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TERAPIA
INDIVIDUALIZADA
Escolha dos agentes 
antineoplásicos baseada no 
perfil molecular tumoral pode 
aumentar a chance de sucesso 
terapêutico nos cães
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tumorais para outros órgãos e tecidos3. 
Apesar de muitas mutações e alterações da 
expressão de genes já terem sido correlacio-
nadas com prognóstico e resposta a terapia, 
a avaliação do perfil gênico do tumores 
nem sempre é realizada na rotina clínica. 
O perfil molecular mais abrangente dos 
tumores ainda não é considerado na ava-
liação prognóstica de cada indivíduo, e os 
pacientes continuam sendo tratados de forma 
padronizada e com protocolos generalistas.

Pacientes com um mesmo tipo his-
tológico e estadiamento clínico podem 
apresentar resposta terapêutica e evolução 
clínica muito diferentes. Uma subclassifi-
cação dos pacientes baseada no seu perfil 
molecular permitiria o tratamento indivi-
dualizado, pois evidencia as vias responsá-
veis pelo desenvolvimento da neoplasia e 
que precisarão ser inibidas para o controle 
mais efetivo da doença. A avaliação gênica 
já é rotina para alguns tumores em huma-
nos, como nas neoplasias mamárias em 
mulheres. Essa avaliação é realizada pela 
técnica de RT-PCR e DNA microarray e 
permite o direcionamento do tratamento 
baseado no perfil molecular dos tumores 
aumentando a eficiência dos resultados4.

Com os avanços das técnicas de biologia 
molecular já é possível realizarmos a avalia-
ção do perfil molecular dos tumores caninos 
previamente coletados e armazenados em 
bloco de parafina. A fixação do tecido com 
formalina, realizada após a coleta de uma 

amostra do tumor, representava o maior obs-
táculo para a análise da expressão genética. 
A fixação com formalina causa cross-link do 
RNA com a proteína, fragmentação do ácido 
nucleico e a adição de grupos de monometi-
lol as bases nitrogenadas, interferindo dire-
tamente no processo de transcrição reversa 
e na amplificação gênica, fundamentais para 
a reação do PCR e estudos de sequencia-
mento. Uma inovadora reação chamada de 
quantitative nuclease protection assay (qNPA) 
foi desenvolvida permitindo que estudos 
genéticos sejam realizados utilizando pe-
quenos e fragmentados segmentos de 
mRNA encontrados no material fixado em 
formalina5. A reação qNPA é baseada na 
mensuração de fragmentos de mRNA sem 
que as etapas tradicionais desse processo 
como extração de mRNA, síntese de cDNA 
e amplificação gênica sejam necessárias6. O 
processo envolve a digestão de nucleases 
usando probes fluorescentes para quantificar 
os níveis de mRNA, baseado na emissão de 
luz, e a hibridização de probes de 50-mer 
em concentração 1:1 entre mRNA e a 
probe específica de interesse. A reprodu-
tibilidade, repetibilidade e aplicação dessa 
reação já foi extensivamente estudada e 
demonstrada em diversos trabalhos 6-8.

A disponibilidade do qNPA para a avalia-
ção do perfil genético dos tumores de cães 
tem possibilitado que a Medicina de precisão 
seja adotada no tratamento oncológico de 
muitos pacientes. Da mesma forma que no 
tratamento em humanos, métodos mole-
culares têm se tornado um dos principais 
parâmetros da decisão terapêutica. Estudos 
apontam que a decisão terapêutica baseada 
na expressão molecular dos tumores aumen-
tou a sobrevida de 27% das pessoas com 
neoplasia metastática refratária ao tratamen-
to padrão9. A utilização da expressão gênica 
para determinar resposta terapêutica é uma 
abordagem crescente e muito promissora 
na Medicina10. Na Veterinária, a avaliação 
do perfil genético também será de extrema 
valia na escolha do protocolo quimioterá-
pico. No Brasil, o teste chamado OncoMap 
oferecido pelo VetPat (Campinas-SP), já 
está disponível para a identificação de 192 
genes pré-selecionados de cães. Abaixo 
foram destacados alguns genes importantes 
na escolha do protocolo terapêutico indi-
vidualizado, que são avaliados neste teste:

 
› ERCC1: o produto desse gene participa 

da via de reparação do nucleotídeo e é neces-
sário para a reparação de DNA após dano 
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Oncologia é uma especiali-
dade da Medicina Veteriná-
ria de grande crescimento 
e em constante avanço. 
Frequentemente, inova-
ções nas áreas diagnósticas 
e terapêuticas se tornam 

disponíveis para os veterinários e tutores 
de cães e gatos. As pesquisas têm se inten-
sificado ao longo dos últimos anos, gerando 
dados que nos permite determinar a eficá-
cia dos agentes antineoplásico e protocolos 
terapêuticos. Os dados obtidos nos estudos 
clínicos são rapidamente aplicados na ro-
tina oncológica e possibilitam que formas 
mais efetivas de controlar a doença sejam 
empregadas no tratamento dos cães.

O tipo histológico do tumor e o estadia-
mento clínico do paciente são as variáveis 
mais relevantes na indicação da terapia 
antineoplásica. O potencial de recidiva tu-
moral e do desenvolvimento da metástase 
são estimados pela avaliação dos fatores 
prognósticos como grau histológico, lo-
calização e dimensão da lesão primária, 
margem de segurança cirúrgica, infiltração 
em linfonodos, marcadores de proliferação 
celular, presença de receptores hormonais e 
de tirosina quinase na membrana das células 
tumorais, entre outros. A correlação dos 
fatores prognósticos de um paciente com os 
resultados obtidos nos estudos clínicos nos 
permite uma escolha mais assertiva da ne-
cessidade e do benefício do tratamento an-
tineoplásico do paciente. Porém, a resposta 
terapêutica individual é muito variada. Em 
humanos, por exemplo, apesar dos resulta-
dos dos estudo clínicos indicarem benefícios 
em muitos tratamentos antineoplásicos, 
38% a 75% dos pacientes não apresentam 
resposta ao mesmo1. Apesar de dados como 
esses ainda não estarem disponíveis para 
cães e gatos, possivelmente a porcentagem 
de inefetividade do tratamento oncológico 
pode ultrapassar a faixa 70% dos casos2.

As falhas terapêuticas são atribuídas às 
variações da expressão de genes que partici-
pam de mecanismos de resistência à ação dos 
antineoplásicos e à apoptose. A mudança do 
perfil de expressão gênica da célula neoplá-
sica, responsável pela perda do controle de 
proliferação, capacidade de evasão do sistema 
imune e estimulo angiogênico também é 
responsável pela imortalidade ou resistência 
à morte celular e a ação dos antineoplásicos. 
A expressão desses genes marcam as carac-
terísticas inerentes aos tumores malignos e 
contribuem para a disseminação de células 

UMA SUBCLASSIFICAÇÃO 
DOS PACIENTES BASEADA 
NO SEU PERFIL MOLECULAR 
PERMITIRIA O TRATAMENTO 
INDIVIDUALIZADO, POIS 
EVIDENCIA AS VIAS 
RESPONSÁVEIS PELO 
DESENVOLVIMENTO 
DA NEOPLASIA E QUE 
PRECISARÃO SER INIBIDAS 
PARA O CONTROLE MAIS 
EFETIVO DA DOENÇA
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induzido pela luz UV e agentes platinados. 
Estudos têm mostrados que a expressão de 
genes reparadores de DNA, como ERCC1, 
podem predizer a resposta clínica aos platina-
dos. Tumores com baixa expressão do ERCC1 
têm uma resposta melhor com os antineo-
plásicos como a carboplatina e cisplatina11-13.

› TOP2A: esse gene codifica o DNA 
topoisomerase, enzima que controla e al-
tera o estado topológico do DNA durante 
a transcrição. Os antracíclicos terão maior 
efetividade nos tumores de pacientes que 
apresentarem alta expressão de TOP2A14-16.

› MGMT: esse é um gene que codifica 
uma proteína reparadora de DNA en-
volvida na defesa celular contra agentes 
alquilantes e outros agentes mutagênicos. 
Tumores com baixa expressão do MGMT 
apresentam maior sensibilidade a ação 
dos agentes alquilantes como a ciclofos-
famida, clorambucil, entre outros12, 17.

› RRM1: esse gene codifica a subunidade 
catalítica da enzima ribonucleotideo redu-
tase, enzima essencial para conversão de 
ribonucleotideos em deoxibonucleotideo, 
essencial para a replicação do DNA na 
fase S do ciclo celular. Paciente com baixa 
expressão de RRM1 (ribonucleotide reduc-
tase subunit M1) pode ser beneficiado do 
tratamento com gencitabina18, 19.

› MDR-1/ABCB1: o gene MDR-1 (multi-
drug resistance gene 1) ou ABCB1 codifica a 
glicoproteína-P (PGP) que é uma bomba de 
efluxo dependente de energia. A PGP reduz 
a concentração intracelular de vários agentes 

citotóxicos como agen-
tes antracíclicos (ex. do-
xorrubicina, mitoxan-
trone, actinomicina), 
análogos de nucleosí-
deos (ex. gencitabina, 
citarabina), taxanos e 
alcaloides da vinca (ex. 
vincristina, vimblastina). A alta expressão de 
MDR-1/ABCB1 está relacionada a uma pior 
resposta terapêutica dos pacientes11, 20.

› TYMS: a resistência tumoral ao trata-
mento com fluorouracil (5’FU) está asso-
ciada a alta expressão do seu alvo celular a 
timidilase sintetase (TYMS), enzima repara-
dora e que participa da síntese de DNA18, 21.

A utilização da avaliação do perfil gené-
tico dos tumores caninos na rotina onco-
lógica é uma grande inovação na Medicina 
Veterinária. Uma série de estudos clínicos 
estão sendo realizados para demonstrar uma 
correlação entre o perfil gênico dos pacientes 
com resposta terapêutica para diversos tipos 
tumorais dos cães. De qualquer forma, a te-
rapia de precisão é uma realidade em muitos 
centros oncológicos humanos, beneficiando 
muitos pacientes, e já pode ser utilizada 
em benefícios diretos aos cães que são tão 
frequentemente acometidos pelo câncer. ◘
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