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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. 
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ABSTRACT 
 

Spontaneous mammary tumors are the most common neoplasia in the female 

dog and have a high biological and histomorphological heterogeneity. Approximately 

one-half of all mammary tumors in dogs are malignant and have a great potential to 

metastasize to the regional lymph nodes or other organs such as the lungs. 

 Malignant transformation is associated with abnormal glycosylation, resulting in 

the synthesis and expression of altered carbohydrates determinants.  

 In humans, the majority of breast cancer research is conducted using established 

breast cancer cell lines as in vitro models because they have the ability to proliferate 

indefinitely. However, the interaction between the tumor and the host organism must be 

taken into consideration, so the results need to be confirmed using animal models. 

 In order to have an in depth view of the biology of canine mammary tumors, two 

experimental models, one in vitro and another in vivo, were established. 

 In the first part of this work, three canine mammary carcinoma cell lines were 

established - one complex adenoma and two complex carcinomas - using fragments of 

tumors excised during a surgical procedure performed on a female dog. After the in 

vitro immunostaining for intermediate filaments, the presence of epithelial and 

mioepithelial cells was determined. When these cell lines were heterotlansplanted in 

nude mice it was noted that they were not tumorigenic.  

 In the second part of the work an in vitro and in vivo characterization of a 

previously established cell line was made, derived from a canine mammary ductular 

carcinoma. These cells adhered to the bottom of the flask as a compact thin monolayer, 

had a doubling time of 32,6±1,4 hours and when they were grown in agar they formed a 

unique large aggregate. Cell motility assay showed that these cells conserved an 

epithelial-like architecture and had the ability to move between the edges of an artificial 

wound in a compact front of migration, with the cells moving unidirectionally. These 

cells had immunoreactivity for E-cadherin and showed a high proliferative index. A 

panel of antibodies for intermediate filaments was used to evaluate the origin of the cell 

line and it showed intense immunoreactivity for AE1/AE3 keratin which is a 

characteristic feature of epithelial cells. CK14 was expressed in 25-50% of the cells and 

vimentin also showed a high level of expression, which can be normal in culture tissues. 

These cells also immunostained for the carbohydrates sLex, Lex and Lea, and this 



Abstract 

11

aberrant expression may also play a fundamental role in the molecular mechanisms of 

metastization to distant organs, facilitate positive interactions within the target organ 

and could be useful as a prognostic tumour marker. 

 In vivo assays showed that these cells grew when inoculated subcutaneously in 

the mammary fat pad of female nude mice. Tumour masses were histologically identical 

to the mammary tumour lesions they derived from, and when heterotransplanted 

tumours were cultured, the expression of intermediate filaments and carbohydrates was 

not altered. To look for metastatic target tissues we performed an intravenous injection 

in the tail vein of the mice. These cells metastasized to lymph nodes, lungs, heart, 

spleen, kidney and liver. The tumorigenicity and metastization observed in nude mice, 

as well as the motility of this cell line in vitro are suggestive of an aggressive phenotype 

for these cells. 

 On the whole, the results obtained from this work suggest that canine mammary 

tumours are good models for the study of human breast cancer. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL 

 
1.1. Tumores mamários caninos 
 

A glândula mamária é uma glândula cutânea modificada, presente em todas as 

espécies da classe Mammalia. O seu desenvolvimento pós-natal é apenas significativo 

nas fêmeas, atingindo a sua máxima diferenciação, durante o período de gestação e 

lactação. A secreção de leite atribui a esta glândula uma importante função nutritiva, 

essencial para o crescimento dos recém-nascidos (Hellmén 1996). 

 Na espécie canina, a glândula mamária está situada na superfície ventral, 

estendendo-se desde a região torácica até à região inguinal, sendo constituída, 

normalmente, por 5 unidades glandulares dispostas de cada um dos lados da linha média 

(Schummer 1981). 

 

A glândula mamária é, frequentemente, sede de tumores mamários espontâneos, 

sendo a espécie canina aquela que apresenta uma maior taxa de incidência entre os 

mamíferos (Schneider 1970, Misdorp 2002). Devido aos parcos registos relativos à 

espécie, raça, género e idade desta população animal, é difícil obter os valores de 

incidência dos diferentes tipos de tumores (Mitchell 1974, Taylor 1976). Apesar disso, é 

possível determinar a frequência de tumores por espécie, em termos relativos. Quando 

temos em conta os dois sexos, a neoplasia da glândula mamária constitui a segunda 

neoplasia mais comum nos canídeos (25-50%), seguida dos tumores da pele (Moulton 

1990). No sexo feminino, os tumores espontâneos da glândula mamária são os mais 

frequentes (Moulton 1990, Sorenmo 2003). Relativamente à proporção de tumores 

mamários benignos e malignos, os estudos realizados têm apresentado resultados pouco 

concordantes o que se poderá dever à falta de uniformidade existente nos critérios de 

classificação destas neoplasias ou às diferentes amostragens usadas. Contudo, pensa-se 

que a proporção de tumores benignos possa situar-se em torno dos 50% (Moulton 1990, 

Sorenmo 2003). 

 Os tumores mamários podem surgir em qualquer um dos 5 pares de glândulas, 

mas é o par inguinal aquele que desenvolve neoplasias benignas e malignas com maior 

frequência (60%) (Taylor 1976, Moulton 1990, Hellmén 1996). Uma vez que este é o 

par mais volumoso, pensa-se que a distribuição destes tumores possa estar relacionada 
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com o tamanho das glândulas (Mitchell 1974, Taylor 1976, Sorenmo 2003). Tumores 

múltiplos, na sua maior parte de tipos histológicos diferentes, são achados frequentes 

nos canídeos (Misdorp 2002, Sorenmo 2003). 

 As raças mais atingidas são o Poodle, o Fox e Boston terrier e o Cocker spaniel 

enquanto que o Chihuahua e o Boxer apresentam menores riscos de desenvolverem 

tumores da glândula mamária (Mitchell 1974, Kurzman 1986). Foi também observado 

que, na raça Pastor alemão, as neoplasias mamárias têm um comportamento mais 

agressivo do que em outras raças (Harvey 1977, Kurzman 1986). 

 

Os critérios de classificação de tumores mamários caninos utilizados pelos 

patologistas veterinários não são unânimes (Moulton 1990). A heterogeneidade 

histológica, morfológica e biológica observada nestes tumores dificulta a elaboração de 

uma classificação reprodutível e universalmente aceite. Este facto impedia a 

comparação dos resultados obtidos por diferentes investigadores. A Organização 

Mundial de Saúde, numa tentativa de ultrapassar este obstáculo, criou uma classificação 

de tumores mamários de animais domésticos baseada em aspectos morfológicos 

descritivos e na experiência acumulada, através da classificação histológica dos tumores 

mamários humanos. Contudo, a classificação da OMS de 1974 baseava-se, apenas, em 

aspectos morfológicos descritivos, sendo julgada por Moulton como “desnecessária e 

complexa” (Moulton 1990). Foram, então, propostas novas classificações (Monlux 

1977, Sobin 1981, Gilbertson 1983, Hellmén 1988, Nerurkar 1989, Moulton 1990) que 

incluíam critérios como a histogénese, comportamento biológico, aspectos histológicos, 

origem lobular ou ductal e modo de crescimento dos tumores, bem como a comparação 

com os tumores mamários da mulher. 

 Actualmente, a classificação mais utilizada é a proposta por Misdorp (1999), 

publicada pela Organização Mundial de Saúde (Tabela 1). Esta, para além dos aspectos 

morfológicos descritivos usados na classificação da OMS de 1974, baseia-se também 

em estudo de sobrevida, permitindo adicionar-lhe valor prognóstico. 
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TUMORES MAMÁRIOS DE CANÍDEOS
TUMORES MALIGNOS TUMORES BENIGNOS HIPERPLASIAS/ 

DISPLASIAS MAMÁRIAS

Carcinoma in situ não infiltrativo  

Carcinoma complexo 

Carcinoma simples 

 - Carcinoma tubulopapilar 
 - Carcinoma sólido 
 - Carcinoma anaplásico 

Carcinoma de tipo especial 

 - Carcinoma de células fusiformes 
 - Carcinoma de células escamosas 
 - Carcinoma mucinoso 
 - Carcinoma rico em lípidos 

Sarcoma 

 - Fibrossarcoma 
 - Osteossarcoma 
 - Outros sarcomas 

Carcinossarcoma 

Carcinoma ou sarcoma em tumor 
benigno  
 

Adenoma 

 - Adenoma simples 
 - Adenoma complexo 
 - Adenoma basalóide 

 

Fibroadenoma 

 -Fibroadenoma de baixa celuridade 
 -Fibroadenoma de alta celuridade 

 

Tumor misto benigno 

 

Papiloma ductal 

Hiperplasia ductal 

Hiperplasia lobular 

 - Hiperplasia epitelial 
 - Adenose 

Quistos 

Ectasia ductal 

Fibrose focal (fibrosclerose) 

Ginecomastia  

 

Tabela 1 - Classificação histológica dos tumores de mama do cão (Misdorp 1999). 

 

O conhecimento dos factores morfológicos e histopatológicos susceptíveis de 

influenciarem o prognóstico revela-se crucial na classificação dos tumores mamários 

caninos (Harvey 1977, Gilbertson 1983, Kurzman 1986). Foram efectuados vários 

estudos com a finalidade de definir estes factores. As características morfo-histológicas 

que se associaram significativamente ao prognóstico foram o tipo histológico (Bostock 

1975, Misdorp 1976, Hellmén 1993b, Yamagani 1996, Pérez Alenza 2000), o modo de 

crescimento (Misdorp 1976), o tamanho do tumor (Bostock 1975, Misdorp 1976, Pérez 

Alenza 1997), o estadio clínico (Misdorp 1976, Gilbertson 1983, Yamagani 1996), o 

grau histológico (Hellmén 1993b, Pérez Alenza 1997), o envolvimento dos gânglios 

linfáticos (Misdorp 1976, Hellmén 1993b, Pérez Alenza 1997), a ploidia (Hellmén 

1993b), a taxa de células em  fase S (Hellmén 1993b, Pérez Alenza 2000) e a idade na 

altura da cirurgia (Hellmén 1993b). De forma a uniformizar os critérios de estudo para a 

avaliação do valor prognóstico, muitos patologistas veterinários adoptaram o sistema de 

estadiamento clínico TNM para os tumores dos animais domésticos, da OMS (1980), 

que se baseia em três critérios: tamanho do tumor primário (T), presença ou ausência de 

metástases nos gânglios linfáticos regionais (N) e presença ou ausência de metástases à 

distância (M) (Owen 1989). Neste sistema TNM, os tumores são classificados em 
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quatro estadios histológicos: Estadio histológico 0 - Proliferação maligna que não 

ultrapassa os limites do ducto mamário (carcinoma in situ); Estadio histológico 1 - 

Proliferação maligna, que ultrapassa os limites do ducto mamário, alcançando o estroma 

circundante (carcinoma invasivo) mas sem invasão linfática e vascular identificável; 

Estadio histológico 2 - Carcinoma invasivo com invasão vascular ou linfática e/ou 

mestástases nos gânglios linfáticos regionais; Estadio histológico 3 - Evidência de 

metástases à distância (Kurzman 1986). 

Os tumores mamários espontâneos dos canídeos apresentam várias 

características epidemiológicas, clínicas e biológicas semelhantes aos da espécie 

humana (Owen 1979). Entre estas, destacam-se a idade de incidência (Schneider 1969, 

Moulton 1990, Hamilton1977), os aspectos morfológicos (Moulton 1990), o efeito 

protector da ovariectomia (Schneider 1969, Strandberg 1974, Hamilton 1977, Sorenmo 

2000), a presença de receptores de estrogénios e progesterona (Schneider 1969, 

Hamilton 1977, MacEwen 1982, Thomas 1984, Rutterman 1988, Geraldes 2000, 

Sorenmo 2003), os órgãos alvo de metástases (Hamilton 1977), a evolução clínica das 

neoplasias (Schneider 1969, Hamilton 1977, Moulton 1990) e a frequência (Moulton 

1990) . 

 Embora as neoplasias mamárias caninas constituam modelos potencialmente 

adequados ao estudo comparativo da carcinogénese mamária humana, (Strandberg 

1974, Misdorp 1976, Gilbertson 1983, Cotchin 1984) é necessário insistir do ponto de 

vista investigacional, na possível correspondência dos aspectos histológicos com a 

sobrevida, prognóstico, epidemiologia e biologia molecular. 

 Quando as incidências em canídeos e humanos são ajustadas para a mesma faixa 

etária, a incidência dos tumores mamários espontâneos na cadela é três vezes superior à 

observada na mulher e 16 vezes superior no cão, relativamente ao homem (Schneider 

1970). Estes tumores são raros nos machos, tal como se observa na espécie humana, 

mas, quando surgem, são normalmente malignos (Moulton 1990, Schneider 1970) e 

estão relacionados com alterações hormonais, tais como tumores testiculares de células 

de Sertoli secretores de estrogéneos. Esta neoplasia afecta habitualmente indivíduos 

mais velhos, ocorre raramente antes dos 5 anos, e o risco aumenta a partir dos 6 anos, 

sendo máximo entre os 8 e 11 anos (Schneider 1970, Mitchell 1974, Moulton 1990). De 

acordo com a tabela de conversão de Lebeau, verifica-se que em relação às neoplasias 

humanas, ocorrem em faixas etárias correspondentes, existindo um aumento do risco a 
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partir dos 40 anos e máxima incidência entre os 50 e os 58 anos (Schneider 1970, 

Taylor 1976, Moulton 1990). 

 No que aos tumores malignos diz respeito, os carcinomas mais frequentes na 

mulher e na cadela são, respectivamente, os carcinomas ductais infiltrativos e as 

neoplasias descritas, genericamente, como adenocarcinomas (Strandberg 1974). 

Finalmente, quando se considera a frequência de outras lesões neoplásicas malignas da 

mama, como, por exemplo, os sarcomas, verifica-se que estes são igualmente raros nas 

duas espécies (Standberg 1974, Brodey 1983). 

 Existem, contudo, diferenças entre os tumores mamários do homem e do cão. 

Uma das mais importantes diz respeito à frequência dos tumores mamários complexos 

ou mistos, raros nos humanos, mas os mais frequentes nos canídeos (aproximadamente 

50% dos tumores benignos) (Strandberg 1974, Brodey 1983, Hellmén 2005). Estes 

caracterizam-se pela proliferação de células epiteliais e mioepiteliais e pela presença 

adicional de elementos mesenquimatosos como cartilagem e osso (Gärtner 1999, 

Destexhe 1993, Moulton 1990). 

 

Os tumores mamários caninos são conhecidos pela sua complexidade estrutural 

e pela controvérsia existente relativamente à sua histogénese. O possível papel das 

células basais epiteliais/mioepiteliais ou células stem multipotentes na histogénese dos 

tumores complexos, mistos e carcinomas da mama permanece uma hipótese intrigante. 

Esta questão tem sido igualmente abordada no estudo do adenoma pleomórfico humano 

da glândula salivar, dadas as semelhanças estruturais com os tumores das cadelas 

(Misdorp 2002).  

 Existem quatro linhas de pensamento acerca da histogénese dos tumores mistos, 

que diferem quanto à célula em que a neoplasia se origina: (1) origem em células stem 

(Hellmén 1993a, Hellmén 1992) (2) metaplasia de células mioepiteliais (Espinosa de los 

Monteros 2002, Destexhe 1993) (3) metaplasia de células epiteliais (Monlux 1977) e (4) 

metaplasia do tecido conjuntivo (Vos 1993). 

 A aplicação de técnicas de imunohistoquímica para os filamentos intermediários 

(queratinas, vimentina, desmina, etc.) e microfilamentos (actina), o estabelecimento de 

linhas celulares e experiências de transplantação têm desempenhado um papel crucial na 

determinação da origem histogénica destes tumores (Misdorp 1999). 
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O uso de anticorpos específicos para proteínas do citoesqueleto das várias 

células que constituem a glândula mamária torna possível o estudo da histogénese dos 

tumores mamários caninos. 

 As queratinas, proteínas que constituem as subunidades dos filamentos 

intermédios que integram o citoesqueleto das células epiteliais da maioria dos 

mamíferos, são um dos principais marcadores das células epiteliais da glândula mamária 

(Gown 1988, Heatley 1995). Os anticorpos monoclonais que reconhecem 

especificamente algumas queratinas permitiram caracterizar os vários epitélios quanto à 

sua composição. Nos canídeos, demonstrou-se a expressão das queratinas 5, 7 (Vos 

1993), 8, 18 e 19 (Vos 1993, Destexhe 1993), nas células dos alvélolos mamários, 

enquanto que, nas células epiteliais ductais, foi observada adicionalmente a expressão 

das queratinas 4 e 10 (Vos 1993).  

 As células mioepiteliais da glândula mamária normal, também, expressam 

queratinas, mas em menor quantidade que as células epiteliais (Russo 1988), como por 

exemplo as queratinas 4, 14, 17 (Vos 1993) e 19 (Destexhe 1993). Estas células 

possuem, do mesmo modo, no seu citoplasma, filamentos de vimentina e de desmina, 

mas caracterizam-se, principalmente, por possuírem microfilamentos de actina e 

miosina (Russo 1988).  

 A vimentina é normalmente expressa nas células mesenquimatosas e neoplasias 

de origem mesenquimatosa (Azumi 1987), para além das células mioepiteliais. 

Contudo, já foi também observada a sua coexpressão em alguns tumores epiteliais, 

tendo sido sugerida como explicação para este facto, a regressão para um tipo celular 

mais primitivo ou embrionário (Raymond 1989b, Heatley 1993). 

 A proteína p63, um homólogo da p53 recentemente caracterizado, tem marcação 

nuclear específica no mioepitélio, podendo igualmente funcionar como um marcador 

sensível e altamente específico para as células basais ou mioepiteliais (Gama 2003). 
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1.2. Cultura de células 
 

As culturas de tecidos nasceram, no início do século XX, pela mão de Ross 

Granville Harrison (1907), que cultivou tecido neuronal de sapo in vitro, tendo 

espoletado uma intensa controvérsia no panorama neurobiológico, ao defender que cada 

fibra nervosa seria produto de uma única célula, e não da fusão de muitas. Também 

Alexis Carrel (1912) colocou, em cultura, células de coração de galinha, demonstrando 

que estas podiam crescer por longos períodos em cultura, sob condições de assépsia, 

desde que providas de fonte nutritiva. 

 Já em 1870, Sidney Ringer tinha desenvolvido soluções salinas para manter em 

cultura corações isolados de animais e, em 1885, William Roux tinha mantido vivas 

células embrionárias de pinto, durante alguns dias, numa solução salina morna, dando 

inconscientemente, os primeiros passos no desenvolvimento desta técnica. 

 Foi em 1923 que Thomas Strangeways e Honor Fell estabeleceram o primeiro 

laboratório de cultura celular na Universidade de Cambridge, para estudos de biologia 

celular em osso e doenças associadas, e também para estudos de Radiobiologia com 

células cancerígenas.  

 Mais tarde, Earle (1943), usando tecidos de roedores, isola uma única célula da 

linhagem das células L e mostra que elas formam clones de células em cultura de 

tecidos. 

 Apesar dos grandes avanços registados na produção de linhagens celulares a 

partir de células isoladas, aderentes à superfície de placas de cultura, e não feitas a partir 

de fragmentos de tecidos colocados em coágulos de plasma, as células eram cultivadas 

em meios mal definidos (combinação de soro e extractos embrionários). 

 Em 1952, as células passaram a ser cultivadas, num meio, contendo plasma de 

galinha, extracto de embrião bovino e soro de cordão umbilical. Contudo, o meio era 

complexo e os seus componentes básicos em grande parte desconhecidos, o que tornava 

impossível analisar as necessidades específicas para o crescimento de células animais. 

 Foi Harry Eagle que, em 1959, realizou uma análise sistemática dos nutrientes 

necessários ao crescimento de células humanas e de outros mamíferos em cultura. 

Estudou o crescimento de duas linhagens de células (células HeLa e células L) e 

cultivou-as, num meio, contendo mistura de sais, carbohidratos, aminoácidos e 

vitaminas, suplementado com soro de proteínas. Através de diversas combinações entre 
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os vários nutrientes, Eagle determinou quais os necessários para o crescimento celular: 

sais, glicose, treze aminoácidos, vitaminas, juntamente com soro de proteínas. 

Actualmente ainda é usado o meio desenvolvido por Eagle como meio básico para 

cultura de células animais. A sua utilização permitiu cultivar uma grande variedade de 

células sob condições experimentais bem definidas. 

 Os primeiros estudos com a linhagem de células HeLa, células derivadas de um 

carcinoma cervical humano, foram feitos por Gey (1952) e demonstraram que os 

tumores humanos podiam originar uma linhagem contínua de células. 

 Nos estudos de Hayflick e Moorhead (1961) com células normais, estes 

demonstraram que os fibroblastos humanos morrem, após um número finito de divisões 

em cultura. Os estudos com tecidos humanos foram então muito encorajados. 

 Em 1986, Martin e Evans isolam e cultivam células embrionárias estaminais 

totipotenciais do rato, tendo sido seguidos recentemente por Thomson e Gearhart (1998) 

que isolaram células embrionárias da espécie humana. 

 Até aos dias de hoje, numerosos estudos têm sido levados a cabo, recorrendo a 

culturas de células, tendo, desde 1953, alguns trabalhos sido condecorados com o 

prémio Nobel, destacando-se os estudos com vírus cancerígenos (1975), anticorpos 

monoclonais (1984), factores de crescimento (1986), oncogenes e RNA de interferência 

(2006).  

 

As culturas de células apresentam-se, deste modo, como um conjunto de técnicas 

que permitem cultivar ou manter células isoladas fora do organismo onde habitualmente 

se encontram, preservando as suas características originais. Podem fazer-se culturas a 

partir de tecidos humanos (obtidos através de cirurgias, biopsias e autópsias, ou 

retiradas de fetos ou placentas), animais (recolhidos em matadouros ou animais de 

laboratório) ou vegetais, sendo mantidas as características que possuem no tecido e 

organismo de onde provêm. 

 

Existem três métodos principais para se iniciar uma cultura de tecidos (Freshney 

1983) (Fig. 1): 

1- Cultura de órgãos, que implica manter a arquitectura tridimensional 

característica do tecido in vivo em parte ou na sua totalidade. 

2- Cultura de células primárias, em que um fragmento de tecido retirado 

directamente de um organismo, com ou sem passo inicial de fraccionamento das 
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células, é colocado na interface vidro (ou plástico) /líquido e onde, depois de 

ocorrer a adesão, a migração é promovida no plano do substrato sólido. 

Normalmente, apenas, sobrevivem por um período de tempo limitado. 

3- Cultura de células que implica a desagregação (mecânica ou enzimática) do 

tecido original, em que as células são cultivadas numa camada aderente, num 

substrato sólido ou em suspensão em meio de cultura.  

 

Fig. 1 – Tipos de cultura de tecidos (adaptado de Freshney 1983). 

 

A obtenção de culturas primárias, derivadas directamente de tecidos ou órgãos, 

exige alguns cuidados. O material deve ser obtido em condições de assépsia, levado ao 

laboratório rapidamente, e imerso em meio de cultura, para manutenção da viabilidade 

celular. No laboratório, o primeiro passo consiste em romper a matriz extracelular e as 

junções intercelulares que mantêm as células unidas. Este pode realizar-se, através de 

dissociação mecânica, enzimas proteolíticas (tripsina e colagenase) ou outros agentes 

(ácido etilenodiaminotetracético, EDTA) do tecido original. As células grandes são 

separadas das células de menores dimensões e as células densas das células não densas, 

por centrifugação fraccionada (Freshney 1983). 
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Numa cultura secundária, utilizam-se células retiradas de uma cultura primária, 

que podem ser repetidamente subcultivadas in vitro, durante semanas ou meses. 

Contudo, estas células têm um número limite de divisões, que varia conforme a espécie, 

tipo celular e condições da cultura. Atingido esse limite, acabam por entrar em 

senescência replicativa ou apoptose (morte celular programada). A senescência 

replicativa (Ben-Porath 2004) é marcada por alterações distintas na morfologia das 

células, expressão genética e metabolismo e pode ser induzida por factores extrínsecos 

(radiação, stress oxidativo, ambiente de cultura de célula hostil) e/ou intrínsecos 

(encurtamento das extremidades teloméricas dos cromossomas em cada ciclo mitótico). 

 Uma vez que as culturas primárias atingem a senescência, após um número 

determinado de duplicações, os investigadores necessitam frequentemente de 

estabelecer novas culturas a partir de um organismo vivo, o que acaba por ser um 

processo moroso. Para que o material usado, durante um projecto, promova resultados 

coerentes, torna-se necessária a utilização de linhas celulares imortalizadas com 

estabilidade de todos os seus parâmetros.  

 Algumas células imortalizam-se espontaneamente, ultrapassando o estado de 

senescência replicativa, adaptando-se facilmente à vida em cultura. Contudo, estas 

células imortalizadas espontaneamente, resultado da selecção, a partir de culturas 

primárias de clones capazes de sobreviver e de se multiplicar (pelo menos 50 gerações), 

podem apresentar genótipos instáveis e são sede de numerosas mutações genéticas, que 

as tornam menos representativas do fenótipo tecidular inicial. O protocolo de 

imortalização ideal, consequentemente, terá capacidade de produzir células que são 

capazes não só de prolongar a sua proliferação, mas também possuem o genótipo do 

tecido original. O método de imortalização das células por transformação vírica pode 

provocar alguma instabilidade genética (aneuploidia), perdendo-se as características 

genéticas das células primárias. O método preferencial de imortalização consiste na 

indução da expressão da proteína TERT (“telomerase reverse transcriptase protein") que 

mantém um genótipo estável e retém os marcadores fenotípicos críticos. Estas linhas 

celulares não sofrem apoptose, após um número determinado de ciclos, proliferando 

indefinidamente (Rhim 2000, Hahn 2002, Gudjonsson 2004).  
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Torna-se, então, claro que o estudo da actividade celular em cultura de tecidos 

pode ter muitas vantagens, entre as quais se destacam (Freshney 1983): 

• O conhecimento do comportamento e função de uma população isolada de 

células, materializando o estudo de fenómenos inacessíveis em tecidos intactos. 

• O controlo preciso das condições ambientais físico-químicas (pH, temperatura, 

pressão osmótica, concentração de O2 e CO2, etc) e manutenção constante das 

condições fisiológicas. 

• A obtenção de amostras de células com boa homogeneidade. 

• As características das células podem ser mantidas ao longo de algumas gerações, 

levando a uma boa reprodutibilidade entre as experiências. 

• As culturas podem ser expostas a reagentes, como por exemplo radiações 

químicas e drogas com diferentes concentrações. 

• A economia de animais, reagentes e tempo. 

• O evitar dos problemas legais, morais e éticos da experimentação animal. 

 

Contudo, é imprescindível ter presentes as limitações do uso desta técnica, entre 

as quais se destacam (Freshney 1983): 

• A necessidade de operadores experientes, com conhecimentos de técnicas de 

assépsia, de forma a evitar contaminações com bactérias, leveduras, ou outras 

entidades, que muitas vezes se revelam catastróficas para as culturas. 

• A baixa quantidade de células produzidas relativamente ao material e esforço 

gastos. 

• A instabilidade da cultura celular, podendo ocorrer selecção de células e perda 

de grande parte dos mecanismos celulares. 

• A possibilidade de perda de características fenotípicas, o que leva à necessidade 

do uso de marcadores. 

• A dificuldade de extrapolação para o modelo de organismo intacto, devido, por 

exemplo, à perda da geometria tridimensional que permite observar as 

interacções específicas das células, características da histologia dos tecidos e à 

falta, no ambiente da cultura de células, de componentes sistémicos envolvidos 

na regulação da homeostasia in vivo.
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Para crescer em laboratório, as células em cultura têm determinados requisitos 

básicos, tais como (www.corning.com/lifesciences): 

1. Meio de cultura apropriado 

Os meios de cultura normalmente utilizados contêm diferentes aminoácidos e 

vitaminas, sendo muitas vezes complementados com metabolitos e minerais, bem como 

pela adição de glucose como fonte de energia. Outro componente importante do meio de 

cultura é o soro, que constitui um suplemento adicional de vários factores de 

crescimento celular (ex: soro fetal bovino (FBS)). A presença de antibióticos e anti-

fúngicos é por vezes necessária para evitar contaminações. 

2. CO2 e pH 

Para manter o pH do meio de cultura, são necessários tampões de 

CO2/bicarbonato. A actividade metabólica das linhas celulares imortalizadas em cultura 

é normalmente muito grande, com elevada produção de H+, o que leva à acidificação do 

meio. Deste modo, é necessária uma tamponização adicional, para além da que decorre 

do par CO2/bicarbonato. Assim, recorre-se à ajuda de um tampão (sendo um dos mais 

utilizados o HEPES) que possui uma forte estabilidade para uma gama de pH, entre 7.2 

e 7.4. 

3. Temperatura e humidade controladas 

As células devem ser mantidas a 37ºC, correspondendo este valor 

aproximadamente à temperatura corporal do animal de onde as células provêm. Para 

além disso, a temperatura de incubação influencia também o pH do meio, devido à 

alteração da solubilidade do CO2 (continuamente injectado na incubadora), pelo que o 

controlo da temperatura basal, se reveste de particular importância. 

 

O sucesso da manutenção de células em cultura, sejam elas primárias ou 

imortalizadas, requer conhecimento teórico e prático de algumas técnicas essenciais. 

Para que as culturas celulares tenham sucesso, existem algumas necessidades básicas 

que devem ser garantidas (Helgason 2004, www.corning.com/lifesciences): 

1. Instalações com equipamentos apropriados para cultura de células. O nível de 

biosegurança necessário (Níveis 1 a 4) é dependente do tipo de células em cultura e do 

risco que estas possam constituir no que à transmissão de agentes infecciosos diz 

respeito. Por exemplo, cultura de células primárias, linhas celulares humanas 

transformadas, linhas celulares contaminadas com micoplasma e células humanas não 

testadas, necessitam de um mínimo de nível 2. Todas as instalações devem estar 
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equipadas com uma câmara de fluxo laminar, que proteja as células em cultura e o 

trabalhador de contaminações biológicas; um microscópio para examinar as culturas e 

contar as células, quando necessário; uma incubadora humidificada (atmosfera de CO2 a

5% a 37 ºC) preenchida com água contendo inibidores de crescimento bacterianos e 

fungos; uma centrífuga exclusiva para cultura de células. 

2. Prática de técnicas de assépsia. Câmara de fluxo laminar com fluxo de ar 

estabilizado, de maneira a assegurar um ambiente esterilizado, com superfícies 

desinfectadas (álcool a 70% ou isopropanol) e previamente exposta a raios UV. Todo o 

material necessário, durante o procedimento experimental, deve ser igualmente 

descontaminado, antes de ser colocado no interior da câmara de fluxo; os reagentes 

usados devem ser esterilizados (autoclavados). Também o operador deve ter 

equipamento pessoal de protecção, de acordo com o tipo de células que está a usar, 

consistindo habitualmente na bata e luvas esterilizadas. 

3. Uso de reagentes e utensílios de qualidade controlada e apropriados para o 

tipo de células que estão a ser usadas. 

 

Dada a introdução generalizada de antibióticos, nos meios de cultura celulares, 

as contaminações com bactérias e fungos estão minimizadas. Hoje em dia, os 

micoplasmas passaram a ser os contaminantes detectados com maior frequência nas 

células em cultura. A primeira observação de contaminação por micoplasma foi feita em 

fibroblastos humanos, por Robinson, em 1956, e confirmada posteriormente por vários 

autores (Hayflick 1965, McGarity 1979). O tecido de origem das células, os meios de 

cultura comercializados, a tripsina, o soro de origem bovina, os manipuladores e o meio 

ambiente, podem ser fontes de contaminação por este agente. De forma a aumentar a 

fiabilidade dos trabalhos experimentais, é aconselhável fazer com regularidade testes 

específicos que possibilitem a sua detecção, como por exemplo PCR (“Polymerase 

chain reaction”) e imunofluorescência. Se forem identificadas culturas celulares 

contaminadas, recomenda-se a sua substituição por outras culturas livres de 

micoplasma, já que o seu manuseamento, em conjunto com culturas não contaminadas, 

provoca, geralmente, a disseminação deste microrganismo 

(www.corning.com/lifesciences). 
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As culturas celulares revelaram-se, deste modo, como um método inovador e 

revolucionário para o estudo do comportamento das células animais, livre de variações 

sistémicas que pudessem ocorrer no animal, não só durante as condições normais de 

homeostasia, mas também durante o período de stress causado pelo processo 

experimental. Existem, actualmente, inúmeras aplicações para a cultura de células, 

destacando-se a produção de vacinas anti-víricas, a compreensão de fenómenos 

celulares neoplásicos, estudos na área da imunologia e ensaios de fármacos e 

cosméticos in vitro.
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1.3. Modelos Animais de Doença 
 

Um modelo de doença pode ser entendido como uma matriz biológica em que os 

mecanismos patológicos processados são representativos da doença do indivíduo que 

queremos estudar. O modelo deve ter características semelhantes às do objecto que se 

propõe recriar, sem as limitações de manipulação que a este estão inerentes. Entre os 

modelos usados para prever o modo como a doença se comporta, destacam-se: modelos 

matemáticos e computacionais, cultura de células e/ou tecidos in vitro, estudo de um 

indivíduo com doença, animais com doenças semelhantes e estudo da doença induzida 

num animal.  

 Estes dois últimos modelos são considerados modelos animais de doença, que 

podem ser usados como modelos de doenças humanas ou de doenças animais. Alguns 

exemplos de modelos animais incluem a indução do cancro em roedores (ratinhos, 

ratos), o estudo em canídeos de uma doença genética semelhante à doença humana, o 

transplante de órgãos na espécie suína e a produção de anticorpos policlonais em 

coelhos. Apesar do rato ser o animal mais usado em investigação, quando falamos em 

modelos de doença, parece haver um predomínio da utilização do ratinho. Os animais 

menos citados na literatura como modelos de investigação são os primatas não-humanos 

(Fagundes 2004).  

 

A espécie humana, desde cedo, começou a utilizar as restantes espécies animais 

não só como fonte de alimento e força de tracção para o trabalho, mas também como 

modelo para protecção da sua saúde. Os primeiros exemplos foram Edward Jenner, em 

1796, que testou a sua hipótese de vacinação anti-varíola a partir da observação das 

vacas que tinham, nas tetas, feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo de 

humanos. Já em 1884, Pasteur inicia os estudos sobre vacinação anti-rábica, a partir de 

macerado do cérebro de um cão raivoso. No século XX, Kock realizou também estudos 

em cólera e tuberculose que promoviam o uso de modelos animais em doenças 

infecciosas (Rand 2004). 

 O modelo animal continua, nos dias de hoje, a ser usado em quase todos os 

campos de pesquisa biológica. Contudo, é na investigação médica que este modelo 

desempenha um papel importante, nomeadamente em estudos relativos ao cancro, 

doenças cardíacas, doença de Alzheimer, S.I.D.A., fibrose cística, esclerose múltipla e 
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malária entre outros. O uso deste modelo deve-se à semelhança biológica que apresenta 

com o homem, à susceptibilidade a uma série de doenças semelhantes às da espécie 

humana, a um ciclo de vida curto e a um fácil controlo do ambiente em que vivem.  

 

Não existe um modelo animal ideal, uma vez que devemos ter sempre em 

consideração os diferentes projectos e os seus objectivos. A escolha do modelo animal 

deve ser criteriosa e afigura-se fulcral, aquando do planeamento de uma experiência. A 

escolha de um modelo inadequado poderá comprometer a análise e interpretação dos 

resultados, bem como a extrapolação para os seres humanos. Após uma revisão 

bibliográfica exaustiva e antes da realização da experiência, devemos ter em conta 

algumas questões (Fagundes 2004, Rand 2004): 

1- O ensaio com animais é necessário? 

2- Existem modelos não animais? 

3- Que modelos animais existem? 

4- Quais os objectivos? 

5- Quais os resultados a esperar (“endpoints”)? 

6- Que fármacos serão usados? 

7- Que métodos e procedimentos serão empregues? 

8- Quais são os métodos que podem causar dor ou incómodo? 

9- Quais as alternativas (3 R’s)? 

10- Que condições de alojamento serão disponibilizadas? 

 

A legislação para o uso de modelos animais é bastante clara. De acordo com o 

publicado no Diário da República N.º 245, 1ª série de 23/10/1992 - Portaria n.º 1005/92, 

art. 9.º “Não deve ser realizada uma experiência se, para obter o resultado desejado, 

for razoável e possível utilizar outro método cientificamente satisfatório que não 

implique a utilização de um animal. No art. 11.º transmitem que “Caso sejam possíveis 

várias experiências, devem ser seleccionadas as que: 

a) exijam menor número de animais; 

b) envolvam animais com o menor grau de sensibilidade neuro-fisiológica; 

c) causem menor dor, sofrimento, angústia ou danos permanentes; 

d) ofereçam maiores probabilidades de resultados satisfatórios.” 
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Em 1959, William Russell e Rex Burch publicaram "The Principles of Humane 

Experimental Technique". Propunham que se os animais fossem usados em 

experiências, todos os esforços deveriam ser feitos para substituir o seu uso por métodos 

alternativos ou por espécies mais baixas na escala filogenética (Replacement); sugeriam 

a redução do número de pesquisas realizadas em modelos animais e o número de 

animais utilizados na experiência, cooperando entre grupos na partilha de animais e 

aumentando a qualidade do tratamento estatístico (Reduction); e referiam o 

melhoramento das técnicas utilizadas de forma a minimizar a dor e o sofrimento dos 

animais, garantindo o melhor resultado das experiências (Refinement). Inicialmente a 

política dos “3 Rs” não teve grande atenção, mas gradualmente tem sido uma 

consideração essencial a ter em conta, quando se usam animais em experiências, de 

maneira a aumentar a qualidade da ciência neste campo (Hau 2003, Russel 1959).  

 Os três princípios têm influenciado a legislação que visa controlar o uso de 

animais de experiências, como é o caso da FELASA (Federation of European 

Laboratory Animal Science Associations), que exige que todos os que manipulam 

animais tenham a educação, treino e prática necessários, obtidos através de cursos 

especializados acreditados. Estes cursos devem ter uma forte componente prática que 

inclua técnicas de manipulação e contenção de animais de laboratório, administração de 

medicamentos e recolha de sangue, anestesia, analgesia e eutanásia (Ritskes 2003). 

 Existe também uma instituição (ECVAM - European Centre for the Validation 

of Alternative Methods) que aprovou métodos que devem ser obrigatoriamente usados 

como alternativas aos modelos animais. Entre os métodos validados destaca-se a técnica 

de ELISA para testar vacinas do tétano para uso humano, o teste EpiskinTM para ensaios 

de corrosividade da pele, os testes in vitro para pirogénios e produção de anticorpos 

monoclonais. 

 

Como já vimos, existem algumas alternativas aos animais, como, por exemplo, 

modelos matemáticos, cultura de células, o uso de doentes voluntários, material 

cadavérico e material proveniente de matadouros. Assim, coloca-se a questão 

relativamente à necessidade do uso de animais como modelos de doença. A escolha de 

um modelo implica, em primeiro lugar, o uso obrigatório das alternativas, antes de usar 

animais em experiências. Os estudos devem basear-se em informação prévia, obtida 

através de uma pesquisa bibliográfica exaustiva, seguida de experiências in vitro 
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efectuadas em laboratório. Antes do novo tratamento estar disponível para uso público, 

devem ser feitos estudos clínicos no homem (Fig.2).  

 Em segundo lugar, as alternativas não respondem a todas as questões colocadas: 

o modelo computorizado é realizado por uma pessoa, logo tem as limitações do 

conhecimento existente sobre essa doença; as culturas in vitro têm origem em tecidos 

animais e representam o tecido fora do organismo; o estudo de doentes é complicado e 

moroso; as questões éticas sobre o que é ou não apropriado para experimentar em 

humanos ou animais (Hau 2003). 

 

A experimentação em seres humanos exige uma série de requisitos para 

resguardar a integridade física e psico-emocional dos investigados. É também 

necessária uma amostra com um número suficiente, de forma a ter representatividade 

estatística, bem como um grupo de controlo, usando o placebo. As limitações para se 

investigar uma doença humana podem envolver aspectos éticos ou serem inerentes à 

própria doença e ao método de investigação. Entre eles, destacam-se a baixa incidência 

de algumas doenças na população, o que dificulta o recrutamento de um número 

representativo de casos para o estudo; os riscos para os investigados, devido à 

agressividade da doença; o uso de procedimentos invasivos, dolorosos e demorados na 

colheita de material. Todas estas limitações podem dificultar ou inviabilizar uma 

investigação em seres humanos (Rand 2004). 

 A existência de modelos animais pode ajudar a superar estas limitações e 

proporcionar a investigação de causas, mecanismos e terapêuticas das doenças humanas 

de modo mais rápido, menos trabalhoso e dispendioso.  

 Contudo, têm de ser tidas em conta as limitações dos modelos animais, em 

particular no momento da extrapolação. Nem sempre o que é nocivo ou ineficaz em 

espécies não-humanas o é em humanos. Por exemplo, a penicilina é fatal para porcos da 

Índia, mas geralmente bem tolerada por seres humanos; a aspirina é teratogénica em 

gatos, cães, porcos da Índia, ratos, ratinhos e macacos, mas não para mulheres grávidas; 

a talidomida tem efeitos catastróficos em coelhos, fetos humanos e restantes primatas, 

não causando problemas em ratos e outras espécies (Fagundes 2004). 

 De forma a evitar duplicações desnecessárias das experiências, os resultados 

experimentais devem ser validados noutros laboratórios e devem ter validação 

estatística, através da utilização de um número adequado de animais e usando um grupo 

de animais como comparação e controlo experimental. 
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Fig. 2 – O processo de investigação biomédica  

(adaptado de http://www.ahc.umn.edu/rar/MNAALAS/Models.html). 

 

A maioria dos laboratórios de modelos animais são desenvolvidos e usados para 

estudar a causa, natureza e cura de doenças humanas. Estes modelos animais de doença 

podem ser classificados como induzidos, espontâneos, geneticamente modificados e 

negativos ou modelos órfãos, sendo os três primeiros os mais importantes (Rand 2004).  

 Os modelos induzidos (experimentais) são modelos nos quais a condição a ser 

investigada é induzida experimentalmente, como, por exemplo, a indução de diabetes 

mellitus através do vírus da encefalomiocardite. O grupo dos modelos induzidos é o 

único tipo que, teoricamente, permite a escolha livre da espécie. Muitos modelos 

induzidos são parciais ou isomórficos, porque a etiologia da doença experimental 

induzida no animal é sempre diferente da doença correspondente no humano. Poucos 

modelos induzidos mimetizam completamente a etiologia, percurso e patologia da 

doença alvo no humano. 

 Os modelos animais espontâneos de doenças humanas utilizam variantes 

genéticas que ocorrem naturalmente (mutantes). Muitas raças/estirpes com estas 
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doenças herdadas, semelhantes às dos humanos, foram caracterizadas e preservadas. 

Um exemplo de modelo mutante espontâneo são os ratinhos nude, que representam o 

ponto de viragem no estudo dos tumores heterotransplantados, tendo possibilitado, por 

exemplo, a primeira descrição das células Natural Killer.

Os rápidos desenvolvimentos, na área da engenharia genética e das tecnologias 

de manipulação embrionária, durante as últimas décadas, com o intuito de estudar o 

papel desempenhado por um determinado gene, fizeram com que se criassem os 

modelos animais geneticamente modificados. As técnicas mais utilizadas nos estudos 

genéticos são os knockouts, nos quais um dos genes do animal é inactivado e os 

transgénicos, nos quais um gene exógeno é integrado, permanentemente, no DNA deste. 

Apesar dos ratinhos parecerem um modelo limitado para o estudo genético dos 

comportamentos e da neurofisiologia do ser humano, existem semelhanças genéticas 

substanciais entre estes animais e a espécie humana e também conhecidas 

correspondências com regiões cromossómicas humanas, permitindo, assim, a partir do 

estudo destes animais, fazer extrapolações para a nossa espécie (Darnell 2000).  

 O modelo negativo caracteriza-se pelo não desenvolvimento de uma doença 

específica ou falta de reactividade a um estímulo específico. A sua principal aplicação é 

em estudos sobre o mecanismo de resistência, de forma a compreender as suas bases 

fisiológicas. 

 O modelo órfão de doença descreve uma condição que ocorre naturalmente em 

espécies não-humanas, mas que não foi descrita ainda em humanos, sendo reconhecida, 

quando uma doença semelhante é identificada, mais tarde, em humanos. 

 

Numa experiência com animais de laboratório é necessário garantir a qualidade 

microbiológica dos animais. Para isso, temos que assegurar que a produção animal 

cumpra os requisitos necessários de qualidade microbiológica pré-estabelecida e a 

manutenção da qualidade durante as experiências, estando assim presente uma 

estandardização dos animais de laboratório. É preciso controlar as infecções sub-

clínicas (ou infecções latentes) e as infecções clínicas (aparecimento de doenças 

infecciosas em animais de laboratório provocada por microorganismos patogénicos - 

vírus, bactérias, parasitas e micoplasma) em animais de laboratório, que surgem em 

número bastante elevado. Dentro de cada espécie, há sensibilidades diferentes aos 

vários agentes infecciosos (Hau 2003). 
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São conhecidas múltiplas fontes e vias de contaminação para os animais de 

laboratório (Hau 2003): 

� Animais de laboratório contaminados são uma fonte de microrganismos não 

desejada. A frequência de aparecimento de contaminações nas colónias animais 

é variável (depende da predisposição dos animais de laboratório). Deve haver 

uma maior atenção às medidas higiénicas preventivas em colónias reprodutoras, 

sendo que a introdução de animais provenientes de outras colónias 

experimentais aumenta o risco de contaminação. 

� Na investigação biomédica, os animais de laboratório são usados com frequência 

como fonte de material biológico para soros, células, tecidos e órgãos. A 

contaminação com microrganismos infecciosos pode ocorrer por inoculação de 

material biológico em animais. Pode, também, existir o risco de zoonoses 

(transmissão ao homem), quando se utilizam materiais biológicos in vitro. A

presença dos contaminantes pode ser detectada, através do estudo do soro dos 

animais. 

� Os animais de companhia constituem um grave risco de contaminação para 

animais de laboratório. Deve evitar-se que os tratadores do biotério tenham 

animais de companhia (principalmente de espécies semelhantes às espécies em 

experimentação). 

� Apesar das medidas higiénicas preventivas, o homem é, sem dúvida, o vector 

mais importante na transmissão de microrganismos contaminantes aos grupos de 

animais. 

� Os materiais e equipamento, como por exemplo a cama, comida, água, jaulas, 

equipamento cirúrgico e o ar, podem ser intervenientes no processo de 

contaminação. 

 

De maneira a garantir a qualidade dos animais de laboratório, os biotérios devem 

possuir um sistema de barreiras estrategicamente colocadas em diferentes locais que 

minimizem as possíveis contaminações cruzadas e segreguem actividades 

incompatíveis. Existem barreiras de inclusão (“keep the thing in”) que permitem isolar 

os animais de estado de saúde desconhecido (quarentena), ou aqueles que estão 

intencionalmente infectados com agentes patogénicos. Neste último caso, existem níveis 

diferentes de segurança que têm em conta a classificação (“hazard”) do agente e o tipo 

de procedimentos que irão ser usados, durante a experiência. Existem também as 
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barreiras de exclusão (“keep the things out”), estabelecidas para prevenir a entrada de 

infecções e infestações animais provenientes de fontes exteriores (Hau 2003).  

 Contudo, a limpeza dos recintos, jaulas, bebedouros, etc., deve ser mantida 

recorrendo periodicamente a processos de desinfecção para eliminação dos 

microrganismos patogénicos e esterilização que remove todos os organismos vivos. Esta 

pode recorrer a métodos físicos (radiação gama e calor) ou químicos (desinfectantes e 

soluções antimicrobianas). 

 Para manter a qualidade dos animais, é aconselhável o controlo do sistema de 

barreira e o controlo dos animais, fazendo uma colheita periódica de material biológico 

de animais controlo, saudáveis (sentinelas), de forma a certificar a qualidade dos 

animais que vão ser usados para experiências.  

 

É também importante monitorizar a dor e o desconforto animal. Sempre que o 

procedimento causar desconforto/dor no homem, deve presumir-se que também o causa 

no animal. Por este motivo, devem ser aplicados anestésicos no pré-operatório e 

analgésicos no pós-operatório, usando formas de administração não invasivas e fazendo 

colheitas pouco traumáticas e um supervisionamento pós-cirúrgico regular. Na 

anestesia, quando se administra um fármaco pela primeira vez, devemos ter o cuidado 

de utilizar os valores mais baixos de dosagem e observar os efeitos obtidos (Hau 2003). 

 

Quando não se podem colmatar as lesões provocadas pela experimentação, 

através da anestesia e analgesia, recorre-se à eutanásia. Tal como o nome indica (EU -

Boa + THANATOS - Morte), a eutanásia é um acto que causa rapidamente a 

inconsciência e morte (paragem cardio-respiratória com perda de actividade cerebral), 

sem causar dor nem stress. A eutanásia está indicada, quando o controlo populacional 

ou sanitário do Biotério o exija, sempre que o procedimento experimental o requeira 

(ex. recolha de sangue, tecidos, órgãos ou o fim do protocolo) e quando os animais 

manifestarem sinais de stress, dor ou sofrimento inaceitáveis (Hau 2003). 

 Neste último caso, devemos ter em conta os pontos principais dos “Humane 

endpoints”: manifestações de dor (de acordo com comportamento da espécie); perda de 

peso > 20-25% (perda muscular, caquéxia); anorexia (24 horas pequenos roedores e até 

5 dias grandes animais); incapacidade de se alimentar ou beber (> 24 horas); estado 

moribundo (depressão + hipotermia); infecção ou insuficiência de algum sistema/órgão 

que não responde aos tratamentos instituídos. 
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A eutanásia, independentemente de ser realizada por métodos físicos 

(mecânicos) ou químicos (farmacológicos), nunca deve realizar-se no mesmo espaço 

onde estão acondicionados outros animais. É necessária bastante prática para os 

executar devidamente. A confirmação da morte do animal é imprescindível e pode ser 

feita por avaliação dos sinais vitais, esperando que o rigor mortis se instale, ou 

utilizando um método físico inquestionável (decapitação, remoção cardíaca ou 

exsanguinação) (Hau 2003). 

 

Deve também ser assegurado o bom estado de saúde dos animais, através do seu 

acondicionamento em espaço de dimensões adequadas, de um número de animais co-

habitantes inferior ou igual ao máximo permitido, do controlo da temperatura, ruído, 

luminosidade, ventilação e extracção de poeiras e disponibilidade de água e comida. O 

enriquecimento ambiental das gaiolas com material para se esconderem e material para 

fazerem o ninho, influencia positivamente o seu comportamento. Contudo, temos que 

pensar no bem-estar animal sem recorrer a antropomorfismos exagerados, já que as 

necessidades dos animais não são iguais às do homem. Cada espécie tem um conjunto 

de comportamentos característicos (comportamento alimentar e social, manutenção da 

homeostasia sem pouca estimulação ou estimulação excessiva, cuidados a nível de 

espaço e movimentos para permitir actividades motoras) e a falta de bem-estar dos 

animais pode perturbar o seu equilíbrio normal, levando muitas vezes a 

comportamentos agressivos, canibalismo, dispersão da população e baixa fertilidade 

(Hau 2003). 
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1.4. Papel dos glicanos no cancro 

 

Os glicanos são açúcares ligados covalentemente (oligossacáridos e 

polissacáridos), que podem existir livres ou ligados covalentemente a proteínas ou 

lípidos, presentes na superfície de todas as células eucarióticas. A acção combinada das 

enzimas glicosiltransferases e glicosidases leva à formação de estruturas de glicanos 

diversificadas (Dube 2005). Existem algumas famílias principais de glicoconjugados 

(Fig. 3): a) glicanos N-linked em glicoproteínas que estão covalentemente ligados a 

resíduos de Asparagina (Asn); b) glicanos O-linked presentes em glicoproteínas 

(incluindo as mucinas), estando covalentemente ligados a resíduos de Serina (Ser) ou 

Treonina (Thr); c) Glicoesfingolípidos, com um ou mais açúcares ligados a ceramida; d) 

Glicosilfosfatidilinositol (GPI) - linked proteins, que são proteínas ligadas a 

fosfatidilinositol; e) glicosaminoglicanos que se podem encontrar como cadeias livres 

(por exemplo a hyaluronan); f) ou como complexos covalentemente ligados com 

proteoglicanos (como o sulftato de heparano e sulfato de condroítina); g) proteínas 

nucleares e citoplasmáticas contendo O-linked N-acetilglucosamina (O-GlcNAc) (Fuster 

2005). 

Fig. 3 - Glicanos importantes envolvidos na progressão tumoral. Os açúcares estão 

representados por símbolos geométricos coloridos. Glc, glucose; Gal, galactose; Man, manose; 

GlcNAc, N-acetil-glucosamina; GalNAc, N-acetil-galactosamina; GlcA, ácido glucurónico; Fuc, 

fucose; Xyl, xilose; Sia, ácido siálico (Fuster 2005). 
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As mucinas são a principal classe de glicoproteínas O-glicosiladas, têm elevado 

peso molecular e regiões com repetições em tandem, com sequências de aminoácidos 

idênticas ou muito semelhantes, ricas em resíduos de serina, treonina e prolina, 

altamente O-glicosilados com complexos de oligossacaridos. Actualmente, estão 

caracterizados vinte genes das mucinas humanas segregáveis, formadoras de gel ou que 

se encontram associadas à membrana. Uma vez que as mucinas são o principal 

componente da camada de muco existente nas superfícies epiteliais, estas apresentam 

funções protectoras, sendo elementos fundamentais na interface com o meio externo. 

Estas glicoproteínas funcionam como uma barreira física contra microorganismos e 

material insolúvel, mantendo o ambiente molecular local no que diz respeito à 

hidratação, composição e concentração iónica, e acessibilidade de macromoléculas. As 

mucinas têm um padrão de expressão específico nas células e no tecido (Reis 1999), 

podendo funcionar como marcadores das células epiteliais (Brockhausen 1999, 

Hollingsworth 2004).  

 Concentrações elevadas de mucinas no soro correlacionam-se com o aumento da 

carga tumoral e com um pior prognóstico, pensando-se que a sobreexpressão, expressão 

inapropriada e expressão de formas aberrantes de mucinas contribuem para a 

patogénese do cancro (Brockhausen 1999, Hollingsworth 2004). 

Os glicanos podem, deste modo, 

influenciar vários passos da progressão 

tumoral (Fig. 4), estando assim 

envolvidos na desregulação do ciclo 

celular, facilitando a proliferação tumoral 

(a), na invasão pelas células que se 

dissociam do tumor e migram através da 

membrana basal e matriz extracelular (b), 

no aparecimento de metástases por via 

hematogénica, durante a disseminação 

das células tumorais ao longo da corrente 

sanguínea (c) e na angiogénese (d). A 

melhor compreensão destas funções 

permite desenvolver agentes 

farmacêuticos que têm como alvo estas 

moléculas (Fuster 2005).  
Fig. 4  - Estados de progressão tumoral 

(Fuster 2005). 
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As alterações na glicosilação incluem a expressão diminuída ou aumentada dos 

glicanos, bem como a expressão em tecido adulto de glicanos cuja expressão se 

encontra normalmente reservada ao tecido embrionário. Estas estruturas surgem, através 

de alterações da expressão das glicosiltransferases no Golgi das células tumorais. As 

alterações dos níveis de glicosiltransferases podem levar a modificações na estrutura 

core dos glicanos N-linked e O-linked. Uma vez que as glicosiltransferases (por 

exemplo as sialiltransferases e fucosiltransferases) estão envolvidas na síntese de 

resíduos terminais dos glicanos, o aumento da actividade destas pode levar a uma 

sobreexpressão de glicanos terminais. Sialyl Lewis x (sLex), sialyl Lewis a (sLea) e

sialyl Tn (sTn) são alguns exemplos de epítopos de glicanos terminais sialilados 

normalmente encontrados nas células transformadas dos tecidos tumorais de diferentes 

órgãos (Marcos 2004, Dube 2005). 

 

Os carcinomas têm normalmente sobreexpressão de glicanos O-linked, em 

mucinas. Estas mucinas são proteínas transmembranares na superfície das células ou 

proteínas secretoras. Esta expressão aberrante surge em consequência da desregulação 

da expressão proteica no core das mucinas e das enzimas que as glicosilam, durante a 

transformação das células tumorais. A expressão de diferentes estruturas de 

oligossacarideos, em conjunto com a glicosilação diferencial de proteínas do core das 

mucinas, confere às células tumorais um grande número de potenciais ligandos para 

interagirem com outros receptores à superfície da célula (Hollingsworth 2004). 

 

Alguns glicanos O-linked apresentam ligandos para receptores de adesão, como 

é o caso das selectinas. As selectinas são proteínas compostas por um componente 

extracelular, constituído por um domínio lectina NH2 terminal, uma repetição do tipo 

factor de crescimento da epiderme (EGF) e pequenas repetições consensus, 

denominadas domínios de ligação complementares que variam de número conforme a 

espécie. Possuem ainda uma região transmembranar simples e uma pequena cauda 

citoplasmática (Vestweber 1999).  
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Esta família é constituída por três 

moléculas de adesão (P-, L- e E- 

selectinas) que promovem a capacidade 

das células tumorais se agregarem às 

plaquetas sanguíneas (expressam P-

selectina) e aos leucócitos (expressam L-

selectina), bem como a adesão das 

células tumorais às células endoteliais 

(expressam E-selectina e P-selectina) 

(Fig. 5) (Fuster 2005) . 

 

Os carbohidratos sialilados sLea e sLex, que se encontram frequentemente 

expressos nas células cancerígenas humanas, são usados como ligandos para a adesão 

das células tumorais mediada pela E-selectina às células do endotélio vascular. Esta 

interacção facilita o processo de metastização hematogénica, que se inicia com a 

passagem das células tumorais para a corrente sanguínea a partir da lesão tumoral 

primária. Em seguida, as células tumorais migram, através da corrente sanguínea, onde 

interagem com vários elementos figurados e finalmente aderem às células endoteliais, 

algures na periferia da parede dos vasos. Após o extravasamento, elas entram no tecido 

conjuntivo, formando uma nova lesão metastática. O grau de expressão dos ligandos 

dos carbohidratos, na superfície das células tumorais, encontra-se relacionado com a 

frequência de metástases hematogéneas e o consequente prognóstico nos pacientes com 

cancro (Kannagi 1997, Hollingsworth 2004, Fuster 2005). 

 

Deste modo, existem agentes que podem interferir com a interacção selectina- 

carbohidrato e que devem ser tidos em conta no tratamento de doenças metastáticas. 

Estas interacções podem ser um alvo preferencial, através da administração de 

anticorpos anti-selectina ou pequenas moléculas, mimetizando os ligandos sLex ou sLea

das selectinas.  

 Pequenos monossacáridos e dissacáridos, substracto de glicanos desenhados para 

atrair e desse modo alterar a síntese endógena dos glicanos, podem ser também úteis 

Fig. 5 – Adesão das células tumorais e 

metastização (Fuster 2005). 
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para bloquear o crescimento tumoral, através da sua capacidade para alterar a expressão 

dos O-glicanos, nas mucinas dos tumores (Fig. 6).   

 Contudo, o uso destes alvos das mucinas deve ser limitado, já que as mucinas 

secretadas e ligadas à membrana têm papéis importantes na homeostasia das barreiras 

epiteliais normais (Fuster 2005). 

 

Fig. 6 – Estratégia para alterar a expressão dos glicanos à superfície das células tumorais: 

redução do potencial de adesão das células (Fuster 2005). 
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CAPÍTULO 2 – OBJECTIVOS 
 

O objectivo principal deste trabalho consiste na obtenção de um conhecimento 

mais aprofundado da biologia dos tumores da mama de cadela, através do 

estabelecimento de dois modelos experimentais, um in vitro e outro in vivo. Estes dois 

modelos podem também ser usados para, por paralelismo, obter inferências relativas à 

carcinogénese mamária humana. 

 

Este trabalho foi dividido em duas secções que visam, respectivamente: 

 

1- Estabelecer linhas celulares de tumores mamários caninos benignos e malignos, 

tendo como ponto de partida fragmentos de tumores colhidos no acto da 

cirurgia.  

2- Caracterizar in vitro e in vivo uma linha celular previamente estabelecida, dando 

ênfase à expressão de diferentes carbohidratos, utilizando a técnica de 

imunohistoquímica.
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CAPÍTULO 3 – ESTABELECIMENTO DE LINHAS 

CELULARES DE TUMORES DA MAMA DE CADELA 
 

3.1. Introdução 
 

A glândula mamária é uma glândula exócrina, composta, tubuloalveolar, 

formada por dois componentes principais: o parênquima, constituído por um sistema 

ductoalveolar (unidade secretora) e um sistema de ductos excretores; o estroma, 

composto por tecido conjuntivo denso e tecido adiposo, que envolvem os ductos. O 

epitélio que forma os alvéolos e os ductos intralobulares é composto por células 

epiteliais na camada secretora, cuja função é a excreção do leite, e mioepiteliais na 

camada basal, com função contráctil, permitindo a saída do leite, que rodeia a camada 

luminal. As células mioepiteliais assentam na membrana basal, que está rodeada por 

quantidades variáveis de fibras elásticas (Rosen 1993). 

 Em cadelas, os tumores da glândula mamária são os mais frequentes, afectando 

maioritariamente cadelas de meia-idade (Hellmén 1996, Sorenmo 2003).  

 A classificação destes tumores deve ser feita tendo em conta a origem do tecido 

(epitelial, mioepitelial ou mesenquimatoso), a descrição das características morfológicas 

e o prognóstico. Neste momento, a classificação que melhor conjuga estes parâmetros é 

a classificação histológica de tumores mamários caninos estabelecida pela Organização 

Mundial de Saúde (Misdorp 1999).  

 Aproximadamente 50% dos tumores são benignos. Entre estes, destacam-se os 

adenomas, que podem ser simples (extremamente raros), compostos por células 

epiteliais ou mioepiteliais; complexos (os mais comuns), compostos por células 

epiteliais e mioepiteliais; ou basalóides (extremamente raros). Existem também os 

tumores mistos benignos da glândula mamária, constituídos por células epiteliais 

benignas (células luminais e/ou mioepiteliais) formando ductos e células 

mesenquimatosas com áreas de diferenciação cartilagínea e/ou óssea. Os adenomas 

complexos/tumores mistos benignos são o tipo de tumores mamários mais frequentes na 

espécie canina. A quase totalidade dos restantes tumores, correspondente a 50% de 

todas as neoplasias, são malignos, sendo o carcinoma complexo um tipo de tumor 

relativamente comum, composto tanto por células luminais epiteliais como por células 

mioepiteliais (Sorenmo 2003, Hellmén 2005). 
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Dada a grande heterogeneidade histomorfológica destes tumores, torna-se 

necessário o uso de marcadores para os diferentes tipos de células existentes na glândula 

mamária, para que se possa estabelecer um diagnóstico correcto. Os marcadores 

imunohistoquímicos disponíveis fazem parte do citoesqueleto celular. O citoesqueleto é 

um conjunto de fibras de natureza proteica, existentes no citosol. É constituído por 

proteínas filamentosas ou tubulares: os microtúbulos, os filamentos de actina e os 

filamentos intermediários; e pelas proteínas motoras: dineína, miosina e citosina. Nos 

filamentos intermediários existem 6 tipos de proteínas que diferem nas suas 

propriedades bioquímicas e antigénicas: citoqueratinas ácidas; citoqueratinas básicas-

neutras; vimentina, desmina, proteína ácida fibrilarglial e periferina; as três proteínas 

dos neurofilamentos, a nestina e a α-internexina; e as lâminas nucleares. De entre todas 

as proteínas dos filamentos intermediários, as citoqueratinas são as que apresentam a 

maior diversidade e constituem os filamentos intermediários das células epiteliais. Esta 

complexa e dinâmica rede citoplasmática desempenha um papel mecânico de suporte, 

mantendo a forma das células e a posição dos seus componentes. Deste modo, 

estabelece, modifica e mantém a organização das células. É responsável por 

movimentos celulares como a contracção, a formação de pseudópodes e o deslocamento 

intracelular de organelos, cromossomas e vesículas (Alberts 2002).  

 No diagnóstico de patologia veterinária são usados anticorpos monoclonais que 

reconhecem proteínas do citoesqueleto: as citoqueratinas AE1/AE3 (um cocktail de 

queratinas 1-8, 10, 14-16 e 19) que detectam as células epiteliais; a citoqueratina 14, a 

α-actina do músculo liso, a vimentina e a p63 (homologo da p53) que reagem com as 

células mioepiteliais; a vimentina, que para além de estar expressa nas células 

mioepiteliais, se encontra também presente nas células mesenquimatosas, em especial 

nos fibroblastos (Tsukada 1987, Hellmén 1989, Destexhe 1993, Vos 1993, Gärtner 

1999, Gama 2003, Hellmén 2005).  

 Apesar da utilização frequente de animais na investigação veterinária, a pesquisa 

básica e aplicada neste campo pode beneficiar com a escolha e desenho de um modelo 

adequado, como um órgão isolado ou simples fracções celulares. As culturas de células 

e tecidos podem ser obtidas, através de animais de laboratório, que são sacrificados para 

este efeito. A recolha de amostras, durante a exérese cirúrgica, pode também ser 

efectuada. Contudo, o seu uso é limitado pela disponibilidade inconstante, pequeno 

volume de amostra e dificuldades na estandardização, devido às variações na origem do 

material (genótipo, estirpe/raça, idade, etc.). A cultura de células e tecidos é um método 
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que tem sido bastante desenvolvido nas últimas décadas e permite cultivar e manter 

vivas células isoladas fora do organismo de onde provêm, ainda que mantenham as suas 

características próprias. É considerada uma ferramenta essencial na investigação, já que 

oferece a possibilidade de avaliar efeitos provocados por determinados compostos, 

como hormonas e drogas, utilizando contextos ambientais variados, mas devidamente 

controlados. Deste modo, o sistema de cultura de células pode contribuir bastante para 

desenvolver os conhecimentos, na área das ciências veterinárias (Sultan 2001).  

 Os sistemas in vitro, ao excluirem a influência de outros órgãos bem como a do 

sistema circulatório e imunológico, possibilitam o estudo dos efeitos directos numa 

população celular. Os sistemas de cultura de células são baseados na desagregação 

mecânica e/ou enzimática dos tecidos, resultando numa suspensão de células isoladas 

(Sultan 2001). 

 Existem dois tipos distintos de cultura de células. As culturas primárias, obtidas 

directamente de um tecido animal ou humano, que se podem manter num estado 

diferenciado por um período curto de tempo (dias ou semanas). Ainda que a 

manutenção das propriedades de diferenciação destas células possa ser melhorada com a 

adição de meio de cultura, após um determinado número de duplicações, estas células 

podem entrar num processo de senescência, interrompendo a sua divisão. As culturas 

secundárias ou permanentes têm uma capacidade proliferativa ilimitada, tornando-se 

imortais e podendo dar origem a uma linhagem celular. As linhagens de células podem 

ter origem em células tumorais que diferem das que são preparadas a partir de células 

normais. Por exemplo, estas células tumorais proliferam em densidades muito elevadas 

quando em placas de cultura e podem dar origem a tumores quando injectadas em 

animais susceptíveis. Estas propriedades das células tumorais podem ser 

experimentalmente induzidas em células normais, através de alterações genéticas, 

utilizando vírus indutores de tumores ou substâncias químicas, dando origem assim a 

uma linhagem celular transformada, que pode ter propriedades tumorigénicas quando 

injectadas em animais susceptíveis (Sultan 2001, Alberts 2002). 

 Tanto as linhagens de células transformadas como as de células não-

transformadas são extremamente úteis na investigação celular, como fonte de grandes 

quantidades de células de um tipo uniforme, especialmente por poderem ser 

armazenadas, em azoto líquido, por um período indefinido de tempo e continuarem 

viáveis, quando descongeladas. No entanto, é importante ter em conta que as células dos 

dois tipos de linhagens celulares podem diferir de forma importante dos seus 
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progenitores, nos tecidos das quais são originárias, devido à selecção espontânea de 

clones que pode ocorrer ao longo das sucessivas passagens in vivo ou in vitro (Alberts 

2002).  

 A necessidade de ter um modelo de estudo in vitro, para os tumores mamários 

caninos mais frequentes, fez com que a primeira parte do trabalho tivesse como 

objectivo o estabelecimento de três linhas celulares derivadas de dois carcinomas 

complexos e de um adenoma complexo/tumor misto benigno. Foi também iniciada a 

caracterização destas linhas a nível histológico, bem como comportamental (cinética de 

crescimento e tumorigenicidade).  
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3.2 Material e Métodos 
 

Culturas primárias 

 

As linhas celulares de nome Fifi, CMV1 e Shannon, foram estabelecidas a partir 

de três tumores distintos, recolhidos durante a exérese cirúrgica efectuada em Clínicas 

Veterinárias privadas (Tabela 2).  

 

Data 

exérese 

Clínica 

Veterinária 

Raça da 

cadela 

Idade 

(anos) 

Classificação 

histológica 

Observações 

Fifi Janeiro 
2006 

Hospital 
Veterinário de 

Trás-os-
Montes  

Raça 
indetermi-

nada 

10 Carcinoma 
complexo 

Tumores 
múltiplos 

CMV1 Janeiro 
2006 

Clínica  
Veterinária 

Pedro Hispano 

Boxer 7 Carcinoma 
complexo 

M3 e M4 dta 
- não castrada 
- sem anti- 
contraceptivos 

Shannon Dezembro 
2005 

Clínica 
Veterinária de 

Matosinhos 

Caniche 10 Adenoma 
complexo/ 

Tumor Misto 
Benigno 

Tumores 
múltiplos M4dta 
- não castrada  
- sem anti- 
contraceptivos 

Tabela 2 – Dados relativos às cadelas e tumores originários das linhas celulares estabelecidas. 

 

Uma pequena amostra de tecido do tumor mamário foi recolhida, durante a 

cirurgia, em condições de assepsia, e colocada de imediato em meio de cultura celular, 

tendo sido transportada para o laboratório. 

 

O meio de cultura celular usado, durante todo o processo, foi o RPMI 1640 com 

25 mM Hepes, para tamponização do meio, e Glutamax-1, rico em aminoácidos 

(Gibco), suplementado com 10% de soro fetal bovino inactivado (FBS) (Gibco) e 50 

µg/ml Gentamicina, um antibiótico de largo espectro (Gibco). 

 

Numa câmara de cultura de células, específica para culturas primárias, 

localizada numa sala de quarentena, o pedaço de tumor foi dividido em pequenos 

fragmentos, numa Placa de Petri, com a ajuda de um bisturi. Após a desagregação 

mecânica dos fragmentos, estes foram filtrados num crivo de aço, de forma a remover 

os agregados e obter uma suspensão de células. Centrifugaram-se duas vezes as células 
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que se encontravam em suspensão no meio, utilizando uma centrífuga (Eppendorf 

5910R), a 1200 rpm, durante 5 minutos, a 37ºC. Depois de rejeitado o sobrenadante, as 

células foram novamente colocadas, em suspensão, em meio novo, e plaqueadas em 

vários frascos de cultura de tecidos. Estes frascos esterilizados (Orange Scientific) são 

objecto de um tratamento especial para cultura de células e possuem uma tampa de 

rosca com filtro. Foram acrescentados 4 a 6 ml de meio para frascos de 25 cm2 ou 7 a 12 

ml para frascos de 75 cm2. Estes frascos foram mantidos, ao longo do tempo, numa 

estufa a 37ºC, com uma atmosfera húmida de CO2 a 5%. 

Durante três dias, foi retirado o sobrenadante dos diferentes frascos, a intervalos 

de 24h, tendo sido preenchidos com meio novo. O sobrenadante foi centrifugado, o 

pellet obtido colocado em meio de cultura e as células plaqueadas em novos frascos.  

 Diariamente, as células foram observadas ao microscópio de contraste invertido 

(Leica DM IL), para verificar se havia células aderentes. 

 

Durante as primeiras passagens foram realizadas tripsinizações sequenciais, com 

o objectivo de eliminar por completo os fibroblastos. Para isso, a tripsinização era 

interrompida, quando as primeiras células se soltavam, uma vez que os fibroblastos são 

as primeiras células a descolar do substracto, após a acção da tripsina.  

 

As células foram mantidas em cultura, durante 60 passagens consecutivas. As 

passagens foram realizadas, com intervalos de 6 a 10 dias. Quando as células 

apresentavam confluência, ocupando a totalidade do frasco, eram tripsinizadas usando 

0,05% tripsina-EDTA (Gibco) e, em seguida, subcultivadas. Neste processo, as células, 

depois de removido o meio de cultura, eram lavadas com 5 ml de PBS 1x autoclavado, 

sendo posteriormente adicionado 1 ml de tripsina para destacar as células do fundo do 

frasco, sendo em seguida incubadas na estufa a 37ºC, durante aproximadamente 10 

minutos. O destacamento das células era monitorizado, através do uso do microscópio. 

Colocaram-se cerca de 2 ml de meio no frasco de cultura para inactivar a tripsina, tendo 

sido esta suspensão transferida para um tubo Falcon e centrifugada a 37ºC, durante 5 

minutos, a 1200 rpm. O sobrenadante foi rejeitado e o pellet colocado de novo em 

suspensão, em aproximadamente 3 ml de meio de cultura. Cerca de 106 células foram 

colocadas num novo frasco de cultura T75 e 105 células num novo frasco de cultura 

T25, ao qual foi adicionado meio. 
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A cada passagem, foram congeladas 106 células. Para isso, voltaram-se a 

centrifugar as células já tripsinizadas e o pellet obtido foi ressuspendido num meio de 

congelação, contendo 90% FBS e 10% de dimetilsulfóxido (DMSO minimum 99,5% 

GC) (Sigma), uma substância crioprotectora. A solução foi colocada em criotubos de 

1,5 ml numa caixa de isopropanol, para que a congelação fosse lenta e eficaz, dentro de 

uma arca congeladora a -80ºC.   

 

Morfologia das células 

 

As células foram observadas, de 3 em 3 dias, ao microscópio de contraste 

invertido (Leica DM IL), tendo sido fotografadas em diferentes passagens. 

 

Cinética de crescimento 

 

As células foram semeadas em placas de cultura de 24 poços (Orange 

Scientific), com uma densidade de 104 células/poço, no dia 0. Todos os dias foram 

acrescentados 200 µl de meio novo a cada um dos poços. O número de células por poço 

foi contado em função do tempo. Para cada tempo analisado, foram feitas contagens de 

três poços diferentes. 

 Para contar o número de células foi usada uma câmara de Neubauer onde as 

células foram diluídas numa proporção 1:1 com 0,2% azul tripano (Sigma). A contagem 

das células foi feita, usando o factor de conversão de volume para 1mm2, que é de 104.

Foi efectuada uma curva de crescimento e o tempo de duplicação calculado na 

fase logarítmica da curva. 

 

Imunocitoquímica das proteínas do citoesqueleto 

 

As células tripsinizadas foram cultivadas em lâminas SuperFrostPlus (Menzel-

Gläser) previamente passadas por álcool e flamejadas. As lâminas foram colocadas 

dentro de placas de cultura e estiveram pelo menos dois dias, numa estufa a 37ºC, com 

uma atmosfera húmida com CO2 a 5%. Quando as células estavam aderentes à lâmina e 

tinham proliferado o suficiente eram retiradas e as lâminas fixadas em etanol a 95%. 
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A imunocitoquímica foi realizada segundo o método modificado de avidina-

biotina-peroxidase (Hsu 1981), para verificar a imunomarcação para as proteínas do 

citoesqueleto. 

 Os anticorpos primários monoclonais utilizados reconhecem a vimentina; a α-

actina do músculo liso, cardíaco e esquelético e das células mioepiteliais; a 

citoqueratina humana 14; o conjunto das citoqueratinas humanas 1-8, 10, 14-16 e 19, 

presentes na pool AE1/AE3; e a proteína da p63, marcador específico das células 

mioepiteliais (Tabela 3). 

 

Anticorpo 

monoclonal 

Clone 

(marca) 

Diluição Tempo de 

incubação 

Recuperação antigénica 

AE1/AE3 AE1/AE3 

(Zymed) 

1/100 Durante a noite, 

4ºC 

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

CK 14 LL002 

(Serotec) 

1/100 Durante a noite, 

4ºC 

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

α-actina HHF 35 

(Dako) 

1/100 Durante a noite, 

4ºC 

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

p63 4A4 

(Neo-Markers) 

1/200 Durante a noite, 

4ºC 

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

Vimentina V9 

(Dako) 

1/100 Durante a noite, 

4ºC  
-

Tabela 3 - Anticorpos primários monoclonais para as proteínas do citoesqueleto. 

 

Para os anticorpos utilizados, com a excepção da vimentina, as lâminas foram 

previamente sujeitas a uma proteólise para libertar epítopos mascarados pela fixação. 

Quando necessária, a recuperação antigénica era sempre feita com solução retrieval 

(Dako), em banho-maria, durante 30 minutos. 

 Após lavagem com PBS, fez-se o bloqueio da peroxidase endógena, colocando 

as lâminas numa solução de 3% de peróxido de hidrogénio em metanol, durante 10 

minutos, para evitar locais de falsa positividade. 

 As lâminas foram lavadas em PBS e incubadas com Soro Normal de Coelho 

(Dako), em 10% BSA/PBS (Albumina Sérica Bovina) (1:5), durante 20 minutos, para 

eliminar ligações inespecíficas. O excesso de soro normal foi removido e substituído 

por anticorpos primários específicos, diluídos em 5% BSA/PBS, nas diluições descritas 

na tabela 3, tendo sido incubados, durante aproximadamente 18h, a 4ºC. 
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Seguidamente, as lâminas foram lavadas em PBS e incubadas com anticorpo 

secundário biotinilado de coelho anti-ratinho (Dako), na diluição de 1:200, em 

BSA/PBS a 5%, durante 30 minutos. Seguiram-se novas lavagens em PBS e incubação 

com o complexo avidina-biotina-peroxidase (Dako), na diluição de 1:100, diluídos em 

BSA/PBS a 5%, durante 30 minutos. Depois de lavar em PBS, revelou-se o local de 

ligação antigénio-anticorpo-peroxidase com o cromogéneo 3’3’-

diaminobenzidinatetrahidroclorido (DAB; Dako), activado por peróxido de hidrogénio a 

30%. A incubação teve uma duração de 5 a 10 minutos. Lavaram-se as lâminas com as 

células em água corrente, durante 10 minutos, e contrastaram-se com Hematoxilina de 

Meyer (Merck), durante aproximadamente 30 segundos, tendo-se lavado novamente em 

água corrente, durante 10 minutos. Finalmente, montaram-se as lâminas com o meio de 

montagem Entellan (Merck).  

 

Durante todo o procedimento, as incubações decorreram em câmara húmida. As 

lavagens em PBS foram feitas duas vezes, com a duração de cinco minutos cada.  

 

Como controlos positivos utilizaram-se fragmentos de tecido mamário, nos quais 

a expressão destes anticorpos já tinha sido previamente testada. Os controlos negativos 

consistiram na substituição do anticorpo primário por PBS. 

 

A positividade para os diferentes anticorpos foi considerada, quando se 

encontrava uma coloração nuclear, membranar ou citoplasmática castanha, conforme o 

tipo de marcação do anticorpo.  

 A avaliação dos resultados foi expressa de forma qualitativa: 

 -  marcação ausente 

 +/-  marcação em raras células 

 +  marcação em mais de 25% das células 

 ++  marcação em 100% das células 
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Tumorigenicidade in vivo 

 

Todos os trabalhos realizados in vivo seguiram as normas éticas para a 

manipulação de animais de laboratório, tendo em conta os pontos principais dos 

Humane endpoints. As experiências foram executadas por Joana Gomes com supervisão 

da Médica Veterinária, Professora Fátima Gärtner. A aluna de mestrado Joana Gomes 

frequentou o curso de “Ciencia em Animais de Laboratorio” da Universidade do Porto, 

cujo currículo segue as recomendações da FELASA na educação e formação de pessoas 

que trabalham com animais de laboratorio (Categoria C), tendo-lhe sido atribuída 

creditação pela Direcção Geral de Veterinária como pessoa competente (investigadora-

coordenadora) para a prática de experimentação animal. 

 

Os animais de laboratório utilizados foram ratinhos fêmeas da estirpe 

N:NIH(s)II-nu/nu (Azar 1980) que se encontram no biotério do IPATIMUP, localizado 

na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

 Estes animais resultam do cruzamento de machos homozigóticos para o gene nu

(nude) com fêmeas heterozigóticas para o mesmo gene, sendo separados dos 

progenitores às 3 semanas de idade. Estes animais imunodeficientes encontram-se num 

ambiente esterilizado, com uma temperatura de 25ºC. O seu meio ambiente é composto 

por uma gaiola esterilizada com ambiente rico (cama, papel para fazer o ninho e rolo de 

papel de forma a estimular o desenvolvimento do sistema nervoso). São alimentados ad

libitum, com ração autoclavada, e água esterilizada com adição de gotas polivitaminadas 

(Protovit N) e de um antibiótico: antibacteriano (Rocephin (Ceftriaxona) – Roche). O 

antibacteriano não é adicionado à água, quando estes animais são sujeitos a protocolos 

de investigação de forma a não influenciar os resultados. 

 Para os ensaios de tumorigenicidade, uma suspensão com 106 células em 100µl

de meio de cultura/ratinho foi inoculada, por via subcutânea, no panículo da última 

glândula mamária de grupos de 5 fêmeas, N:NIH(s)II-nu/nu, com 5 a 7 semanas de 

idade.  

 Semanalmente, os animais eram pesados e pesquisada a existência de uma massa 

tumoral palpável. Na presença de um tumor, o volume deste era medido duas vezes por 

semana, usando uma craveira, medindo as três dimensões do tumor (comprimento, 

largura e altura) e calculando o volume do tumor (volume = comprimento x largura x 

altura).
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3.3. Resultados 

Morfologia das células 

 

As células das três linhas celulares, Fifi, CMV1 e Shannon encontram-se 

aderentes ao fundo do frasco e têm um crescimento com aparência variável, entre 

monocamada e multicamada. São células gigantes, com núcleos de grandes dimensões. 

As linhas celulares apresentam uma mistura de tipos de células, umas células com uma 

morfologia epitelial redonda e outras alongadas com uma forma fusiforme. Observa-se, 

também, a formação de ramificações celulares com bastantes prolongamentos que quase 

formam interligações, através de longas pontes citoplasmáticas (Fig. 7). 

 

Fifi 

 

CMV1 

 

Shannon 

 

Fig. 7 - Morfologia das linhas celulares estabelecidas em diferentes passagens: A- FIFI P3, B- 

FIFI P61, C- CMV1 P4, D- CMV1 P60, E- Shannon P2 e F- Shannon P45  (Ampliação 100x). 
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Cinética de crescimento 

O tempo de duplicação das três linhas celulares foi calculado, através da análise 

da curva de crescimento, obtida por contagem do número de células em diferentes 

tempos. Os tempos de duplicação das linhas celulares Fifi (P47) (Tabela 4 e Gráfico 1), 

CMV1 (P46) (Tabela 5 e Gráfico 2) e Shannon (P32) (Tabela 6 e Gráfico 3) são, 

respectivamente, de 43, 36 e 40 horas. 

 

FIFI Nº de células/ ml  
Tempo / horas 1 2 3 Media Desvio Padrão

0 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 0,00E+00 
22 1,50E+04 1,75E+04 1,75E+04 1,67E+04 1,44E+03 
46 2,75E+04 3,50E+04 1,75E+04 2,67E+04 8,78E+03 
70 4,50E+04 4,00E+04 4,00E+04 4,17E+04 2,89E+03 
94 5,40E+04 8,00E+04 8,00E+04 7,13E+04 1,50E+04 

118 1,35E+05 1,45E+05 1,48E+05 1,43E+05 6,61E+03 
142 1,50E+05 1,95E+05 1,80E+05 1,75E+05 2,29E+04 
166 2,38E+05 2,88E+05  2,63E+05 3,54E+04 
214 3,63E+05 3,03E+05  3,33E+05 4,24E+04 
238 3,75E+05 3,75E+05  3,75E+05 0,00E+00 

Tabela 4 – Número de células contadas em triplicado para a linha celular Fifi, na 

passagem 47, com a respectiva média e desvio padrão para cada um dos tempos. 

 

Gráfico 1 - Cinética de 

crescimento da linha celular 

Fifi P47. Cada ponto 

representa um triplicado. 
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CMV1 Nº de células  
Tempo / horas 1 2 3 Media Desvio Padrão

0 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 0,00E+00 
22 2,25E+04 1,25E+04 1,00E+04 1,50E+04 6,61E+03 
46 1,50E+04 2,50E+04 2,75E+04 2,25E+04 6,61E+03 
70 6,00E+04 3,75E+04 6,25E+04 5,33E+04 1,38E+04 
94 8,75E+04 1,05E+05 9,25E+04 9,50E+04 9,01E+03 

118 1,18E+05 1,53E+05 1,53E+05 1,41E+05 2,02E+04 
142 2,18E+05 3,40E+05 2,10E+05 2,56E+05 7,30E+04 
166 4,15E+05 3,78E+05  3,96E+05 6,01E+04 
214 7,23E+05 5,80E+05  6,51E+05 1,01E+05 
238 7,10E+05 6,78E+05  6,94E+05 2,26E+04 

Tabela 5 – Número de células contadas em triplicado para a linha celular CMV1, na 

passagem 46, com a respectiva média e desvio padrão para cada um dos tempos. 

 

Gráfico 2 - Cinética de 

crescimento da linha celular 

CMV1 P46. Cada ponto 

representa um triplicado. 

 

Shannon Nº de células  
Tempo / horas 1 2 3 Media Desvio Padrão

0 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 0,00E+00 
22 3,00E+04 2,50E+04 2,50E+04 2,67E+04 2,89E+03 
46 2,50E+04 1,25E+04 2,25E+04 2,00E+04 6,61E+03 
70 3,00E+04 3,00E+04 5,25E+04 3,75E+04 1,30E+04 
94 5,75E+04 8,50E+04 5,75E+04 6,67E+04 1,59E+04 

118 1,90E+05 1,53E+05 1,28E+05 1,57E+05 3,15E+04 
142 2,50E+05 2,18E+05 2,00E+05 2,23E+05 2,54E+04 
166 3,00E+05 3,85E+05  3,43E+05 6,01E+04 
214 4,70E+05 5,53E+05  5,11E+05 5,83E+04 
238 3,73E+05 6,58E+05  5,15E+05 2,02E+05 

Tabela 6 – Número de células contadas em triplicado para a linha celular Shannon, na 

passagem 32, com a respectiva média e desvio padrão para cada um dos tempos. 
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Gráfico 3 - Cinética de 

crescimento da linha celular 

Shannon P32. Cada ponto 

representa um triplicado. 

 

Proteínas do citoesqueleto 

 

A imunorreactividade das células das linhas celulares estudadas foi avaliada, 

através de um conjunto de anticorpos específicos para as proteínas do citoesqueleto. 

 Para a linha celular Fifi, observa-se imunoexpressão da membrana das células 

para as citoqueratinas AE1/AE3 e CK14. A p63 apresenta imunomarcação nuclear em 

algumas células e a α-actina não apresenta qualquer imunoreactividade. A vimentina 

imunomarca 100% das células (Tabela 7 e Fig. 8). 

 Na linha celular CMV1, não há imunoreacção contra as citoqueratinas 

AE1/AE3, CK14, e p63. Contudo, esta linha apresenta imunoexpressão para a α-actina 

e a vimentina, marcando esta última 100% das células (Tabela 7 e Fig. 9). 

 Na linha celular Shannon não há imunomarcação para a CK14 e α-actina. As 

citoqueratinas AE1/AE3 e a p63 têm imunoreactividade em raras células, enquanto que 

para a vimentina há imunomarcação em 100% das células (Tabela 7 e Fig. 10). 

 As marcações para as três linhas celulares foram observadas, usando um 

microscópio Zeiss com uma máquina incorporada Nikon Digital Sight DS-2Mv (Fig.8, 

9 e 10). 

Anticorpos monoclonais 

Linha celular AE1/AE3 CK 14 α-actina p63 Vimentina 

Fifi – P44 + + - +/- ++ 

CMV1 – P43 - - + - ++ 

Shannon – P30 +/- - - +/- ++ 

Tabela 7 – Resultados das colorações imunocitoquímicas para as proteínas do 

citoesqueleto das células das linhas celulares estabelecidas. 
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FIFI 

 

Fig. 8 – Reacção imunocitoquímica da linha celular Fifi (P44) para os anticorpos AE1/AE3, 

CK14, α-actina, p63 e vimentina (Ampliação 400x). 

 

AE1/AE3 CK14

α- actina p63

vimentina



Capítulo 3 - Estabelecimento de linhas celulares de tumores da mama de cadela – Resultados 

56

CMV1 
 

Fig. 9 – Reacção imunocitoquímica da linha celular CMV1 (P43) para os anticorpos AE1/AE3, 

CK14, α-actina, p63 e vimentina (Ampliação 400x). 
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Shannon 

 

Fig. 10 – Reacção imunocitoquímica da linha celular Shannon (P30) para os anticorpos 

AE1/AE3, CK14, α-actina, p63 e vimentina (Ampliação 400x). 
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Tumorigenicidade 

 

As linhas celulares foram inoculadas por via subcutânea, em 5 ratinhos fêmeas 

atímicos, não se tendo observado crescimento tumoral em nenhuma delas. 

 Para a linha celular Fifi realizaram-se 4 ensaios onde se inocularam 106 células 

na passagem 37 em cultura in vitro, 3 x 106 células na passagem 42 em cultura in vitro,

2 x 106 células na passagem 52 em cultura in vitro e 5 x 106 células na passagem 65 em 

cultura in vitro. Decorridos 80 dias após a inoculação, não se tendo observado 

crescimento tumoral, no panículo da glândula mamária dos ratinhos fêmeas atímicos, 

foi realizada a necrópsia dos animais. Na necrópsia dos animais, também não se 

observou qualquer massa tumoral interna. O peso dos ratinhos foi anotado duas vezes 

por semana, não se tendo registado qualquer alteração significativa. Este variou entre as 

16 e 25 gramas. 

 Para a linha celular CMV1 foram feitos 2 ensaios tendo sido inoculado 2 x 106

células na passagem 51 em cultura in vitro e 6 x 106 células na passagem 64 em cultura 

in vitro. Como não se observou nenhum tumor palpável aos 80 dias, foi realizada a 

necrópsia do animal, onde se confirmou a ausência de crescimento de qualquer massa 

tumoral interna. Os pesos dos ratinhos fêmeas atímicos variaram entre 17 e 25 gramas. 

 Para a linha celular Shannon inocularam-se, subcutaneamente, 107 células na 

passagem 49 em cultura in vitro, não se tendo verificado formação de um tumor 

palpável ao fim de 80 dias. Os pesos dos ratinhos fêmeas atímicos variaram entre 17 e 

23 gramas. 
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3.4. Discussão 
 

As três linhas celulares Fifi, CMV1 e Shannon são provenientes de tumores 

primários espontâneos da mama de três cadelas, colocados em cultura in vitro. O

estabelecimento destas novas linhas celulares é um processo lento, que requer alguma 

paciência, levando neste caso, cerca de um ano e meio, em cultura, até ser reconhecida 

como uma bona fide linha celular contínua. Esse processo inclui alteração 

citomorfológica, aumento do crescimento, redução da dependência de factores de 

crescimento, tempo de vida ilimitado e avaliação da tumorigenicidade em ratinhos nude

entre outras características a avaliar (Freshney 1983). 

 No entanto, nem sempre o estabelecimento das linhas celulares é conseguido 

com sucesso. Os passos iniciais da cultura primária de tumores têm um sucesso muito 

limitado, porque há um crescimento superior dos fibroblastos relativamente às células 

epiteliais, adequadamente descrito como “ervas daninhas num jardim de cultura de 

tecidos” (Freshney 1985). Os fibroblastos adaptam-se rapidamente às condições in 

vitro, através da sua rápida proliferação que se sobrepõe ao crescimento lento das 

células epiteliais vizinhas. O isolamento e manutenção das linhas celulares tumorais foi 

alcançado neste trabalho, através da adaptação de técnicas de dissociação mecânicas dos 

fragmentos tumorais, de forma a obter uma população heterogénea de células em 

cultura, contendo tanto células epiteliais como fibroblastos. Seguiu-se uma dissociação 

enzimática parcial com tripsina, para separar os fibroblastos da cultura. 

 As linhas celulares estabelecidas neste trabalho apresentam células de tamanho 

elevado, tendo um padrão morfológico complexo, que engloba células redondas, 

tipicamente epiteliais e outras alongadas, em forma de fuso, que podem corresponder à 

fracção estromal do tumor, que consiste em fibroblastos, apesar do modo de 

crescimento não ser típico destas células. O tempo de duplicação da linha celular Fifi, 

CMV1 e Shannon é, respectivamente, de 43, 36 e 40 horas. 

 O estabelecimento de linhas celulares imortalizadas resultantes de tumores da 

mama de cadela, só por si, é muito importante, devido à existência de poucas linhas 

celulares de tumores da mama de cadela comercializáveis, quando comparadas com a 

grande disponibilidade de linhas celulares de tumores da mama humanos. Além disso, é 

importante o facto das culturas de células representarem uma fonte ilimitada que se 
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auto-replica, podendo crescer, disponibilizando quantidades ilimitadas de células para 

estudos experimentais (Burdall 2003). 

 Quando temos em conta a classificação histológica dos tumores da mama de 

cadela, verificamos que estes podem ser malignos e benignos. A maioria dos tumores 

malignos nas cadelas são carcinomas complexos, constituídos por células luminais 

epiteliais e células mioepiteliais (Sorenmo 2003, Hellmén 2005), enquanto que os 

tumores benignos mais comuns são os adenomas complexos e os tumores mistos 

benignos da glândula mamária que para além das células benignas epiteliais (células 

luminais e/ou mioepiteliais) que formam os ductos, apresentam células 

mesenquimatosas como cartilagem e/ou osso.  

 Ao estabelecermos as linhas celulares tivemos o cuidado de seleccionar tumores 

cujo tipo histológico fosse representativo da maioria dos tumores observados na espécie 

canina. Assim, as linhas celulares Fifi e CMV1 provêm de dois carcinomas complexos e 

a linha celular Shannon de um adenoma complexo.  

Uma vez que os carcinomas complexos e os adenomas complexos apresentam na 

sua constituição mais do que um tipo de células, foi feita a caracterização dos diferentes 

tipos de filamentos intermediários das células in vitro, avaliando a presença e expressão 

destas proteínas, através da técnica de imunocitoquímica.   

 A linha celular FIFI, uma vez que provém de um carcinoma complexo, deveria 

conter células epiteliais e mioepiteliais. Desta forma, os resultados são concordantes 

com o esperado, já que há marcação com o anticorpo para as citoqueratinas AE1/AE3, 

que marca de forma membranar as células epiteliais (Henderson 1981) e uma moderada 

expressão para p63, cuja marcação nuclear é característica das células miopiteliais 

(Gama 2003). A citoqueratina 14 apresenta imunoexpressão, não só para células 

mioepiteliais, mas também para algumas células luminais, logo, a sua positividade seria 

de esperar. A α-actina, que para além de marcar mioepitélio marca também músculo, é 

negativa. Contudo, esta linha apresenta uma intensa imunoreactividade no citoplasma 

das células para o anticorpo monoclonal vimentina, que se sabe ser um filamento 

intermediário para as células mesenquimatosas. 

 A linha celular CMV1 apresenta marcação apenas para a α-actina e, de forma 

intensa, para a vimentina. Este tipo de marcação não seria de esperar, pois leva a 

concluir que apenas estariam presentes, em cultura, células do tipo fibroblasto e células 

do músculo liso que marcaram com α-actina. A marcação para a α-actina não deve ser 
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considerada como representando a presença de células mioepiteliais, uma vez que as 

células são negativas para o anticorpo p63, específico deste tipo de células.  

 Por outro lado, a linha celular Shannon, para além da elevada marcação para a 

vimentina, tem reactividade em algumas células para as citoqueratinas AE1/AE3 e para 

a p63, o que corrobora o facto de num adenoma complexo estarem presentes células do 

tipo epitelial, marcadas com as citoqueratinas AE1/AE3, e células mioepiteliais 

positivas para a p63. 

 Apesar dos filamentos intermediários tipo vimentina serem o marcador por 

excelência para os fibroblastos, as culturas de células imortalizadas parecem exibir 

quase sempre marcação para vimentina, para além da marcação para proteínas dos 

filamentos intermediários específicos de cada tecido (Virtanen 1981). Este facto pode 

ser causado por modificações fenotípicas das células, durante a sua adaptação às 

condições de cultura (Fanke 1979, Osborn 1980) ou à proliferação de células do tipo 

células stem que, inicialmente, expressavam os vários tipos de filamentos e que se 

encontram presentes no meio das células epiteliais e mioepiteliais, nas culturas 

primárias e estabelecidas (Wigley 1975, Franks 1977, Franks 1979). Existem autores 

que apoiam a teoria que a expressão da vimentina pode estar associada à perda do 

contacto célula a célula, demonstrando uma associação entre a detecção da vimentina e 

o elevado grau histológico dos tumores, podendo ser considerado um indicador de mau 

prognóstico (Raymond 1989a). 

 A observação de um padrão de marcação nem sempre esperado para as proteínas 

do citoesqueleto, nas três linhas celulares, pode dever-se ao facto das linhas celulares 

estarem sujeitas a alterações genotípicas e fenotípicas ao longo das contínuas passagens 

celulares em cultura. Assim, podem formar-se subpopulações, que causam alterações 

fenotípicas ao longo do tempo, por selecção de clones específicos, que crescem mais 

rapidamente dentro da população de células. (Burdall 2003).  

 Esta evidência causa alguma preocupação, especialmente, quando as linhas 

celulares são utilizadas como modelos de estudo para avaliar a patobiologia de um 

determinado cancro e/ou a resposta a novas drogas terapêuticas. Assim, é sempre 

aconselhado o uso de um modelo animal adequado à experiência. 

 Neste estudo, quando foi avaliada a tumorigenicidade destas linhas celulares em 

ratinhos nude, verificou-se que nenhuma delas formava tumores. Esta observação pode 

ser explicada pela teoria proposta pelo grupo de Sternlicht (1997) que defende que a 

presença de células mioepiteliais pode funcionar como um inibidor parácrino da invasão 
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e metastização e, por conseguinte, ser usado como inibidor da progressão tumoral in 

vivo.
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO IN 

VITRO E IN VIVO DE UMA LINHA CELULAR DE 

CARCINOMA DA MAMA DE CADELA PREVIAMENTE 

ESTABELECIDA 

4.1 – Introdução  
 

As culturas celulares são, actualmente, uma valiosa ferramenta de trabalho em 

inúmeras áreas, entre as quais se destacam a Biologia Celular, Bioquímica, 

Biomedicina, Ciências Farmacêuticas e Engenharia Biomédica.  

 No estudo da patologia humana, a utilização de culturas celulares tem vindo a 

aumentar progressivamente, com o intuito de expandir o conhecimento acerca do 

comportamento biológico dos tumores. Grande parte do que se sabe sobre carcinomas 

da mama humanos, baseia-se em estudos in vivo e in vitro, realizados com linhas 

celulares de tumores da mama. Estas linhas representam um recurso ilimitado de 

material que se auto-replica homogeneamente, livre de células estromais e fácil de 

cultivar em meios de cultura estandardizados (Burdall 2003, Lacroix 2004). 

 Também na Patologia Veterinária se começa a utilizar este modelo, já que se 

torna mais fácil a análise da resposta celular a processos biológicos que não se 

encontram acessíveis em organismos intactos. Este tipo de “material biológico” tem, 

igualmente, um papel notável, quando se colocam questões éticas relativas à utilização 

de animais vivos. 

 As linhas celulares utilizadas nos estudos de tumores mamários caninos existem 

em pequeno número. Contudo, para que possam ser usadas como um bom modelo do 

comportamento celular in vivo, estas devem estar bem caracterizadas.  

 Neste capítulo, utiliza-se uma linha celular previamente estabelecida (Hellmén 

1992, Hellmén 1993a). A sua caracterização é feita in vitro, prestando particular atenção 

à imunoexpressão dos carbohidratos e in vivo, utilizando organismos intactos, mais 

concretamente ratinhos imunodeficientes capazes de aceitar heterotransplantes. 

 As características básicas do cancro, no que diz respeito ao seu crescimento 

autónomo, à capacidade de invasão local e metastização à distância, são semelhantes 

nos humanos e nos outros vertebrados. Deste modo, os modelos animais de cancro 
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podem ser considerados uma ferramenta importante na investigação biomédica. Podem 

ser uma ajuda na compreensão do processo da cancerização, dos mecanismos do seu 

desenvolvimento e, por último, da terapêutica destes processos lesionais. Muito do 

conhecimento actual tem sido obtido em tubos de ensaio ou em frascos de cultura de 

células, devido ao facto das linhas celulares se poderem propagar nestas circunstâncias e 

serem capazes de responder a estímulos que induzem cancro in vivo, carcinogénios e 

agentes terapêuticos, da mesma maneira que no organismo intacto. Contudo, uma 

característica importante é perdida, quando trabalhamos com linhas celulares - a 

interacção entre o tumor e o hospedeiro. Esta limitação pode ser solucionada, através da 

utilização de tumores espontâneos em animais heterotransplantados em modelos in vivo.

Apesar disso, temos que ter em conta que os modelos laboratoriais são animais, e as 

extrapolações têm de ser feitas do modelo animal para o humano (Hau 2003). 

 Um dos modelos animais mais utilizados nos laboratórios, como um modelo 

mais próximo do organismo humano, é o ratinho (Mus musculus). Os primeiros ensaios 

com estes animais foram realizados em 1894, em transplantes de tumores e em ensaios 

terapêuticos. Em 1921, apareceram as primeiras estirpes inbred, com predisposição para 

desenvolverem determinado tipo de cancro. Mais tarde, em 1962, surgem os ratinhos 

nude, em 1980, os primeiros ratinhos transgénicos e, em 1983, os ratinhos SCID (Severe 

Combined Immune Deficiency). 

 O modelo in vivo mais usado no estudo das neoplasias é o ratinho atímico 

(nude). O ratinho nude tem sido usado na investigação biomédica, desde 1968 

(Pantelouris 1968). A sua designação de nude deve-se à mutação autossómica recessiva 

no gene whn (winged-helix-nude) que origina um fenótipo com ausência de pêlo (Nehls 

1994). Este animal é um mutante genético que não possui timo, o que impede a 

formação de linfócitos T maduros. Este facto faz com que os ratinhos nude sejam 

incapazes de induzir vários tipos de resposta imunitária, incluindo a produção de 

anticorpos, que necessita de células T CD4+ helper; a resposta imune mediada por 

células, dependente de células T CD4+ e/ou CD8+; a resposta de hipersensibilidade 

retardada, que necessita de células T CD4+; a resposta a vírus ou células neoplásicas, 

através das células T CD8+ citotóxicas e a rejeição de transplantes, mediada pelas 

células T CD4+ e CD8+.

Os ratinhos nude, devido a todas estas características, permitem clarificar e 

compreender o sistema imune, leucemias, tumores sólidos, SIDA e outras formas de 

doenças imuno-mediadas. A ausência de células T funcionais faz com que o ratinho 
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nude aceite não apenas alotransplantes (transplantes entre duas estirpes, embora 

geneticamente distintos, pertencentes à mesma espécie), mas também xenotransplantes 

(transplantes de orgãos entre diferentes espécies). Uma vez que tem a capacidade de 

receber tipos diferentes de tecidos sem que ocorra uma resposta de rejeição, este modelo 

tornou-se fundamental, na experimentação relacionada com a cancerização. 

 Para que haja sucesso no crescimento de tumores no ratinho nude é necessário 

ter em consideração a histogénese celular, o tipo histológico, o local de inoculação, a 

idade e as condições do hospedeiro, entre outros parâmetros. É também importante 

manter as condições de assepsia no biotério, usar gaiolas com protecção, esterilizar todo 

o material e o manipulador, ter vestuário adequado e esterilizado. 

 No que diz respeito à reprodução, sabe-se que as fêmeas nude, apesar de serem 

férteis, têm dificuldade em amamentar as suas crias. Deste modo, a reprodução de 

ratinhos nude da estirpe N:NIH(s)II-nu/nu deve basear-se no acasalamento entre fêmeas 

e machos heterozigóticos ou, preferencialmente, entre machos homozigóticos e fêmeas 

heterozigóticas, o que daria uma descendência de 50% nude, ao contrário dos 

cruzamentos entre heterozigotos, onde apenas cerca de 25% seriam homozigóticos 

atímicos (Hau 2003). 

 A glicosilação anormal é uma característica que se encontra associada a 

transformações malignas, resultando na expressão alterada de determinantes de 

carbohidratos. Os carbohidratos ligados à membrana são factores chave no processo de 

reconhecimento celular. Quando ocorre uma alteração na glicosilação da superfície das 

células tumorais, esta pode ser crucial no início da metastização (Fukuda 1996, 

Hakomori 1996, Orntoft 1999, Kannagi 2004). A metastização encontra-se dependente 

da interacção entre as células tumorais e outras células e componentes da matriz 

extracelular. Esta interacção pode ser mediada por diferentes moléculas de adesão, entre 

as quais as caderinas, imunoglobulinas, integrinas e as selectinas e os seus ligandos de 

carbohidratos (Fukuda 1996, Hakomori 1996, Orntoft 1999, Kannagi 2004). 

 Uma das classes de ligandos de carbohidratos da E-selectina, um membro da 

família das selectinas, são os antigénios do grupo sanguíneo tipo Lewis, que 

compreendem os antigénios Lewis tipo 1 (Lewisa, Sialil-Lewisa e Lewisb) e tipo 2 

(Lewisx, Sialil-Lewisx e Lewisy), normalmente sobreexpressos na superfície de algumas 

células tumorais epiteliais. A expressão destes antigénios pode contribuir para o 

processo de metastização mediado pela interacção glicano-selectina. Esta 

sobreexpressão pode ser detectada e quantificada na corrente sanguínea, e usada como 



Capítulo 4 - Estudo e caracterização in vitro e in vivo de uma linha celular de carcinoma da mama de 
cadela previamente estabelecida - Introdução 

66

marcador serológico de doença, de forma a identificar doentes com cancro. Na 

glicosilação anormal, ocorre também exposição de novos epítopos, no core proteico das 

mucinas, que podem ser reconhecidos por anticorpos específicos. Estes antigénios 

tumorais podem ser usados para facilitar o diagnóstico, monitorizar a recidiva, avaliar a 

carga tumoral e servir como indicador indirecto da resposta tumoral à terapêutica 

(Hollingsworth 2004, Kannagi 2004, Fuster 2005). 

 Neste capítulo, foi feita uma caracterização in vitro extensa de uma linha celular 

de carcinoma ductal infiltrativo da glândula mamária de uma cadela, avaliando também 

a imunoexpressão dos carbohidratos. Para além da caracterização in vitro desta linha 

celular, foi também efectuada a caracterização in vivo que compreende a inoculação das 

células num modelo animal adequado (ratinho nude atímico) de forma a avaliar a 

tumorigénese desta linha celular e estudar possíveis vias de metastização e alvos 

metastáticos preferenciais. 
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4.2 – Material e Métodos 
 

Caracterização in vitro

Linha celular 

 

A CMT-U27 é uma linha celular derivada de um carcinoma ductal infiltrativo, 

de uma cadela de raça Poodle, com 14 anos. O fragmento de tumor foi obtido, através 

de uma biópsia aspirativa por agulha fina. Esta cadela tinha metástases nos gânglios 

linfáticos regionais e na superfície serosa da bexiga urinária (Hellmén 1992, Hellmén 

1993a). 

 

A linha celular encontrava-se em cultura em meio RPMI 1640 com 25 mM 

Hepes e Glutamax-1 (Gibco), com suplemento de 10% de soro fetal bovino inactivado 

(FBS) (Gibco) e 50 µg/ml de gentamicina (Gibco). As células foram colocadas, numa 

estufa a 37ºC, com uma atmosfera húmida de 5% CO2.

Morfologia das células  

 

As células foram observadas duas ou três vezes por semana num microscópio de 

contraste invertido (Leica DM IL). 

 

Foi também observada a morfologia e mobilidade das células, ao longo do 

tempo, recorrendo a um microscópio time-lapse (Leica). Plaqueou-se numa placa de 

cultura 40x10mm (TPP) 105 células e deixaram-se 8h, numa estufa, a 37ºC, com uma 

atmosfera húmida de 5% CO2, de modo a que as células pudessem aderir ao fundo da 

placa. A placa foi colocada no time-lapse durante 12horas, obtendo-se fotografias do 

campo seleccionado de 3 em 3 minutos. 

 

Cinética de crescimento 

 

Protocolo já descrito no material e métodos do capítulo 3.2. 
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Ensaio de agregação (Slow aggregation assay)

Este protocolo foi efectuado de acordo com o que está descrito por Tom 

Boteborg (2000).  

 De uma forma breve, uma suspensão de células individualizadas foi plaqueada 

numa placa de 96 poços, com o número fixo de 105 células/ml em cada poço. Esse poço 

continha um revestimento de 50µl de agar semi-sólido (0,66% w/v), preparado no 

momento, numa solução salina de Ringer esterilizada e filtrada.  

 Passadas 24 horas, a agregação das células era avaliada ao microscópio 

invertido. 

 

Ensaio de migração (Wound-healing)

As células foram colocadas a crescer numa placa de cultura 60x15mm, até à 

confluência. Quando estas apresentavam uma monocamada confluente foi feita uma 

“ferida” artificial com a ponta da pipeta Gilson. Depois de lavada com meio, de forma a 

remover as células que se desagregaram, a placa foi colocada no time-lapse (Leica), 

onde foram tiradas fotografias do campo seleccionado, de 10 em 10 minutos, utilizando 

o programa Leica FW4000.  

 De forma a avaliar apenas a mobilidade das células, evitando que os resultados 

fossem influenciados pelo crescimento estimulado por FBS, as células foram mantidas 

durante 24 horas, em meio com 0,1% FBS. 

 A migração foi avaliada, considerando o número de células que migram entre os 

limites estabelecidos por dois riscos de referência, com recurso a uma grelha. Foram 

observados os intervalos de tempo 0, 6, 12, 18 e 24horas. 

 

Imunocitoquímica das proteínas do citoesqueleto 

 

Protocolo já descrito no material e métodos do capítulo 3.2. 
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Imunofluorescência para carbohidratos e E-caderina  

 

a) Preparação das linhas celulares 

 

Em lâminas: 

 Após tripsinização das células aderentes em cultura, estas foram lavadas 3 vezes 

com tampão PBS e colocadas novamente em suspensão no mesmo tampão, de forma a 

obter uma suspensão de células o mais limpa possível. 

 Distribuiu-se a suspensão celular pelos 12 poços das lâminas de imunoensaio, 

tendo estas sido deixadas na hotte, de um dia para o outro, permitindo a secagem das 

células. No dia seguinte, as células foram fixadas em acetona gelada (-20ºC), durante 5 

minutos ou para-formaldeído a 4%, durante 20 minutos. 

 As lâminas foram depois colocadas na arca congeladora a -20ºC. 

 

Em lamelas: 

 As células tripsinizadas foram cultivadas em lamelas redondas, autoclavadas, 

cobertas com meio de cultura, previamente colocadas em placas de 24 poços (Orange 

Scientific). Estas placas de cultura estiveram pelo menos dois dias, numa estufa a 37ºC, 

com uma atmosfera húmida de CO2 a 5%. Quando as células tinham proliferado o 

suficiente estas eram retiradas e as lamelas fixadas em acetona fria, durante 5minutos ou 

em para-formaldeído a 4%, durante 20minutos. 

 

b) Imunocitoquímica de fluorescência 

 

A linha celular foi caracterizada quanto à expressão de diferentes estruturas de 

carbohidratos e da E-caderina. Por imunocitoquímica de fluorescência foi avaliada a 

expressão dos antigénios T, Tn, sTn, Lea, sLea, Lex, sLex, Ley e E-caderina.  

Antes de iniciar o procedimento, as lâminas e lamelas foram passadas 2 vezes (5 

minutos cada) por PBS e, posteriormente, foi delimitado o local onde se encontravam as 

células com uma caneta hidrofóbica. 

 De seguida, incubaram-se as células com Soro Normal de Coelho (Dako), na 

diluição de 1:5 em BSA a 10% em PBS, durante 20 minutos. 



Capítulo 4 - Estudo e caracterização in vitro e in vivo de uma linha celular de carcinoma da mama de 
cadela previamente estabelecida – Material e Métodos 

70

O excesso de soro normal foi removido e substituído por anticorpos primários 

específicos, diluídos em BSA a 5% em PBS, tendo sido incubados, durante 

aproximadamente 18 horas, a 4ºC. 

 Os anticorpos monoclonais utilizados, na imunodetecção dos antigénios dos 

carbohidratos e E-caderina, estão listados na tabela 8.   

 No dia seguinte, as células foram lavadas em PBS e incubadas com anticorpo 

secundário coelho anti-ratinho, conjugado com Isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

(Dako), na diluição de 1:70, diluídos em BSA a 5% em PBS, durante 45 minutos. A 

partir deste momento, todos os passos foram realizados no escuro, protegendo sempre 

as células da luz. Seguiram-se novas lavagens em PBS e incubação das células com 4’-

6-diamidino-2-fenilindole (DAPI, Sigma) durante 15 minutos, diluído a 1:100 em PBS, 

de forma a obter contraste nuclear. As células foram novamente lavadas em PBS 

seguindo-se a montagem das lâminas com VectaShield (Vector Laboratories). As 

lâminas foram congeladas no escuro. 

 Em todo o procedimento, as incubações decorreram em câmara húmida. Todas 

as lavagens em PBS foram feitas duas vezes, cinco minutos cada.  

 Como controlos positivos utilizaram-se linhas celulares nas quais a expressão 

destes anticorpos já estava descrita. Os controlos negativos consistiram na substituição 

do anticorpo primário por PBS. 

 

As observações das lâminas foram feitas num microscópio de fluorescência 

(Leica DMIRE2), equipado com os filtros apropriados para as colorações de DAPI e 

FITC.  

 

A marcação semi-quantitativa da fluorescência feita em percentagem de células 

marcadas foi agrupada em: <25%, 25-50%, 50-75% e >75%.  

 

A intensidade da marcação de imunofluorescência foi classificada em:  

 +  pouco positiva 

 ++  moderadamente positiva  

 +++ muito positiva 

 

Os resultados foram baseados em 3 ensaios diferentes, analisados por dois 

observadores independentes. 
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Especificidade Anticorpo monoclonal Diluição Referência 

Tn (GalNAcαThr/Ser) 5F4 1:15 DAKO 

Tn (GalNAcαThr/Ser) 1E3 1:2 Clausen and 
Hakomori,unpublished 

Sialyl Tn (NeuAcα2-6GalNAcαThr/Ser) HB-STn / 3F1 1:8 DAKO 

Sialyl Tn (NeuAcα2-6GalNAcαThr/Ser) TKH2 1:2 Kjeldsen et al. 1988 

T (Galβ1-3GalNAcαThr/Ser) HB-T / 3C9 1:10 DAKO 

T (Galβ1-3GalNAcαThr/Ser) HH8 1:2 Clausen et al. 1988 

Lea (Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAc-R) CA3F4 1:5 Young et al. 1981 

Sialyl Lea (NeuAcα2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAc-R) HB-80 1:5 Magnani et al. 1982 

Lex (Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc-R) SH1 1:5 Fukushi et al. 1984a 

Sialyl Lex (NeuAcα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc-R) FH6 1:5 Fukushi et al. 1984b 

Sialyl Lex (NeuAcα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc-R) KM93 1:40 CHEMICON  

Ley (Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc-R) AH6 1:5 Abe et al. 1983 

E-caderina Clone 36 1:100 BD Biosciences  

Tabela 8 – Especificidade e diluições dos anticorpos monoclonais. 

 

Caracterização in vivo

Tumorigenicidade  

 

Protocolo já descrito no material e métodos do capítulo 3.2. 

 

Injecção endovenosa na veia caudal 

 

Uma suspensão de 106 células foi injectada na veia caudal de gupos de ratinhos 

fêmeas N:NIH(s)II-nu/nu com aproximadamente 6 semanas de idade. Antes da injecção, 

a cauda dos ratinhos é ligeiramente aquecida em água quente de forma a dilatar a veia 

caudal e ser mais fácil a sua observação e posterior inoculação. Por vezes, era difícil 

visualizar a veia, normalmente por incapacidade de imobilizar correctamente os animais 

o que levava a que algumas células fossem depositadas na zona da cauda onde eram 

inoculadas, formando-se um pequeno edema de líquido com células tumorais. Estes 

animais foram eliminados da experiência. 

 Em tempos diferentes, os animais foram sacrificados e os órgãos removidos de 

forma a avaliar possíveis alvos metastáticos.  
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HE 

 

As amostras foram fixadas em formol a 10%, tendo sido em seguida processadas 

e incluídas em parafina. Nos blocos resultantes, realizaram-se com o micrótomo vários 

cortes de 4µm que foram colocados em lâminas e secados numa estufa a 60ºC. 

 Os cortes foram submetidos a desparafinação em xilol (2 vezes durante 10 

minutos), hidratação numa série decrescente de álcoois de 100%, 95% e 70% (5 

minutos cada) e lavagem em água corrente, durante 10 minutos.  

 De seguida, os tecidos foram mergulhados em Hematoxilina de Meyer (Merck), 

durante 15 segundos, para corar os núcleos, e colocados em água corrente, durante 10 

minutos. As lâminas foram passadas em álcool a 100%, antes de serem colocadas 2 

minutos em eosina, para corar o citoplasma.  

 Voltaram-se a passar as lâminas por álcool a 100% e iniciou-se a desidratação 

dos cortes, numa série crescente de álcoois de 70%, 95% e 100% (5 minutos cada) e a 

diafanização dos mesmos em xilol (2 vezes durante 10 minutos). Por fim, fez-se a 

montagem com Entellan. 

 

Imunohistoquímica para citoqueratinas  

 

Para confirmar a presença de metástases, efectuou-se uma coloração para 

citoqueratinas, usando o método modificado de avidina-biotina-peroxidase (Hsu 1981), 

nas secções tumorais adjacentes às usadas para a coloração HE. 

 Para este método, os tecidos em parafina foram colocados em lâminas 

adesivadas com silano que secaram numa estufa a 37ºC, durante a noite. As secções de 

parafina fixadas em formol foram desparafinadas em xilol (2 vezes durante 10 minutos), 

hidratadas numa série decrescente de álcoois de 100%, 95% e 70% (5 minutos cada) e 

colocadas em água corrente, durante 10 minutos.   

 Em seguida, foi feita uma digestão proteolítica por imersão dos cortes numa 

solução retrieval (Dako), em banho-maria, durante 30 minutos. Este passo é importante, 

já que a fixação em formol estabelece ligações aldeído com as estruturas a identificar, o 

que, por vezes, impede o reconhecimento pelo anticorpo, sendo então necessário um 

pré-tratamento para que o anticorpo reconheça as estruturas em tecidos parafinados. 
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Depois de lavados os cortes com PBS, foi feito o bloqueio da actividade da 

peroxidase endógena, tratando os cortes com uma solução de 3% de peróxido de 

hidrogénio em metanol durante 10 minutos, evitando locais de falsa positividade. 

 Os cortes foram novamente lavados com PBS e, após limitação destes com a 

caneta hidrofóbica (Dako), de forma a diminuir a quantidade de anticorpo utilizada, 

estes foram incubados com Soro Normal de Coelho (Dako), em 10% BSA/PBS, na 

diluição de 1:5, durante 20 minutos, com o objectivo de eliminar ligações inespecíficas. 

Depois de retirado o excesso de Soro Normal de Coelho, incubou-se com os anticorpos 

primários monoclonais, durante aproximadamente 18h, a 4ºC e diluídos em 5% 

BSA/PBS, nas diluições descritas na tabela 9. 

 Depois da incubação, os cortes foram lavados com PBS e incubados com o 

anticorpo monoclonal secundário biotinilado de coelho anti-ratinho (Dako) diluído 

1:200 em BSA/PBS a 5%. Ao fim de 30 minutos, foi retirado o excesso de soro e os 

cortes foram novamente lavados em PBS. Seguiu-se uma incubação durante 60 minutos, 

com o complexo avidina-biotina-peroxidase (Dako), na diluição de 1:100, diluídos em 

BSA/PBS a 5%, durante 30 minutos. Após nova lavagem com PBS, fez-se revelação 

cromogénica do local de ligação antigénio-anticorpo-peroxidase por incubação dos 

cortes com o cromogénio 3’3’-diaminobenzidinatetrahidroclorido (DAB) (Dako) a 

0,05%, activado por peróxido de hidrogénio. Os cortes foram lavados em água corrente 

durante 10 minutos, ao que se seguiu a aplicação do contraste nuclear com 

Hematoxilina de Meyer (Merck), durante 15 segundos, e lavados novamente em água 

corrente, durante 10 minutos. Antes da montagem com Entellan (Merck), foi realizada 

uma desidratação dos cortes, numa série crescente de álcoois de 70%, 95% e 100% (5 

minutos cada) e a diafanização dos mesmos em xilol (2 vezes durante 10 minutos). 

Durante todo o protocolo, as incubações foram realizadas numa câmara húmida. As 

lavagens com PBS, foram realizadas duas vezes, 5 minutos cada uma.  

 

Como controlos positivos utilizaram-se fragmentos de tecido mamário, nos quais 

a expressão destes anticorpos já havia sido previamente testada. Os controlos negativos 

consistiram na substituição do anticorpo primário por PBS. 

 

A positividade para os diferentes anticorpos foi considerada quando se 

encontrava uma coloração nuclear ou citoplasmática castanha, conforme a localização 

do antigénio a identificar.  
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A avaliação dos resultados foi expressa de forma qualitativa: 

 -  marcação ausente 

 +/-  marcação em raras células 

 +  marcação em mais de 25% das células 

 ++  marcação em 100% das células 

 

Anticorpo 

monoclonal 

Clone 

(marca) 

Diluição Tempo de 

incubação 

Recuperação antigénica 

AE1/AE3 AE1/AE3 

(Zymed) 

1/100 Durante a noite, 

4ºC 

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

CK 14 LL002 

(Serotec) 

1/100 Durante a noite, 

4ºC 

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

p63 4A4 

(Neo-Markers) 

1/200 Durante a noite, 

4ºC 

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

Tabela 9 - Anticorpos primários monoclonais para as citoqueratinas. 

 

Indíce proliferativo 

 

O índice proliferativo das células e dos tumores, resultantes da inoculação destas 

nos ratinhos, foi avaliado através da técnica de imunohistoquímica, usando o método 

modificado de avidina-biotina-peroxidase (Hsu 1981), já descrito acima.  

 O anticorpo usado, assim como as condições em que a imunohistoquímica foi 

realizada encontram-se sumariadas na tabela 10. 

 

Anticorpo 

monoclonal 

Clone 

(marca) 

Diluição Tempo de 

incubação 

Recuperação antigénica 

KI-67 MIB-1 

(DAKO) 

1/50 Durante a noite, 

4ºC  

Banho-maria 30’  

Solução retrieval DAKO 

Tabela 10 - Anticorpo primário monoclonal para avaliação do índice proliferativo. 

 

O índice proliferativo foi detectado com base numa percentagem estimada de 

células marcadas. 
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Comparação da linha celular CMT-U27 original com as células após passagem 

pelo ratinho

Dois dos tumores que cresceram nos ratinhos nude, aquando das experiências de 

tumorigenicidade, foram retirados em condições de assepsia e seccionados em três 

pedaços, tendo sido colocado um deles em formol para ensaios imunohistoquímicos, o 

outro congelado em azoto líquido para posteriores ensaios de biologia molecular e o 

pedaço final em meio de cultura RPMI 1640 com 25 mM Hepes e Glutamax-1 (Gibco), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino inactivado (FBS) (Gibco) e 50 µg/ml de 

gentamicina (Gibco). 

 Estes tumores tinham duas características distintas. O tumor com a designação 

U27-1 tinha crescido de forma subcutânea no ratinho, enquanto o tumor com a 

designação U27-2 apresentava sinais de invasão dos panículos adjacentes. 

 

Estas duas “sublinhagens” colocadas em cultura foram avaliadas e comparadas 

com a linha celular CMT-U27 original, no que diz respeito à morfologia e cinética de 

crescimento celular (protocolos já descritos).  

 Foi também avaliada a imunoexpressão das proteínas do citoesqueleto 

(AE1/AE3, CK14, α-actina, p63 e vimentina), da E-caderina (anticorpo anti-E-caderina, 

clone 4A2C7, Zymed) e dos carbohidratos (Tabela 8), tanto para as sublinhagens como 

para os tumores retirados dos ratinhos. 
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4.3. Resultados 
 

Caracterização in vitro

Morfologia das células  

 

As células da linha celular CMT-U27 aderem ao fundo do frasco de forma 

dispersa ou em aglomerados. Quando em confluência formam uma monocamada fina e 

compacta (Fig. 11). 

 

Quando se obseva a linha celular CMT-U27, ao longo do tempo, com um 

microscópio time-lapse, verifica-se que as células, ao aderirem, adquirem uma 

morfologia alongada. As células em divisão apresentam uma morfologia epitelial 

redonda e brilhante. Quanto à mobilidade das células não se verifica uma alteração 

significativa no local onde as células se encontram (Fig. 12).  

 

0h 3h 6h

9h 12h 

Fig. 11 – Células CMT-U27 na 

P165 observadas ao microscópio 

invertido de contraste com uma 

ampliação de 100x. 

Fig. 12 - Células CMT-

U27 na P170 observadas 

ao microscópio time-lapse

com uma ampliação de 

200x. 
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Cinética de crescimento 

 

O tempo de duplicação da linha celular CMT-U27 é de 32,4±1,4 horas. Para 

isso, foi feita a contagem do número de células com intervalos de tempo de 24 horas e 

analisada a curva de crescimento exponencial. Através da equação da recta, calculou-se 

o tempo de duplicação. Foram feitos 4 ensaios isolados, cada um em triplicado, nos 

quais foi obtido o tempo de duplicação de 34,0 horas, 31,0 horas, 32,9 horas e 31,9 

horas. O primeiro ensaio está demonstrado, como exemplo, na tabela 11, gráfico 4. 

 

CMT-U27 Nº de células/ ml  
Tempo / horas 1 2 3 Media Desvio Padrão

0 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 0,00E+00 
24 1,50E+04 1,75E+04 5,00E+03 1,25E+04 6,61E+03 
48 1,50E+04 4,00E+04 1,13E+04 2,21E+04 1,56E+04 
72 2,13E+04 3,88E+04 1,88E+04 2,63E+04 1,09E+04 
96 4,63E+04 5,50E+04 6,88E+04 5,67E+04 1,13E+04 

120 9,50E+04 9,25E+04 7,38E+04 8,71E+04 1,16E+04 
144 1,66E+05 1,71E+05 1,71E+05 1,70E+05 2,89E+03 
192 4,24E+05 4,84E+05 4,65E+05 4,58E+05 3,07E+04 
216 5,78E+05 5,84E+05 6,93E+05 6,18E+05 6,47E+04 

Tabela 11 – Número de células contadas em triplicado para a linha celular CMT-U27, na 

passagem 167 in vitro, com a respectiva média e desvio padrão para cada um dos tempos. 

 

Gráfico 4 - Cinética de 

crescimento da linha celular 

CMT-U27, P167. Cada ponto 

representa um triplicado. 
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Ensaio de agregação (Slow aggregation assay) 

 

Um número fixo de células (2 × 105) foi plaqueado numa placa de 96 poços com 

agar. No tempo 0, as células estavam dispersas em todo o poço. Ao fim de 24 horas, 

quando as células cresceram em agar, observou-se a formação de um agregado único e 

volumoso (Fig.13).  

 

Fig. 13 - Ensaio de agregação (slow aggregation assay) às 0h e 24h (ampliação 100x). 

Ensaio de migração (Wound-healing)

O ensaio de migração celular mostra que as células CMT-U27 conservam a sua 

arquitectura típica de célula epitelial e têm a capacidade de se mover, entre as duas 

margens de uma lesão, provocada por uma pipeta na monocamada de células em 

confluência. As células migram de forma compacta e unidireccional (Fig.14) 

0h

24h 
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Imunocitoquímica das proteínas do citoesqueleto 

 

Na análise das proteínas do citoesqueleto da linha celular CMT-U27 na P176, 

verificou-se que há imunoexpressão para 100% das células com o anticorpo para as 

citoqueratinas AE1/AE3. Observa-se, também, uma expressão da CK 14, em cerca de 

25 a 50% das células. A α-actina e a p63 não se encontram expressas nas células da 

linha CMT-U27. Por seu lado, a vimentina apresenta uma expressão forte, na quase 

totalidade das células desta linha celular, que cresceram em lâminas adesivadas (Fig.15 

e tabela12). 

 

Anticorpos monoclonais 

Linha celular AE1/AE3 CK 14 α-actina p63 Vimentina 

CMT-U27 ++ + - - ++ 

Tabela 12 – Resultados das colorações imunocitoquímicas para as proteínas do 

citoesqueleto das células da linha celular CMT-U27. 

 

0h 6h 12h

18h 24h

Fig. 14 - Ensaio de 

migração (Wound-healing)

nos tempos 0h, 6h, 12h, 

18h e 24h. 
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AE1/AE3 CK14

α- actina p63

vimentina

Fig. 15 – Reacção imunocitoquímica da 

linha celular CMT-U27 (P176) com os 

anticorpos AE1/AE3, CK14, α-actina, p63

e vimentina para as proteínas do 

citoesqueleto (Ampliação 400x). 
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Imunofluorescência para carbohidratos e E-caderina  
 

Foi feita uma imunocitoquímica de fluorescência para os antigénios de 

carbohidratos simples: T (anticorpo 3C9 e HH8), Tn (anticorpo 1E3 e 5F4) e Sialil-Tn 

(anticorpo TFH2); para os antigénios de carbohidratos terminais tipo 1: Lewisa

(anticorpo CA3F4), e Sialil-Lewisa (anticorpo HB-80); e para os antigénios tipo 2: 

Lewisx (anticorpo SH1), Lewisy (anticorpo AH6) e Sialil-Lewisx (anticorpo FH6 e 

KM93).  

 Apenas se observou positividade para os antigénios dos carbohidratos Sialil-

Lewisx, Lewisx e Lewisa, como se pode observar na tabela 13, fig.16. A marcação para o 

Lewisx e o Lewisa foi positiva, quando as células foram fixadas em para-formaldeído a 

4% e negativa, quando essa fixação foi feita com acetona. 

 

Tabela 13 - Resultados das colorações imunocitoquímicas para os carbohidratos, nas 

células da linha celular CMT-U27. 

 

Especificidade Anticorpo 

monoclonal 

Positividade Intensidade Marcação 

Tn 5F4 Negativo - - 

Tn 1E3 Negativo - - 

Sialyl-Tn TKH2 Negativo - - 

T 3C9 Negativo - - 

T HH8 Negativo - - 

Lea CA3F4 50-75% ++ membranar 

Sialyl Lea HB-80 Negativo - - 

Lex SH1 25-50% + citoplasmática 

Sialyl-Lex FH6 50-75% +/++ membranar/citoplasmática 

Sialyl-Lex KM93 25-50% +/++ membranar/citoplasmática 

Ley AH6 Negativo - - 
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Fig. 16 – Imunocitoquímica de 

fluorescência para (A) sLex (anticorpo 

monoclonal FH6) e respectivo DAPI (B), 

para (C) Lex (anticorpo monoclonal SH1) 

e respectivo DAPI (D), para (E) Lea

(anticorpo monoclonal CA3F4) e

respectivo DAPI (F) e controlo negativo 

com PBS (G) (Ampliação 400x). 

A B

C D

E F

G
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Quando foi realizada a imunocitoquímica de fluorescência para a E-caderina, 

verificou-se que a linha celular CMT-U27, expressa E-caderina em 50 a 75% das 

células, com moderada intensidade e marcação membranar (Fig. 17). 

 

Fig. 17 - Reacção imunocitoquímica da linha celular CMT-U27 para a E-caderina (A - 

Ampliação 200x e B - Ampliação 400x).  

 

Caracterização in vivo

Tumorigenicidade  

 

A linha celular CMT-U27 foi inoculada no panículo da glândula mamária de 3 

grupos de ratinhos atímicos fêmea, tendo-se observado crescimento tumoral em todos 

os animais. 

 Inocularam-se 3 grupos de 5 animais com, respectivamente, 107, 106 e 5x105

células/animal de forma a titular a dose mínima com capacidade tumorigénica. 

Verificou-se que a dose mínima com capacidade tumorigénica seria 106 células/ratinho.

 

Os pesos dos ratinhos foram anotados duas vezes por semana, tendo variado 

entre as 16 e 25 gramas. Sempre que o peso era inferior a 16 gramas e o animal 

apresentava um aspecto doente era sacrificado. 

 Os tumores foram medidos duas vezes por semana com uma craveira (Fig. 18) e 

avaliado o tempo de duplicação dos tumores in vivo, que foi de 2,8 dias, como se mostra 

para um dos ensaios realizados (tabela 14, gráfico 5 e 6). Quando os tumores adquiriam 

um volume entre 1000 e 1500 mm3 era feita a sua remoção (Fig.18). O tumor removido 

A B
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foi seccionado, tendo sido colocada uma parte em formol a 10% para inclusão em 

parafina e outra parte em azoto líquido para posterior congelação numa arca a -80ºC.  

 À altura da necrópsia do animal (Fig.18), dois meses após a exérese do tumor, 

foi detectada a existência de uma massa tumoral (recidiva) em alguns dos animais. Os 

órgãos foram analisados e verificou-se a presença de metástases no pulmão, coração, 

fígado, baço e rim e também nos gânglios linfáticos axilar e inguinais. 

Tabela 14 -  Medições dos tamanhos dos tumores para 6 ratinhos nude  (marcações na 

orelha SM, OD, OE, OD+OE, OD2 e OE2), média e desvio padrão nos diferentes 

tempos. 

Gráfico 6 – Curva exponencial de crescimento médio na linha celular CMT-U27 in vivo. 

Tamanho do tumor (mm3)  

Tempo (dias) S/M OD OE OD+OE OD2 OE2 MÉDIA DesvioPadrão
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 40 1 12 4 1 1 10 15 

7 40 40 24 18 30 6 26 13 

11 40 48 18 56 96 75 56 27 

14 140 112 108 120 200 18 116 59 

18 280 216 280 320 300 75 245 90 

21 528 330 405   588 75 385 201 

25 1008 1134 1056   1120 972 1058 70 

Gráfico 5 -  Gráfico com  

os tamanhos dos tumores 

para 6 ratinhos nude 

(marcações na orelha 

SM, OD, OE, OD+OE, 

OD2 e OE2) e a média. 
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1) Tamanho do tumor: detecção de tumor palpável e medição periódica com uma 

craveira (volume = comprimento x largura x altura) 

 

2) Tumor com a epiderme ulcerada 

 

3) Anestesia pré-operatória  

 

4) Exérese do tumor  

 

6) Recuperação e controlo da   

5) Sutura da incisão cirúrgica hipotermia pós-operatória 
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7) Necrópsia do animal      

 

8) Secção do tumor 

 

Fig. 18 – 1) Avaliação da tumorigenicidade, 3 a 6) cirurgia de excisão tumoral e 7) necrópsia de 

fêmeas N:NIH(s)II-nu/nu com 5 semanas de idade inoculadas, no panículo da glândula 

mamária, com 106 células de carcinoma sólido da glândula mamária de cadela.  

 

Injecção endovenosa na veia caudal 

 

Ao injectar as células na veia caudal do ratinho de forma a identificar os alvos 

metastáticos destas células, verificou-se a presença de metástases à distância nos 

gânglios linfáticos inguinais e axilares, no pulmão, no coração, no baço, rim e fígado 

(Fig. 19).  

 É de notar que, em alguns animais, cresceu uma massa tumoral localizada na 

zona de inoculação que, por HE, se verificou ter uma histologia semelhante aos 

tumores, e que, possivelmente, se deveu ao acumular de células provocado por erros de 

manipulação durante a injecção endovenosa. 
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Fig. 19 – Coloração hematoxilina-eosina do (A) fígado 100x, (B) pulmão 50x, (C) coração 

100x, (D) gânglio linfático inguinal 50x. A seta na figura A indica uma micrometástase no corte 

do fígado. 

 

Todos os possíveis locais de metástases observados em alguns dos órgãos, 

através da coloração de hematoxilina-eosina, foram confirmados através da 

imunohistoquímica com os anticorpos para as citoqueratinas AE1/AE3 que detecta a 

presença de células epiteliais, para a CK14 e p63 que detectam células mioepiteliais, 

tendo sido observada marcação membranar intensa para o anticorpo AE1/AE3 (Fig.20), 

assim como marcação em algumas células com CK14, no mesmo local. O anticorpo 

para a p63 nunca apresentou marcação em nenhum dos órgãos. 

 

B

C D

A
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Fig. 20 – Coloração hematoxilina-eosina do (E) pulmão 100x e (F) coloração 

imunohistoquímica para as citoqueratinas da pool AE1/AE3 no pulmão 100x. 

Índice proliferativo 

 

Ao marcar a linha celular com o anticorpo monoclonal de ratinho anti-humano 

MIB-1 para detectar a sua reactividade com o antigenio KI-67 verificou-se que esta 

apresenta uma positividade muito elevada, em cerca de 50 a 75% das células 

neoplásicas. 

 É de salientar que algumas das células marcadas estão no processo de mitose, 

observando-se a marcação da respectiva fase do ciclo de divisão mitótica. 

 Também os tumores provenientes dos ratinhos nude inoculados, 

subcutaneamente, com a linha celular CMT-U27, apresentam uma elevada 

imunoexpressão para o anticorpo MIB-1 (Fig.21), o que é indicativo de um índice 

proliferativo elevado. 

 

Fig. 21– Marcação para o anticorpo MIB-1 no tumor do ratinho marcado-OD (A) (Ampliação 

200x), e marcado-OD+OE (B) (Ampliação 400x). 

E F

A B
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Comparação da linha celular CMT-U27 original com as células após passagem 

pelo ratinho

As “sublinhagens” celulares resultantes da subcultura dos tumores retirados dos 

ratinhos nude injectados com células da linha CMT-U27 são morfologicamente 

idênticas à linha celular CMT-U27 original. 

 

Quando avaliada a cinética de crescimento das linhas celulares, numa 

experiência com as mesmas condições ambientais e sujeitas aos mesmos estímulos, 

verificou-se que a linha celular CMT-U27 (P169) apresentava um tempo de duplicação 

de 31,1 horas, a sublinha celular não invasiva U27-1 (P6), um tempo de duplicação de 

32,4 horas e a sublinha celular invasiva U27-2 (P6) um tempo de duplicação de 34,5 

horas.  

 

A imunoexpressão das proteínas do citoesqueleto foi avaliada para a linha 

celular original, para os tumores xenotransplantados nos ratinhos e para as linhas 

provenientes desses tumores em cultura. Não se observaram alterações significativas na 

positividade para os diferentes anticorpos estudados (AE1/AE3, CK14, α-actina, p63 e 

vimentina) tanto para os tumores (Fig. 22) como para as sublinhas (Tabela 15).  

 

Tabela 15 – Imunoexpressão das proteínas do citoesqueleto na linha celular original, 

nas sublinhas e nos tumores xenotransplantados nos ratinhos. 

 

Anticorpos monoclonais 

Linha celular AE1/AE3 CK 14 α-actina p63 Vimentina 

CMT-U27 +++ + - - ++ 

U27 - 1 +++ - - - - 

U27 -2 +++ + + + + 

U27 – 1 (tumor) ++ + - - + 

U27 – 2 (tumor) ++ + - - + 
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Fig. 22 – Marcação para as proteínas do citoesqueleto de um tumor resultante da inoculação 

com células da linha celular CMT-U27 (U27-1) (Ampliação 400x) num ratinho nude. 

AE1/AE3 CK14

α- actina p63

vimentina
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A expressão da E-caderina nas sublinhagens resultantes dos tumores 

xenotransplantados nos ratinhos é de 50 a 75% das células, observando-se marcação na 

membrana. Quando se observa a expressão do anticorpo anti-E-caderina, nos tumores 

incluidos em parafina, observa-se a expressão da E-caderina, também, em 50-75% das 

células. Contudo, essa marcação membranar não é contínua (Fig. 24). 

 

Fig. 24 – Marcação para a E-caderina no tumor do ratinho U27-1 (A), e U27-2 (B) (Ampliação 

400x). 

 

Ao observar a marcação dos antigénios dos carbohidratos, verifica-se que, na 

sublinha não invasiva e invasiva, apenas se observa marcação para o sLex, Lex e Lea, tal 

como se tinha observado para a linha CMT-U27 original.  

A B
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4.4. Discussão 
 

Ao nosso laboratório foi gentilmente cedida pelo grupo da Prof. Eva Hellmén 

(Uppsala, Suécia) uma linha celular estabelecida (Hellmén 1992), originária de um 

carcinoma ductal infiltrativo da mama de cadela, para estudos de glicobiologia. Apesar 

da aparência morfológica, entre as mesmas linhas celulares, em diferentes laboratórios, 

ser normalmente idêntica, são, muitas vezes, observadas variações na cinética de 

crescimento, cariótipo e marcações para vários antigénios (Burdall 2003). Assim, antes 

de entrar num programa experimental, utilizando esta linhagem, foi feita uma 

caracterização exaustiva desta linha in vitro.

O uso de um perfil de STR (short tandem repeat) tem sido proposto como um 

modo fácil, barato, seguro e reprodutível para um screening da linha celular. 

Inicialmente, foram desenvolvidos para uso da genética forense. Contudo, o perfil de 

STRs pode também ser usado para validar linhas celulares, através da aplicação de um 

conjunto de primers STR, que detectam um número polimórfico de loci STR, usando 

primers oligonucleotidos disponíveis (Masters 2001).  
A genotipagem da linha celular CMT-U27 está a ser feita e os resultados 

intrigantes preliminarmente obtidos estão a ser discutidos (resultados não apresentados), 

uma vez que aparecem alguns STRs analisados com apenas um único alelo (one 

version). A probabilidade de um indivíduo ser homozigótico para STRs escolhidos ao 

acaso é praticamente nula. Para ter a certeza que estamos a realizar uma genotipagem 

correcta e não estamos perante a presença de alelos nulos, a solução poderia passar por 

genotipar tecido normal deste cão, para avaliar as diferenças, ou, idealmente, fazer o 

teste de genotipagem em sangue, tecido normal e tumoral (em parafina ou congelado) 

para além da linha celular, comparando os quatro resultados. 

 Ao observar o número de cromossomas descritos para a linha na passagem 40, 

entre 11 e 115 cromossomas (Hellmén 1992), verifica-se que há uma grande variação no 

número de cromossomas, o que está descrito como sendo normal nos tumores mamários 

caninos (Hellmén 1988) e nas linhas celulares estabelecidas (Wolfe 1986). Estas 

variações podem estar também associadas à instabilidade dos cromossomas que ocorre 

durante a progressão tumoral (Hellmén 1992). Quando recebemos a linha celular foi 

feito o seu cariótipo, tendo-se observado que a linha celular é near-diplóide contendo 

entre 88 e 93 cromossomas (resultados não apresentados). 
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Para além da genotipagem por STRs e do cariótipo, foram avaliadas outras 

características da linha celular CMT-U27, para nos assegurarmos que, ao longo das 

passagens, esta não tivesse sofrido alterações, nem o transporte ou o manuseamento 

num laboratório diferente pudessem ter alterado o seu comportamento. 

 As células da linha celular CMT-U27 apresentam uma forma redonda, 

característica das células epiteliais em divisão, adquirindo uma morfologia mais 

alongada, quando estão aderentes ao plástico. Estas células encontram-se normalmente 

individualizadas ou em pares. Embora a morfologia das células seja semelhante ao que 

está descrito para a linha celular original (Hellmén 1992), quando avaliámos o tempo de 

duplicação, calculou-se um tempo médio de 32,4 horas, o que não é concordante com o 

tempo de duplicação descrito na origem de 48 horas (Hellmén 1992). 

 De forma a identificar os tipos de células presentes nesta linhagem celular,     

fez-se uma imunocitoquímica para as proteínas do citoesqueleto, tendo-se observado 

positividade para o anticorpo AE1/AE3, característico das células epiteliais (Henderson 

1981) e em algumas células para a CK14 (Moll 1982), que está descrito como positivo 

não só no mioepitélio, mas também em células luminais. A marcação é negativa não só 

para a p63 (Gama 2003) mas também para a α-actina do músculo liso (Tsukada 1987). 

Este padrão de marcação está de acordo com o esperado para um carcinoma simples, 

onde, apenas, estão presentes células do tipo epitelial. Esta linha celular apresenta, 

também, imunoreactividade para o anticorpo vimentina (Heatley 1993). Na marcação 

feita por Hellmén (1992), aquando da caracterização inicial da linha celular, também foi 

observada a presença de vimentina, que não estava presente no tumor primário. A co-

expressão de citoqueratinas e vimentina foi recentemente relatada em linhas celulares de 

tumores da mama humanos (Raymond 1989a). Este facto apoia a teoria segundo a qual 

as linhas celulares adquirem marcação para a vimentina, devido a uma adaptação das 

células às condições existentes em cultura (Fanke 1979, Osborn 1980). 

 Foi também feito um ensaio de agregação (slow aggregation assay) onde se 

observou a formação de um agregado único e compacto. Este resultado demonstra que 

as células podem agregar-se devido à presença de E-caderina, uma glicoproteína 

localizada nas junções aderentes das células epiteliais, que vai mediar a adesão celular 

dependente do cálcio (Shore 1991). Esta dedução foi comprovada, através da marcação 

membranar em 50 a 75% das células desta linha celular por imunocitoquímica para o 

anticorpo anti E-caderina. A presença da E-caderina em tumores mamários caninos está 

relacionada com uma série de factores de mau prognóstico, entre os quais o tamanho do 
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tumor, a ulceração, o tipo histológico, o tipo de crescimento, a metastização dos 

gânglios linfáticos e a necrose. Este facto sugere que a perda de expressão de E-caderina 

poderá ter um valor prognóstico, nos tumores mamários caninos (Matos 2006). 

 Nos ensaios de migração (wound-healing), verificou-se que, após a realização de 

uma lesão artificial, as células migram de forma compacta e unidireccional. Porém, 

espera-se que uma quebra no complexo de E-caderina induza a perda da adesão celular 

e consequente aumento da mobilidade celular (Christofori 1999, Van Aken 2001). 

 É também importante a caracterização da linha celular in vivo num modelo 

animal adequado que, no nosso trabalho, consistiu na injecção de células CMT-U27 no 

panículo da glândula mamária de ratinhos atímicos. Verificou-se que, ao fim de 5 dias, 

já se detectava um tumor palpável, que crescia com um tempo de duplicação 

aproximado de 2,8 dias. Podemos, então, inferir a tumorigenicidade desta linha, tendo-

se verificado que em alguns animais havia recidiva do tumor, após remoção cirúrgica. A 

presença de um fenótipo epitelial, que possivelmente será mais agressivo, e a excisão 

dos tumores, num estadio mais avançado (tamanho), fez com que em alguns animais 

fossem detectadas metástases à distância. 

 Os tumores malignos da glândula mamária de cadela, para além do crescimento 

in situ, podem metastizar por duas vias: a via linfática, com metástases nos gânglios 

linfáticos e a via hematogénica, com metástases à distância, preferencialmente, nos 

pulmões (Kurzman 1986, Sorenmo 2003). Esta invasão das células neoplásicas para os 

tecidos vizinhos, com consequente crescimento de massas tumorais distantes do seu 

local de origem, pode ser condicionada por diversos factores. Entre eles, destaca-se a 

elevada proliferação celular, o aumento da migração das células e a pouca adesividade 

entre as células, que se pode dever, por exemplo, a deficiências estruturais das junções 

intercelulares. Contudo, o crescimento à distância implica que as células neoplásicas 

entrem em circulação e se implantem num novo local. Este processo é complexo, pois o 

órgão deve possuir condições de proliferação celular ideais e uma fisiologia tecidular 

propícia para a implantação das células neoplásicas. Existem outros factores que podem 

influenciar o contacto das células neoplásicas com esse órgão, como a arquitectura 

vascular do órgão e a fisiologia da circulação. 

 De forma a avaliar os alvos metastáticos desta linha celular, foram injectadas 

células na veia caudal do ratinho, verificando-se metastização para os gânglios linfáticos 

inguinais e axilares, para o pulmão, coração, baço, rim e fígado. Contudo, tal como 

estava descrito, o principal alvo de metastização foi o pulmão. A presença de células 
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neoplásicas foi confirmada, usando marcadores das proteínas do citoesqueleto para as 

células epiteliais (AE1/AE3) e mioepiteliais (CK14 e p63). Como o tumor primário é 

um carcinoma simples, a positividade exclusiva para as células epiteliais veio confirmar 

a observação de nichos de células epiteliais neoplásicas, nos diferentes órgãos. 

 A proliferação celular foi avaliada, através da marcação das células com o 

antigénio KI-67, que se encontra expresso, preferencialmente, durante todas as fases 

activas do ciclo celular (fases G1, S, G2e M), mas se acha ausente das células em 

repouso (fase G0) (Gerdes 1984), fazendo dele um excelente marcador para determinar 

a fracção em crescimento de uma determinada população de células. Durante a 

interfase, o antigénio pode ser detectado exclusivamente dentro do núcleo, ao passo que 

na mitose, a maior parte da proteína é transferida para a superfície dos cromossomas. O 

antigenio degrada-se, rapidamente, à medida que a célula vai entrando no estado não 

proliferativo (Scholzen 2000). Na linha celular e nos tumores primários induzidos nos 

ratinhos atímicos, verificou-se que havia marcação para muitas células. Este índice 

proliferativo elevado pode estar relacionado com o tamanho do tumor, necrose, 

crescimento invasivo e grau histológico do tumor. Contudo, pensa-se que nada terá a 

ver com o tipo histológico, localização do tumor, ulceração, metástases para os gânglios 

linfáticos e expressão da E-caderina. Deste modo, o elevado índice de marcação com 

MIB-1 poderá sugerir o uso deste marcador como indicador de prognóstico, em tumores 

da mama malignos de cadelas (De Matos 2006). 

 Na comparação da linha celular original com as células colocadas em cultura, 

após passagem no ratinho, não se observaram diferenças na morfologia, tempo de 

duplicação e proteínas do citoesqueleto. Esta observação vem demonstrar que as 

células, ao serem inoculadas em ratinhos, não sofrem alteração relativamente às que 

permanecem em cultura. 

 Após ter sido realizada a caracterização in vitro e in vivo desta linha celular, foi 

feito o estudo de determinados antigénios de carbohidratos, já que é sabido que as 

transformações malignas das células tumorais estão associadas a uma glicosilação 

anormal e que esta resulta na expressão alterada de determinantes de carbohidratos. O 

sistema Lewis de carbohidratos tem sido alvo de bastantes estudos, uma vez que em 

muitos tumores com origem em células epiteliais, nomeadamente carcinomas da mama, 

pulmão, estômago, cólon, próstata e ovário, a síntese aberrante de carbohidratos na 

superfície das células resulta num aumento da expressão dos seus antigénios, em 

especial o sLex e o sLea. O significado do aumento da expressão do sLex, em alguns 
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tipos de tumores, pode estar relacionado com a presença de receptores para ligandos que 

expressam o sLex em células endoteliais activadas. O sLex e outras estruturas de 

carbohidratos relacionadas parecem funcionar como moléculas de adesão, podendo estar 

envolvidas no processo de invasão e metastização. (Dabelsteen 1996, Kannagi 2004, 

Dube 2005, Fuster 2005, Pinho 2007). 

 Em muitos pontos, as metástases tumorais são um fenómeno semelhante ao 

tráfego dos leucócitos no processo de inflamação. As células tumorais e os leucócitos 

que circulam na corrente sanguínea são capazes de extravasar e migrar para novos 

tecidos usando os mesmos tipos de moléculas de adesão. Esta alteração dos 

carbohidratos na superfície das células neoplásicas em relação ao tecido normal está 

relacionada com o prognóstico em alguns tipos de tumores (Dabelsteen 1996, Magnani 

2004). 

 Para a linha celular CMT-U27 e as sublinhas originárias de tumores de ratinhos 

colocados em cultura, verificou-se que esta apenas apresenta marcação para o sLex, Lex

e Lea. Contudo, a marcação do Lex e do Lea só é observada, quando as células são 

fixadas com para-formaldeído 4%. Quando a fixação é feita com acetona não se observa 

marcação o que poderá dever-se ao facto de estes carbohidratos estarem sobre 

glicolípidos e a acetona os remover. Já o sLex poderá estar sobre glicoproteínas, daí as 

células apresentarem imunoreactividade, também, quando são fixadas com acetona. 

 O antigénio Lea, pertence ao tipo 1, e tem um papel importante, na determinação 

dos grupos sanguíneos. Contudo, os antigénios Lex e sLex, pertencentes ao tipo 2, como 

têm pouca expressão em indíviduos saudáveis, são considerados antigénios associados a 

tumores, podendo definir o grau de progressão e invasão e propriedades metastáticas 

tumorais (Kannagi 2004, Ono 2004).   

 Estes antigénios de carbohidratos que estão presentes, na linha celular CMT-

U27, podem vir a funcionar como marcadores tumorais de prognóstico, em tumores 

malignos da mama de cadela. O único estudo em caninos foi feito por Nakagawa 

(2002), avaliando a expressão do sLex em tumores da glândula mamária. Contudo, não 

encontrou correlação significativa entre a expressão do sLex e factores de prognóstico. 

Já nos carcinomas humanos, estes antigénios são descritos como bons marcadores 

tumorais de prognóstico (Dabelsteen 1996, Fukuda 1996). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES GERAIS 
 

O presente trabalho teve por objectivo principal a criação de dois modelos de 

estudo da biologia dos tumores da mama de cadela. 

 No primeiro, um modelo in vitro, foram estabelecidas três linhas celulares 

provenientes de tumores primários espontâneos colocados em cultura. Uma das linhas 

derivou de um adenoma complexo/tumor misto benigno, e as outras duas de carcinomas 

complexos, que são, respectivamente, as neoplasias mamárias benignas e malignas mais 

frequentes na espécie canina. 

 Devido ao seu fácil manuseamento, não há dúvida que o estabelecimento de 

linhas celulares é um modelo importante para o estudo de carcinomas da mama de 

cadela. Contudo, é importante que os investigadores compreendam as limitações do 

mesmo, e tenham esse facto em consideração, quando desenham experiências e 

interpretam resultados. 

 Antes de utilizar as linhas celulares como um modelo para o estudo dos tumores 

da mama de cadela, é importante fazer uma caracterização exaustiva da linha. Na 

segunda parte do trabalho, para além da caracterização de uma linha celular 

previamente estabelecida, criou-se um modelo de estudo in vivo, utilizando os ratinhos 

nude.

Relativamente à linha celular estudada, verificou-se que a sua mobilidade in 

vitro, a tumorigenicidade e metastização observadas nos ratinhos nude, deixam antever 

um fenótipo agressivo para estas células. O padrão de expressão dos carbohidratos, na 

linha celular de carcinoma da mama de cadela, sugere que estes antigénios possam ser 

usados como marcadores tumorais de prognóstico, em tumores da glândula mamária de 

cães. A expressão aberrante dos carbohidratos pode igualmente ter um papel 

fundamental nos mecanismos de metastização à distância e facilitar a interacção 

positiva com o órgão alvo. 

 Como os estudos comparativos indicam, existem muitas semelhanças entre o 

cancro da mama humano e os tumores mamários caninos. Estes resultados sugerem que 

os tumores mamários caninos constituem bons modelos para o estudo do cancro da 

mama em mulheres, e as investigações clínicas relacionadas com os tumores da 

glândula mamária canina têm o potencial de beneficiar tanto os cães como as mulheres. 
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CAPÍTULO 6 – PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Na primeira parte do trabalho, depois de estabelecidas as linhas celulares, 

verificou-se que, apesar da marcação para células epiteliais e mioepiteliais ser esperada 

nos tumores complexos, isto nem sempre foi observado. Contudo, a utilização do 

anticorpo monoclonal CAM 5.2 seria aconselhada, pois este apresenta reactividade para 

as citoqueratinas 7 e 8, que estão presentes no epitélio secretor dos tecidos normais, mas 

não no epitélio escamoso estratificado. Este anticorpo marca também tecidos derivados 

do epitélio, como é o caso de alguns carcinomas, mas não reage com carcinomas das 

células escamosas. Assim, este marcador poderá vir a ser de grande relevo na 

determinação da presença, nestas linhagens, de células do tipo epitelial (Moll 1982, 

Gärtner 1999). 

 A caracterização aprofundada destas linhas celulares poderá constituir uma etapa 

futura, onde se realizarão estudos de proliferação celular e apoptose, mobilidade, 

agregação e invasão celular. 
Nos estudos realizados in vivo, uma vez que as linhas celulares estabelecidas não 

são tumorigénicas, e tendo em conta que este facto se poderá dever à presença de 

células mioepiteliais que, por sua vez, podem funcionar como inibidor da progressão 

tumoral in vivo, será importante separar as células mioepiteliais e epiteliais de cada uma 

das linhas celulares. Tal poderá ser efectuado por cell sorting (O’Hare 1991) ou usando 

magnetic beads (Clarke 1994) ligados covalentemente com um anticorpo específico, do 

tipo de célula alvo, que se iriam ligar às células que expressam o antigénio específico 

para células epiteliais ou mioepiteliais. Estas células podem depois ser injectadas 

isoladamente, num grupo de ratinhos atímicos, de forma a determinar qual o tipo de 

células que permite a indução tumoral. O papel e as potencialidades das células 

mioepiteliais na carcinogénese mamária têm sido um tema bastante discutido, em 

relação ao qual muitas perguntas estão ainda por responder (Lakhani 2001).    

 

Na segunda parte do trabalho, efectuou-se a caracterização de uma linha celular 

previamente estabelecida, estando ainda em estudo a realização do seu cariótipo, bem 

como a genotipagem, usando um perfil de STR. 

 Nos ensaios de agregação celular realizados in vitro, uma forma de demonstrar 

que a agregação observada se deve à forte presença de E-caderina pode passar por um 
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estudo em que as células sejam incubadas com um anticorpo que bloqueie a molécula de 

adesão E-caderina, servindo assim de controlo à inibição da agregação (Suriano 2003), 

bem como ao aumento da mobilidade celular, nos ensaios de wound-healing.

Por fim, seria relevante verificar se nos heterotransplantes inoculados em 

ratinhos atímicos e nas metástases in vivo a sobreexpressão dos carbohidratos que se 

encontram na linha celular estará igualmente presente. O papel dos carbohidratos neste 

modelo poderá ser confirmado, através da manipulação da expressão dos mesmos, 

usando técnicas de silenciamento ou sobreexpressão. 
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