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Figura 3. Graduação histopatológica de 42 tumores mamários
em cadelas que tiveram sobrevida acima de 540 dias.
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Figura 4. A) Imunomarcação da proteína ZEB 1 em amostra de
cadela com sobrevida alta. B) Imunomarcação da proteína ZEB 1
em amostra de cadela com câncer de mama com sobrevida
baixa (óbito). C) Imunomarcação da proteína ZEB 2 em amostra
de cadela com sobrevida alta. D) Imunomarcação da proteína
ZEB 2 em amostra de cadela com câncer de mama com
sobrevida baixa (óbito).

O objetivo deste trabalho foi verificar a correlação
entre resultados da imuno-histoquímica (IHQ)
com a metástase e diagnóstico histopatológico em
51 cadelas com neoplasia mamária analisando a
expressão das proteínas alvo ZEB1 e ZEB2, em um
estudo retrospectivo.

Na análise da expressão proteica utilizou-se o
método de histoscore (HS), uma análise quantitativa
baseada na intensidade e porcentagens de células
coradas, variando de 0 a 300.

Do total de 51 cadelas, nove cadelas vieram a óbito e
tiveram sobrevida abaixo de 390 dias, sendo a média HS
do ZEB1=121 e do ZEB2=129. Neste grupo os diagnósticos
histopatológicos foram:

As 42 cadelas restantes tiveram sobrevida de 540
dias, sendo a média do HS do ZEB1=17 e do ZEB2=29.
Neste grupo os diagnósticos histopatológicos foram:

Segundo os resultados obtidos não houve correlação
entre expressão de ZEB1 e ZEB2 com os tipos
histopatológicos. Entretanto, foi observada uma
correlação, entre a maior expressão de ZEB1 e ZEB2,
com a menor sobrevida das cadelas. Dessa forma, a
expressão de ZEB1 e ZEB2 pode constituir um
biomarcador para sobrevida de cadelas com câncer de
mama.

O câncer de mama é o principal tipo de neoplasia em
cadelas, sendo considerado um modelo adequado para
o estudo do câncer em mulheres.
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As proteínas ZEB1 e ZEB2 estão envolvidas na diferenciação
celular relacionados à progressão maligna e à transição epitelial-
mesenquimal (EMT), na qual as células tumorais adquirem
propriedades invasivas, caracterizando um prognóstico
reservado.

Figura 1. Esquema da transição epitelial mesenquimal (EMT) por
ZEB 1 e ZEB 2 nas células tumorais caracterizando um
prognóstico reservado.

Coleta e imuno-histoquímica com o uso do kit 
“REVEAL Polyvalent HRP-BAD”

As cadelas foram

acompanhadas

por 540 dias após

exérese tumoral.

Figura 2. Graduação histopatológica de nove tumores
mamários em cadelas que vieram a óbito, tendo sobrevida
abaixo de 390 dias.
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