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A agressividade do melanoma oral pode estar

relacionada a diversas mutações que ocorrem

durante o desenvolvimento, tanto em seres

humanos quanto na espécie canina.

Dentre as diferentes alterações de expressões

proteicas observadas nesse tipo neoplásico, é

descrita a alteração de proteínas da família

SOX, grupo de fatores de transcrição

Este trabalho avaliou a expressão de SOX2,

SOX3 e SOX10 e sua relação com o índice

proliferativo e aspectos histológicos indicativos

de agressividade em melanomas orais caninos.

Figura 2: Fotomicrografia de melanoma canino oral,

contra-coloração com Giemsa e Hematoxilina 400X e

insert de 600x. A e B: Imunomarcação para Ki67 em

células neoplásicas, em A alto índice proliferativo, em B

baixo índice proliferativo; marcação nuclear apontada

pelas setas. C: Imunomarcação para SOX2 em células

neoplásicas; marcação nuclear apontada pela seta. D:

Imunomarcação para SOX3 em células neoplásicas,

demonstrando intensidade moderada, marcação

citoplasmática apontada pela seta. E: Imunomarcação

para SOX10, marcação citoplasmática apontada pela seta.

F: Imunomarcação para SOX10, marcação nuclear,

apontada pela seta.

.

Dentre as proteínas da família SOX estudadas,

sugere-se que a proteína SOX3 apresenta um

importante relação com a proliferação celular

em melanomas orais. Além disso sugere-se que

a proteína SOX10 é expressa constitutivamente

nessas neoplasias, sem um papel determinante

para a agressividade, e possivelmente possa ser

um marcador auxiliar no diagnóstico dessa

lesão.

- A positividade da reação imuno-histoquímica

foi identificada pela presença de marcação

citoplasmática ou nuclear (a depender do

anticorpo) de cor amarronzada distinta em

células neoplásicas (Figura 2).

- A expressão de SOX2, SOX3 e SOX10 foi

observada em 23,33% (7/30), 20% (6/30) e

76,67% (23/30) dos casos, respectivamente.

- Uma maior expressão de SOX3 apresentou

relação com tumores de menores índices

proliferativos.

- Além disso, foi observada também uma

correlação inversa entre a expressão SOX10

citoplasmática e SOX10 nuclear em células

neoplásicas, sugerindo uma mudança da

localização dessa proteína em melanomas orais.
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Figura 1: Representação esquemática da metodologia

empregada no trabalho.
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