
 

 

 

 

RESUMO 
 

 

As caderinas são moléculas de adesão celular dependentes de cálcio, com importantes funções 

na formação e manutenção da arquitectura tecidular normal. A caderina placentária (caderina P) e a 

caderina epitelial (caderina E) são caderinas clássicas, expressas pelas células mioepiteliais e epiteliais 

da glândula mamária humana, respectivamente. Alterações das suas expressões têm sido observadas e 

implicadas na carcinogénese mamária humana. 

Os tumores mamários de felídeos são considerados um bom modelo animal para o estudo da 

carcinogénese mamária humana. Desta forma, a investigação de marcadores moleculares na glândula 

mamária felina, nomeadamente as caderinas, poderá ser vantajosa no estudo e compreensão da 

carcinogénese mamária da mulher. 

Com o objectivo de estudar a expressão da caderina P e da caderina E na glândula mamária 

felina normal e em lesões mamárias, avaliou-se a sua imunoexpressão através da técnica de 

imunohistoquímica de processamento automatizado em 61 amostras de tecido mamário felino, que 

incluíam glândula mamária normal (n=4), hiperplasia mamária (n=12), tumor mamário benigno (n=6) e 

tumor mamário maligno (n=39).  

No presente trabalho, a imunoexpressão da caderina P na glândula mamária normal, em 

hiperplasias e em tumores benignos encontrava-se restrita às células mioepiteliais. Relativamente aos 

tumores malignos, observou-se imunoexpressão aberrante da caderina P em células epiteliais em 64,1% 

(n=25) dos casos, com distribuição celular membranar e/ou citoplasmática. Desta forma, a 

imunoexpressão da caderina P em lesões mamárias de felídeos não foi exclusiva das células 

mioepiteliais. 

Foi possível determinar uma correlação estastisticamente significativa entre a imunoexpressão 

da caderina P e o tipo de lesão mamária (p=0,0001), a presença de infiltrado inflamatório (p=0,0226), a 

presença de necrose (p<0,0001) e o padrão de crescimento (p<0,0001). Nos tumores mamários 

malignos foi observada uma correlação estatisticamente significativa entre a imunoexpressão da 

caderina P e o grau histológico (p=0,0132). 

Relativamente à caderina E não foi possível estabelecer qualquer correlação entre a 

imunoexpressão desta molécula, quer em termos de percentagem de células marcadas quer em termos 

de padrão de marcação, e as variáveis em estudo.  

A expressão epitelial aberrante da caderina P parece estar relacionada com a malignidade 

tumoral. No entanto, e de forma a confirmar os resultados da presente investigação, seriam necessários 

estudos adicionais com uma maior casuística e estudos de acompanhamento clínico. 
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ABSTRACT 
 

 

Cadherins are calcium-dependent cellular adhesion molecules, with important functions in the 

formation and maintenance of normal tissue architecture. Placental cadherin (P-cadherin) and epitelial 

cadherin (E-cadherin) are classical cadherins, expressed by myoepithelial and epithelial cells of the 

human mammary gland, respectively. Changes to their expression have been observed and implicated in 

human breast carcinogenesis.  

Feline mammary tumours are considered a good animal model for the study of human mammary 

carcinogenesis. Thus, the investigation of molecular markers in the feline mammary gland, namely the 

cadherins, may be useful in the understanding of the women mammary carcinogenesis.  

In order to study P-cadherin and E-cadherin expression in normal feline mammary gland and in 

mammary lesions, an automated immunohistochemistry system was used in 61 samples of normal (n=4), 

hyperplastic (n=12), benign (n=6) and malignant (n=39) feline mammary tissues.  

In the present work, we concluded that in normal mammary gland, in mammary hyperplasia and 

in benign tumours, P-cadherin immunolabelling was restricted to myoepithelial cells. As far as malignant 

tumours were concerned, there was an aberrant epithelial P-cadherin immunoexpression in 64,1% (n=25) 

of the cases, with a membranar and/or cytoplasmic pattern of cellular distribution. Therefore, P-cadherin 

expression in feline mammary lesions was not exclusive of myoepithelial cells. 

It was possible to determine a significant statistical correlation between P-cadherin expression 

intensity and feline mammary lesions (p=0,0001), presence of inflammatory infiltrate (p=0,0226), 

presence of necrosis (p<0,0001) and growth pattern (p<0,0001). Malignant mammary tumours showed a 

statistical correlation between P-cadherin immunoexpression intensity and histological grade (p=0,0132). 

In contrast, it was not possible to correlate E-cadherin expression (intensity and pattern of 

staining) with any of the variables studied.  

Aberrant epithelial P-cadherin expression seems to be correlated with tumour malignancy. 

However, and to confirm the results of the present investigation, further studies with a larger sample 

number, as well as a better clinical support would be required.  
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