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RESUMO 
 

Os tumores mamários espontâneos são as neoplasias mais frequentes na cadela, 

possuindo uma elevada heterogeneidade biológica e histomorfológica. 

Aproximadamente metade de todos os tumores mamários em cães são malignos, 

apresentando um elevado potencial de metastização para nódulos linfáticos ou outros 

órgãos, como, por exemplo, o pulmão.  

 A transformação maligna está associada a uma glicosilação anormal, o que 

resulta na síntese e expressão alterada de determinantes de carbohidratos. 

 Grande parte da investigação em humanos sobre cancro da mama é efectuada em 

linhas celulares estabelecidas de carcinoma da mama, como modelos in vitro, uma vez 

que têm a capacidade de proliferar indefinidamente. Contudo, tendo em conta que a 

interacção entre o tumor e o organismo deve ser considerada, subsiste a necessidade de 

confirmação dos resultados em modelos animais. 

 De forma a aprofundar o conhecimento da biologia dos tumores da mama de 

cadela, foram estabelecidos dois modelos experimentais, um in vitro e outro in vivo.

Na primeira parte do trabalho, foram estabelecidas três linhas celulares de 

tumores mamários caninos – um adenoma e dois carcinomas complexos – partindo de 

fragmentos de tumores colhidos, no acto da cirurgia. Observou-se a presença de células 

do tipo epitelial e mioepitelial, após imunomarcação in vitro para os filamentos 

intermediários. Após a heterotransplantação destas linhas celulares em ratinhos nude, 

verificou-se que elas não eram tumorigénicas. 

 Numa segunda parte do trabalho, foi feita a caracterização in vitro e in vivo de 

uma linha celular previamente estabelecida, derivada de um carcinoma ductal 

infiltrativo de mama de cadela. As células aderem ao fundo do frasco como uma fina 

monocamada, possuem um tempo de duplicação de 32,6±1,4 horas e, quando crescem 

em agar, formam um agregado único e volumoso. Os ensaios de mobilidade celular 

mostraram que estas células conservam a sua arquitectura tipo célula epitelial e têm a 

capacidade de se mover entre as duas margens de uma lesão artificial de forma 

compacta e unidireccional. Estas células apresentam imunoreactividade para a             

E-caderina e um índice de proliferação elevado. Um painel de anticorpos para os 

filamentos intermediários foi usado para determinar a origem da linha celular, 

observando-se uma intensa imunoreactividade para a citoqueratina AE1/AE3, 
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característica das células epiteliais. A CK14 é expressa em 25-50% das células e a 

vimentina também apresenta um elevado nível de expressão, que se encontra descrito 

como normal em células em cultura. Estas células têm também imunomarcação para os 

carbohidratos sLex, Lex e Lea, podendo esta expressão aberrante ter um papel 

fundamental nos mecanismos de metastização à distância, facilitando a interacção 

positiva com o órgão alvo e mostrar-se relevante como marcador tumoral de 

prognóstico.  

 Ensaios in vivo demonstraram que estas células cresciam quando inoculadas 

subcutaneamente no panículo da glândula mamária de ratinhos nude fêmeas. As massas 

tumorais eram histologicamente idênticas às lesões tumorais da mama de onde 

derivavam e, quando os tumores heterotransplantados foram colocados em cultura, a 

expressão dos filamentos intermediários e dos carbohidratos não se alteraram. De forma 

a identificar os tecidos metastáticos alvo, foi feita a injecção endovenosa na veia caudal 

dos ratinhos, observando-se metastização para os nódulos linfáticos, pulmão, coração, 

baço, rim e fígado. A tumorigenicidade e metastização observada nos ratinhos nude,

bem como a mobilidade da linha celular in vitro, propõem um fenótipo agressivo para 

estas células. 

De uma forma geral, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que os 

tumores mamários caninos constituem um excelente modelo para o estudo do cancro da 

mama humano. 

 


