que codificam proteínas supressoras 

tumorais pode levar à expressão de formas biologicamente inativas dessas proteínas (Kusewitt 

& Rush, 2007). Um exemplo disso é a p53, uma proteína que inibe o ciclo celular, e cujas 

mutações são associadas a várias neoplasias humanas, entre as quais o cancro da mama 

(Murakami et al., 2000; Kusewitt & Rush, 2007). 

 

2.3.3.3 Outros fatores 
!
Estudos realizados em humanos e roedores apontam para a existência de uma relação entre 

dietas ricas em lípidos ou obesidade e o aumento do risco de desenvolvimento de neoplasias 

mamárias. Entre várias hipóteses para justificar esta relação, é sugerido que a abundância 

nutricional num período inicial da vida possa induzir alterações na concentração e 

disponibilidade das hormonas ováricas (Misdorp, 2002). 

Outro aspecto relevante é a possibilidade da presença de proteínas virais em células de TMFs 

(Feldman & Gross, 1971). Num estudo de Misdorp, em 2002, foi detetada a presença de 

antigénios de FeLV e retrovírus RD 114 em 30,6% e 55% das neoplasias malignas avaliadas, 

respetivamente. Em 2010, num estudo realizado por Hsu e colaboradores, foi demonstrada a 

presença de sequências homólogas ao vírus do tumor mamário murino em TMFs. 
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2.3.4 Diagnóstico 
 

A maioria dos proprietários só se apercebe que o seu animal de estimação tem algum 

problema tumoral quando este atinge dimensões suficientes para ser palpável ou visível, o que 

faz com que o diagnóstico dos TMFs seja frequentemente tardio (Moore, 2006). As gatas com 

neoplasia mamária podem não apresentar qualquer sinal clínico, ou então apenas sinais 

inespecíficos, como perda de peso, inapetência, letargia, intolerância ao exercício, dispneia e 

cianose (Misdorp, 2002). 

De forma a possibilitar a realização de um diagnóstico precoce é essencial proceder à 

anamnese e exame clínico completos, incluindo a palpação minuciosa das duas cadeias 

mamárias e dos linfonodos regionais, e o registo das dimensões das lesões (Peleteiro, 1994; 

Bergman, 2007). Para melhor compreensão do estado geral do animal deve proceder-se à 

recolha de sangue e urina para hemograma, análises bioquímicas e urianálise (Moore, 2006; 

Bergman, 2007; Lana et al., 2009). Está aconselhada a realização de radiografia torácica, com 

inclusão das projeções ventro-dorsal, latero-lateral esquerda e latero-lateral direita, de forma a 

avaliar a presença de metástases nos pulmões, pleura ou linfonodos (Peleteiro, 1994; 

Bergman, 2007; Lana et al., 2009). Pode ser relevante a realização de exame ecográfico à 

região abdominal, sendo que 25% dos TMFs metastizam para os órgãos abdominais 

(Bergman, 2007). Vários autores defendem que na abordagem inicial se deve proceder a 

Punção Aspirativa com Agulha Fina (PAAF) e respetivo exame citológico, pois este permite a 

diferenciação de neoplasias mamárias relativamente a outros tipos de lesões (Bergman, 2007; 

Furian, Sandei, Rocha, & Lot, 2007; Lana et al., 2009). Apesar disto, Misdorp, Else, Hellmén 

e Lipscomb (1999), defendem que para obter um diagnóstico definitivo, o exame 

histopatológico é o método de eleição. Para além de facilitar a classificação da lesão, o exame 

histopatológico permite averiguar a ocorrência de infiltração nos tecidos envolventes, a 

histomorfologia do tumor e se a excisão do tecido tumoral foi completa (Misdorp et al., 

1999). Sabe-se ainda que uma percentagem inferior a 10% dos TMFs pode ser diagnosticada 

de forma errada como benigna, o que torna a citologia num método inadequado à 

diferenciação entre neoplasias malignas e benignas (Misdorp et al., 1999). No caso dos felinos 

a grande maioria dos tumores mamários são malignos, tendo frequentemente indicação 

cirúrgica, o que faz com que o exame histopatológico seja realizado por rotina (Peleteiro, 

1994; Lana et al., 2009). 
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2.3.5 Estadiamento tumoral 
 

O tipo de estadiamento tumoral utilizado mais frequentemente é o sistema da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) modificado para gato (tabela 1) (Rutteman, Withrow & MacEwen, 

2001). Este sistema é apenas aplicável a carcinomas e é designado Sistema TNM, pois avalia 

a dimensão do tumor primário (T), a metastização para o linfonodo regional (N) e a existência 

de metástases distantes (M) (Peleteiro, 1994; Seixas, Palmeira, Pires, Bento & Lopes, 2011). 

Este estadiamento é muito importante, pois constitui um bom indicador prognóstico, 

permitindo ao clínico elaborar uma previsão da evolução tumoral, tempo e qualidade de vida 

expectável para o paciente, e possível resposta à terapêutica (Seixas et al., 2011). 

 

Tabela 1 – Estadiamento TNM dos tumores mamários felinos 

Tumor primário - T Estádio T N M 

T1 - diâmetro máximo < 2 cm 

T2 - diâmetro máximo entre 2 e 3 cm 

T3 - diâmetro máximo > a 3 cm 

I 

 

II 

T1 

 

T2 

N0 

 

N0 

M0 

 

M0 

Linfonodos regionais - N  

III 

 

 

T1/2 

T3 

 

N1 

N0/1 

 

M0 

M0 

N0 - sem metástases 

N1 - com metástases 

Metástases à distância - M  

IV 

 

Qualquer 

T 

 

Qualquer 

N 

 

M1 M0 - sem evidência de metástases 

M1 – com evidência de metástases 

Adaptado de: Lana, S.E., Rutteman, G.R & Withrow, S. J. (2009). Tumors of the Mammary Gland. In 

S.J Withrow & D.M. Vails (Eds.) Withrow & MacEwen !s Small Animal Clinical Oncology (4th ed). 

 

2.3.6 Classificação histológica 
 

A classificação histológica dos TMFs segue a proposta desenvolvida por Misdorp et al. 

(1999) e pela OMS (tabela 2), que se baseiam na avaliação morfológica descritiva da 

neoplasia. Vários estudos sobre o valor prognóstico trouxeram novas abordagens à 

classificação histológica das neoplasias mamárias na cadela, de acordo com o seu grau de 

malignidade (Misdorp et al., 1999; Goldschmidt, Peña, Rasotto & Zappulli, 2011). Apesar 

disto, na gata, o prognóstico acaba por ser quase sempre reservado, com baixa taxa de 

sobrevivência dos pacientes após o diagnóstico, tornando por isso inadequado o prognóstico 

baseado na classificação histológica para a espécie felina (Misdorp et al., 1999). 
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Convém ainda referir que na gata se verifica a possibilidade de existência de múltiplos 

tumores mamários, do mesmo ou de diferente tipo histológico, ou então de o mesmo tumor 

ser composto por dois ou mais tipos histológicos diferentes (Misdorp et al., 1999; Lana et al., 

2009). Neste último caso, a designação deverá incluir os vários tipos histológicos presentes, 

sendo que o tipo predominante deverá ser mencionado em primeiro lugar, por exemplo 

“carcinoma sólido e tubular” (Misdorp et al., 1999). 

 

Tabela 2 – Classificação histológica dos tumores mamários felinos segundo Misdorp et al. 

(1999) 

Tumores Malignos 

Carcinoma in situ 

Carcinoma túbulo-papilífero 

Carcinoma sólido 

Carcinoma cribiforme 

Carcinoma espinocelular 

Carcinoma mucinoso 

Carcinossarcoma 

Carcinoma ou sarcoma em tumor benigno 

Tumores Benignos 

Adenoma 

• Adenoma simples 

• Adenoma complexo 

Fibroadenoma 

• Fibroadenoma de baixa celularidade 

• Fibroadenoma de alta celularidade 

Tumor benigno misto 

Papiloma ductal 

Hiperplasias/Displasias mamárias 

Hiperplasia ductal 

Hiperplasia lobular 

• Hiperplasia epitelial 

• Adenose 

• Lesão fibroadenomatosa 

Quistos 

Ectasias ductais 

Fibrose focal (fibroesclerose) 

 

 

Em medicina humana, para avaliação do grau de malignidade, é procedimento de rotina a 

classificação dos carcinomas mamários ductais invasivos, e de outros tumores invasivos, 

através do “Método de Elston & Ellis”, também designado por Sistema de Nottingham (tabela 

3). Este sistema de classificação baseia-sa na avaliação do grau de diferenciação do tecido 

tumoral, pleomorfismo e índice mitótico, de forma a determinar o grau de malignidade 

tumoral (Elston & Ellis, 1998; Ellis et al., 2003; citados por Seixas et al., 2011). Sabe-se 
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atualmente que existe elevada correlação entre o grau de malignidade avaliado através do 

Sistema de Nottingham e o prognóstico de TMF, ao contrário do que se verifica com o tipo 

histológico (Castagnaro et al., 1998). 

 

Tabela 3 – Determinação da malignidade tumoral segundo o sistema de Classificação 

Histológica de Nottingham 

Diferenciação 

1 ponto: > 75% de área 
tumoral com formação de 
estruturas 
tubulares/glandulares 
 
2 pontos: 10 a 75% de área 
tumoral com formação de 
estruturas 
tubulares/glandulares 
 
3 pontos: < 10% de área 
tumoral com formação de 
estruturas 
tubulares/glandulares 
 

Pleomorfismo 

1 ponto: núcleo pequeno, ou 
pouco aumentado 
relativamente às células 
epiteliais mamárias normais, 
margens regulares, cromatina 
nuclear uniforme, pouca 
variação na dimensão. 
 
2 pontos: células maiores 
que as normais com núcleos 
vacuolares, de dimensão e 
forma variáveis e com 
nucléolos bem visíveis. 
 
3 pontos: núcleo vacuolar, 
frequentemente com nucléolo 
proeminente, exibindo 
marcada variação na forma e 
dimensão. Podem ser 
ocasionalmente observadas 
formas nucleares muito 
aumentadas e bizarras. 

Índice Mitótico 

1 ponto: # 7 mitoses 

2 pontos: 8 - 14 mitoses 

3 pontos: $ 15 mitoses  

 
Contagem em 10 campos 
com grande ampliação 
(objetiva de 40x) 

Grau de Malignidade (somatório dos pontos): 

Grau I: 3-5 pontos  

Grau II: 6 - 7 pontos  

Grau III: 8 - 9 pontos 

Argani, P., Cimino-Mathews, A. (2012). Overview of Histologic Grade: Nottingham Histologic Score 

("Elston Grade"). Disponível em: http://pathology.jhu.edu/breast/grade.php 

 

2.3.7 Marcadores tumorais associados ao prognóstico 
 

Recentemente têm sido realizados estudos clínicos, patológicos e moleculares com o objetivo 

de identificar indicadores de prognóstico, bem como possíveis alvos terapêuticos nos TMFs, 

que incluem (1) identificação do estádio baseado na dimensão tumoral, invasão dos 
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linfonodos e das metástases; (2) classificação histológica; e (3) marcadores moleculares, 

como moléculas associadas ao ciclo celular, RE, RP e o HER-2 (Zappulli et al., 2014). Nesta 

dissertação serão abordados mais pormenorizadamente, os diferentes aspetos dos marcadores 

moleculares, que serão apresentados divididos por classes (tabela 4). 

 

2.3.7.1 Marcadores de proliferação celular 
 

A Ki67 é uma proteína nuclear apenas expressa por células em divisão, sendo o crescimento 

de um TMF geralmente avaliado pela percentagem de células neoplásicas Ki67-positivas. 

Vários estudos defendem uma associação significativa entre uma baixa percentagem de 

células Ki67-positivas e uma maior sobrevivência (Seixas et al., 2011). Para outros autores 

esta associação não é significativa (Preziosi, Sarli, Benazzi, Mandrioli & Marcato, 2002). No 

entanto, os estudos são ainda discordantes nos valores de cut-off para classificação como bom 

ou mau prognóstico (Millanta et al., 2002). Num trabalho recentemente publicado por Soares 

et al., em 2015, foi estabelecido o valor de 14 % como o valor ótimo de cut-off nos TMFs. 

Outra forma de avaliação da fração de crescimento tumoral é através da contagem de células 

que expressam o PCNA (proliferating cell nuclear antigen). Esta molécula está envolvida na 

reparação do ADN e permite avaliar a percentagem de células nas fases G1 e S, apresentando 

maior sobrexpressão em tumores malignos, sendo indicadora de mau prognóstico (Weijer & 

Hart, 1983; Preziosi et al., 2002; Sarli et al., 2003; Seixas et al., 2011). 

Por último, o valor médio da contagem de AgNOR’s (interphase argynophilic nucleolar 

organiser regions) por célula neoplásica está correlacionado com a proliferação celular e, 

consequentemente, com o prognóstico. Estes segmentos de ADN estão associados a 

componentes do nucléolo, envolvidos na transcrição e processamento de ácido ribonucleico 

(ARN) (Derenzini et al., 2000; Preziosi et al., 2002). 

 

2.3.7.2 Recetores de hormonas e HER-2 
 

A informação relativa à expressão de RE e de RP nos TMFs é neste momento escassa e 

contraditória, muito possivelmente devido às variações nas técnicas, protocolos, sistemas de 

classificação e análise estatística utilizados nos estudos realizados (Zappulli et al., 2014). 

Como tal, a informação específica sobre RE e RP como indicadores de prognóstico em TMFs 

é também pouca, existindo apenas dois estudos retrospetivos com 7 gatas com tumor mamário 

invasivo, em que não foi encontrada correlação entre a expressão de RE e RP e o tempo de 

sobrevivência (TS) num período de seguimento de 2 anos (Millanta et al., 2005; Millanta, 
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Calandrella, Vannozzi & Poli, 2006). Nos estudos de Millanta et al. (2005 e 2006) as gatas 

com tumores mamários RE-negativos tiveram uma maior taxa de mortalidade comparadas 

com as gatas com tumores RE-positivos. As gatas que sobreviveram num período de 2 anos 

pós-cirurgia apresentavam maior percentagem de células neoplásicas RE-positivas. Esta 

informação é contrariada por um estudo com 39 gatas, de Maniscalco et al. (2012) no qual RE 

e RP não estariam correlacionados com a sobrevivência. Relativamente à espécie humana, 

sabe-se que mulheres com tumores mamários RE-positivos ou RP-positivos têm melhor 

prognóstico após o diagnóstico, quando comparadas com mulheres com tumores mamários 

RE ou RP-negativos (Anderson, Chu, Chatterjee, Brawley & Brinton, 2001). 

A importância da expressão proteica de HER-2 em TMFs apresenta discrepâncias 

significativas, provavelmente devidas a fatores relacionados com a técnica e a interpretação 

dos resultados (Ordás et al., 2007; Rasotto, Caliari, Castagnaro, Zanetti & Zappulli, 2011; 

Maniscalco et al., 2012). O papel do HER-2 na carcinogénese mamária felina está ainda mal 

descrito. Millanta et al. (2005 e 2006), num estudo de casos seguidos durante 2 anos, 

descreveram a existência de uma correlação entre a sobrexpressão de HER-2 e um TS mais 

curto. Recentemente, Rasotto et al. (2011) não conseguiram demonstrar qualquer correlação 

significativa entre a sobrexpressão de HER-2 e a evolução clínica dos animais ao longo de 1 

ano. 

Em Medicina Humana, os sistemas clássicos de classificação morfológica dos tumores 

mamários estão a dar lugar a novos sistemas baseados em marcadores moleculares e 

imunofenotípicos (Morris & Carey, 2007). Esta classificação mais recente divide os tumores 

mamários em categorias com significado para o prognóstico, que incluem os tipos RE-

positivos luminal-A e B, sobrexpressão de HER-2, tipo basal e mama normal (Sørlie et al., 

2001). Os tumores de tipo basal são caracterizados pela expressão de citoqueratinas 5/6, 14 e 

17, normalmente expressas por células basais do tecido epitelial normal da glândula mamária. 

A grande maioria dos tumores mamários humanos tipo basal não apresenta expressão de RE e 

RP, nem sobrexpressão de HER-2, adquirindo assim a designação de imunofenótipo “triplo-

negativo”. Estas características tornam os tumores triplo-negativos insensíveis às terapêuticas 

mais efetivas no tratamento de TM, como a terapêutica anti-HER-2 e a terapêutica endócrina. 

A ausência de terapêutica específica conhecida resulta num arsenal limitado capaz de afetar 

os tumores triplo-negativos, que basicamente consiste em quimioterapia citotóxica standard 

(Isakoff, 2010). Estes tumores triplo-negativos possuem comportamento agressivo e 

prognóstico mais reservado, pois apresentam normalmente um grau histológico elevado, um 

alto índice mitótico, necrose central e pushing borders (Livasy et al., 2006; Cheang et al., 

2008). 
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Ao contrário do que tem sido descrito na Mulher, em que a expressão aberrante de RE e RP e 

a sobrexpressão de HER-2 podem ocorrer, a maioria dos TMFs são RE-negativos e não 

apresentam sobrexpressão de HER-2, o que poderá explicar o comportamento biológico mais 

agressivo numa larga percentagem destas lesões (Burrai et al., 2010; Rasotto et al., 2011; 

Wiese, Thaiwong, Yuzbasiyan-Gurkan, & Kiupel, 2013). Um estudo realizado recentemente 

por Wiese et al. (2013), recorrendo a técnicas de IHQ, identificou 58% dos TMFs como triplo 

negativos e 79% de aparência de tipo basal.  

Adicionalmente, na espécie humana, os genes de predisposição para o tumor mamário 1 e 2 

(BRCA1 e 2) apresentam frequentemente mutações nas mulheres de idade jovem com 

tumores de mama e de ovário (Mikki et al., 1994; Wooster et al., 1995). No entanto, a 

sequenciação destes TMFs tipo basal triplo-negativos e a testagem para a perda de 

heterozigotía de BRCA1 e BRCA2 não identificou mutações semelhantes às descritas na 

mulher. Desta forma, é necessário aprofundar o conhecimento nestas matérias, de forma a 

elucidar o potencial papel do BRCA na tumorigénese e a sua importância em termos de 

prognóstico nos TMFs (Weise et al., 2013). 

Apesar de a informação relativa ao prognóstico ser escassa, a capacidade de classificar os 

TMFs utilizando marcadores moleculares e imunofenotípicos, semelhantes aos descritos para 

o tumor mamário humano, sugere um potencial valor comparativo para o prognóstico e a 

terapêutica (Zappulli et al., 2014). 

 

2.3.7.3 Gene p53 
 

Mutações no gene p53 foram identificadas em TMFs, embora nunca tenham sido 

estabelecidas correlações significativas com o seu comportamento mais agressivo (Mayr, 

Schaffner, Kurzbauer, Reifinger, & Schellander, 1995; Mayr, Reifinger, & Loupal, 1998; 

Mayr et al., 2000). Diferentes protocolos de IHQ, múltiplos sistemas de classificação e a 

ausência de um valor de cut-off estandardizado são os possíveis responsáveis por esta 

indefinição (Murakami et al., 2000; Nasir, Krasner, Argyle & Williams, 2000; Nakano, Wu, 

Taura & Hinoue, 2006; Morris et al., 2008; Rasotto et al., 2011).  

 

2.3.7.4 Outros marcadores 
 

Um estudo desenvolvido por Millanta et al., 2006, demonstrou que nos TMFs, a expressão 

elevada de cicloxigenase 2 (COX-2) estava significativamente associada a um TS mais curto. 

No entanto, quando utilizada como alvo terapêutico, os resultados obtidos têm sido 
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controversos no que respeita à expressão e significância preditiva da expressão de COX-2 

(Doré, Lanthier & Sirois, 2003; Borrego, Cartagena & Engel, 2009; de M Souza, Toledo-Piza, 

Amorin, Barboza, & Tobias, 2009; Doré, 2011). Estes resultados apontam claramente para a 

necessidade premente de uma estandardização dos protocolos de IHQ para COX-2 (Zappulli 

et al., 2014).  

O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), um fator angiogénico essencial ao 

desenvolvimento tumoral, está associado ao TS, sendo que, quando a expressão deste 

marcador é elevada, o TS é menor (Millanta et al., 2002).  

A densidade microvascular tumoral (DMV) que mede a intensidade da angiogénese, tem sido 

avaliada em vários estudos de neoplasias em humanos (Morphopoulos et al., 1996). De facto, 

foi identificada uma correlação positiva entre a formação de novos vasos, a ocorrência de 

metástases e o prognóstico de mulheres com tumor mamário (Weidner, Semple, Welch & 

Folkman, 1991; Fox et al., 1995; Guidi et al., 2000). 

A participação das metaloproteinases de matriz (MMPs) na invasão e metastização tumoral 

está descrita tanto nos humanos como nos animais domésticos (Hirayama et al., 2002; 

Köhrmann et al., 2009). A expressão de MMP-2 e MMP-9 está relacionada com um maior 

potencial de metastização em vários tumores malignos humanos, que incluem os tumores 

mamários, do cólon e os carcinomas gástricos (D’Errico, Garbisa, Liotta, Castronovo & 

Stetler-Stevenson, 1991; Daniele, Zito, Giannelli, Divella & Asselti, 2010). Posto isto, pensa-

se que a análise da expressão de MMP-2 e MMP-9 em TMFs poderá ser útil, não apenas em 

termos de etiopatogenia, mas também no estudo de indicadores de prognóstico (Akkoc et al., 

2012).  

Mais recentemente, dois estudos foram realizados com o intuito de investigar a desregulação 

da via de sinalização PI3K/AKT/PTEN em tumores mamários felinos (Ressel, Millanta, 

Caleri, Innocenti, & Poli, 2009; Maniscalco et al., 2012 ). O homólogo da fosfatase e tensina 

(PTEN) pertence a um grupo de genes supressores tumorais (Tamguney & Stokoe, 2007) e a 

proteína derivada deste gene possui múltiplas atividades biológicas, entre as quais a 

capacidade de antagonizar a atividade da PI3K (fosfatidilinositol-3-quinase) com a 

consequente inibição da sua cascata de sinalização, que culmina na inibição da apoptose por 

via da AKT (Maehama & Dixon, 1998). O PTEN também está envolvido na estabilização das 

junções intercelulares, e a sua perda de função está associada ao aumento da capacidade de 

invasão das células tumorais (Kotelevets et al., 2001). A expressão de PTEN avaliada por 

IHQ em 17 TMFs não revelou que este fosse um fator prognóstico com significado (Ressel et 

al, 2009). Num segundo estudo, com 39 TMFs seguidos durante 2 anos, a positividade para p-
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AKT foi significativamente associada a um tempo livre de doença (TLD) mais curto 

(Maniscalco et al., 2012). 

Um estudo desenvolvido por Nakagawa et al., em 2002, avaliou a expressão de Sialyl Lewis 

X como ligando da E-selectina. Esta molécula foi detetada em 60% dos TMFs, mas não foi 

encontrada qualquer associação nem com a sobrevivência, nem com outros parâmetros 

tumorais (Nakagawa et al., 2002).  

Por último, um estudo investigou o valor prognóstico do recetor para quimiocinas CXCR4 em 

TMFs. Este recetor é sobrexpresso em tumores mamários humanos e descrito como promotor 

das células neoplásicas para metastização em órgãos específicos. A expressão de CXCR4 não 

foi associada com a sobrevivência num período de um ano pós cirurgia em TMFs (van’t Veer 

et al., 2002). 

 

Tabela 4 – Marcadores de prognóstico em tumores mamários felinos 

Marcadores associados ao prognóstico Outros marcadores 

 

Marcadores de proliferação 

• Ki67 

• PCNA 

• AgNOR 

Recetores hormonais 

• Recetores de estrogénio (RE) 

• Recetores de progesterona (RP) 

Recetores de fatores de crescimento 

• HER-2 

 

• COX-2 

• VEGF 

• DMV 

• MMPs 

• Cascata P13K/AKT/PTEN 

• Sialyl Lewis X/ E-selectina 

• CXCR4 

 

 

2.3.7.4.1 Metaloproteinases de matriz  
 

As metaloproteinases de matriz são proteinases dependentes de zinco e uma das mais potentes 

enzimas extracelulares que degradam matrizes. A família das MMPs é atualmente constituída 

por 26 membros, que estão melhor caracterizados nos humanos, roedores e anfíbios e que são 

classificadas em colagenases, gelatinases, estromalisinas, e matrilisinas, de acordo com a 

estrutura do seu domínio modular e especificidade de matriz extracelular (MEC)(Egeblad & 

Werb, 2002).  

A capacidade de degradar proteínas extracelulares é essencial a qualquer organismo vivo, 
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possibilitando um normal desenvolvimento e funcionamento. Para além dos seus substratos 

na MEC, as MMPs também clivam moléculas de superfície celular em conjunto com 

proteínas pericelulares que não são da matriz, regulando, assim, a atividade celular de várias 

formas (McCawley & Matrisian, 2001; Sternlicht & Werb, 2001; Egeblad & Werb, 2002).  

Os substratos das MMPs incluem um conjunto de outras proteinases, inibidores de 

proteinases, fatores de coagulação, moléculas quimiotáticas, fatores de crescimento inativos, 

proteínas de ligação de fatores de crescimento, recetores de superfície celular e moléculas de 

adesão célula-célula ou célula-matriz. Com interesse particular para este trabalho, a MMP-2 

possui como substratos na MEC a gelatina, elastina, fibronectina, colagénio dos tipos I, IV, V, 

VI, X, XI, laminina, agrecano e vitronectina; e como substratos fora da matriz a decorina, pró-

TGF-"2, pró-IL1-", MCP-3, IGFBP-3/5, pró-TNF!, FGF-R1 e pró-MMP-1, 2 e 13 (Yoon, 

Park, Yun & Chung, 2003). Desta forma, as MMPs influenciam diversos processos celulares 

fisiológicos e patológicos, como por exemplo: o desenvolvimento embrionário, a cicatrização 

de feridas, a ovulação, a remodelação óssea, a função macrofágica e neutrofílica, a 

metastização tumoral, a artrite reumatoide, a doença periodontal, a osteoartrite, as úlceras 

gástricas e a arteriosclerose (Westermark & Kahari, 1999). 

 

2.3.7.4.1.1 MMP-2 e neoplasia mamária  
 

A agressividade de um tumor é atribuída à sua capacidade de invasão de tecidos vizinhos e à 

sua progressão para locais distantes. Ponto crítico nesta progressão tumoral é o crescimento 

invasivo das células neoplásicas nos tecidos do hospedeiro, o que envolve uma série de 

interações complexas que ocorrem ao nível do interface tumor-hospedeiro e que incluem a 

angiogénese e a remodelação extensa da MEC (La Rocca, Pucci-Minafra, Marrazzo, 

Taormina & Minafra, 2004). O papel das MMPs na invasão e na metastização de células 

tumorais tem sido estudado intensamente, mais nos humanos do que nos animais domésticos 

(Hirayama et al., 2002; Köhrmann et al. 2009). De entre os 26 membros da família das 

MMPs, a MMP-2 e a MMP-9 são as melhor conhecidas como promotoras de metastização 

tumoral, devido à sua capacidade de degradação do colagénio tipo IV, o maior constituinte da 

membrana basal dos vasos sanguíneos (Köhrmann et al. 2009; Hawkes, Li & Taniguchi, 

2010). A sobrexpressão das MMP-2 e MMP-9 tem sido associada a um maior potencial de 

metastização em diferentes tumores malignos humanos, que incluem os tumores mamários, 

do cólon e carcinomas gástricos (D’Errico et al. 1991; Daniele et al., 2010). Como tal, pensa-

se que a análise da expressão de MMP-2 e MMP-9 em TMFs poderá ser útil não apenas para 
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aprofundar o conhecimento sobre a etiopatogenia, mas também como indicador prognóstico 

(Akkoc et al., 2012). 

 

2.3.7.4.1.2 MMP-2 e angiogénese 
 

A angiogénese é por definição o processo de formação de novos capilares, que ocorre tanto 

em condições normais como patológicas (Folkman, 1995). A angiogénese é necessária ao 

crescimento tumoral persistente, pois o desenvolvimento de capilares permite melhorar a 

realização de trocas gasosas e o aporte de nutrientes (Carmeliet & Jain, 2000). Este processo 

engloba vários passos como a secreção de proteases, a proteólise da MEC, a proliferação de 

células endoteliais e a sua migração para formar novos capilares a partir dos existentes e 

impedir o encerramento do seu lúmen (Plate, Breier & Risau, 1994). Na primeira fase da 

resposta angiogénica, algumas proteases como as MMPs possuem um papel indispensável 

(Johnson et al., 1994; Sava et al., 1996), funcionando como reguladores, desde a remoção e 

destruição da membrana basal das estruturas vasculares - dependendo dos efeitos das MMPs 

nos substratos da matriz - até à proliferação e migração de células endoteliais - dependendo da 

mobilização dos fatores de crescimento inativos e da clivagem do domínio extracelular de 

recetores (Pepper, 2001). 

Se, por um lado, a digestão da membrana basal subendotelial é o primeiro passo em direção à 

intravasão e extravasão de células tumorais, por outro lado, o colagénio tipo IV é o principal 

componente desta membrana e representa a primeira barreira a ser quebrada pelas células 

tumorais quando estas se tornam invasivas, sendo a sua degradação favorecida por duas 

metaloproteinases: a MMP-2 e a MMP-9 (Stetler-Stevenson, 1990). Estas duas 

metaloproteinases diferem das demais pelo facto de possuírem três sequências tandem repeat 

de fibronectina tipo II, o que lhes confere propriedades de ligação à gelatina, através da 

extremidade amina do módulo catalítico (Collier, Krasnov, Strongin, Hansen & Goldberg, 

1992). Estas MMPs são segregadas sob a forma de zimogénio, necessitando de ser clivadas 

para ficarem na sua forma ativa, sendo este passo regulado por vários mecanismos (Quaranta 

et al., 2007).  

O papel das MMPs na angiogénese também tem sido estudado em ratinhos knockout. 

Angiogénese anormal foi referida em ratinhos mutantes para MMP-2, MMP-9 e MT1-MMP 

(membrane type 1-matrix metalloproteinase) (Hiraoka, Allen, Apel, Gyetko & Weiss, 1998; 

Itoh et al., 1998). Outros trabalhos evidenciam que a expressão de MMP-2 e MMP-9 é 

frequentemente co-modulada por diferentes reguladores do crescimento endotelial em 

tumores mamários humanos, o que reforça a função cooperativa e regulada das MMPs na 
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neovascularização. Em particular, a expressão de VEGF foi significativamente relacionada 

com a expressão de MMP-2 ativada (Kurizaki, Toi & Tominaga, 1998). A inibição da 

angiogénese foi também detetada em estudos in vivo, através do tratamento de tumores em 

animais com inibidores de MMPs. A inibição da angiogénese in vivo já foi demonstrada em 

estudos, onde  inibidores de MMPs (Prinomastat, BAY 12-9566, batimastat, BMS-275291, 

Neovastat e Metastat) foram administrados (Ferrante, Winograd & Canetta, 1999; Gatto et al. 

1999; Shalinsky et al., 1999; Silvestre et al., 2001). 

 

2.3.7.4.1.3 MMP-2 - Invasão e migração de células tumorais 
 

Durante a progressão tumoral, a micro-ecologia local do tecido hospedeiro é um participante 

ativo. A invasão ocorre na interface tumor-hospedeiro, onde células tumorais e do estroma 

regulam coordenadamente a degradação da MEC, de ligações célula-célula e de ligações 

célula-matriz (Yoon et al., 2003). Esta degradação requer a ação organizada de um conjunto 

de enzimas extracelulares e proteolíticas como as MMPs. Proteinases séricas e catepsinas têm 

sido implicadas no processo proteolítico que é partilhado por invasões celulares 

tumorigénicas ou não (Yan, Sameni & Sloane, 1998; Yoon et al., 2003).  

Os mecanismos de acção das MMPs mostram várias sobreposições com a rede das citocinas, 

podendo as citocinas inflamatórias ou fatores de crescimento regular a expressão das MMPs. 

Estas moléculas possuem uma função relevante na promoção da ativação das MMPs desde o 

zimogénio inativo até à enzima ativa (Quaranta et al., 2007). 

Inicialmente, pensava-se que a MEC impedia a metastização, não apenas no sentido de 

constituir uma barreira física, mas também por formar um microambiente auto-protetor e 

apoptose-resistente. Contudo, existem provas crescentes que sugerem a contribuição de 

componentes da MEC na metastização (Clark, Golub, Lander & Hynes, 2000). Um estudo 

recente, baseado na análise genómica completa de metástases, revelou que o aumento da 

expressão de vários genes que estão normalmente envolvidos na constituição da MEC, tal 

como o gene da fibronectina, se correlaciona com a progressão para um fenótipo metastático 

(Clark et al., 2000). Sabe-se que as interações fibronectina-integrina são importantes na 

migração celular, invasão e metastização tumoral. Estas proteínas, para além de promoverem 

a adesão celular à MEC, podem também intervir na quimiotaxia e controlo da proliferação das 

células tumorais. A utilização de péptidos e anticorpos inibidores das funções de fobronectina 

e integrina tem demonstrado eficácia na inibição da metastização, pelo que estes agentes 

podem ser importantes no estudo e controlo de tumores (Akiyama, Olden & Yamada, 1995). 
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O potencial degradador da MEC e a correlação entre altos níveis de MMPs e o aumento de 

metástases tumorais, levam a que se pense que as MMPs facilitam a metastização das células 

tumorais, através da destruição da membrana basal e de outros componentes da MEC. De 

facto, foi demonstrado que níveis elevados de expressão de certas MMPs estão relacionados 

com a invasão tumoral in vivo (Cazorla et al., 1998). Outros trabalhos evidenciam a sua 

importância no processo de invasão tumoral e metastização, ao confirmar a correlação entre a 

expressão de MMPs em células tumorais e a atividade metastática destas (Declerek et al., 

1992; Stetler-Stevenson, Liotta & Brown, 1998). No carcinoma papilar da tiróide os elevados 

níveis de MMP-2 e MMP-9 correlacionam-se com a capacidade de invasão e de metastização 

para os linfonodos (Yoon et al., 2003). Tanto em processos fisiológicos como patológicos, a 

linha limite é a quebra da barreira de tecido conjuntivo, que inclui colagénio, laminina, 

fibronectina, vitronectina, e proteoglicanos, e que requer a acção das MMPs. A diferença 

entre eles é que a invasão fisiológica é regulada, enquanto a tumorigénica aparenta ser 

perpétua (Yoon et al., 2003). 

 

2.3.7.4.1.4 MMP-2 - Evasão imunitária na circulação e extravasão 
 

Uma vez atingida a circulação, as células tumorais são passíveis de ser reconhecidas por 

células imuno-competentes, responsáveis pela eliminação de células tumorais circulantes. De 

modo a que o processo de metastização tenha sucesso, as células tumorais adotam certos 

mecanismos de evasão ao sistema imunitário. As MMPs estão envolvidas nesta evasão 

através da estimulação da interação entre células tumorais e plaquetas, e inibição de funções e 

de proliferação de células do sistema imunitário, como os linfócitos T e as células Natural 

Killer (NK) (Yoon et al., 2003). 

As células tumorais humanas são frequentemente encontradas associadas a trombos. Esta 

capacidade das células tumorais malignas em agregar plaquetas confere-lhes vantagem no 

estabelecimento de metástases com sucesso (Nieswandt, Hafner, Echtenacher & Mannel, 

1999). Quando cobertas por plaquetas, estas células adquirem a capacidade de evasão ao 

sistema imunitário (Philippe et al., 1993). Outra vantagem destas células tumorais consiste na 

tendência destes grandes agregados de células tumorais e plaquetas embolizarem na 

microvasculatura do novo local de extravasão (Malik, 1983), uma vez que as plaquetas 

permitem a extravasão de células tumorais ao facilitar a aderência destas ao endotélio 

vascular. Ora sabe-se que as MMPs estimulam a agregação plaquetária e, como tal, aumentam 

o potencial metastático das células tumorais (Sawicki, Salas, Murat, Miszta-Lane & 

Radomski, 1997). 
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As MMPs também modulam a função dos linfócitos T através da regulação da clivagem da 

IL-2R! e do controlo da capacidade proliferativa dos linfócitos T quando estes se encontram 

com células tumorais (Sheu et al., 2001). A IL-2R! é uma molécula muito importante na 

propagação de linfócitos T funcionais e quando está expressa em menores quantidades, o 

resultado é uma atividade citotóxica menos eficaz (Yoon et al., 2003). As MMPs também 

ativam o TGF-", um importante inibidor da resposta dos linfócitos T contra células tumorais 

(Yu & Stamenkovic, 2000; Gorelik & Fravell, 2001). Para além dos linfócitos T, as MMPs 

também afetam as células NK, uma vez que a resistência das células tumorais mamárias à 

citotoxicidade mediada por células NK é induzida pela libertação de ICAM-1 dependente de 

MMP-9. O ICAM-1 fornece um mecanismo de ligação à superfície celular para a MMP-9 o 

qual, após ativação, promove a clivagem proteolítica do domínio extracelular do ICAM-1, o 

que leva à sua libertação da superfície celular (Fiore, Fusco, Romero & Stamenkovic, 2002). 

 

2.3.7.4.1.5 MMP-2 - Crescimento e progressão tumoral 
 

A evidência da promoção do crescimento tumoral pelas MMPs provém de estudos com 

ratinhos knockout para MMPs e para os seus inibidores tecidulares endógenos (TIMPs – 

tissue inhibitors of metalloproteinases). Ratinhos com deficiência em MMP-2 apresentaram 

redução na progressão da angiogénese de melanoma (Itoh et al., 1998). Tecnologia 

transgénica demonstrou a ação dos TIMP/MMPs. Por exemplo, a redução de TIMP-1 resultou 

numa mais rápida iniciação e promoção tumoral (Martin et al., 1997). 

As células tumorais mais aptas à sobrevivência são as que induzem a libertação de sinais de 

estimulação para as células vizinhas. A libertação dos domínios extracelulares de proteínas da 

superfície celular por mecanismos que envolvem proteólise mediada por MMPs é designada 

como “segregação” de ectodomínios. Para além disto, a quebra da ligação à matriz também 

funciona como um mecanismo importante, que torna os reguladores de crescimento 

disponíveis para as células que não se encontram em contacto físico direto. As MMPs 

participam na proteólise na superfície celular, levando à libertação de uma extensa lista de 

reguladores de crescimento. Devido ao facto de as MMPs degradarem proteínas da MEC, a 

remodelação desta foi considerada a sua função primária. Contudo, as MMPs também atuam 

em substratos fora da matriz (como quimiocinas, fatores de crescimento, recetores de fatores 

de crescimento, moléculas de aderência e mediadores de apoptose) que proporcionam uma 

resposta rápida e crítica requerida para o crescimento e progressão tumoral (Yoon et al., 

2003). Por exemplo, a MMP-2 influencia a sinalização mediada por recetores de superfície 

celular ao libertar o ectodomínio ativo do recetor para o fator de crescimento dos fibroblastos-
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1 (FGFR-1) (Levi et al., 1996). Desta forma, a regulação combinada de MMPs e TIMPs rege 

a clivagem e libertação de recetores de superfície celular e fatores de crescimento muito 

importantes (Yoon et al., 2003). 

 

2.3.7.4.1.6 Regulação das MMPs 
 

Os transcritos das MMPs mostram geralmente baixos níveis, que aumentam muito 

rapidamente quando os tecidos entram em remodelação, em situações de inflamação, 

cicatrização ou em lesões tumorais (Westermark & Kahari, 1999).  

As MMPs são sintetizadas como proenzimas que podem ser armazenadas em grânulos nas 

células inflamatórias, mas, mais frequentemente, são secretadas e encontradas ancoradas à 

superfície celular, ou ligadas a outras proteínas na superfície celular ou na MEC. As 

proenzimas das MMPs são ativadas proteoliticamente no espaço pericelular por proteinases 

do tecido, do plasma, bacterianas, ou até por outras MMPs (Yoon et al., 2003). 

No caso da pro-MMP-2, esta enzima pode ser ativada por vários mecanismos que são 

dependentes do estimulador e do tipo celular. Por exemplo, foi demonstrado que a produção 

continuada de peróxido de hidrogénio ativa a pro-MMP-2 através do recetor tirosina 

quinase/PI3-quinase/Nf-%B em células de fibrossarcoma humano HT1080 (Yoon, Kim & 

Chung, 2001).  

Por outro lado, a atividade proteolítica das MMPs é inibida especificamente pelas TIMPs. A 

família de genes dos TIMPs é composta por 4 membros: TIMP-1, -2, -3 e -4 (Brew, 

Dinakarpandian & Nagase, 2000). Os TIMPs inibem a atividade das MMPs através da sua 

ligação às MMPs ativadas, numa proporção de 1:1 molar. Os TIMPs podem também inibir o 

crescimento, invasão e metastização de tumores malignos (Kahari & Saarialho-Kere, 1999). 

Para além dos TIMPs, outros fatores que regulam a atividade das MMPs são o inibidor da !1-

proteinase, a macroglobulina-!2, o fragmento de pro-colagénio C-terminal do amplificador da 

protease C-terminal, o inibidor da cadeia do fator tecidular-2, fragmentos proteolíticos dos 

substratos das MMPs, e a recentemente caracterizada proteína RECK (reversion inducing 

cystein-rich protein with Kazal motifs), que é basicamente uma proteína ancorada à 

membrana plasmática, inibidora de MMPs (Mott et al., 2000; Herman et al., 2001; Oh et al., 

2001; Sternlicht & Werb, 2001). A RECK regula pelo menos 3 membros da família das 

MMPs – MMP-2, MMP-9 e MT1-MMP – através de mecanismos variados (Takahashi, 

Kitadai, Bucana, Cleary & Ellis, 1995; Oh et al., 2001). Ao inibir a atividade do MT1-MMP, 

a RECK inibe o processamento da pro-MMP-2 para os seus intermediários, e ainda inibe o 

passo final em que os intermediários processados são ativados por autólise. Desta forma, a 



23 

RECK inibe ambos os passos catalíticos da ativação da pro-MMP-2. No contexto de 

desenvolvimento tumoral, a sobrexpressão da RECK em células de fibrossarcoma humano 

HT1080 resulta na formação de um tumor menos agressivo em ratos carecas, consequência de 

uma angiogénese limitada (Oh et al., 2001). Como o balanço entre a deposição e degradação 

da MEC é a chave para a homeostasia das células endoteliais, então é provável que a RECK 

contribua funcionalmente para a vasculogénese e angiogénese, ao dificultar a degradação dos 

substratos das MMPs (Rhee & Coussens, 2002). 

 

2.3.7.4.2 Fator de Crescimento do Endotélio Vascular 
 

O sistema do VEGF faz parte da família de genes a que pertencem o fator de crescimento 

placentário, VEGF-A, -B, -C e -D. O VEGF-A consiste num potente fator de crescimento 

angiogénico que interage com os recetores específicos: VEGFR-1 e VEGFR-2 (Ferrara, 

Gerber & LeCouter, 2003). Por sua vez, o VEGF-B também interage com o VEGFR-1, e é 

outro ligando desta família de genes que assegura a manutenção dos vasos pré-existentes, 

estando, no entanto, menos bem descrito (Fischer, Mazzone, Jonckx & Carmeliet, 2008; Li et 

al. 2009). No que toca aos VEGF-C e -D a sua função é também angiogénica mas associada 

ao sistema linfático (Ferrara et al., 2003).  

É importante perceber que VEGF-A, VEGF-B, VEGFR-1, e VEGFR-2 se encontram 

expressos em vários tipos de células normais, estando, no entanto, sobrexpressos em vários 

tipos de tumores malignos (Dvorak, Brown, Detmar & Dvorak, 1995; Ferrara et al., 2003; 

Fischer et al., 2008; Li et al., 2009). Trabalhos realizados, em 1999, por Scheidegger et al., 

demonstraram que a biologia molecular e a função do sistema de sinalização do VEGF são 

virtualmente idênticos em humanos e canídeos, tanto em saudáveis como doentes. 

De uma forma simplificada, o VEGF estimula a angiogénese ao induzir o aumento da 

permeabilidade vascular e ao atuar como agente mitogénico para as células endoteliais 

(Ferrara, Heinsohn, Walder, Bunting & Thomas, 1995). Isto ocorre porque o VEGF atua 

seletivamente nas células endoteliais através da ligação a um recetor-classe-III tirosina 

quinase (flt-1 e KDR) e pela abertura de canais de cálcio, de forma a aumentar o cálcio 

intracelular essencial ao processo mitótico (Obermair et al., 1995). O VEGF libertado pelos 

tecidos neoplásicos pode assim contribuir para o crescimento tumoral, invasão e metastização, 

não apenas por via autócrina reagindo com as células tumorais, como também por via 

parácrina atuando sobre os microvasos dos tecidos envolventes (Takahashi et al., 1995).  

Nas células endoteliais podem ser encontrados dois tipos de recetores para o VEGF, VEGFR-

1 e VEGFR-2, e ambos apresentam uma alta afinidade na ligação ao VEGF (de Vries et al., 
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1992; Terman et al., 1992; Ferrara, 1993). Apesar disto, apenas o VEGFR-2 possui 

capacidade de mediação da angiogénese (Ferrara, 2001), pois no caso do VEGFR-1 pensa-se 

que este apenas desempenhe função de regulador, ao diminuir a quantidade de VEGF 

disponível para se ligar ao VEGFR-2 (Fong, Rossant, Gertsenstein & Breitman, 1995; 

Ferrara, 2001).  

Os tumores libertam fatores angiogénicos, como o VEGF, que induzem o crescimento da rede 

capilar na área envolvente do tumor (Folkman, 1993). A angiogénese, processo que leva à 

formação de novos vasos a partir de uma rede vascular pré-existente, é fulcral para o 

crescimento, invasão e metastização dos tumores sólidos (Millanta et al., 2002), existindo 

mesmo vários estudos em oncologia humana que apoiam a ideia de que alguns tumores, como 

o mamário, são de facto dependentes da angiogénese (Gasparini, 2000). 

Sabe-se hoje que tanto o VEGF como o VEGFR-2 estão associados à proliferação de células 

tumorais (Dong et al., 2001; Nakopoulou et al., 2002; Kushlinskii et al., 2004). A expressão 

simultânea destas duas moléculas em células tumorais pode indicar que o VEGF possui uma 

função autócrina, ao estimular o crescimento das células tumorais e ao também diminuir a 

apoptose tumoral (Koide et al., 1999; Erovic et al., 2005). Estudos de hibridização in situ 

demonstram que o mARN do VEGF se encontra sobrexpresso em vários tumores (Dvorak et 

al., 1995; Ferrara & Davis-Smyth, 1997). Apesar das células tumorais serem a principal fonte 

de VEGF, o estroma associado ao tumor também representa um importante local de produção 

(Fukurama et al., 1998; Gerber, Kowalski, Sherman, Eberhard & Ferrara, 2000; Tsuzuki et 

al., 2000).  

 

2.3.7.4.2.1 Regulação do VEGF 
 

A tensão de oxigénio é um fator fulcral como regulador da expressão de um vasto número de 

genes. Um estudo de 2001, realizado por Dor, Porat e Keshet, demonstrou que a transcrição 

do gene VEGF é induzida pela exposição a baixa tensão de oxigénio, situação que pode 

ocorrer em várias conjunturas patofisiológicas. Por outro lado, vários fatores de crescimento 

importantes como o fator de crescimento epidérmico, o TGF-!, o TGF-", o fator de 

crescimento dos queratinócitos, o fator de crescimento tipo-insulina-1, FGF (fator de 

crescimento dos fibroblastos) e o fator de crescimento derivado das plaquetas também 

induzem a expressão de VEGF. Esta constatação sugere que a libertação parácrina ou 

autócrina destes fatores coopera com a hipóxia local na regulação da libertação de VEGF no 

microambiente tumoral (Ferrara & Davis-Smyth, 1997; Neufeld, Cohen, Gengrinovitch & 

Poltorak, 1999). Também citocinas inflamatórias como a IL-1! e a IL-6 induzem a expressão 
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de VEGF em vários tipos de células (Neufeld et al., 1999). Sabe-se ainda que alguns eventos 

que induzem transformação também podem causar alterações ao nível da expressão do gene 

VEGF, e que mutações oncogénicas ou amplificação do Ras levam à sobrexpressão do VEGF 

(Grugel, Finkenzeller, Weindel, Barleon & Marme, 1995; Okada et al., 1998). 

 

2.3.7.4.2.2 VEGF e neoplasia mamária felina 
 

A relação entre o grau de angiogénese, muitas vezes expresso pela DMV intratumoral, e 

vários parâmetros, que incluem o índice de proliferação tumoral e o índice de apoptose 

tumoral, têm sido alvo de estudo em oncologia humana (Dong et al., 2001; Kushlinskii et al., 

2004), estando hoje comprovado que a extensão da formação de novos vasos está 

correlacionada com a ocorrência de metástases nos tumores mamários humanos (Weidner, 

Semple, Welch & Folkman, 1991). Estudos realizados por Toi, Hoshina, Takayanagi & 

Tominaga, em 1994, sugerem uma associação muito próxima entre a expressão de VEGF, a 

promoção da angiogénese e a recaída precoce em tumores mamários primários. Existe 

também uma correlação estatisticamente significativa entre um número de microvasos menor 

e um maior tempo livre de doença em pacientes com tumor mamário (Heimann, Ferguson, 

Gray & Hellman, 1998).  

Num trabalho realizado por Millanta et al., em 2002, foi avaliada a relação entre a 

angiogénese e o comportamento clínico dos TMFs, através da quantificação da expressão de 

VEGF, e por determinação da DMV em cortes marcados com um anticorpo anti-fator de von 

Willebrand (vWF). Neste estudo, a expressão de VEGF foi detetada em todos os carcinomas 

investigados e foi significativamente correlacionada com o tipo histológico e com o 

estadiamento tumoral. A produção de VEGF foi significativamente maior em gatas com 

tumores de pior prognóstico, sugerindo um papel de relevo na evolução clínica dos TMFs. 

Contudo, este mesmo estudo demonstra ausência de correlação entre a DMV e o prognóstico 

(Millanta et al, 2002).  

De uma forma geral pode dizer-se que a análise da expressão de VEGF em cortes de tecidos 

submetidos a processamento de rotina (fixação em formalina e inclusão em parafina) tem 

demonstrado ser um forte indicador prognóstico em TMFs. Este marcador pode ser assim um 

auxiliar importante para o médico veterinário clínico e patologista, no que respeita à previsão 

da evolução clínica de cada paciente (Millanta et al., 2002). Por outro lado, a quantificação de 

microvasos em hot spots, evidenciados através da técnica de IHQ, tem demonstrado ser um 

bom indicador de prognóstico (Fox et al., 1995; Guidi et al., 2000).  
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Em 1993, Kim et al. descreveram que anticorpos anti-VEGF possuem um potente efeito 

inibidor do crescimento de certas linhas celulares tumorais em ratos. Subsequentemente, 

comprovou-se que muitas outras linhas celulares tumorais eram inibidas in vivo com esta ou 

outras terapêuticas anti-VEGF, incluindo inibidores de moléculas pequenas da sinalização de 

VEGF, oligonucleótidos antisense e anticorpos anti-VEGFR-2 (Ferrara & Davis-Smyth, 

1997). A inibição do VEGF impede a angiogénese patológica num vasto número de modelos 

tumorais, fenómeno este que levou ao desenvolvimento de vários inibidores do VEGF. A 

questão principal neste momento é que impacto terão estes inibidores em pacientes 

oncológicos, principalmente nos casos de alta ou avançada malignidade (Kabbinavar et al., 

2003; Yang et al., 2003). Vários estudos demonstram que a combinação de terapêutica anti-

VEGF com quimioterapia ou radioterapia tem como resultado um maior efeito anti-tumoral 

que qualquer uma destas isoladamente (Klement et al., 2000; Lee et al., 2000). 

Atualmente, pelo facto de vários fármacos anti-angiogénicos estarem a ser desenvolvidos e 

testados em ensaios clínicos, ou mesmo utilizados como terapêutica estandardizada, 

associados a um número cada vez maior de fármacos de preço elevado disponíveis, enfatiza a 

necessidade da utilização de marcadores de prognóstico de forma a selecionar os pacientes em 

que a probabilidade de beneficiar do tratamento seja comprovada. Devido ao papel 

desempenhado pelo VEGF na angiogénese, quantificações fiáveis destes ligandos e dos seus 

recetores acabam por ser de importância crucial, tanto do ponto de vista clínico como 

biológico (Maae et al., 2011). 

 

2.3.7.4.3 Fator de von Willebrand 
 

O vWF é uma glicoproteína sintetizada por células endoteliais (Jaffe, Hoyer & Nachman, 

1974; Sussman & Rand, 1982). Esta molécula possui um papel central na hemostase primária, 

ao mediar a adesão plaquetária ao subendotélio vascular e a agregação plaquetária 

subsequente. Este resultado é obtido através da ligação do vWF a recetores específicos na 

superfície das plaquetas, ao nível do complexo de glicoproteínas Ib e IIb/IIIa, mas também 

atuando como ligandos no subendotélio (Colombatti & Bonaldo, 1991; Wise, Dorner, Krane, 

Pittman & Kaufman, 1991; Fressinaud et al., 1994).  

Estudos realizados na década de 90 demonstram que o vWF é expresso em níveis mais altos 

nas veias e vénulas, quando comparado com as artérias e arteríolas. Em contraste, níveis 

consistentemente baixos de vWF estão presentes no endotélio sinusoidal das células de fígado 

e baço. Foi ainda descrito que, em preparações de aorta de ratazana, a expressão de vWF varia 

de uma célula endotelial para outra (Senis, Richardson, Tinlin, Maurice & Giles, 1996). 
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A função adesiva do vWF é particularmente importante em zonas de maior pressão vascular, 

como nos vasos de pequeno calibre, onde a adesão plaquetária e a consequente hemostase 

primária é absolutamente dependente do vWF (Alevriadou et al., 1993; Savage, Saldivar & 

Ruggeri, 1996). O vWF também atua como estabilizador do fator VIII na circulação. Isto 

ocorre através da formação de ligações não covalentes num complexo vWF-fator VIII, que 

protege o fator VIII da degradação pela proteína C ativada, e assinala o fator VIII para o 

tampão plaquetário e subsequente formação do coágulo (Weiss, Sussman & Hoyer, 1977; 

Koedam, Meijers, Sixma & Bouma, 1988; Koedam, Hamer, Beeser-Visser, Bouma & Sixma, 

1990; Wise et al., 1991; Vlot, Koppelman, Van den Berg, Bouma & Sixma, 1995; Koppelman 

et al., 1996). Atualmente, sabe-se que níveis reduzidos de vWF estão associados a níveis 

reduzidos de fator VIII circulante, o que explica os baixos valores do fator VIII observados 

em pacientes com Doença de von Willebrand, e o passado confuso no que respeita à distinção 

entre o fator VIII e o vWF (Nishino, Girma, Rothschild, Fressinaud & Meyer, 1989; 

Mazurier, 1992). 

 

2.3.7.4.3.1 Fator de von Willebrand e angiogénese 
 

As funções do vWF não se encontram puramente restritas à ativação plaquetária, sendo muito 

mais vastas do que inicialmente se pensava (Lenting, Casari, Christophe & Denis, 2008). Em 

2011, Starke et al. demonstraram que a ausência de vWF promove o processo angiogénico, tal 

foi ilustrado pela proliferação celular endotelial exagerada encontrada na ausência de vWF, e 

por testes in vitro, e pela densidade vascular aumentada na vasculatura auricular de ratinhos 

deficientes em vWF. Embora a base molecular deste efeito dependente do vWF ainda não seja 

conhecida, a informação obtida por experimentação aponta para o papel deste fator como um 

modulador negativo da angiogénese dependente de VEGF, por via de múltiplas cascatas intra 

e extracelulares, envolvendo avb3 e angiopoietina-2, ambas ligandos do vWF (Starke et al., 

2011). No entanto, outras vias podem estar envolvidas. Por exemplo, ambas a galectina-1 e a 

galectina-3 estão descritas como pro-angiogénicas, particularmente no que respeita à 

angiogénese tumoral (Le Mercier, Fortin, Mathieu, Kiss & Lefranc, 2010). Como pelo menos 

uma parte das galectinas se associa ao vWF dentro e fora do endotélio, existe a possibilidade 

de que o vWF seja um modulador da angiogénese também por via destas galectinas (Saint-Lu 

et al., 2012). Adicionalmente, dois outros reguladores que são expressos pelas células 

endoteliais foram recentemente identificados como parceiros de ligação do vWF: o fator de 

crescimento do tecido conjuntivo e a proteína-7 de ligação ao fator de crescimento tipo-

insulina (Pi et al., 2012; van Breevoort et al., 2012). 
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Apesar de não se saber se o efeito modulador do vWF na angiogénese é qualitativo ou 

quantitativo, parece razoável assumir que o seu papel está de alguma forma ligado à 

angiodisplasia, devida à deficiente angiogénese, observada em pacientes com Doença de von 

Willebrand (Park et al., 2009). 

 

2.3.7.4.3.2 Fator de von Willebrand e proliferação celular 
 

Se anteriormente foi referido o efeito da presença de vWF nas células endoteliais como 

limitante da proliferação induzida por VEGF, o efeito oposto foi observado a respeito de 

outras células (Lenting et al., 2008). No seguimento de uma lesão vascular, o vWF pode 

penetrar na camada íntima dos vasos periféricos maiores, onde contacta com as células 

musculares lisas (Bosmans et al., 1997). Esta deposição do vWF na camada íntima está 

associada com o espessamento desta, sugerindo que o vWF contribui para a proliferação 

celular (Qin, Impeduglia, Schaffer & Dardik, 2003). Estudos in vitro revelaram que o vWF 

estimula diretamente a proliferação das células musculares lisas, justificando a hiperplasia 

observada (Qin et al., 2003). Mais recentemente, foi descrito que o efeito mitogénico do vWF 

envolve uma regulação pronta e robusta de múltiplos genes associados com a estimulação de 

fatores de crescimento (Zhang et al., 2012).  

A relevância fisiológica da atividade mitogénica do vWF é bem ilustrada numa doença 

conhecida como arteriopatia autossómica dominante cerebral, que mostra enfartes 

subcorticais e leucoencefalopatia, uma doença genética rara associada a enfartes recorrentes e 

demência (Zhang et al., 2012). A expressão do vWF é abundante nos vasos cerebrais destes 

pacientes, com as artérias subaracnoideias a apresentarem um espessamento concêntrico das 

túnicas média e adventícia (Zhang et al., 2012). Torna-se assim justificável a especulação de 

que o vWF desempenha um papel ativo no espessamento da parede vascular no decurso desta 

doença (Lenting et al., 2008). 

 

2.3.7.4.3.3 Fator de von Willebrand e densidade microvascular 
 

A avaliação da DMV é a técnica microscópica mais comummente utilizada na quantificação 

da angiogénese intratumoral de tumores mamários (Uzzan, Nicolas, Cucherat & Perret, 2004). 

Foi inicialmente desenvolvida por Weidner et al., em 1991, e utiliza a marcação IHQ do 

endotélio de microvasos sanguíneos, utilizando principalmente anticorpos dirigidos contra o 

fator VIII ou o fator de von Willebrand. O primeiro passo na abordagem de Weidner consistiu 

na identificação, com recurso a microscópio óptico, das áreas designadas hot spots (áreas com 
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maior densidade de neovasculatura), ao percorrer toda a área tumoral, a baixa ampliação. De 

seguida, microvasos individuais são contados numa maior ampliação em cada área. Qualquer 

célula endotelial marcada ou agregado celular separado dos vasos adjacentes são contados 

como microvasos únicos, mesmo na ausência de lúmen. Cada contagem é expressa no maior 

número de microvasos identificados no hot spot (Weidner et al., 1991). 

Também foram Weidner et al., em 1992, os primeiros a descrever que a alta DMV num tumor 

primário está associada à morte precoce do paciente, podendo ser interpretada como um 

marcador preditivo da metastização em tumores mamários. Dados recentes sugerem que a 

angiogénese tumoral se encontra associada com a evolução clínica de vários tumores, 

especialmente do pulmão e da mama (Gasparini, 2001; Meert et al., 2002). No entanto 

existem vários trabalhos contraditórios relativamente ao valor prognóstico da DMV, de tal 

forma que Hayes et al. não recomendam a sua utilização para decisões clínicas (Gasparini, 

2001; Hayes, Isaacs & Stearns, 2001). Mais recentemente, o estudo de meta-análise realizado 

por Uzzan et al., em 2004, demonstrou que existe uma relação inversa, estatisticamente 

significativa, entre a angiogénese avaliada por DMV e a sobrevivência, confirmando que o 

tumor mamário invasivo humano é uma doença maligna angiogénese-dependente. 

Atualmente, são utilizados anticorpos monoclonais para antigénios expressos pelas células 

endoteliais de forma a proceder à visualização dos vasos sanguíneos tumorais (Martin et al., 

1997). Três anticorpos são frequentemente utilizados: anti-vWF, anti-CD31 e anti-CD34 

(Burgdorf, Mukai & Rosai, 1981; Parums et al,1990; Ramani, Bradley & Fletcher, 1990). Os 

anticorpos para estes três antigénios já foram utilizados na investigação da associação entre a 

intensidade da angiogénese e a evolução clínica de tumores mamários, apesar de possuírem 

diferentes sensibilidades e características de marcação (Srivastava, Laidler, Davies, Horgan & 

Hughes, 1988; Horak et al., 1992; Macchiarini, Fontanini, Hardin, Squartini & Angeletti, 

1992; Gasparini et al, 1993).  

Nos trabalhos de Martin et al., em 1997, o anticorpo monoclonal anti-vWF foi o que 

evidenciou maior reprodutibilidade, apresentando forte marcação dos microvasos. No entanto, 

na concentração ótima para a marcação de microvasos este anticorpo pode também marcar 

algumas células tumorais e inflamatórias, bem como o tecido conjuntivo, o que pode 

dificultar a contagem dos microvasos (Martin et al., 1997). Em contraposição, um estudo de 

1995, refere o anticorpo anti-vWF como sendo o mais sensível, no que respeita à avaliação da 

DMV (Siitonen, Haapasalo, Rantala, Helin & Isola, 1995). 

De referir ainda que a atividade angiogénica é heterogénea, mesmo dentro de cada tumor, e a 

sua relação com a evolução clínica, principalmente nos tumores mamários, tem sido alvo de 

estudo. Durante 10 anos, a DMV foi proposta como um marcador da angiogénese tumoral, 
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para identificar pacientes humanos com alto risco de recorrência, mostrando maior precisão 

que os indicadores clínicos, em particular, em pacientes linfonodo-negativos. A identificação 

destes pacientes numa fase precoce da doença tem mostrado grande interesse, proporcionando 

a aplicação terapêutica mais apropriada e efetiva, com quimioterapia adjuvante ou, num 

futuro próximo, utilização de fármacos angiogénicos específicos (Uzzan et al., 2004).   
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3 Análise da expressão de marcadores da matriz extracelular e de 

angiogénese em tumores mamários de gata 
!

3.1 Objetivos 

!
Tal como referido anteriormente, é relativamente escassa a informação existente em Medicina 

Veterinária no que respeita aos marcadores da matriz e da angiogénese em tumores mamários, 

em particular, no que respeita à espécie felina. Os estudos realizados até ao momento, tanto 

em animais domésticos como nos humanos, apontam para a necessidade de obter informação 

mais detalhada relativamente ao valor prognóstico de marcadores moleculares em tumores 

mamários, bem como da sua relevância como alvo de terapêutica específica. Por outro lado, o 

conjunto de trabalhos publicados apresenta resultados, por vezes, contraditórios, o que 

provavelmente se deve ao facto de existirem limitações técnicas que tornam difícil a 

comparação dos vários estudos. Estas limitações encontram-se basicamente nas variações dos 

protocolos, que incluem diferenças no processamento das amostras de tecido, nos métodos de 

recuperação antigénica, nos anticorpos e respetivas concentrações, nos diferentes métodos de 

revelação da marcação, e ainda variações nos sistemas de classificação da expressão e dos 

limiares de positividade. Estas disparidades entre os vários trabalhos fazem com que a 

informação obtida a partir dos mesmos só seja comparável até certo ponto, dificultando a 

obtenção de conclusões válidas. 

Desta forma, este estudo teve os seguintes objetivos: 

 

• Avaliar a expressão e o padrão de marcação de MMP-2, VEGF, e vWF através de 

técnicas de IHQ, numa amostragem total de 29 TMFs; 

• Verificar a existência de correlação entre a sobrexpressão de MMP-2, VEGF e DMV e 

os diferentes tipos histológicos de tumores e o seu estadiamento; 

• Correlacionar a expressão de MMP-2, VEGF e DMV entre si e com os níveis de 

expressão de HER-2. Quanto ao HER-2, os dados utilizados foram obtidos nos 

mesmos tumores e gentilmente cedidos pela doutoranda da FMV-ULisboa, a Mestre 

Maria João Soares. 

 

Pretendeu-se assim com este estudo contribuir com mais informação relativamente à MMP-2, 

ao VEGF e à DMV enquanto marcadores de prognóstico em TMFs, relacionando-os com a 
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expressão do HER-2, de forma a melhor compreender a sua real relevância para o prognóstico 

e a sua potencial eleição como alvos de terapêutica dirigida neste tipo de neoplasia. 
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3.2 Materiais e métodos 
!

3.2.1 Amostras 
 

Este estudo incidiu sobre uma amostra de 29 TMFs, selecionados a partir do conjunto de 

casos de arquivo do Laboratório de Anatomia Patológica de FMV-ULisboa, obtidos durante 

os anos de 2011 e 2012. A totalidade das amostras foi submetida ao mesmo tipo de 

processamento, não permanecendo mais de 48 horas em formol tamponado após a recolha. Os 

critérios de exclusão foram o mau estado de preservação das amostras e a existência de áreas 

extensas de necrose.   

Os 29 tumores mamários submetidos a estudo correspondem a 29 animais diferentes, dos 

quais 12 apresentavam tumores em mais que uma glândula, tendo sido também objetivo do 

estudo que a amostragem fosse representativa dos vários tipos histológicos de TMF.  

Foram observados cortes histológicos das amostras selecionadas corados com Hematoxilina 

& Eosina (H&E). A classificação histológica e o estadiamento dos tumores seguiu as 

propostas da OMS (Misdorp et al., 1999; Rutteman, Withrow & MacEwen, 2001).  

 

3.2.2 Imunohistoquímica 

 

Para a realização da técnica de IHQ foram efetuados cortes de tecidos com 3 µm de espessura, 

com o auxílio de um micrótomo Leica RM2135, cortes que foram posteriormente recolhidos 

para lâminas de vidro adesivadas. As lâminas foram colocadas numa estufa a 64 °C durante 1 

hora, seguindo depois para estufa a 37 °C overnight (cerca de 16 horas). 

Procedeu-se à técnica de IHQ propriamente dita, começando pela desparafinação dos cortes 

em xilol, reidratação através de passagens por soluções alcoólicas de concentrações 

decrescentes, terminando com uma lavagem em água destilada. 

Os passos que se seguiram foram diferentes para cada um dos anticorpos dos marcadores 

moleculares estudados, pelo que serão descritos separadamente os protocolos efetuados para 

cada um deles. 
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3.2.2.1 Imunohistoquímica - MMP-2 
 

A técnica de IHQ foi realizada com recurso ao “kit” NovocastraTM NovolinkTM Max Polymer 

Detection System (Leica Biosystems, Wetzlar, Alemanha). Na recuperação antigénica foi 

utilizado tampão citrato de pH 6.0, na diluição de 1:10 (Novocastra Leica Epitope Retrieval 

Solution), com recurso a uma panela de pressão durante 2,5 minutos. Após um período de 

arrefecimento de 30 minutos, foram efetuadas 2 lavagens de 5 minutos cada, em tampão 

fosfato salino (PBS) de pH entre 7.2 e 7.4. De seguida, realizou-se a inibição da peroxidase 

endógena, durante 30 minutos, com uma solução aquosa de peróxido de hidrogénio a 0,5%. 

Seguiu-se nova etapa de dupla lavagem em PBS. O passo seguinte consistiu no bloqueio de 

proteínas (protein block), durante 30 minutos, ao qual se seguiu nova etapa de dupla lavagem 

em PBS. Foi realizada então a incubação com o anticorpo primário anti-MMP-2, clone 

MAB13431 (Millipore), na diluição de 1:100 durante cerca de 16 horas (overnight). Após 

nova dupla lavagem em PBS foi realizado o bloqueio pós-primário (post primary block) 

durante 30 minutos. Depois de duas novas lavagens em PBS procedeu-se à incubação do 

polímero (Novolink Polymer), durante 30 minutos. A uma nova etapa de dupla lavagem em 

PBS seguiu-se a reação colorimétrica utilizando a solução de trabalho DAB 

(Diaminobenzidine chromogen) e respetivo substrato (DAB substrate buffer), durante um 

período de 8 minutos, preparada segundo as instruções do fabricante, após a qual se efetuou 

uma lavagem em água destilada, durante 2 minutos. A coloração de contraste foi obtida com 

hematoxilina de Mayer, durante 30 segundos a um minuto, seguida de uma lavagem com água 

corrente morna para azular. Finalmente, realizou-se a desidratação dos cortes através de 

passagens por álcool em concentrações crescentes seguido de xilol, aos quais se seguiu a 

montagem com Entelan (Quick-D Mounting Medium, Klinipath, Duiven, Holanda). Como 

controlo positivo foi utilizado um tumor mamário humano (anexo 1). 

 

3.2.2.2 Imunohistoquímica - VEGF 
 

A técnica de IHQ foi realizada com recurso ao “kit” LSAB (Zymed Laboratories Inc.). A 

recuperação antigénica realizada utilizou tampão citrato de pH 6.0, na diluição de 1:10 

(Novocastra Leica Epitope Retrieval Solution), em micro-ondas 15 minutos a 600W. Após 

um período de arrefecimento de 30 minutos, foram efetuadas 2 lavagens de 5 minutos cada, 

em PBS. De seguida realizou-se a inibição da peroxidase endógena, durante 30 minutos, com 

uma solução aquosa de peróxido de hidrogénio a 0,5%. Seguiu-se nova etapa de dupla 

lavagem em PBS. O passo seguinte consistiu no bloqueio de proteínas (A – blocking 
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solution), durante 30 minutos. Foi realizada então a incubação com o anticorpo primário 

policlonal anti-VEGF, SC A20 (Santa Cruz Biotechnology), na diluição de 1:400 durante 

cerca de 16 horas (overnight). Após um novo passo de dupla lavagem em PBS foi realizada a 

incubação com o anticorpo secundário (B – broad spectrum second antibody) durante 60 

minutos. Depois de novas 2 lavagens em PBS procedeu-se à incubação com C–HRP 

streptavidin, durante 30 minutos. Após uma nova dupla lavagem em PBS seguiu-se a reação 

colorimétrica utilizando a solução de trabalho DAB (Diaminobenzidine chromogen) e o 

respetivo substrato (DAB substrate buffer), durante um período de 8 minutos, preparada 

segundo as instruções do fabricante, após a qual se efetuou uma lavagem em água destilada, 

durante 2 minutos. A coloração de contraste foi obtida com hematoxilina de Mayer, durante 

30 segundos a um minuto, seguidos de lavagem com água corrente morna para azular. 

Finalmente, realizou-se a desidratação dos cortes através de passagens por álcool em 

concentrações crescentes, seguidas de passagem pelo xilol e, finalmente, montagem com 

Entelan (Quick-D Mounting Medium, Klinipath, Duiven, Holanda). Como controlo positivo 

foi utilizado endométrio humano (anexo 2). 

 

3.2.2.3 Imunohistoquímica - vWF 
 

A técnica de IHQ para avaliação do vWF foi realizada com recurso ao “kit” LSAB da Zymed 

Laboratories Inc.. A recuperação antigénica consistiu na incubação das amostras com 

proteinase K (Invitrogen), à temperatura ambiente durante 6 minutos. Seguidamente, foram 

efetuadas duas lavagens de cinco minutos cada, em PBS, após o que se realizou a inibição da 

peroxidase endógena, durante 30 minutos, com uma solução aquosa de peróxido de 

hidrogénio a 0,5%. Seguiu-se nova etapa de dupla lavagem em PBS. O passo seguinte 

consistiu no bloqueio de proteínas (A – blocking solution), durante 30 minutos, ao qual se 

seguiu nova etapa de dupla lavagem em PBS. Em seguida, foi realizada a incubação com o 

anticorpo primário policlonal anti-vWF, A0082 (Dako), na diluição de 1:200 durante cerca de 

45 minutos. Após nova dupla lavagem em PBS foi realizada a incubação com o anticorpo 

secundário (B – broad spectrum second antibody) durante 60 minutos. Depois de duas novas 

lavagens em PBS procedeu-se à incubação com C–HRP streptavidin, durante 30 minutos. A 

mais um novo passo de dupla lavagem em PBS seguiu-se a reação colorimétrica utilizando a 

solução de trabalho DAB (Diaminobenzidine chromogen) e o respetivo substrato (DAB 

substrate buffer), durante um período de 8 minutos, preparada segundo as instruções do 

fabricante, após a qual se efetuou uma lavagem em água destilada, durante 2 minutos. A 

coloração de contraste foi obtida com hematoxilina de Mayer, entre 30 segundos a um 
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minuto, seguidos de uma lavagem com água corrente morna para azular. Finalmente, 

realizou-se a desidratação dos cortes através de passagens por soluções alcóolicas de 

concentrações crescentes, seguido de xilol, às quais se seguiu a montagem com Entelan 

(Quick-D Mounting Medium, Klinipath, Duiven, Holanda). Os vasos sanguíneos presentes no 

tecido das amostras foram usados como controlo interno (anexo 3). 

 

3.2.3 Metodologia de avaliação da expressão das proteínas por IHQ 
 

3.2.3.1 MMP-2 
 

Para a avaliação da marcação de MMP-2 optou-se por um sistema de classificação semi-

quantitativo, considerando três escalões estabelecidos de acordo com a percentagem de 

células neoplásicas marcadas pelo anticorpo anti-MMP-2 (tabela 5), coradas de castanho, bem 

como a intensidade de marcação apresentada (tabela 6). Desta forma, cada neoplasia foi 

classificada, sendo-lhe atribuído um valor que é o resultante da soma do escalão de 

percentagem de células MMP-2 positivas com a classificação do escalão de intensidade, 

variando esta pontuação de 0 a 6. 

 

Tabela 5 – Classificação semi-quantitativa 

quanto à percentagem de células marcadas 

para a MMP-2 

 

 

Tabela 6 – Classificação semi-quantitativa 

quanto à intensidade de marcação para a 

MMP-2 

Intensidade da 

marcação 

Escalão 

Discreta + (1) 

Moderada + + (2) 

Intensa + + + (3) 

Muito Intensa + + + + (4)  

 

 

 

 

% de células marcadas Escalão 

 

< 5% 0 

5 – 50% 1 

50 – 100% 2 
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3.2.3.2 VEGF 
 

Para a avaliação da marcação de VEGF optou-se também por um sistema de classificação 

semi-quantitativo, considerando quatro escalões estabelecidos de acordo com a percentagem 

de células neoplásicas marcadas pelo anticorpo anti-VEGF (tabela 7), coradas de castanho, 

bem como a intensidade de marcação apresentada (tabela 8). Desta forma, cada neoplasia foi 

classificada, sendo-lhe atribuído um valor que é resultante da soma do escalão de 

percentagem de células VEGF positivas com a classificação de intensidade, variando esta 

pontuação de 0 a 7. 

  

Tabela 7 – Classificação semi-quantitativa 

quanto à percentagem de células marcadas 

para o VEGF 

 

Tabela 8 – Classificação semi-quantitativa 

quanto à intensidade de marcação para o 

VEGF 

Intensidade da 

marcação 

Escalão 

Discreta + (1) 

Moderada + + (2) 

Intensa + + + (3) 

Muito Intensa + + + + (4)  

 

3.2.3.3 vWF – Densidade microvascular 
 

Para a avaliação da marcação de vWF optou-se por um sistema de classificação em que foram 

escolhidos 5 hot spots de microvasos por tumor, tendo sido contabilizados todos os vasos 

integrantes de cada hot spot. Para cada tumor foi atribuído um valor de microvascularização 

correspondente ao número médio de vasos presentes no total dos 5 hot spots. Com base nestes 

valores foi determinada a mediana do conjunto da amostra. De seguida cada tumor foi 

classificado como positivo ou negativo, consoante o valor de DMV fosse superior ou inferior 

ao valor da mediana da amostra. 

 

 

% de células marcadas Escalão 

 

< 10% 0 

10 – 50% 1 

50 – 75% 2 

75% - 100% 3 
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3.2.4 Análise estatística 
 

Para a realização da análise estatística da amostra em estudo foram utilizados os programas 

Microsoft Excel® e SPSS® versão 20 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM 

Corporation, Chicago, EUA). De forma a avaliar a associação entre a expressão de MMP-2, 

VEGF, vWF e HER-2, foi utilizado o teste de Fisher para variáveis qualitativas, o teste de 

Kruskal Wallis para variáveis quantitativas e o teste Kaplan Meier para análise de 

sobrevivência, sendo os valores obtidos considerados significativos se p <0,05. 
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3.3 Resultados 
 

3.3.1 Caracterização da população 
 

Relativamente à população felina alvo de estudo, a média de idades foi de 12,10 ± 2,968 anos, 

distribuídas num intervalo entre os 7 e os 17 anos, sendo que 51,7% (15/29) destes 

correspondiam a fêmeas inteiras. Quanto à distribuição de raças, 82% (24/29) foram 

identificados como domésticos de pêlo curto, ou seja, de raça indeterminada. Os restantes 

cinco pertenciam às raças Norwegian Forest Cat (Gato Norueguês da Floresta), Persa, Siamês 

(2/29) e, por fim, cruzado de Persa e de Siamês. Estabeleceu-se como sobrevivência o 

intervalo de tempo decorrido, em meses, entre o diagnóstico e o final do presente estudo ou a 

morte do animal. No final do estudo 57% dos animais encontravam-se vivos. Nas tabelas 10, 

11 e 12 é apresentada a distribuição das frequências da marcação para MMP-2, VEGF e vWF 

e o número de mortes associado. 

 

3.3.2 Características histológicas 
 

No que respeita à distribuição da classificação histológica dos tumores incluídos neste estudo, 

verificou-se que 35% correspondiam a carcinomas túbulo-papilífero, 31% a carcinomas 

sólidos, 14% carcinomas cribiformes e os restantes 20% foram agrupados na categoria 

“Outros”, descrita com mais pormenor na tabela 9. Os TMFs avaliados apresentaram 

estadiamento variável (grau I – 21% (6/29), grau II- 14% (4/29), grau III – 62% (18/29) e 

grau IV – 3% (1/29)).  

 

Tabela 9 – Distribuição de frequências dos tumores mamários felinos relativamente à 

classificação histológica 

Classificação histológica Nº de casos 

Carcinoma Túbulo-papilífero 10 

Carcinoma Sólido 9 

Carcinoma Cribiforme 4 

Carcinoma Tubular 3 

Carcinoma Escamoso 1 

Carcinoma Mucinoso 1 

Hiperplasia Fibroadenomatosa 1 

!
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3.3.3 Marcação para MMP-2 nas neoplasias mamárias 
 

A maioria dos tumores mamários felinos (21/29) foi considerada positiva para a marcação 

para MMP-2. A marcação das células tumorais apresentou predominantemente padrão 

citoplasmático e membranar, tendo a maioria (59%) dos tumores evidenciado marcação de 

mais de 50% das células tumorais (figuras 1 e 2). Pelo contrário, apenas 7% (2/29) tumores 

apresentaram marcação de células do estroma. Quanto à intensidade da marcação apresentada, 

a maioria dos tumores foi classificada como possuindo intensidade de marcação Discreta e 

Moderada (figura 3). 

 

 
Figura 1 – Carcinoma túbulo-papilífero. Imunomarcação para MMP-2 contrastada com 
hematoxilina de Mayer 
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Figura 2 – Carcinoma escamoso. Imunomarcação para MMP-2 contrastada com hematoxilina 
de Mayer 

 

Tabela 10 – Frequência dos níveis de marcação de tumores mamários em gatas para MMP-2 e 

número de mortes 

 
Pontuação da marcação para  

MMP-2 
Nº de casos Nº de mortes 

0 8 5 
2 3 2 

 3 
4 
5 
6 

5 
8 
3 
2 

4 
4 
1 
1 

!

!
Figura 3 – % de células marcadas (A) e intensidade (B) da marcação para MMP-2 das células 
tumorais (Gráfico A- 0 - <5%; 1 – 5-50%; 2 – 50-100%) 
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3.3.4 MMP-2 e HER-2 
 

Dos 29 tumores avaliados, 12 (41%) mostraram sobrexpressão de HER-2 (HER-2-positivos), 

tendo 75% destes apresentado marcação positiva para MMP-2. Avaliando a relação entre a 

marcação para MMP-2 e o status HER-2 positivo ou HER-2 negativo (figura 4), não foi 

possível evidenciar qualquer correlação estatisticamente significativa, apesar de o valor de p 

obtido ser próximo da significância estatística (0,063) e &2 = 7,305 (anexo 4). 

!

!
Figura 4 – Relação entre a expressão de MMP-2 e o status HER-2 

!
!
!

3.3.5 Marcação para VEGF nas neoplasias mamárias 
 

A maioria dos tumores foi considerada positiva (27/29). A marcação das células tumorais com 

este anticorpo apresentou predominantemente um padrão citoplasmático granular, tendo a 

maior parte (86,2%) dos tumores evidenciado marcação de mais de 75% das células (figuras 5 

e 6). Quanto à intensidade da marcação apresentada, a maioria dos tumores foi classificada 

como possuindo intensidade de marcação Moderada e Intensa (figura 8). É ainda relevante 

referir que algumas células luminais de tecido mamário normal também apresentaram 

marcação. 

Foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa entre a maior intensidade da 

marcação de VEGF e um menor tempo de sobrevivência (figura 7) (p = 0,039 e &2 = 8,372 - 

anexo 5). Verificou-se ainda uma correlação estatisticamente significativa entre uma menor 

marcação de VEGF e a classificação histológica carcinoma tubular (p = 0,031 e &2 = 13,914 – 

anexo 6).  
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Figura 5 - Carcinoma sólido com metástase. Imunomarcação para VEGF contrastada com 
hematoxilina de Mayer 

 

!

 
Figura 6 - Carcinoma sólido com metástase. Marcação para VEGF contrastada com 
hematoxilina de Mayer 
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Tabela 11 – Frequência dos níveis de marcação para VEGF e número de mortes 

 
Pontuação da marcação para 

VEGF 
Nº de casos Nº de mortes 

0 2 0 
4 4 3 
5 6 4 
6 17 10 

 
 
 

 
Figura 7 – Curvas de sobrevivência para os casos analisados segundo classificação qualitativa 
(A) e semi-quantitativa para os níveis de intensidade da marcação VEGF (B) 

 

 
Figura 8 – % de células marcadas (A) e intensidade da marcação (B) para VEGF das células 
tumorais (Gráfico A – 0 - <10%; 1 – 10-50%; 2 – 50-75%; 3 – 75-100%) 

 

 

 

 

 

A B 
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3.3.6 VEGF e HER-2 
 

Dos 29 tumores avaliados, 12 (41%) mostraram status HER-2 positivo, sendo que 92% destes 

apresentam imunomarcação positiva para VEGF (figura 9). Avaliando a relação entre a 

marcação para VEGF e o status HER-2 positivo ou negativo, não foi possível evidenciar 

qualquer correlação estatisticamente significativa.  

!

!
Figura 9 – Relação entre a expressão de VEGF e o status HER-2 

!

 

3.3.7 Marcação para vWF nas neoplasias mamárias 
 

Cerca de metade (15/29) dos tumores foi classificada como positiva para a DMV (figuras 10 e 

11). É importante referir que quase todos os tumores apresentavam microvasos marcados. A 

marcação das células endoteliais vasculares dos tumores apresentou um padrão 

citoplasmático, permitindo o cálculo do valor médio para a densidade microvascular em cada 

tumor. Mais de metade dos tumores alvo de estudo apresentou média de contagem da 

totalidade de microvasos dos hot spots superior a 2,2 (mediana da amostra para a DMV), 

tendo o caso de maior DMV correspondido à média de 15 microvasos por hot spot, num 

tumor classificado como carcinoma sólido-cribiforme com metástases. Foi evidenciada 

correlação positiva entre a DMV e o tempo de sobrevivência (figura 12) (p = 0,000 e &2 = 

55,339 - anexo 7). 
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Figura 10 – Carcinoma túbulo-papilífero com diferenciação quística. Imunomarcação para 
vWF contrastada com hematoxilina de Mayer 

 

 

 
Figura 11 – Carcinoma sólido-cribiforme com metástase. Imunomarcação para vWF 
contrastada com hematoxilina de Mayer 

 

Tabela 12 – Frequência dos níveis de marcação para vWF e número de mortes 

 
Pontuação da marcação para 

vWF 
Nº de casos Nº de mortes 

< 2,2 14 11 
$ 2,2 15 6 
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!
Figura 12 – Curvas de sobrevivência para os casos analisados segundo classificação 
qualitativa (A) e semi-quantitativa para os níveis de intensidade da marcação vWF (B) 

!
 

3.3.8 vWF e HER-2 
 

Dos 29 tumores submetidos a estudo, 12 (41%) possuíam status HER-2 positivo, tendo 

apenas 7 destes apresentado marcação positiva para vWF. Avaliando a relação entre a 

marcação para vWF e o status HER-2 positivo ou negativo (figura 13), não foi possível 

evidenciar qualquer correlação estatisticamente significativa.  

 

!
Figura 13 – Relação entre a expressão de DMV e o status HER-2 

 
 
 

A B 
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3.4 Discussão 
 

A imunodeteção das proteínas MMP-2, VEGF e vWF foi alcançada com sucesso neste 

estudo, possuindo cada um deles um padrão de marcação particular, tendo-se assim cumprido 

um dos objetivos a que este estudo se propôs inicialmente. 

No que respeita à imunomarcação para MMP-2, os padrões de marcação obtidos foram 

sempre citoplasmáticos, tendo, em alguns casos, ocorrido também marcação membranar. 

Atualmente a localização das MMPs nas células ainda não está completamente definida nos 

TMFs (Akkoc et al., 2012). Akkoc et al., num trabalho de 2012, referem que as células 

neoplásicas apresentam normalmente um padrão de marcação citoplasmático e difuso, 

podendo também apresentar uma marcação semelhante as células tumorais no interior dos 

vasos linfáticos, fibroblastos do estroma, células inflamatórias e células endoteliais dos vasos 

sanguíneos da área envolvente do tumor. 

Neste estudo não foi encontrada qualquer correlação estatisticamente significativa entre a 

expressão de MMP-2 e os vários parâmetros clinicopatológicos e imunohistoquímicos 

avaliados. Apenas se pode referir que o valor obtido na análise estatística para avaliação de 

correlação entre as expressões de MMP-2 e de HER-2 foi próximo do valor de cut-off  de p < 

0,05 (p = 0,063 e &2 = 7,305), pelo que talvez a utilização de uma amostra maior tivesse 

permitido esclarecer este assunto (anexo 4).  

Sabe-se que as MMPs são responsáveis pela degradação das proteínas da MEC e desta forma 

importantes no processo de metastização tumoral (Figueira et al., 2009). Apesar disto, 

subsiste alguma controvérsia no que respeita aos níveis de expressão das MMPs nos tumores 

mamários da mulher, assim como da cadela e da gata (Akkoc et al., 2012). Existem estudos 

que descrevem uma correlação positiva entre a expressão de MMPs e a malignidade (Kawai 

et al., 2006; Figueira et al., 2009), enquanto outros autores não encontraram qualquer 

associação entre a expressão de MMPs, o prognóstico e classificação histológica dos tumores 

mamários (Papparella et al., 2002; Köhrmann et al., 2009). No estudo desenvolvido por 

Akkoc et al., em 2012, o primeiro trabalho em carcinoma túbulo-papilífero felino e MMP-2, é 

descrita uma relação estreita entre MMP-2 e os TMFs, com a indicação de que a quantificação 

das MMPs por zimografia pode fornecer informação valiosa para o prognóstico de TMFs, 

afirmando que elevadas atividades de MMPs estão fortemente relacionadas com a 

metastização (Akkoc et al., 2012). Contudo, a amostra estudada por Akkoc et al. era 

constituída por apenas 18 casos. Também está descrita a associação entre níveis altos de 

expressão de MMP-2 e a positividade para HER-2 nas células de estroma de tumores 

mamários (Tetu, Brisson, Lapointe & Bernard, 1998). O’charoenrat et al., em 1999, sugeriram 
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que a sobrexpressão de HER-2 pode ser responsável pela expressão ou ativação de MMPs 

numa fase inicial do tumor mamário, facilitando assim a progressão da doença e a 

metastização. Pensa-se que os níveis aumentados de MMPs se devam ao estímulo aumentado 

mediado pelo indutor extracelular das MMPs, que é sobre-regulado pelo HER-2 (Menashi et 

al., 2003). 

Relativamente à marcação para VEGF, as células marcadas apresentaram um padrão 

citoplasmático granular, tendo uma porção significativa dos tumores alvo de estudo exibido 

marcação em mais de 75% das células. Millanta et al., em 2002, referiram que a deteção de 

expressão de VEGF é pouco clara em tecido mamário normal. No tecido tumoral, o VEGF é 

normalmente expresso no citoplasma das células neoplásicas, ocasionalmente no estroma, e 

de forma pouco marcada nas células endoteliais. Algumas células tumorais apresentam um 

padrão de marcação granular (Millanta et al., 2002). 

No presente estudo foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa entre uma 

maior intensidade de marcação para o VEGF e um menor período de sobrevivência (p = 0,039 

e &2 = 8,372 - anexo 5) e entre uma menor expressão de VEGF e a classificação histológica 

de carcinoma tubular (p = 0,031 e &2 = 13,914 – anexo 6). Vários estudos retrospetivos em 

tumores mamários humanos indicam que a sobrexpressão de VEGF está inversamente 

relacionada com o tempo livre de doença, sobrevivência, ou ambos, e que níveis altos de 

VEGF podem permitir identificar subgrupos de pacientes com pior prognóstico (Gasparini, 

2000). Por outro lado, a DMV também está descrita como fator de prognóstico no tumor 

mamário humano (Gasparini et al., 1993; Obermair et al., 1995). No trabalho realizado por 

Millanta et al., em 2002, é descrita a relação inversa entre a expressão de VEGF e tempo de 

sobrevivência em TMFs. Este estudo demonstrou ainda a existência de uma correlação 

positiva entre a expressão de VEGF, a classificação histológica e o estadiamento tumoral, não 

tendo evidenciado qualquer relação estatisticamente significativa entre a expressão de VEGF 

e o status de HER-2. No entanto, está descrito que em fibroblastos NIH 3T3 transfectados 

para sobrexpressar HER-2, a produção de VEGF encontra-se aumentada e é bloqueada com a 

utilização de um anticorpo monoclonal anti-HER-2 (Petit et al., 1997). Este aumento de 

VEGF associado à sobrexpressão de HER-2 pode conduzir a uma angiogénese aumentada e 

diminuir a hipóxia tumoral (Linderholm et al., 2000). Contrariamente, um estudo realizado 

por Blackwell et al., em 2004, revelou que tumores com sobrexpressão de HER-2 

apresentavam baixa expressão de VEGF. Este facto pode ser explicado pela elevada 

angiogénese presente nos tumores com sobrexpressão de HER-2, que leva a menor hipóxia e 

consequentemente menor produção de VEGF (Blackwell et al., 2004). 
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Quanto à marcação para vWF e posterior avaliação da DMV, as células endoteliais vasculares 

apresentaram um padrão citoplasmático, permitindo assim a visualização dos microvasos. 

Foram 15 os tumores que apresentaram média superior a 2,2 microvasos por hot spot, tendo o 

caso de maior DMV correspondido a uma média de 15 microvasos por hot spot. A marcação 

dos microvasos com anticorpo anti-vWF é normalmente intensa em tecidos normais e 

neoplásicos, podendo também verificar-se em algumas células inflamatórias e no tecido 

conjuntivo, tornando a avaliação da DMV difícil (Millanta et al., 2002).  

No estudo aqui apresentado foi possível encontrar uma correlação direta entre a DMV e o 

período de sobrevivência (p = 0,000 e &2 = 55,339 - anexo 7). Esta relação direta é o oposto 

do que seria de esperar, pois a extensão da formação de novos vasos está correlacionada com 

a ocorrência de metástases no tumor mamário humano (Weidner, Semple, Welch & Folkman, 

1991). No estudo realizado por Millanta et al. em 2002, não foi encontrada qualquer 

correlação entre os parâmetros DMV e o prognóstico. As diferenças entre estudos podem 

resultar de vários fatores, como demonstrado pela ausência de um valor preditivo limite de 

hot spots vasculares em alguns estudos com tumores humanos (Fox et al., 1995). A hipótese 

sugerida para justificar a ausência de correlação entre DMV e prognóstico inclui a 

variabilidade intra ou inter observador, a seleção de áreas com maior intensidade de 

neovascularização e a heterogeneidade da distribuição vascular no tecido neoplásico, que 

pode exigir um número elevado de campos examinados para obter real poder estatístico (Fox 

et al., 1995; Weidner, 1998).  

Jong et al. em 1998, tentam justificar a ausência de correlação entre DMV e a expressão de 

VEGF, sugerindo que vários agonistas adicionais, recetores e inibidores que não o VEGF 

podem estar envolvidos na formação de novos vasos. Em especial, o papel dos recetores do 

VEGF (VEGFR-1 e VEGFR-2) tem sido investigado (Jong et al., 1998). A inexistência de 

uma correlação entre a DMV e expressão de VEGF sugere que o VEGF possa atuar como 

fator de crescimento autócrino direto para as células tumorais, via VEGFR-1, e que a 

angiogénese pode ser promovida por via parácrina, pelo qual o VEGF é produzido por 

fibroblastos e células tumorais que, de seguida, se liga às células endoteliais por via induzida 

pelos VEGFRs (Decaussin et al., 1999). 

Neste estudo não foi encontrada qualquer correlação estatisticamente significativa entre a 

DMV e o status de HER-2. Apesar disto, Blackwell et al., num estudo de 2004, referem uma 

correlação estatisticamente significativa positiva entre a amplificação do gene de HER-2 e a 

DMV. Esta angiogénese aumentada observada em tumores mamários com amplificação de 

HER-2 pode explicar, em parte, o porquê deste ser um fator prognóstico tão importante nos 

tumores mamários (Blackwell et al., 2004). Petit et al., em 1997, sugerem mesmo que nos 
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tumores mamários humanos, a expressão de HER-2 pode ser um importante indicador da 

velocidade de angiogénese.  

 

 

3.5 Conclusão 
 

É de extrema importância clarificar o papel de MMP-2, VEGF e DMV como indicadores de 

prognóstico e alvos de terapêutica dirigida em TMFs, tendo em conta o mau prognóstico que 

geralmente lhes está associado. 

O estudo aqui apresentado sugere que o marcador VEGF não só influencia negativamente o 

tempo de sobrevivência do paciente, como também se encontra relacionado com o tipo 

histológico do TMF. Os resultados obtidos relativos à DMV e a forma como este marcador 

afeta o tempo de sobrevivência são controversos. Desta forma, para a dissipar as dúvidas 

quanto às possíveis interpretações deste resultado será necessário aumentar a amostra, 

permitindo a obtenção resultados inequívocos. Tanto nestes como nos restantes marcadores e 

nos parâmetros clinicopatológicos e imunohistoquímicos avaliados, em que não foram 

estabelecidas correlações estatisticamente significativas, é essencial estabelecer o seu valor 

prognóstico, de maneira a que futuros pacientes possam beneficiar de estimativas mais fiáveis 

quanto à sua sobrevivência e, eventualmente, de uma terapêutica dirigida. 

Apesar dos resultados obtidos terem sido positivos, é importante que se continue a testar 

diferentes protocolos de IHQ, com os mesmos ou diferentes anticorpos, de forma a otimizar a 

técnica e possibilitar a reprodutibilidade de resultados, validando os critérios de avaliação. 
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Anexos 
 

 
Anexo 1 – Protocolo da técnica de IHQ para MMP-2 
 

1. Desparafinação até à água destilada 

• 15’ em banho de xilol 

• 5’ em novo banho de xilol 

• 5’ em banho de etanol a 100% 

• 5’ em banho de etanol a 95% 

• 5’ em banho de etanol a 70% 

• 5’ em banho de água destilada 

2. Recuperação antigénica 

• Tampão citrato de pH 6.0, na diluição de 1:10 (Novocastra Leica Epitope Retrieval 

Solution) 

•  2’30’’ - Panela de pressão  

3. Inibição da peroxidase endógena  

• 30’ em solução aquosa de peróxido de hidrogénio a 0,5% 

4. Lavagem em PBS  

• 2 X 5’ e marcação com caneta hidrofóbica 

5. Bloqueio de proteínas  

• 5’ em solução protein block do “kit” NovocastraTM NovolinkTM Max Polymer 

Detection System (Leica Biosystems, Wetzlar, Alemanha) 

6. Lavagem em PBS  

7. Incubação com o AC primário 

• Anticorpo primário anti-MMP-2 - clone MAB13431 (Millipore)  

• Diluição de 1:100  

• 16 horas (overnight) 

8. Lavagem em PBS  

9. Incubação com bloqueio pós-primário 

• 30’ com solução post primary block do “kit” NovocastraTM NovolinkTM Max Polymer 

Detection System (Leica Biosystems, Wetzlar, Alemanha) 

10. Lavagem em PBS  

11. Incubação com o polímero 

• 30’ com solução Novolink Polymer do “kit” NovocastraTM NovolinkTM Max Polymer 

Detection System (Leica Biosystems, Wetzlar, Alemanha) 
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12. Lavagem em PBS  

13. Incubação com diaminobenzidina 

• 8’ com Diaminobenzidine chromogen e respetivo substrato - DAB substrate buffer  

14. Lavagem água corrente  

15. Coloração com hematoxilina de Mayer 

16. Lavagem água corrente  

17. Desidratação  

• 5’ em banho de etanol a 70% 

• 5’ em banho de etanol a 95% 

• 5’ em banho de etanol a 100% 

• 5’ em banho de xilol 

• 5’ em banho de xilol 

18. Montagem 

• Entelan (Quick-D Mounting Medium, Klinipath, Duiven, Holanda) 

 
 
Anexo 2 – Protocolo da técnica de IHQ para VEGF 
 

1. Desparafinação até à água destilada 

• 15’ em banho de xilol 

• 5’ em novo banho de xilol 

• 5’ em banho de etanol a 100% 

• 5’ em banho de etanol a 95% 

• 5’ em banho de etanol a 70% 

• 5’ em banho de água destilada 

2. Recuperação antigénica 

• Tampão citrato de pH 6.0, na diluição de 1:10 (Novocastra Leica Epitope Retrieval 

Solution) 

•  15’ – Microondas – 600W  

3. Inibição da peroxidase endógena  

• 30’ em solução aquosa de peróxido de hidrogénio a 0,5% 

4. Lavagem em PBS  

• 2 X 5’ e marcação com caneta hidrofóbica 

5. Bloqueio de proteínas  

• 30’ em solução A (blocking solution) do “kit” LSAB Zymed Laboratories Inc. 

6. Incubação com o AC primário 
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• Anticorpo primário policlonal anti-VEGF - SC A20 (Santa Cruz Biotechnology) 

• Diluição de 1:400  

• 16 horas (overnight) 

7. Lavagem em PBS  

8. Incubação com anticorpo secundário 

• 60’ em solução B (broad spectrum second antibody) 

9. Lavagem em PBS  

10. Incubação com o HRP streptavidin 

• 30’ em solução C (HRP streptavidin) 

11. Lavagem em PBS  

12. Incubação com diaminobenzidina 

• 8’ com Diaminobenzidine chromogen e respetivo substrato - DAB substrate buffer  

13. Lavagem água corrente  

14. Coloração com hematoxilina de Mayer 

15. Lavagem água corrente  

16. Desidratação  

• 5’ em banho de etanol a 70% 

• 5’ em banho de etanol a 95% 

• 5’ em banho de etanol a 100% 

• 5’ em banho de xilol 

• 5’ em banho de xilol 

17. Montagem 

• Entelan (Quick-D Mounting Medium, Klinipath, Duiven, Holanda) 

 
 
Anexo 3 – Protocolo da técnica de IHQ para vWF 
 

1. Desparafinação até à água destilada 

• 15’ em banho de xilol 

• 5’ em novo banho de xilol 

• 5’ em banho de etanol a 100% 

• 5’ em banho de etanol a 95% 

• 5’ em banho de etanol a 70% 

• 5’ em banho de água destilada 

2. Recuperação antigénica 

• Proteinase K (Invitrogen) 
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• 6’ 

3. Inibição da peroxidase endógena  

• 30’ em solução aquosa de peróxido de hidrogénio a 0,5% 

4. Lavagem em PBS  

• 2 X 5’ e marcação com caneta hidrofóbica 

5. Bloqueio de proteínas  

• 30’ em solução A (blocking solution) do “kit” LSAB Zymed Laboratories Inc. 

6. Incubação com o AC primário 

• Anticorpo primário policlonal anti-vWF – A0082 

• Diluição de 1:200  

• 45 minutos 

7. Lavagem em PBS  

8. Incubação com anticorpo secundário 

• 60’ em solução B (broad spectrum second antibody) 

9. Lavagem em PBS  

10. Incubação com o HRP streptavidin 

• 30’ em solução C (HRP streptavidin) 

11. Lavagem em PBS  

12. Incubação com diaminobenzidina 

• 8’ com Diaminobenzidine chromogen e respetivo substrato - DAB substrate buffer  

13. Lavagem água corrente  

14. Coloração com hematoxilina de Mayer 

15. Lavagem água corrente  

16. Desidratação  

• 5’ em banho de etanol a 70% 

• 5’ em banho de etanol a 95% 

• 5’ em banho de etanol a 100% 

• 5’ em banho de xilol 

• 5’ em banho de xilol 

17. Montagem 

• Entelan (Quick-D Mounting Medium, Klinipath, Duiven, Holanda) 
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Anexo 4 – Teste Kruskal Wallis. Correlação entre o status de HER-2 e % de células marcadas para 
MMP-2 

 
Ranks 

 HER-2 N Mean Rank 

ihcmmp2m 

0 8 9,38 

1 9 18,67 

2 7 14,79 

3 5 17,70 

Total 29  

 

 
Test Statisticsa,b 

 ihcmmp2m 

Chi-Square 7,305 

df 3 

Asymp. Sig. ,063 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: her2 

 
 
Anexo 5 – Teste de Kaplan Meier. Correlação entre a intensidade da marcação para VEGF e o tempo 

de sobrevivência 
 

Overall Comparisons 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 8,372 3 ,039 

Test of equality of survival distributions for the different levels of ihcvegfi. 
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Anexo 6 – Teste Kruskal Wallis. Correlação entre carcinoma tubular e menor % de células marcadas 
para VEGF 

 
Ranks 

 classhistcode N Mean Rank 

ihcvegfm 

1 10 17,00 

2 9 15,28 

3 4 6,38 

4 3 17,00 

5 1 17,00 

6 1 17,00 

7 1 17,00 

Total 29  

 

 
Test Statisticsa,b 

 ihcvegfm 

Chi-Square 13,914 

df 6 

Asymp. Sig. ,031 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: classhistcode 

 
 
Anexo 7 – Teste de Kaplan Meier. Correlação entre a intensidade da marcação para vWF e o tempo 

de sobrevivência 
 

 

 

Overall Comparisons 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 55,339 16 ,000 

Test of equality of survival distributions for the different levels of ihcvwfm. 


