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RESUMO 

 

Melanomas são neoplasias malignas derivadas de melanócitos, presentes em humanos e comum 

em cães. Particularmente os melanomas orais apresentam maior agressividade biológica, com 

maior potencial de invadir estruturas vizinhas e de produzir metástases. Indicadores 

prognósticos são importantes para nortear o manejo desses pacientes. Neste estudo, a partir de 

30 lesões melanocíticas orais caninas, divididas em grupos A e B de acordo com a sobrevida 

dos animais, respectivamente, até 60 dias e superior a 120 dias. Foram avaliados, quanto ao seu 

potencial prognóstico, parâmetros morfológicos (escore nuclear, índice mitótico, frequência 

nucleolar), morfométricos (área nuclear) e epigenéticos (metilação de LINE-1), sendo 

identificada diferença estatisticamente significante em relação à área nuclear nos diferentes 

grupos. Tais achados corroboram a literatura, que indica uma limitação das abordagens 

morfológicas convencionais em discriminar entre lesões de evoluções distintas e sugerem 

potencial emprego da cariometria como parâmetro prognóstico complementar. A hipometilação 

de LINE-1 foi recentemente demonstrada envolvendo melanomas orais caninos, no entanto não 

foi identificada diferença relacionada aos grupos com sobrevidas distintas.  

Palavras-chave: cariometria, LINE-1, mandibulectomia, oncologia veterinária, sobrevida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Melanomas are malignant neoplasms derived from melanocytes, present in humans and 

common in dogs. Particularly, oral melanomas present greater biological aggressiveness, with 

greater potential to invade neighboring structures and to produce metastasis. Prognostic 

indicators are important to guide the management of these patients. In this study, from 30 canine 

oral melanocytic lesions, divided into groups A and B according to the survival of the animals, 

respectively, up to 60 days and over 120 days. In terms of their prognostic potential, 

morphological (nuclear score, mitotic index, nucleolar frequency), morphometric (nuclear area) 

and epigenetic (LINE-1 methylation) parameters were evaluated, with a statistically significant 

difference in relation to the nuclear area in the different groups. Such findings corroborate the 

literature, which indicates a limitation of conventional morphological approaches in 

discriminating between lesions with different evolutions and suggest potential use of 

karyometry as a complementary prognostic parameter. LINE-1 hypomethylation was recently 

demonstrated involving canine oral melanomas, however, no difference was identified related 

to the groups with different survival rates. 

Keywords: karyometry, LINE1, veterinary oncology, mandibulectomy, survival rate. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Melanomas são neoplasias malignas derivadas de melanócitos, presentes em humanos 

e comuns em cães, ocorrendo com menor frequência em outras espécies domésticas. 

Similaridades biológicas entre essa condição em diferentes espécies suscitam o interesse no 

emprego do melanoma canino como um modelo para a compreensão do melanoma na espécie 

humana (MacEwen, 1990), particularmente naqueles independentes da ação da radiação 

ultravioleta, como os melanomas acrais e de mucosas (Yasumaru, 2019). O emprego de técnicas 

diagnósticas semelhantes contribui para essa abordagem e para o avanço na compreensão dessas 

condições. 

Embora possam ser detectados em qualquer idade, reconhecidamente sua ocorrência é 

maior em animais velhos, concentrando-se em cães entre 9 e 11,4 anos de idade (Nishiya et al, 

2016). Um aspecto distintivo das neoplasias melanocíticas é a relação entre localização 

anatômica e comportamento biológico (Smith et al., 2002; Smedley et al., 2011). Em cães a 

maioria das lesões melanocíticas malignas envolvem cavidade oral e junção mucocutânea 

labial, com aproximadamente 10% dos casos se originando na pele (Modiano et al., 1999). 

Nesse sentido merece destaque a investigação das proliferações melanocíticas bucais, 

apresentando elevada agressividade, com crescimento infiltrativo, recorrente, com usual 

disseminação para linfonodos regionais, e, com menor frequência, para vísceras como pulmões, 

fígado e sistema nervoso central (Withrow e Vail, 2007; Murphy et al, 2020).  

O prognóstico de melanomas orais canino é considerado pobre, com sobrevida média 

de 147 dias após o diagnóstico (Spangler e Kass, 2006).  Em paralelo, não existem indicadores 

morfológicos de caráter prognóstico universalmente aceitos em tumores melanocíticos de cães 

(Smedley et al., 2011). Recentemente, Donizy et al. (2017), evidenciaram, em melanomas 

cutâneos em humanos, pior prognóstico associado a menor tempo livre de doença e sobrevida 

em lesões dotadas de nucléolos mais prevalentes e em maior número. O emprego da avaliação 

morfométrica nuclear tem sido útil na distinção, principalmente, entre lesões epiteliais benignas 

e malignas, em diferentes tecidos como estômago, intestino, córtex adrenal, próstata, e mesmo 

em urotélio humano (Jarvis e Whitehead, 1975; Diaz-Cano et al., 1993; Poropatich et al. 2016), 

mas também em mastocitomas caninos (Strefezzi et al., 2003).  

Em complemento às abordagens morfológicas, tem crescido em interesse a aplicação de 

técnicas moleculares associadas ao diagnóstico e prognóstico do câncer, em particular com 
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enfoque epigenético (Hanahan e Weinberg, 2011). Os eventos epigenéticos se caracterizam por 

modificarem a expressão gênica, sem interferir com a sequência do DNA, em especial a partir 

da adição de radicais metil à citosina em dinucleotídeos CpG (Doerfler, 1983). A desregulação 

de mecanismos epigenéticos apresenta participação importante no surgimento, progressão e 

malignização de neoplasias, dentre as quais os melanomas (Taby e Issa, 2010; Greenberg et al, 

2014), com potencial emprego com finalidade prognóstica (Laird, 2003).    

As sequências LINE 1 são retrotransposons compreendendo cerca de 17% do genoma 

humano, podendo ser transpostos para diferentes localizações no genoma. Sua hipometilação 

tem sido sugerida como um biomarcador para vários tipos de câncer na espécie humana (Pramio 

et al., 2014). Devido a sua abundância no genoma, quantidades mínimas de DNA são 

necessárias para sua amplificação e análise, fato este que possibilita sua detecção em amostras 

derivadas de plasma e sangue (Aparicio et al., 2009). No entanto, até o momento essa 

abordagem está concentrada em lesões melanocíticas humanas, havendo escassos estudos 

enfocando os cães (Ishizaki et al., 2020; Scattone et al., 2021). Tanto a hipermetilação de genes 

supressores de tumor quanto a hipometilação global do DNA podem estar associadas a 

carcinogênese, podendo coexistir em neoplasias. Recentemente foi publicado um estudo que 

demonstrou que amostras de melanoma canino eram hipometiladas e que a menor metilação de 

LINE 1 parece estar associada ao pior prognóstico (Ishizaki et al, 2020). Adicionalmente a 

metilação do LINE 1 já demonstrou ser um marcador diagnóstico em cães com tumores 

mamários (Lee et al., 2019). 

Assim, neste estudo, foram avaliados parâmetros morfológicos, morfométricos e 

epigenéticos em melanomas orais caninos, relacionando-os a sobrevida dos animais, avaliando-

se seu potencial como parâmetro prognóstico.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostras 

 

O estudo foi aprovado pelo CEUA da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade de São Paulo, sob o protocolo 3123210217. Foram diagnosticadas 30 lesões 

melanocíticas, provenientes dos arquivos do Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina Veterinária da USP, classificadas histopatologicamente, sendo critério de inclusão 

informações acerca da sobrevida dos animais.  Os animais foram divididos em 2 grupos de 

acordo com o tempo de sobrevida após o diagnóstico: sobrevida até 60 dias (grupo A) e 

sobrevida igual ou superior a 120 dias (grupo B).   

 

2.2 Classificação histopatológica  

 

Cortes histológicos de aproximadamente 5µm corados pelo método de hematoxilina-

eosina, foram classificados de acordo com critérios estabelecidos em literatura (Ramos-Vara et 

al., 2000; Smith et al., 2002; Spangler e Kass, 2006). Quando necessário foi realizada 

imunomarcação para confirmação diagnóstica, com o emprego de Melan A e PNL-2 (Ramos-

Vara e Miller, 2011). 

 

2.3 Escore nuclear 

 

O escore nuclear foi obtido de modo semiquantitativo, usando uma escala de graduação 

a partir da investigação de atipia nuclear em 100 células neoplásicas, em objetiva de 40x, 

gerando um escore numérico (de 0 a 10) correspondendo ao percentual de células com atipia 

nuclear: 

0. Ausência de núcleos atípicos; 

1. De 1 a 9% de núcleos atípicos;  

2. De 10 a 19% de núcleos atípicos; (...)  

10. De 90 a 100% dos núcleos atípicos. 
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Para fins práticos, os escores foram agrupados em: de 0 a 3 (leve), de 4 a 8 (moderado) 

e 9 a 10 (severo). 

 

2.4 Índice mitótico 

 

Obtido a partir da contagem de mitoses em 10 campos de grande aumento (CGA), 

utilizando a objetiva de 40x. 

 

2.5 Frequência nucleolar 

 

Foi avaliada a presença de nucléolos nas células neoplásicas, para tanto, a frequência 

nucleolar foi obtida a partir da investigação da presença de nucléolos em 200 células, a partir 

de 04 campos de grande aumento (40x) por formação, em áreas de maior pleomorfismo, e o 

resultado expresso em percentual de ocorrência em campos de maior pleomorfismo (“hot 

spots”). 

 

2.6 Morfometria nuclear  

 

Os cortes teciduais foram analisados em microscópio óptico, a partir dos quais foram 

obtidas imagens digitalizadas, capturadas pelo fotomicroscópio OPTICAM®, a partir de 4 

campos de grande aumento (40x) por formação, em áreas de maior pleomorfismo (“hot spots”). 

Em cada um dos campos foram mensuradas 50 células neoplásicas, a partir da delimitação 

manual de seu núcleo, com o auxílio do cursor. Com o emprego do software Metamorph®, foi 

procedida a avaliação morfométrica considerando-se a área nuclear, expressa em pixels 

(Strefezzi et al, 2003). 

 

2.7 Avaliação epigenética 

 

2.7.1 Extração do DNA genômico 
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Para obtenção do DNA genômico (gDNA), cortes histológicos fragmentados foram 

homogeneizados em 0,5 mL de tampão de extração (10 mM Tris HCl pH 7,8, 5 mM EDTA, 

0,5 % SDS). Para extração do gDNA, as amostras foram inicialmente digeridas com proteinase 

K (20 mg/mL) por 16 horas a 56°C.  

No dia seguinte foi adicionado 0,5 mL de fenol-clorofórmio equilibrado (pH 8,0) e 

homogeneizados manualmente até a formação de uma emulsão leitosa. Em seguida as amostras 

foram centrifugadas (15 minutos a 14.000 rpm) a temperatura ambiente. Após o término da 

centrifugação o sobrenadante foi cuidadosamente coletado e transferido para um novo tubo. 

Após este procedimento, foram adicionados 500 L de clorofórmio e incubados por 15 minutos 

a temperatura ambiente.  

As amostras foram novamente centrifugadas (15 minutos a 14.000 rpm), o sobrenadante 

coletado e foram adicionados 1 ml de álcool 100% gelado e 150 µL de acetato de sódio 3M. 

Após incubação (2 horas a – 70°C) o gDNA foi precipitado por centrifugação (15 minutos a 

14000 rpm).  

Após a lavagem do etanol 70% gelado em água DEPC estéril, o gDNA foi ressuspendido 

em 50 L de água DEPC estéril. A quantidade e pureza do gDNA extraído foram estimadas em 

aparelho de espectrofotometria, utilizando as razões OD 260/280 (≥ 1,8) e OD 260/230 (≥ 1,0) 

(NanoDrop 2000, Thermo Scientific, Uniscience). 

 

 

2.7.2 Tratamento enzimático do DNA 

 

 

Para determinação do conteúdo de 5-metilcitosina (5-meC) e 5-hidroximetilcitosina (5-

hmeC) cada amostra de gDNA foi dividida em três tubos contendo a mesma concentração (400 

ng) e incubados a 37 °C por 2 h com 1X NE buffer, 40 mM de glicose UDP e 1 unidade da 

enzima T4-β-glicosiltransferase (T4-BGT) em reação com volume final de 20 L. Esta enzima 

transfere especificamente a porção de glicose da difosfoglucose de uridina (UDP-Glc) para 5-

hidroximetilcitosina (5-hmeC) pela reação de glicosilação, produzindo o produto beta-glucosil-

5-hidroximetilcitosina, o qual bloqueia especificamente a atividade de endonuclease MspI e faz 

com que ela reconheça apenas as sequências de CCGG metiladas e não metiladas, mantendo 

íntegras as regiões CCGG hidroximetiladas.  

Em etapa seguinte, as amostras foram incubadas a 65 °C por 15 min para inativação da 

enzima T4-BGT (New England Biolabs, Beverly, MA, EUA). Após o tratamento com a enzima 
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T4-BGT os tubos foram digeridos com as endonucleases MspI (New England Biolabs, Beverly, 

MA, EUA), que reconhece todas as sequências CCGG (metiladas e não metiladas), com 

exceção apenas das sequências CCGG com o produto beta-glucosil-5-hidroximetilcitosina e 

pela HpaII (New England Biolabs, Beverly, MA, EUA) que reconhece todas as sequências 

CCGG com a diferença de que sequências CCGG metiladas promovem a inibição de sua 

atividade catalítica. No terceiro tubo foi adicionado a mesma quantidade de H2O (gDNA não 

digerido – controle 100 %). Todas as reações foram realizadas separadamente com volume final 

de 25 L a 37°C por 2 horas.  

 

2.7.3 Determinação do padrão global de metilação 

 

 

O padrão de metilação (5-meC) e hidroximetilação (5-hmeC) da região promotora do 

Elemento Line 1 foi determinado em reações de qPCR contendo SYBR Green I Master 2x (5 

L) 0,5 nM de iniciadores específicos [F (3′-GCG CGC AGT TGC TGT TAC TGT 5′); R (3′-

GCT CCA GGG AGT TGG AGC AG 5′)] (Lee et al., 2019), 1 L (16 ng) de gDNA tratado 

(nas 3 condições: H2O, MspI e HpaII) e q.s.p de H2O livre de nuclease. As sequências foram 

blastadas para confirmação da localização cromossômica pela ferramenta de PCR in-silico 

(https://genome.ucsc.edu/). A obtenção dos valores percentuais referentes à metilação e 

hidroximetilação foram calculados de acordo com Nestor et al. (2012).  

 

2.8 Análise estatística 

 

Os parâmetros morfológicos nucleares (escore nuclear, contagem mitótica, frequência 

nucleolar), e morfométricos, área nuclear, foram avaliados estatisticamente com o emprego do 

software Graphpad Prism9®, a partir do teste t de Student, não pareado, sendo o nível de p<0,05 

considerado estatisticamente significante.  
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3 RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 30 lesões melanocíticas orais, havendo o predomínio de melanomas 

epitelióides e fusocelulares, distribuídos indistintamente ao longo dos grupos A e B. Apenas 

10% das amostras revelaram padrão histológico misto, sendo todas integrantes do grupo B 

(Quadro 1).  

Quadro 1. Relação das amostras melanocíticas estudadas, considerando padrão histológico, 

escore nuclear, índice mitótico, frequência nucleolar e sobrevida do animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 
Padrão 

Histológico 

Escore 

nuclear 

Índice 

mitótico 

Nucléolos 

(%) 

Sobrevida 

(D) 

01 epitelióide 4 13 50 30 

02 epitelióide 2 12 39 10 

03 fusiforme 2 04 02 365 

04 epitelióide 3 13 25 30 

05 epitelióide 8 70 72 30 

08 epitelióide 6 11 77 240 

10 epitelióide 7 15 90 34 

11 epitelióide 8 07 53 365 

12 fusiforme 6 09 16 150 

13 fusiforme 4 33 79 270 

14 fusiforme 2 02 04 425 

17 epitelióide 7 08 73 365 

20 epitelióide 3 15 19 30 

22 misto - - 54 120 

24 epitelióide 2 12 21 180 

25 misto - - - 210 

26 fusiforme 1 05 14 60 

29 fusiforme 1 01 13 120 

30 fusiforme 4 10 22 60 

34 epitelióide 2 05 18 120 

37 epitelióide 5 07 23 30 

38 epitelióide 6 03 29 15 

40 fusiforme 2 04 03 30 

42 fusiforme 1 05 01 30 

45 epitelióide 6 08 13 120 

47 fusiforme 2 09 02 30 

48 epitelióide 2 13 15 120 

49 epitelióide 1 03 01 180 

53 fusiforme 2 04 10 150 

56 misto 1 05 33 120 
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Nas lesões epitelióides as células neoplásicas dispuseram-se em ninhos delimitados por 

delicado estroma reticular (Figuras 1A/B), enquanto nas formações fusocelulares constituíram 

feixes tortuosos (Figuras 1C/D). 

 

  

   

Figura 1. a. Fotomicrografia de corte histológico de lesão melanocítica em padrão epitelióide, 

amelanótica, com a delimitação de ninhos de células neoplásicas por estroma reticular. Presença 

de atividade mitótica (seta branca), HE; b. Fotomicrografia de corte histológico de melanoma 

melanótico em padrão epitelióide, com parcial comprometimento do arranjo multiloculado e 

anisocariose, HE; c. Fotomicrografia de corte histológico de melanoma melanótico em padrão 

fusiforme, constituindo feixes, HE; d. Fotomicrografia de corte histológico de melanoma 

amelanótico em padrão fusiforme, com importante anisocariose e incremento mitótico, com 

atipias (seta branca), HE. 

 

A avaliação morfológica nuclear, envolvendo escore nuclear e frequência nucleolar não 

evidenciaram diferença estatisticamente significante entre os grupos. Embora tenha havido uma 

tendência à maior contagem mitótica em animais do grupo A, em média 8,07± 4,6 frente a 6,13± 
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3,4 no grupo B, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (teste T de 

Student, não-pareado) (Figura 2). 

   

 

Figura 2. Representação gráfica da avaliação morfológica dos melanomas orais, considerando 

os grupos A e B, envolvendo escore nuclear (a), índice mitótico (b) e frequência nucleolar (c). 

A: sobrevida até 60 dias; B: sobrevida superior a 120 dias. 

 

Quanto à morfometria, foram avaliados, respectivamente, 1217 e 970 núcleos, 

considerando os animais nos grupos A e B, sendo observada uma área nuclear superior em cães 

do grupo A, com média de 10060 ± 4451, frente a 8981± 7188, com diferença estatisticamente 

significante (p<0,05, teste T de Student não pareado) (Figura 5a) com a distribuição dos valores 

avaliados apresentados na Figura 5b. 

 

Figura 5. a. Representação gráfica da avaliação morfométrica nuclear em melanomas orais, 

considerando a área nuclear, expressa em pixels, com diferença estatisticamente significante, 

0

2

4

6

escore nuclear

A B
0

5

10

15

índice mitótico

m
it

o
s
e
s
/1

0
C

G
A

A B
0

20

40

60

80

frequência nucleolar

p
e
rc

e
n

tu
a
l

A Ba b c 



16 
 

teste T de Student não-pareado, (*p<0,05) entre os grupos. b. Representação gráfica da 

distribuição dos valores e números de eventos avaliados. Sendo A: sobrevida até 60 dias; B: 

sobrevida superior a 120 dias. 

 

A avaliação epigenética, aferindo-se o padrão global de metilação do elemento LINE 1 

não apresentou diferença estatisticamente significativa da razão 5-meC/5-hmeC entre os 

grupos A e B (Figura 6c). No entanto, nossos resultados mostram que o grupo B possui 

valores das porcentagens das marcas 5-meC e 5-hmeC maiores que o grupo A (Figuras 6a e 

6b). 

 

 

Figura 6. Representação gráfica da avaliação da metilação de LINE-1 em melanomas orais, 

considerando as marcas 5-meC (a), razão e5-hmeC (b) e a razão entre elas 5-meC/5-hmeC 

(c). A: sobrevida até 60 dias; B: sobrevida superior a 120 dias. 
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4 DISCUSSÃO 

 

Os melanócitos integram o grupo de células dendríticas, surgindo como derivações da 

neuroectoderme, migrando durante a embriogênese para a epiderme, derme e outros tecidos (Li 

e Herlyn, 2000). Uma das características distintivas dessas neoplasias em animais é a relação 

entre topografia tumoral e comportamento biológico. Lesões envolvendo cavidade oral, região 

subungueal e junções mucocutâneas são, em geral, compreendidas como malignas (Aronsohn 

e Carpenter, 1990).  

A quimioterapia e a radioterapia são inefetivas nessas condições, sendo o tratamento de 

eleição o cirúrgico (Modiano et al., 1999). No entanto, a sobrevida média pós-cirurgia é de 3 a 

12 meses, sendo o período de adaptação à condição pós-cirúrgica em geral longo (Kurzman e 

MacEwen, 1997). Nesse sentido é fundamental o estabelecimento de um prognóstico prévio da 

condição, fundamentando a melhor opção para o animal. Estudos indicam que gênero, volume 

tumoral e quantidade de pigmento não cumprem essa função (Bostock, 1979; Harvey et al. 

1981).  

Nesse sentido, de forma recorrente e com resultados variáveis, parâmetros morfológicos 

têm sido investigados. Em consonância com sua origem, em situações proliferativas células 

melanocíticas apresentam grande diversidade morfológica, gerando padrões histopatológicos 

particulares, muitas vezes mimetizando expansões de outros tipos celulares (Ramos-Vara et al, 

2000). Consoante ao verificado neste estudo, o padrão epitelióide foi o mais frequentemente 

diagnosticado por Goldschmidt (1985) e Smith et al. (2002). Já Head (1976) e Ramos-Vara et 

al. (2000), relatam o predomínio de melanomas orais em padrão misto.  

Vários estudos avaliaram a possível relação entre padrão histológico e comportamento 

biológico nessas lesões, porém nenhum deles identificou uma diferença estatisticamente 

significante entre este parâmetro e a sobrevida dos animais (Millanta et al, 2002; Spangler e 

Kass, 2006). Embora o mesmo tenha sido observado em relação às lesões epitelióides e 

fusocelulares em nosso estudo, nos 3 casos de crescimento em padrão misto a sobrevida foi 

superior à 120 dias.  

O escore nuclear é um indicador de atipia celular e, segundo Millanta (2002), Spangler 

e Kass (2006) e Campagne et al. (2013), uma atipia marcada corresponde a um prognóstico 

desfavorável. Embora essa interpretação seja consensual, a prática da mensuração da atipia 
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nuclear envolve a possibilidade de variações inter-observador significativas. Na tentativa de 

minimizar esse risco Spangler e Kass (2006) estabeleceram dois padrões de organização 

nuclear, e em particular do nucléolo e da cromatina, permitindo a distinção entre organelas 

típicas e atípicas. Neste estudo seguimos essa orientação. Os resultados muito próximos entre 

os dois grupos possivelmente refletem a natureza intrinsecamente agressiva das lesões 

melanocíticas orais caninas. 

O índice mitótico é um parâmetro frequentemente utilizado na avaliação histopatológica 

de neoplasias, contribuindo, por exemplo, na diferenciação entre melanocitomas e melanomas 

malignos cutâneos caninos (Laprie et al, 2001). Em algumas neoplasias também contribui para 

a graduação histológica tumoral (Karayannopoulou et al., 2005; Kiupel et al, 2011). Existem 

diversas alternativas para o cálculo desse parâmetro, sendo as principais a partir de um número 

fixo de células ou de campos microscópicos, principiando-se a contagem em uma área com 

elevada atividade proliferativa (Smith et al., 2002; Bergin et al, 2011), como a utilizada neste 

estudo. Bostock (1979) identificou maior relação desta variável com o prognóstico dos animais 

do que a classificação morfológica. Bergin et al (2011), evidenciaram em melanomas de boca 

e lábio maior risco de morte em 1 ano em cães com lesões exibindo um número maior ou igual 

a 4 mitoses em 10 campos de grande aumento. 

Outro parâmetro morfológico clássico para graduação da atipia é a avaliação dos 

nucléolos, aferindo-se sua presença, número e dimensões. Nucléolos são organelas basófilas 

produtoras de RNAr (ribossômico), elemento que aparece aumentado em células embrionárias 

e tumorais, associada à intensa atividade mitótica (Junqueira e Carneiro, 2008). Recentemente, 

Donizy et al. (2017), evidenciaram, em melanomas cutâneos em humanos, pior prognóstico 

associado a menor tempo livre de doença e sobrevida em lesões dotadas de células neoplásicas 

com maior frequência e número de nucléolos. Neste estudo abordamos a frequência nucleolar, 

que, assim como os parâmetros morfológicos acima mencionados, se mostrou muito variável, 

refletindo a heterogeneidade tumoral nas lesões de alto grau, determinando um desvio padrão 

elevado o que compromete a significância estatística e o estabelecimento de parâmetros eficazes 

para a estimativa da sobrevida dos animais.  

 Em complemento aos parâmetros morfológicos analisados, foi realizada avaliação 

cariométrica das formações, procedimento ainda pouco explorado em oncologia veterinária. 

Em cães foi evidenciada diferença cariométrica acompanhando a agressividade neoplásica em 

formações mamárias (Simeonov e Simeonova, 2006) e em mastocitomas cutâneos (Strefezzi et 

al., 2003). Em lesões melanocíticas, Tavaddod et al. (2021), evidenciaram, in vitro, diferença 
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estatisticamente significante entre área e perímetro de células melanocíticas em comparação 

com células de melanomas.  

 Nunes et al. (2019), com o emprego de sistema computadorizado de análise de imagens, 

evidenciaram relação entre agressividade biológica e o grau de variabilidade nas dimensões 

nucleares, funcionando como marcador prognóstico na espécie humana. Nos melanomas orais 

caninos avaliados neste estudo foi identificada diferença estatisticamente significante entre a 

área nuclear média das células neoplásicas entre os grupos, com maior dimensão e 

heterogeneidade nos melanomas associados à menor sobrevida. Esses achados revelam a 

potencial aplicabilidade da abordagem morfométrica como parâmetro prognóstico 

complementar. Ressalta-se a baixa subjetividade do método e consequente reprodutibilidade da 

avaliação, reduzindo um eventual erro de interpretação (Prvulovic et al., 2010). 

O termo epigenética é utilizado para designar mecanismos moleculares responsáveis por 

controlar a expressão de um gene, sem que a sequência nucleotídica seja modificada. Dentre os 

vários mecanismos epigenéticos, os mais estudados são a metilação de DNA. No câncer, é bem 

estabelecido a existência de um perfil aberrante de metilação do DNA, gerando instabilidade 

genômica. Além disso, a perda da metilação pode promover a ativação de proto-oncogenes 

previamente silenciados, potencialmente estimulando a proliferação celular.  

Vários estudos têm indicado o potencial da utilização de níveis de metilação de loci 

específicos como biomarcadores no melanoma cutâneo em humanos. Como exemplo, pode-se 

citar a metilação em PTEN, TSLC1 e LINE-1 em amostras tumorais, todas associadas a pior 

prognóstico (Lahtz et al., 2010; Sigalotti et al., 2011). Em animais, Scattone et al. (2021), 

avaliaram a metilação global do DNA a partir de leucócitos provenientes do sangue periférico 

de cães portadores de melanomas orais, considerando os portadores de lesões melanóticas e 

amelanóticas. Essa abordagem oferece uma imagem do estado global do DNA do indivíduo, 

informando sobre o risco do desenvolvimento e severidade da doença oncológica.  

A hipometilação global do DNA, característica de diversos tipos de cânceres, pode ser 

estimada através da verificação do status de metilação de elementos de transposição, como o 

elemento de transposição Long interspersed element-1 (LINE-1), integrante da superfamília de 

elementos autônomos de retrotransposição que não possuem as grandes sequências repetitivas 

terminais – Long Terminal Repeats (LTRs), constituindo mais de 20% do genoma de 

mamíferos.  

Devido a sua grande representatividade nos genomas em que se encontra inserido, 

acredita-se que a interação entre o elemento LINE-1 e o genoma seja de grande importância 

evolutiva e funcional (Furano, 2000). Ishizaki et al. (2020), identificaram hipometilação de 
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LINE-1 em cães com melanomas de mucosa quando em comparação com tecido mucoso 

hígido.  

Neste estudo investigamos a existência de diferença no grau de metilação de LINE-1 

entre portadores de melanomas orais com períodos de sobrevida distintos. Nossos resultados, 

comparando melanomas orais com diferentes evoluções não mostraram diferença significante 

entre os grupos, em relação à razão entre as porcentagens das marcas 5-meC e 5-hmeC. Nesse 

sentido cabe ressaltar a identificação de diferença relativa à hipometilação da região LINE-1 

em melanoma canino quando pareado com o tecido normal (Ishizaki, 2020). Ainda não 

podemos ignorar o fato de que o grupo com maior sobrevida exibiu maiores porcentagens das 

marcas epigenéticas (5-meC e 5-hmeC), com diferenças estatisticamente significativas em 

relação aos animais com lesões mais agressivas. Os resultados referentes a marca 5-meC, 

corroboram com estudos prévios em que correlacionam a hipometilação do LINE-1 com pior 

prognóstico na maioria dos cânceres invasivos (Chen, 2012; Kuan, 2018).  

Para adicionar ainda mais complexidade, atualmente tem sido proposto que a marca 5-

hmC não é apenas um intermediário passivo no processo de desmetilação do DNA, como se 

pensava, mas contribui com suas próprias funções epigenéticas, sendo considerada hoje uma 

modificação envolvida na regulação dos processos celulares (Johnson et al., 2016; Zhu; Stoger; 

Alberio, 2018).  

 

5 CONCLUSÕES 

 

Acreditamos que estudos adicionais enfocando eventos epigenéticos, aferindo 

diferentes genes e/ou porções gênicas são desejáveis, tanto no sentido de compreender a 

biologia dessas condições em cães, aprimorando sua comparação com as lesões humanas, 

quanto no escrutínio de parâmetros prognósticos para a espécie, visando o bem estar animal. 

 

 

 

 

 



21 
 

REFERÊNCIAS 

 

Aparicio, A., North, B., Barske, L., Wang, X., Bollati, V., Weisenberger, D., Yoo, C., Tannir, 

N., Horne, E., Groshen, S., Jones, P., Yang, A., Issa, J.P. (2009): LINE-1 methylation in plasma 

DNA as a biomarker of activity of DNA methylation inhibitors in patients with solid tumors. 

Epigen. v. 4, p. 176-84.  

Aronsohn, M.G., Carpenter, J.L. (1990): Distal extremity melanocytic nevi and malignant 

melanomas in dogs. JAAHA, v. 26, p. 605-612. 

Bergin, I.L, Smedley, R.C., Esplin, D.G., Spangler, W.L., Kiupel, M. (2011): Prognostic 

Evaluation of Ki67 Threshold Value in Canine Oral Melanoma. Vet Pathol, v. 48, p. 41-48. 

Bostock, D. E. (1979): Prognosis after surgical excision of canine melanomas. Vet Pathol, v. 

16, p. 32-40. 

Campagne, C., Julé, S., Alleaume, C., Bernex, F., Ezagal, J., Château-Joubert, S., Estrada, M., 

Aubin-Houzelstein, G., Panthier, J.J., Egidy, G. (2013): Canine melanoma diagnosis: RACK1 

as a potential biological marker. Vet Pathol, v. 50, p. 1083-1090. 

Chen, L., Dahlstrom, J.E., Chandra, A., Board, P., Rangasamy, D. (2021): Prognostic value of 

LINE-1 retrotransposon expression and its subcellular localization in breast cancer. Breast 

Cancer Res Treat, v. 136, p.129-42.  

Díaz-Cano, S., González-Cámpora, R., Ríos-Martín, J.J., Lerma-Puertas, E., Jordà-Heras, M., 

Vázquez-Ramírez, F., Bibbo, M., Galera-Davidson, H. (1993): Nuclear DNA patterns in 

adrenal cortex proliferative lesions. Hum Pathol, v. 32, p. 1232-1239. 

Doerfler, W. (1983): DNA methylation and gene activity. Ann Rev Biochem, v. 52, p. 93–124. 

Donizy, P., Biecek, P., Halon, A., Maciejczyk, A., Matkowski, R. (2017): Nucleoli 

cytomorphology in cutaneous melanoma cells: a new prognostic approach to an old concept. 

Diagn Pathol, v. 12, p. 88. 

Furano, A.V. (2000): The biological properties and evolutionary dynamics of mammalian 

LINE-1 retrotransposons. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol, v. 64, p. 255-94. 



22 
 

Goldschmidt, M.H. (1985): Benign and malignant melanocytic neoplasms of domestic animals. 

Am J Vet Dermatopathol, v. 7, p. 203-212. 

Greenberg, E. S., Chong, K. K., Huynh, K. T., Tanaka, R., Hoon, D. S. (2014): Epigenetic 

biomarkers in skin cancer. Cancer Letters, v. 342, p. 170–177. 

Hanahan, D., Weinberg, R.A (2011): Hallmarks of cancer: the next generation. Cell, v. 144, p. 

646-74 

Harvey, H. J, MacEwen, E.G., Braun, D., Patnaik, A.K., Withrow, S.J., Jongeward, S. (1981): 

Prognostic criteria for dogs with melanoma. JAVMA, v. 178, p. 580-582. 

Head, K. W. (1976): Tumours of the Upper alimentary tract. Bull. World Health Organ, v. 53, 

p. 145-166. 

Ishizaki, T., Yamazaki, J., Meagawa, S., Yokoyama, N., Aoshima, K., Takiguchi, M, Kimura, 

T. (2020): Long interspersed nucleotide element-1 hypomethylation in canine malignant 

mucosal melanoma. Vet Comp Oncol. v. 18, p. 854-860. 

Jarvis, J. R.; Whitehead, R. (1975). Morphometric analysis of gastric dysplasia. J Pathol, v. 147, 

p. 133-138. 

Johnson, K. C., Houseman, A., King, J. E., Von Herrmann, K. M., Fadul, C. E., Christensen, 

B. C. (2016): 5-Hydroxymethylcytosine localizes to enhancer elements and is associated with 

survival in glioblastoma patients. Nat Commun, v. 7, p. 13177. 

Junqueira, L.C. e Carneiro, J. (2008):  Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

Karayannopoulou, M., Kaldrymidou, E., Constantinidis, T.C., Dessiris, A. (2005): Histological 

grading and prognosis in dogs with mammary carcinomas: application of a human grading 

method. J Comp Pathol, v. 133, p. 246-52. 

Kiupel, M., Webster, J.D., Bailey, K.L., Best, S., DeLay, J., Detrisac, C.J., Fitzgerald, S.D., 

Gamble, D., Ginn, P.E, Goldschmidt, M.H., Hendrick, M.J., Howerth, E.W, Janovitz E.B, 

Langohr, I., Lenz, S.D., Lipscomb, T.P., Miller, M.A., Misdorp, W., Moroff, S., Mullaney, T.P., 

Neyens, I., O'Toole, D., Ramos-Vara, J., Scase, T.J., Schulman, F.Y., Sledge, D., Smedley, 

R.C., Smith, K. W, Snyder, P., Southorn, E., Stedman, N.L, Steficek, B.A., Stromberg, P.C., 



23 
 

Valli, V.E, Weisbrode, S.E., Yager, J., Heller, J., Miller, R.  (2011): Proposal of 2-tier histologic 

grading system for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately predict biological 

behavior. Vet Pathol, v. 48, p. 147-55. 

Kuan, T.C., Lin, P.C., Yang, S.H., Lin, C.C., Lan, Y.T., Lin, H.H., Liang, W.Y., Chen, W.S., 

Lin, J.K., Jiang, J.K., Chang, S.C. (2018): Impact of LINE-1 hypomethylation on the 

clinicopathological and molecular features of colorectal cancer patients. PLoS One, v.13. 

Kurzman I. D., MacEwen E.G. (1997): Effect of extent of surgery on survival in canine oral 

melanoma. Proc Annu Mtg Vet Cancer Soc, v. 17, p.85. 

Laird, P.W. (2003): The power and the promise of DNA methylation markers. Nat Rev 

Cancer, v. 3, p. 253-66. 

 

Lahtz, C., Stranzenbach, R., Fiedler, E., Helmbold, P., Dammann, R.H. (2010): Methylation of 

PTEN as a prognostic factor in malignant melanoma of the skin. J Invest Dermatol, v. 130, p. 

620-622. 

 

Laprie, C.; Abadie, J.; Amardeilh, M.; Net, J. L. E.; Lagadic, M.; Delverdier, M. (2001): MIB-

1 immunoreactivity correlates with biologic behavior in canine cutaneous melanoma. Vet. 

Dermatol, v. 12, p. 139-147. 

Lee, K.H., Shin, T.J., Kim, W.H, Cho, J. (2019): Methylation of LINE-1 in cell-free DNA 

serves as a liquid biopsy biomarker for human breast cancers and dog mammary tumors. Sci 

Rep, v. 9, p. 175. 

Li, G.; Herlyn, M. (2000): Dynamics of intercelular communication during melanoma 

development. Mol Med, v. 6, p. 163-169. 

MacEwen E.G (1990): Spontaneous tumors in dogs and cats: models for the study of cancer 

biology and treatment. Canc Metast Rev, v. 9, p. 125-136. 

Millanta, F., Fratini, F., Corazza, M., Castagnaro, M., Zappulli, V., Poli, A. (2002): 

Proliferation activity in oral and cutaneous canine melanocytic tumours: correlation with 

histological parameters, location, and clinical behavior. Res Vete Sci, v. 73, p. 45–51. 



24 
 

Modiano, J.F.; Ritt, M.G.; Wojcieszyn, J. (1999): The molecular basis of canine melanoma: 

pathogenesis and trends in diagnosis and therapy. J Vet Intern Med, v. 13, p. 163. 

Murphy G.B., Bell C. M., Soukup J. W. (2020): Veterinary oral and maxillofacial pathology. 

Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, p. 243. 

Nestor,  C.E.,  Ottaviano,  R.,  Reddington,  J.,  Sproul,  D,,  Reinhardt,  D.,  Dunican,  D.,  

(2012): Tissue type  is  a  major  modifier  of  the  5-hydroxymethylcytosine  content  of  human  

genes. Genome Res, v. 22, p. 467–77.    

Nishiya, A. T.; Massoco, C.O.; Felizzola, C.R.; Perlmann, E.; Batschinski, K.; Tedardi, M.V.; 

Garcia, J.S.; Mendonça, P.P.; Teixeira, T.F.; Zaidan Dagli, M.L.(2016): Comparative Aspects 

of Canine Melanoma. Vet Sci, v. 3, p.7. 

Nunes, T.W.N., Filippi-Chiela, E.C., Callegari-Jacques, S.M., Da Silva, V.D., Sansonowicz, 

T., Lenz, G., Roehe, A.V. (2019): Nuclear morphometric analysis in tissue as an objective tool 

with potential use to improve melanoma staging. Melan Res, v. 29, p. 474-482. 

Poropatich, K., Yang, J.C., Goyal, R.,Parini, V., Yang, X.J. (2016):  Nuclear size measurement 

for distinguishing urothelial carcinomas from reactive urothelium on tissue sections. Diagn 

Pathol, v. 11, p. 5757-5761. 

Pramio, D.T., Aguiar, T., de Araujo, E.S.S. (2014): Low frequency of germline TERT and 

MITF mutations in Brazilian melanoma- prone patients.  Hered Gen, v.3, p.3-4. 

Prvulovic, I., Kardum-Skelin, I., Suster, D., Razumovi, J.J. e Manojlovi, S. (2010): 

Morphometry of tumor cells in different grades and types of breast cancer. Coll Antropol, v. 

34, p. 99-103. 

Ramos-Vara, J.A.; Beissenherz, M.E.; Miller, M.A.; Johnson, G.C.; Pace, L.W.; Fard, A.; 

Kottler, S.J. (2000): Retrospective study of 338 canine oral melanomas with clinical, histologic, 

and immunohistochemical review of 129 cases. Vet Pathol, v.37, p.597–608. 

Ramos-Vara, J. A; Miller, M. A. (2011): Immunohistochemical identification of canine 

melanocytic neoplasms with antibodies to melanocytic antigen PNL2 and tyrosinase: 

Comparison with melan-A. Vet Pathol, v. 48, p. 443–450. 



25 
 

Scattone, N.V., Epiphanio, T.M.F., Caddrobi, K.G., Ferrão, J.S.P., Hernandez-Blazquez, F.J., 

Loureiro, A.P.M., Massoco, C.O., Dagli, M.L.Z. (2021): Quantification of Global DNA 

Methylation in Canine Melanotic and Amelanotic Oral Mucosal Melanomas and Peripheral 

Blood Leukocytes From the Same Patients With OMM: First Study. Front Vet Sci, v. 8, p.68. 

Sigalotti, L., Fratta, E., Bidoli, E., Covre, A., Parisi, G., Colizzi, F., Coral, S., Massarut, S., 

Kirkwood, J. M., Maio, M. (2011): Methylation levels of the "long interspersed nucleotide 

element-1" repetitive sequences predict survival of melanoma patients. J Transl Med, v.9, p.78. 

Simeonov, R., Simeonova, G. (2006): Computerized morphometry of mean nuclear diameter 

and nuclear roundness in canine mammary gland tumors on cytologic smears. Vet Clin Pathol, 

v.35, p.88-90.  

Smedley, R.C., Spangler, W.L., Esplin, D.G., Kitchell, B.E., Bergman, P.J., Ho, H.Y., Bergin, 

I.L., Kiupel, M. (2011): Prognostic Markers for Canine Melanocytic Neoplasms: A 

Comparative Review of the Literature and Goals for Future Investigation. Vet Pathol, v.48, 

p.48-54. 

Smith, S. H.; Goldschmidt, M. H.; Mcmanus, P. M. A. (2002): Comparative review of 

melanocytic neoplasms. Vet Pathol, v.39, p.651-678. 

Spangler, W. L.; Kass, D.P.H. (2006): The Histologic and Epidemiologic Bases for Prognostic 

Considerations in Canine Melanocytic Neoplasia. Vet Pathol, v.43, p.136–140. 

Strefezzi, R. F.; Xavier, J. G.; Catão-Dias, J. L. (2003): Cytologic nuclear morphometry of 

canine cutaneous mast cell tumors: relationship with histopathological grading. Vet Pathol, v. 

40, p.  268-275. 

Taby, R., Issa, J.P. (2010). Cancer epigenetics. CA Cancer J Clin, v.60, p. 376-392. 

Tavaddod, S., Shojaedin-Givi, B., Mahmoudi-Rad, M., Naderi-Manesh, H. (2021): 

Morphometry and Modeling of Label-Free Human Melanocytes and Melanoma Cells. Cell 

Biochem Biophys, v.79, p.253-260. 

Withrow e Vail (2007). Cancer of the gastrointestinal tract, In: Withrow & MacEwen’s. Small 

Animal Clinical Oncology. Missouri: Saunders Elsevier, p. 846. 



26 
 

Yasumaru, C. C. (2019): Avaliação do crosstalk entre os linfócitos infiltrantes de tumor (TILs) 

e o fator regulador de interferon 8 (IRF-8) no microambiente tumoral: Estudo em melanoma 

oral canino. Dissertação de mestrado – Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia. Departamento de Patologia, p. 102.  

Zhu, Q.; Stöger, R.; Alberio, R. (2018): A Lexicon of DNA Modifications: Their Roles in 

Embryo Development and the Germline. Front Cell Dev Biol, v. 6, p. 24. 

 

 

 

 

 


