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RESUMO 

 

Introdução: O câncer gástrico é a quinta neoplasia maligna mais comum no mundo e a 
terceira causa de mortalidade por câncer. A ineficácia da terapia provavelmente se deve à 
permanência de células-tronco tumorais, que apresentam algumas características das células-
tronco normais. LGR4 e β-catenina nuclear são potenciais biomarcadores relacionados à 
carcinogênese e à progressão tumoral no câncer de estômago. Objetivo: avaliar a 
imunoexpressão de LGR4 e β-catenina em carcinomas gástricos primários, metástases 
linfonodais e mucosa gástrica histologicamente normal nas margens cirúrgicas de tumores 
primários gástricos. Métodos: estudo transversal e observacional, baseado em 75 amostras de 
gastrectomia por carcinomas gástricos, realizado no Hospital Universitário Walter Cantídio da 
Universidade Federal do Ceará, Brasil, obtidas por meio de microarranjo tecidual (tissue 
microarray) e imunohistoquímica. O qui-quadrado, o teste exato de Fisher e a regressão linear 
de Pearson foram utilizados neste estudo. Resultados: A expressão de LGR4 foi maior na 
mucosa histologicamente normal (terço basal da espessura epitelial) da margem de ressecção 
cirúrgica do tumor do que nos carcinomas primários, comparando-se o número de casos 
normais com tumor positivo (nos histotipos intestinal e difuso). O número de células coradas 
na mucosa normal também foi muito maior do que nas amostras de tumor positivas 
(p<0,0001). Os carcinomas intestinais primários apresentaram maior positividade que os 
difusos (59% e 13%, p <0,0001). Os tumores histológicos difusos foram mais positivos para 
LGR4 em implantes de linfonodos do que em suas respectivas lesões no estômago 
(p=0,0242). A imunoexpressão membranar de β-catenina esteve presente na quase totalidade 
dos casos na mucosa normal e em 2/3 dos carcinomas positivos (em ambos os histotipos 
avaliados em conjunto). A diferença foi significativa entre as margens do carcinoma difuso e 
os respectivos tumores (p=0,0007). Em apenas um caso de carcinoma intestinal metastático 
observou-se expressão de β-catenina nuclear. A maioria dos casos positivos para LGR4 
também foram corados para β-catenina membranar, mas não o contrário (P <0,01). 
Conclusão: LGR4 é um biomarcador frequentemente presente no estrato proliferativo da 
mucosa gástrica histologicamente normal e em carcinomas do estômago, não específico para 
células cancerosas e positivamente associado à proliferação celular. Sua imunoexpressão é 
mais frequente e em maior número de células em tecidos normais, quando comparada a 
amostras tumorais. O histotipo intestinal e a presença de metástases linfonodais (N>0) 
constituem variáveis independentes na expressão de LGR4.  A expressão de  β-catenina no 
complexo membranar-juncional ocorreu predominantemente em casos positivos de 
carcinomas gástricos e a imunocoloração desta proteína no núcleo foi extremamente rara. 
LGR4 aparentemente influenciou a expressão  membranar  de β-catenina, mas não o 
contrário.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Gastric cancer is the fifth most common malignant neoplasm worldwide and 
the third leading cause of cancer mortality. The ineffectiveness of the therapy is probably due 
to the permanence of tumor stem cells that show some characteristics of normal stem cells. 

LGR4 and nuclear β-catenin are potential biomarkers related to carcinogenesis and tumor 

progression in stomach cancer. Aim: to evaluate the immunoexpression of LGR4 and β-
catenin in primary gastric carcinomas, lymph node metastases and histologically normal 
gastric mucosa in the surgical margins of gastric primary tumors. Methods: a cross - sectional 
and observational study, based on 75 samples from gastrectomy by gastric carcinomas, 
performed at Walter Cantídio University Hospital of the Federal University of Ceará, Brazil, 
obtained through tissue microarray and immunohistochemistry. Chi-square, Fisher's exact test 
and Pearson's linear regression were used in this study. Results: LGR4 expression was greater 
in the histologically normal mucosa (basal third of the epithelial thickness) of the tumor 
surgical resection margin than in primary carcinomas, comparing the number of normal cases 
with positive tumor (in both intestinal and diffuse histotypes) . The number of cells stained in 
the normal mucosa was also much higher than in the positive (p<0.0001) tumor samples. 
Primary intestinal carcinomas showed greater positivity than the diffuse ones (59%, 13%, p 
<0.0001). Diffuse histotype tumors were more positive for LGR4 in lymph node implants 
than in their respective stomach lesions (p = 0.0242). The β-catenin membrane 
immunoexpression was universal in the normal mucosa and  in 2/3 of the positive carcinomas 
(in both histotypes evaluated together). The difference was significant between diffuse 
carcinoma margins and respective tumors (p = 0.0007). In only one case of metastatic 
intestinal carcinoma nuclear β-catenin expression was observed. Most LGR4 positive cases 
were also stained for β-catenin membranes, but not the reverse (P <0.01). Conclusion: LGR4 
is a biomarker frequently present in the histologically normal proliferative gastric mucosal 
layer and in carcinomas of the stomach, not specific for cancer cells and positively associated 
with cell proliferation. Its immunoexpression is more frequent and in a larger number of cells 
in normal tissues, when compared to tumor samples. The intestinal histotype and the presence 
of lymph node metastases (N> 0) are independent variables in the expression of LGR4. 
Expression of β-catenin in the junctional membrane-complex occurred predominantly in 
positive cases of gastric carcinomas, and immunostaining of this protein in the nucleus was 
extremely rare. LGR4 apparently influenced β-catenin membrane expression, but not the 
reverse.  

 

Keywords: Gastric cancer. Stem cell. LGR4. β-catenin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer Gástrico – Epidemiologia 

 

O câncer gástrico é a quinta neoplasia mais comum em todo o mundo, precedido 

por câncer de pulmão, mama, colorretal e próstata. Em mortalidade, ele ocupa o terceiro 

lugar antecedido por pulmão e fígado (GLOBOCAN, 2012). 

No Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, aparece em quarto 

lugar na incidência entre homens, precedido por cânceres próstata, pulmão e câncer 

colorretal; e em sexto entre as mulheres, sucedendo mama, câncer colorretal, colo de útero, 

pulmão e tireóide. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) de novos casos de 

câncer gástrico em 2018 foi de 21.290, sendo 13.540 em homens e 7.750 em mulheres. O 

câncer de estômago, em homens, é o segundo mais frequente na região Nordeste (11,17/ 100 

mil) e ocupa a sexta posição entre as mulheres (7,16/ 100 mil). No Ceará, é o quarto câncer 

mais incidente nos homens e em 5º lugar na capital. Nas mulheres cearenses, os últimos 

dados apontam para o 6º lugar, ocupando o 7º em Fortaleza (INCA, 2018). 

 

1.2 Classificação 
 

Cerca de 95% dos casos de câncer gástrico são considerados adenocarcinomas, 

e os 5% restantes são representados por  linfomas e sarcomas (tumores estromais 

gastrointestinais). Acredita-se que o surgimento do adenocarcinoma esteja relacionado aos 

aspectos ambientais e/ou genéticos (multifatorial). Dentre os fatores ambientais relevantes, são 

citados a infecção por Helicobacter pylori, tabagismo, dieta com alto teor de sódio, nitrosamina 

e benzopireno. Já entre os fatores genéticos, são relatados grupo sanguíneo A, raça amarela, 

inativação do P53, redução da caderina-E, paciente com polipose adenomatosa familiar 

(SANTOS, 2015). 

De acordo com a classificação de Lauren, a mais aceita universalmente, há dois 

tipos histológicos principais de adenocarcinomas, com características clínicas e 

epidemiológicas distintas: o tipo intestinal e o tipo difuso (LAUREN, 1965).  

O adenocarcinoma do histotipo intestinal pode ser resultante de um processo 

inflamatório que se inicia com gastrite crônica, progredindo para gastrite atrófica, depois 

evolui para metaplasia intestinal, displasia e carcinoma, com ou sem metástase (ZHENG et 
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al., 2013). Este histotipo contém células neoplásicas coesas e formam estruturas tubulares 

que se assemelham a glândulas. É mais prevalente em pessoas idosas do sexo masculino e 

mais frequente em regiões de alto risco, possuindo melhor prognóstico. Surge a partir 

de lesões pré-cancerosas e pode ser influenciado por fatores ambientais, principalmente no 

contexto das gastrites crônicas por Helicobacter pylori (ZHAO et al., 2015). 

O tipo difuso não apresenta lesão precursora, é indiferenciado, costuma progredir 

rapidamente, tem alto poder metastizante e possui prognóstico reservado.  É caracterizado 

pela infiltração e espessamento da parede do estômago difusamente. As células 

neoplásicas do tipo difuso não são coesas e apresentam-se dispersas, podendo se apresentar 

em padrão de “anel de sinete”.  É o tipo histológico mais prevalente em áreas endêmicas, 

mais frequente em mulheres e em pacientes mais jovens, é mais suscetível em indivíduos do 

tipo sanguíneo A, o que sugere susceptibilidade genética. Pode estar associado a 

mutações do gene da caderina-E (NAGINI, 2012; SANTOS et al, 2015). 

 

1.3 Células-tronco cancerosas 

 

Células-tronco cancerosas são uma subpopulação de células tumorais que 

apresentam características de células-tronco normais (LEE et al., 2012), podem se 

autorrenovar e se diferenciar em diversos tipos celulares. Tem sido relatado que as células-

tronco cancerosas, assim como as células tronco embrionárias, são imortais, e podem se 

transformar em qualquer célula do corpo (ISHIGAMI et al., 2010). Admite-se que as 

células-tronco cancerosas estão associadas à iniciação e ao desenvolvimento do tumor, 

além de desempenharem papel crucial na disseminação metastática (ISHIGAMI et al., 

2010). Resistem muito mais à quimioterapia que as demais células tumorais e são as 

principais responsáveis pela recorrência e progressão do tumor, levando o paciente a óbito 

(SIMON et al., 2012).  

Atualmente, há grande interesse em pesquisar sobre células-tronco no câncer 

gástrico, no contexto mais amplo da hipótese a presença dessas células em diversos 

t ipos de neoplasias (DHINGRA et al., 2011). Células-tronco foram detectadas em 

leucemias (WANG et al.,2011), tumores cerebrais, câncer de pâncreas, próstata, carcinoma 

hepatocelular, câncer colorretal (ISHIGAMI et al., 2010), além de câncer de mama e de 

cabeça e pescoço (WANG et al., 2011). Os estudos em câncer gástrico, contudo, são 

ainda incipientes. 
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1.4 Marcadores de células-tronco e câncer gástrico 

 

Alguns estudos têm mostrado que moléculas expressas em células-tronco 

normais podem servir como marcadores de células-tronco cancerosas (WANG et al., 

2011). Vários marcadores, como o CD44 e CD133, têm sido relatados como presentes tanto 

em células-tronco normais como nas cancerosas, em vários tipos de neoplasias, 

notadamente em leucemias e tumores do sistema nervoso central, mas, também, em 

câncer de pulmão, mama, pâncreas e colorretal (VISVADER; LINDEMAN, 2008; 

BRABLETZ et al., 2009; CHOI et al.2009).  

Nos últimos anos, novos biomarcadores de células-tronco têm sido investigados, 

como os receptores de proteína G, ricos em resíduos de  leucina (LGRs), entre os quais 

LGR6 (NAM et al., 2006; WEI et al, 2007; BINNERTS et al., 2007) e LGR5 em vários 

tipos de câncer (UCHIDA et al., 2010; RYUGE et al., 2013; LIU et al., 2014), inclusive 

no câncer gástrico, em raros estudos (ZHENG  et al., 2013; XI et al., 2014). LGRs 

representam maior número de moléculas de superfície do grupo transmembranar. Elas 

derivam os seus sinais através de cascatas de mensageiros secundários iniciados em 

proteínas no interior das células e monitoram as funções-chave fisiológicas e patológicas, 

tais como: proliferação, embriogênese, inflamação, angiogênese, crescimento celular e a 

progressão do tumor e metástase. Estes receptores são alvos muito utilizados na terapia 

medicamentosa (BARKER; CLIVERS, 2010). O receptor 4, acoplado à proteína G 

(LGR4, conhecido também como GPCR48), faz parte da família desses receptores. 

Alguns relatos descrevem que o nível de expressão de LGR4 é alto em 

carcinomas gastrointestinais e que ele pode ser útil no diagnóstico diferencial e no 

discernimento do prognóstico desses carcinomas (WU et al., 2013; XIAO; CHEN, 2015). 

A LGR4, proteína transmembranar, também é conhecida por participar de vias de 

sinalização celular ativadoras de fatores de transcrição relacionados à formação tumoral. Ela 

potencializa a via de sinalização Wnt e desempenha papel importante no desenvolvimento de 

múltiplos órgãos e progressão do câncer. É frequentemente encontrada em tecidos do sistema 

reprodutivo, sistema urinário, órgãos sensoriais, sistema digestório e sistema nervoso central.  

Estudos indicam que LGR4 tem uma relação estreita com o desenvolvimento de muitos 

carcinomas gastrointestinais, como câncer gástrico e câncer colorretal (WU et al., 

2013;XIAO; CHEN, 2015; XU; HOU, 2017). 
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LGR4 tem sido descrita em poucas publicações  recentes. No câncer de 

estômago, este receptor pode estar envolvido com a ativação da β-catenina nuclear, à 

semelhança do LGR5 e LGR6 (CARMON et al., 2011; STEFFEN et al., 2012; 

RUFFNER  et al., 2012) e participar de vias de sinalização celular ativadoras de fatores de 

transcrição relacionados à formação tumoral  (RUFFNER  et al., 2012; WU et al., 2013).  O 

estudo da possível relação entre a expressão celular da β-catenina e destes biomarcadores 

abre uma nova perspectiva para a compreensão da ilimitada capacidade proliferativa dessas 

células. 

 

1.5 Via de sinalização Wnt/ β-catenina 

 

As proteínas R-spondina (RSPO) são uma família de moléculas segregadas que 

potenciam fortemente a sinalização Wnt/ β-catenina, no entanto o mecanismo molecular de 

ação de RSPO ainda não é totalmente compreendido. Alguns estudos comprovam que R-

spondina potencializa a sinalização Wnt/ β-catenina através dos receptores órfãos LGR4 e 

LGR5 (STEFFEN et al., 2011; RUFFNER et al., 2012).  A via de sinalização Wnt/ β-catenina 

controla alguns processos biológicos importantes, como divisão celular, proliferação celular, 

formação de tecidos, orientação celular do desenvolvimento embrionário, regulação da 

regeneração (CARMON et al., 2011).  Demonstrou-se ainda que RSPO liga-se ao domínio 

extracelular de LGR4 e LGR5, e que a superexpressão de LGR4 sensibiliza fortemente as 

células para a sinalização de β-catenina ativada por RSPO (RUFFNER et al., 2012).  

A sinalização de Wnt/ β-catenina é caracterizada por uma série de eventos que 

começam com a fosforilação e internalização de LRP5/6, subsequentes à ligação ao ligante, 

seguida da inibição de GSK3β e do aumento nos níveis de β-catenina ativa (CARMON et al., 

2011). WU et al. (2013), em seu estudo com células de CCR, sugerem que LGR4 ativa a 

sinalização de β-catenina/TCF, por meio da regulação da fosforilação de GSK-3β, através das 

vias MAPK/ERK1/2 e PI3K/AKT.  

Na via de sinalização canônica de Wnt, os ligantes Wnt se unem a Frizzled e 

lipoproteínas de baixa-densidade relacionadas aos receptores 5 e 6 (LRP5/6),  que por sua vez 

inibem a fosforilação da β-catenina, interrompendo o complexo de destruição que consiste nas 

proteínas APC, Axina e GSK3β, resultando no acúmulo de β-catenina no núcleo e na ativação 

da transcrição de genes alvos Wnt, tais como cyclina D1 e C-MYC (CLEVERS, 2006).  

A β-catenina é uma proteína citoplasmática justamembranar que participa, com 

as caderinas, no complexo juncional intercelular nas zonas de adesão. Quando a β-catenina 
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está em excesso no citoplasma, ela pode migrar para o núcleo, onde age como fator de 

transcrição para a proliferação celular. A β-catenina, além de estar envolvida no processo de 

adesão, participa na comunicação celular, principalmente relacionada à via de sinalização 

Wnt. Elas (β-catenina e Wnt) regulam importantes funções celulares, como crescimento, 

diferenciação, migração, proliferação e morte celular, através da via de sinalização Wnt 

(BOURROUL et al., 2016). As mutações e a superexpressão de β-catenina nuclear estão 

associadas a diversos tipos de neoplasias, incluindo carcinoma hepatocelular, carcinoma 

colorretal, carcinoma gástrico (CLEMENTS et al., 2002).   

A localização citoplasmática e/ou nuclear de β-catenina pode ser usada para 

estimar a atividade da via Wnt, que por sua vez é potencializada por LGR4. Estas relações 

entre proteínas LGR4 e β-catenina durante a carcinogênese e possivelmente durante a 

progressão tumoral ainda são pouco estudadas no câncer gástrico, daí o nosso interesse em 

realizar este estudo e contribuir com mais informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

• Estudar a imunoexpressão de LGR4 e β-catenina no câncer gástrico primário, nas 

metástases linfonodais e na mucosa histologicamente normal do estômago. 

 

2.2 Específicos 

 

• Avaliar comparativamente a expressão de LGR4 e β-catenina  no câncer 

gástrico primário e na mucosa histologicamente normal nas margens cirúrgicas 

do tumor; 

• Investigar a imunoexpressão de LGR4 e β-catenina nos histotipos intestinal e difuso de 

câncer gástrico; 

• Averiguar a possível diferença na expressão de LGR4 e β-catenina  no câncer gástrico 

primário e respectivas metástases linfonodais; 

• Verificar a localização da imunocoloração (membranar-citoplamática versus nuclear) 

de β-catenina em células tumorais de carcinomas gástricos; 

• Investigar a expressão desses potenciais biomarcadores nas variáveis clínicas, como 

idade, sexo e estadiamento tumoral, entre outras. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Pacientes e amostras 

 

O estudo é observacional de corte transversal, desenvolvido a partir de blocos em 

parafina oriundos de 75 peças de gastrectomia pertencentes ao arquivo do Departamento de 

Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (DPML/UFC) no período de 

2011 a 2015. 

As amostras foram constituídas por tumores primários coletados após o ato 

cirúrgico, com mucosa gástrica histologicamente normal distante do tumor (margem 

cirúrgica) e linfonodos com metástases, fixadas em formalina a 10%, processadas e incluídas 

em parafina. Excluíram-se todos os casos com material insuficientes, mal fixados, com 

autólise, extensas áreas hemorrágicas, de necrose tumoral ou muco. Também foram excluídos 

os casos de pacientes que já haviam sido submetidos à quimioterapia, histologicamente 

classificados como carcinoma misto e outros tipos de câncer gástrico, por exemplo, os do tipo 

linfoma.  

  

3.2 Classificações histomorfológicas 

 

Os dois principais tipos histológicos de carcinoma gástrico, intestinal e difuso, 

segundo Lauren (1965), fizeram parte do presente estudo.  

A mucosa histologicamente normal foi assim caracterizada pela ausência de lesões 

neoplásicas, metaplásicas, ou de qualquer outra natureza obtidas das margens cirúrgicas livres 

de neoplasia constatadas na análise morfológica pela coloração de hematoxilina-eosina (HE). 

Os implantes metastáticos, nos linfonodos, foram caracterizados pela presença de células 

neoplásicas isoladas ou agrupadas, que distorciam a arquitetura linfonodal, também 

confirmados na análise histológica através da coloração do HE. 

Foi utilizada a técnica de Tissue microarray (TMA), (KONONEM et al, 1998), 

para confecção dos blocos dos casos em estudo. Durante a análise das lâminas, foram 

excluídas as amostras que apresentavam menos de 100 células tumorais e material 

insuficiente. 
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3.3 Tissue microarray 

 

A construção do bloco de TMA (Tissue microarray) – bloco receptor seguiu uma 

técnica modificada, utilizando-se uma base fixa (KONONEM et al, 1998). A partir de um 

dispositivo comercial (Arraymold®), foram construídos os blocos moldes de parafina para 

recepcionar os cilindros das amostras doadoras selecionadas para estudo.  Estas, depois de 

marcadas nas lâminas e blocos doadores, foram retiradas com auxílio de um punch de biópsia 

de 2mm de diâmetro (BiopsyPunch - Miltex®) e inseridas em cada cilindro vazio do bloco 

receptor. Em cada bloco receptor, foram inseridas 18 amostras em duplicata, perfazendo um 

total de 36 cilindros.  

 

3.4 Análises imuno-histoquímicas 

 

Os doze blocos de TMA, em parafina, contendo tecido tumoral de carcinoma 

gástrico, linfonodos com metástase e mucosa gástrica histologicamente normal, foram 

submetidos à microtomia, obtendo-se secções com 4µm de espessura. Estes cortes 

histológicos eram depositados em lâminas silanizadas, perfazendo um total de 26 lâminas, das 

quais 12 foram para LGR4 e 12 para β-catenina. As duas lâminas restantes foram para 

controles negativos. 

As lâminas silanizadas, contendo as secções das amostras, ficaram na estufa a 

60ºC por uma hora para derreter o excesso de parafina e melhorar a aderência dos tecidos às 

lâminas. 

Ao mesmo tempo, iniciou-se a preparação do tampão de recuperação antigênica, 

utilizando-se o Envision Flex Target Retrieval Solution, pH6 (Dako ®), conservado em 

geladeira a 8ºC. Essa solução tampão foi diluída em água destilada na proporção de 1:50 (30 

ml do tampão de recuperação antigênica, mais 1470 ml de água destilada), para depois ser 

transferida para o tanque Dako PT Link
®. 

As lâminas que estavam na estufa a 60°C foram depositadas no tampão de 

recuperação pH6 (Dako ®) e transferidas para o Dako® PT Link, pré-aquecido a 65ºC. Em 

seguida, o sistema foi acionado, dando início ao processo de recuperação antigênica pelo 

calor, temperatura de 97ºC por 20 minutos.  

Terminada a etapa de recuperação antigênica, as lâminas foram retiradas do 

tanque (Dako® PT Link) e transferidas para o tampão de lavagem (Wash Buffer Envision Flex 

pH7,6 Dako
®), que foi utilizado entre as várias etapas subsequentes. Após as lavagens, 
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realizou-se o bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio a 3% (Dako 

Envision®) por 10 minutos.  

Depois do bloqueio, as lâminas passaram pelo tampão de lavagem.  Em seguida, 

realizou-se a incubação com o anticorpo primário. Foram utilizados os anticorpos 

monoclonais anti-LGR4 (Anti-GPCR GPR48 antibody) [GR125979-19] Abcam®) e (anti-β-

catenina [E247] [GR205416-1] Abcam®). Padronizações das diluições dos anticorpos em 

1/500 para LGR4 e 1/500 para β-catenina foram realizadas de acordo com os protocolos dos 

fabricantes e testadas previamente. As amostras permaneceram em incubação overnight por 

um período de 18 horas em geladeira (8ºC). No dia seguinte, as lâminas retiradas da geladeira 

foram submetidas às lavagens no referido tampão.  

Na etapa seguinte, as lâminas foram incubadas com o polímero-HRP 

(Dako
®

Envision + Dual Link System HRP) por 60 minutos. Após essa etapa, foram realizadas 

lavagens em tampão citado anteriormente. Para revelar, utilizou-se um cromógeno 

Dako
®DAB, depois as lâminas foram lavadas em água corrente. Finalizou-se essa etapa com a 

contracoloração em hematoxilina (Harris), lavagem, desidratação, diafanização e montagem 

permanente com entellam (ENTELLAM® – Merck). Em seguida, foi feita leitura das lâminas 

em microscópio óptico. 

 

3.5 Avaliações da imunomarcação  

 

Considerou-se amostra positiva aquela que apresentou pelo menos uma célula 

com marcação membranar ou citoplasmática, baseado em estudos prévios 

(GHAFFARZADEHGAN et al, 2008; CHOI et al, 2009; ISHIGAMI et al, 2010). Foi 

realizada a contagem de células coradas para LGR4 (contagem visual direta por grupos de 5 

em 5 células) a partir de 100 até 1000 células/caso, em sistema óptico apropriado (Carl 

Zeiss®). Os campos foram contados em sequência, a partir de um ponto aleatório 

(HASHIMOTO et al., 2014), em aumento de 400X, até atingir  o número de células no último 

campo microscópico avaliado. 

 

3.6 Controles 

 

Os controles positivos externos para LGR4 foram obtidos a partir de secções de 

tecido normal de intestino (YAMANOI et al, 2013) e de tecido normal de rim (SIMON, 

2012). Para β-catenina, foi usada como controle positivo amostra de intestino (JAWHARI et 
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al., 1997). Para controle negativo, foi retirado o anticorpo primário em secções das duas 

amostras durante a realização da imuno-histoquímica. 

 

3.7 Avaliação individual e entre observadores 

 

Os preparados histológicos para LRG4 e β-catenina foram estudados 

detalhadamente pelo autor deste trabalho e por um patologista, orientador deste estudo.  Os 

casos que apresentaram resultados em discordância foram revistos em conjunto, em 

microscópio óptico para múltiplos observadores, da marca e modelo citados anteriormente, e 

resolvidos por consenso. As contagens de células dos dois observadores foram comparadas 

utilizando-se curva de regressão linear. Foi contado o número de células positivas e negativas 

de 75 casos, os quais foram utilizados para calcular o percentual de células positivas dos dois 

avaliadores. Esses valores percentuais foram submetidos ao teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov (P>0,05) e analisados entre examinadores pela correlação linear de 

Pearson. Pôde-se observar que os avaliadores apresentaram um coeficiente de correlação 

estatisticamente significante (P<0,001) muito forte (r=0,905), validando sua calibração. 

 

Gráfico 1 – Calibração e coeficiente de correlação entre 
examinadores; *P<0,05 -correlação linear de Pearson 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.8 Análise estatística 

 

As relações entre a expressão diferencial de LGR4 e β-catenina e características 

clínico-patológicas foram avaliadas pelo Teste Exato de Fisher ou Qui-quadrado. O aplicativo 

GraphPad Prism 6® foi utilizado para estes testes estatísticos e para a elaboração dos 

respectivos gráficos. O valor de P < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Para 

avaliar a calibração e o coeficiente de correlação entre examinadores, a contagem de ambos 

foi submetida ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (p>0,05) e analisada a seguir 

através da correlação linear de Pearson. Pôde-se observar que os avaliadores apresentaram um 

coeficiente de correlação estatisticamente significante (p<0,001) muito forte (r=0,905) 

validando sua calibração. 

Os dados foram também tabulados no Microsoft Excel, exportados para o 

software "Statistical Packcage for the Social Sciences" (SPSS) versão 20,0 para Windows, 

sendo realizadas análises de emparelhamento de grupos (teste de Wilcoxon) e modelo de 

regressão logística multinomial (análise multivariada) (p<0,05). 

 

3.9 Aspectos éticos 

 

Trabalho submetido à Plataforma Brasil – Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará - Pró-Reitoria de Pesquisa (CEP/UFC/PROPESQ), sob o 

número de parecer 2.004.326, tendo obtido aprovação pelo Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) em 06/04/2017, com número CAAE: 65388117.5.0000.5054. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Controles 

 

Foram utilizadas amostras de tecido renal para controles de LGR4 (Figura 1) e 

intestinal para β-catenina (Figura 2).  

 

Figura 1 – a) LGR4 controle positivo, imunomarcação citoplasmática em 

células tubulares renais e ausência de imunomarcação nos glomérulos; b) 

LGR4 controle negativo, ausência de marcação nos glomérulos e túbulos renais 

(A, B: 400x) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

                 

Figura 2- a) β-catenina controle positivo, imunomarcação membranar em células 

epiteliais da mucosa intestinal; b) β-catenina controle negativo, ausência de 

marcação em células epiteliais da mucosa intestinal (A, B: 400x)  

 

 

 

 

     

              

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A B 

B A 
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4.2 Imunoexpressão de LGR4 e variáveis clínico-patológicas 

 

Em uma abordagem geral deste trabalho, observa-se na tabela 1 um número 

semelhante de casos dos histotipos  intestinais  e difusos (37/75 = 49% e 38/75 = 51%, 

respectivamente),  com a maioria dos pacientes do sexo masculino (44/75 = 59%), idade 

superior ou igual a 50 anos (67/75 = 89%), tumor localizado principalmente em corpo 

gástrico (44/75 = 59%), cuja dimensão era maior ou igual a 5cm (56/75 = 75%) , com maior 

positividade  na  ausência de invasão angiolinfática (38/75 = 51%) e perineural (55/75 = 

73%). A maioria dos tumores estava em estágio mais avançado, T2-T4 (64/75 = 85%), e havia 

presença de metástase linfonodal (53/75 = 71%).  

Na mesma tabela, verifica-se a descrição dos resultados da imunoexpressão de 

LGR4 em células neoplásicas no tumor primário e as variáveis clínico-patológicas, sendo 

observadas diferenças estatisticamente significantes, com maior positividade no tipo 

histológico intestinal (22/37 = 59%) em relação ao difuso (5/38 = 13%; P < 0,0001), Há uma 

maior positividade na ausência de invasão perineural (24/55 = 44% ) em relação à presença ( 

3/20 = 15%;  P = 0,0294). Maior expressão de LGR4 também no grau de invasão T1(7/11 = 

64%), comparado com T2-T4  (20/64 = 31%; P = 0,0489) e na ausência de metástases 

linfonodais (N0: 13/22 = 59%) em relação à presença (N1-N3: 14/53 = 26% ; P = 0,0095). 

Utilizou-se o teste exato de Fisher em todas as comparações. 
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Tabela 1- Imunoexpressão de LGR4 no tumor primário e variáveis clínico-patológicas 

Variáveis clínico-patólogicas  Imunoexpressão de LGR4  
 n POSITIVA NEGATIVA 

 
P 

Tipo histológico (Lauren)     
Intestinal 37 22(59%) 15(41%) 0,0001* 

 Difuso 38 05(13%) 33(87%) 
Sexo     

Masculino 44 17(39%) 27(61%) 0,6310 
 Feminino 31 10(32%) 21(68%) 

Idade     
< 50 anos 08 02(25%) 06(75%)  

0,7031 ≥ 50 anos 67 25(37%) 42(63%) 
Localização anatômica     

Corpo 44 14(32%) 30(68%)  
0,7148 
 
 

Antro 19 07(37%) 12(63%) 
Corpo e antro 10 05(50%) 05(50%) 

Todo 02 01(50%) 01(50%) 
Dimensão do Tumor 

< 5 cm 
 

19 
 

08(42%) 
 

11(58%) 
 
0,5852 
 ≥ 5 cm 56 19(34%) 37(66%) 

Invasão angiolinfática     
Ausente 38 17(45%) 21(55%) 0,1498 

 Presente 37 10(27%) 27(73%) 
Invasão perineural     

Ausente 55 24(44%) 31(56%) 0,0294* 
 Presente 20 03(15%) 17(85%) 

Grau de invasão     
T1 11 07(64%) 04(36%) 0,0489* 

 T2-T4 64 20(31%) 44(69%) 
Metástases linfonodais     

N0 22 13(59%) 09(41%) 0,0095* 
 N1-N3 53 14(26%) 39(74%) 

Total 75 27(36%) 48(64%)  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
*P < 0,05 - teste exato de Fisher. 
 

4.3 Análise multivariada das variáveis clinico-patológicas em relação à expressão de 

LGR4 

 

Em modelo de análise multivariada, a presença de metástase linfonodal (P=0,032) 

e os tumores intestinais (P=0,025) estiveram diretamente associados a uma maior expressão 

de LGR4, independente dos demais fatores (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Análise multivariada entre variáveis clínico-patológicas e o perfil de 
imunoexpressão para LGR4 em tumores gástricos primários 

Fonte: elaborada pelo autor. 
*P<0,05, regressão logística multinomial 
 

O gráfico seguinte destaca a diferença de imunoexpressão de LGR4 entre os dois 

histotipos de carcinomas gástricos primários 

 

Gráfico 2 – Imunoexpressão de LGR4 no câncer gástrico primário de 

acordo com os  histotipos: intestinal e difuso; P < 0,0001- teste exato de 

Fisher 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  P-Valor OR Ajustada (IC 95%) 

LGR4 >0   

Sexo (Masculino) 0,054 - 

Idade (>65 anos) 0,970 - 

Lauren (Int) 0,025 5,47 (1,24-24,17) 

T1/2 0,511 - 

N+ 0,032 4,92 (1,15-21,11) 

Local (Corpo) 0,343 - 

Tamanho (>5cm) 0,847 - 

Invasão angiolinfática 0,478 - 

Invasão perineural 0,965 - 
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As figuras 3 e 4 mostram a imunoexpressão positiva de LGR4 em carcinomas 

primários dos histotipos intestinal e difuso, respectivamente. 

 

Figura 3 - Imunoexpressão positiva intensa de LGR4 em raras 

células do tumor primário intestinal (200x) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4 - Imunoexpressão positiva citoplasmática moderada de 

LGR4 em células do tumor primário difuso (200x) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela 3 apresenta de forma resumida a imunoexpressão de LGR4 nos tipos 

histológicos estudados: mucosa histologicamente normal, tumor primário e metástase 

linfonodal. Observa-se uma casuística final de 52 amostras de mucosa histologicamente 

normal, 75 de tumor primário e 26 de metástase linfonodal.    

 

Tabela 3- Imunoexpressão de LGR4 em mucosa histologicamente normal, tumor primário e 
metástase linfonodal, em pacientes com carcinoma gástrico dos tipos intestinal e difuso 

Histotipo 
Lauren 

Mucosa normal Tumor primário Metástase linfonodal 

 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
 n (%) 

 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Intestinal 
 

27(96%) 01(04%) 22 (59%) 15 (41%) 04(36%) 07(64%) 

Difuso 
 

23(96%) 01(04%) 05 (13%) 33 (87%) 07(47%) 08(53%) 

Total 50(96%) 02(04%) 27 (36%) 48 (64%) 11(42%) 15(58%) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 Distribuição da imunoexpressão de LGR4 em células tumorais e metástases                  

linfonodais 

 

Ao se comparar a expressão de LGR4 nas células tumorais, considerando o tipo 

histológico, verifica-se que o histotipo intestinal apresenta um maior número de amostras 

positivas (22/37 = 59%) do que o histotipo difuso (05/38 = 13%), com diferença 

estatisticamente significante (P < 0,0001), tabela 4. Entretanto, nas 26 amostras de metástase 

linfonodal, não houve diferença estatisticamente significante entre os dois histotipos 

(intestinal: 4/11 = 36%; difuso: 7/15 = 47%; P = 0,7007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Tabela 4-Imunoexpressão de LGR4 em células neoplásicas do tumor primário e metástase 
linfonodal em pacientes com câncer gástrico dos tipos intestinal e difuso 

Carcinomas gástricos  Imunoexpressão de LGR4  
 n POSITIVA NEGATIVA P1 P² 

Tumor primário      
Intestinal 37 22 (59%) 15 (41%) <0,0001*  0,3015a 

Difuso 38 05 (13%) 33 (87%)  
Total 75 27 (36%) 48 (64%)   

Metástase Linfonodal 
Intestinal 

 
11 

 
04(36%) 

 
07(64%) 

 
 

0,7007         

 

Difuso 15 07(47%) 08(53%) 0,0242 b* 
Total 26 11(42%) 15(58%)  0,6406 c 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
P1: comparação no total de casos de cada grupo;  
P²: comparação de cada histotipo nos dois locais; 
P2 a Intestinal: tumor primário vs. metástase linfonodal;  
P2 b Difuso: tumor primário vs. metástase linfonodal;  
P2 c: Comparação do total de amostras tumorais vs total de amostras metastáticas; 
*P < 0,05- teste exato de Fisher. 
 

A expressão de LGR4 nas metástases linfonodais, considerando o valor total sem 

fazer distinção entre os histotipos (11/26 = 42%), foi discretamente maior do que no total de 

tumores primários (27/75 = 36%), contudo sem significância estatística (cf. tabela 4). 

Foi comparada a expressão positiva de LGR4 em células tumorais no histotipo 

intestinal dos tumores primários (22/37 = 59%) com as células do mesmo histotipo nas 

metástases linfonodais (4/11 = 36%), figura 5, sem que se encontrasse diferença significante 

(P = 0,3015), tabela 4.  A mesma comparação foi realizada em relação ao histotipo difuso 

(tumor primário: 5/38 = 13%; metástase linfonodal: 7/15 = 47%), cuja positividade foi muito 

maior nas metástases (P = 0.0242).  No gráfico seguinte, representa-se a maior negatividade 

no tumor primário e a maior positividade nas metástases dos carcinomas difusos. 
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Gráfico 3 – Imunoexpressão de LGR4 no câncer gástrico primário difuso 

vs. metástase linfonodal difuso; P = 0,0242- teste exato de Fisher 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As figuras 5 e 6 mostram a expressão positiva de LGR4 em metástase linfonodal 

nos dois histotipos. 

 

Figura 5 -  Imunoexpressão positiva citoplasmática moderada de 

LGR4 em metástase linfonodal de células tumorais do tipo 

intestinal(200x)  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 6 - Imunoexpressão positiva citoplasmática de LGR4 em 

metástase linfonodal de células tumorais do tipo difuso (200x) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5  Teste para avaliação de grupos emparelhados: carcinomas primários vs respectivas 

metástases linfonodais 

 

O percentual de células imunopositivas dos tumores gástricos primários 

(5,60±13,08) não diferiu significativamente dos respectivos casos com metástase linfonodal 

(21,56±34,51), (p=0,110, teste de Wilcoxon). 

 

4.6 Distribuição da imunoexpressão de LGR4 em células tumorais e mucosa 

histologicamente normal 

 

A expressão de LGR4 na mucosa histologicamente normal, considerando o valor 

total 50/52 (96%), foi maior do que no tumor primário (27/75 = 36%), sem fazer distinção 

entre os histotipos, com significância estatística (P < 0,0001), conforme mostra a tabela 5.  

Observa-se também que, na margem da mucosa histologicamente normal, nos casos de 

carcinoma do histotipo intestinal, a expressão positiva de LGR4 (27/28 = 96%) é semelhante 

à expressão positiva do histotipo difuso, 23/24 (96%). 
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Tabela 5 - Imunoexpressão de LGR4 em células neoplásicas do tumor primário e mucosa 
histologicamente normal em pacientes com câncer gástrico dos tipos intestinal e difuso 

Carcinomas gástricos  Imunoexpressão de LGR4  
 n POSITIVA NEGATIVA P1 P² 

Tumor primário      
Intestinal 37 22(59%) 15(41%) < 0,0001* 

 
 

Difuso 38 05(13%) 33(87%)  
Total 75 27(36%) 48(64%)   

Carcinomas gástricos  Imunoexpressão de LGR4  
 n POSITIVA NEGATIVA P1 P² 
Mucosa histologicamente 

normal 
Intestinal 

 
 

28 

 
 

27(96%) 

 
 

01(04%) 

 
 

1,000 

 
 
0,0005a* 

Difuso 24 23(96%) 01(04%)  
< 0,0001* 

0,0001b* 
Total 52 50(96%) 02(04%)  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
P1: comparação no total de casos de cada grupo;  
P²: comparaçãode cada histotipo nos dois locais; 
P2 a Intestinal: mucosa normal vs. tumor primário;  
P2 b Difuso: mucosa normal vs. tumor primário;   
*P < 0,05. 
 

Ao comparar a expressão positiva de LGR4 em células tumorais no histotipo 

intestinal dos tumores primários (22/37 = 59%), com as células da mucosa histologicamente 

normal adjacente ao mesmo histotipo, verifica-se que há maior positividade na mucosa 

histologicamente normal adjacente ao tumor (27/28 = 96%), P = 0,0005, gráfico 3, figura 7. O 

mesmo se verifica em relação ao histotipo difuso, com positividade muito maior na mucosa 

normal adjacente (23/24 = 96%) do que no tumor primário difuso (5/38 = 13%), P < 0,0001, 

conforme detalhamento no gráfico 4. 

As figuras seguintes evidenciam a expressão positiva ou negativa de LGR4 na 

mucosa histologicamente normal adjacente ao tumor. 
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Figura 7 - Imunoexpressão positiva citoplasmática intensa de 

LGR4 em células da mucosa histologicamente normal 

adjacente ao tumor (200x) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 4 – Imunoexpressão de LGR4 no câncer gástrico primário 

intestinal vs. mucosa gástrica histologicamente normal adjacente ao 

mesmo histotipo ; P = 0,0005- teste Exato de Fisher. 

TU. PRIMÁRIO MUC. NORMAL
0

10

20

30
POSITIVO
NEGATIVO

P = 0,0005

Histotipo Intestinal

F
re

qu
ên

ci
a

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 5 – Imunoexpressão de LGR4 no câncer gástrico primário 

difuso vs. mucosa gástrica histologicamente normal adjacente ao  

mesmo histotipo; P < 0,0001- teste exato de Fisher 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.7 Imunoexpressão de β-catenina e variáveis clínico-patológicas 

 

A expressão de β-catenina neste estudo foi quase completamente de localização 

membranar, havendo um único caso de expressão nuclear. Assim, na tabela 6  ,observa-se a 

distribuição das variáveis clínico-patológicas em relação a esta expressão membranar de β-

catenina. Em uma abordagem geral dos casos, observa-se nesta tabela uma equivalência no 

número de casos dos tipos intestinal e difuso (36/71 = 51% e 35/71 = 49%, respectivamente), 

com a maioria dos pacientes do sexo masculino (41/71 = 58%), idade superior ou igual a 50 

anos (63/71 = 89%), tumor localizado principalmente em corpo gástrico (40/71 = 56%), 

dimensão do tumor  maior ou igual a 5cm (53/71 = 75%),  sem  invasão angiolinfática na 

maioria dos casos (38/71 = 54%) e ausência de invasão perineural (52/71 = 73%).  A maioria 

dos tumores estava em estágio mais avançado, T2-T4 (60/71 = 85%) e com presença de 

metástase linfonodal, N1-N3 (50/71 = 70%). Houve uma perda de quatro amostras no 

processamento técnico da imuno-histoquímica para β-catenina (tabela 6). 

Com relação à imunoexpressão de β-catenina nessas variáveis clínico-patológicas, 

(tabela 5) verifica-se predomínio de positividade quando há ausência de invasão angiolinfática 

(29/38 = 76%) em relação à presença (17/33 = 52%, P = 0,0456, gráfico 5).  Na ausência de 
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invasão perineural (38/52 = 73%), a positividade é superior em relação à presença de invasão 

perineural (8/19 = 42%, P = 0,0242), conforme demonstrado no gráfico 6.   

 

Tabela 6- Imunoexpressão de β-catenina membranar no tumor primário e variáveis clínico-
patológicas 

Variáveis clínico-patológicas  Imunoexpressão de β-catenina membranar 

 n POSITIVA NEGATIVA 
 

P 

Tipo histológico (Lauren)     
Intestinal 36 27(75%) 09(25%) 0,0850 

 
Difuso 35 19(54%) 16(46%) 

Sexo     
Masculino 41 28(68%) 13(32%) 0,6155 

 
Feminino 30 18(60%) 12(40%) 

Idade     
< 50 anos 08 07(88%) 01(12%) 0,2455 

 
≥ 50 anos 63 39(62%) 24(38%) 

Localização anatômica     
Corpo 40 23(58%) 17(42%)  

 
0,4054 
 

Antro 19 15(79%) 04(21%) 

Corpo e antro 10 07(70%) 03(30%) 

Todo 02 01(50%) 01(50%) 

Dimensão do tumor     
< 5 cm 18 13(72%) 05(28%) 0,5719 

 
≥ 5 cm 53 33(62%) 20(38%) 

Invasão angiolinfática     
Ausente  38 29(76%) 09(24%) 0,0456* 

 
Presente 33 17(52%) 16(48%) 

Invasão perineural     
Ausente 52 38(73%) 14(27%) 0,0242* 

 
Presente 19 08(42%) 11(58%) 

Grau de invasão     
T1 11 07(64%) 04(36%) 1,0000 

 
T2-T4 60 39(65%) 21(35%) 

Metástases linfonodais     
N0 21 17(81%) 04(19%) 0,1015 

 
N1-N3 50 29(58%) 21(42%) 

Total 71 46(65%) 25(35%)  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*P < 0,05 - teste exato de Fisher.  
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Gráfico 6  – Imunoexpressão de β-catenina membranar relacionada à 

presença ou ausência de invasão angiolinfática do câncer gástrico 

primário; P = 0,0456- teste exato de Fisher 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 7  – Imunoexpressão de β-catenina membranar relacionada à 

presença ou ausência de invasão perineural do câncer gástrico primário; P 

= 0,0242- teste exato de Fisher 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

A figura 8 é ilustrativa da expressão positiva de β-catenina em tumor primário do 

histotipo intestinal. 
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Figura 8 - Imunomarcação membranar de β-catenina em células 

epiteliais da mucosa no câncer gástrico no histotipo intestinal 

(400x). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura 9 mostra a expressão positiva de β-catenina em tumor primário do tipo 

difuso. 

Figura 9 – Imunomarcação membranar de β-catenina em células 

tumorais no câncer gástrico no histotipo difuso (400x). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura 10 apresenta a expressão positiva de β-catenina membranar em metástase 

linfonodal de tumor do histotipo intestinal. 

 

Figura 10 - Imunomarcação membranar de β-catenina em 

células metastáticas do câncer gástrico do tipo intestinal em 

linfonodo (400x). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura 11 mostra a expressão positiva de β-catenina membranar em metástase 

linfonodal de tumores do histotipo difuso 
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Figura 11 - Imunomarcação membranar de β-catenina em 

células metastáticas do câncer gástrico do tipo difuso em 

linfonodo (400x). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

                    

A figura 12 ilustra a expressão positiva ou negativa de β-catenina membranar na 

mucosa histologicamente normal adjacente ao câncer gástrico. 

 

Figura 12 - Imunomarcação membranar de β-catenina em 

células epiteliais da mucosa histologicamente normal adjacente 

ao câncer (400x). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela 7 apresenta de forma sucinta a imunoexpressão de β-catenina membranar 

nos tipos histológicos estudados: mucosa histologicamente normal, tumor primário e 

metástase linfonodal. Observa-se uma casuística final de 60 amostras de mucosa 

histologicamente normal, 71 de tumor primário (foram perdidas quatro amostras no 

processamento da imuno-histoquímica),  20 amostras de metástase linfonodal.    

 

Tabela 7 - Imunoexpressão de β-catenina membranar  em mucosa histologicamente normal, 
tumor primário e metástase linfonodal, em pacientes com carcinoma gástrico dos tipos 
intestinal e difuso 
Histotipo 
Lauren 

Mucosa normal Tumor primário Metástase linfonodal 

 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
 n (%) 

 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Intestinal   
 

28(88%) 04(12%) 27(75%) 09(25%) 06(75%) 02(25%) 

Difuso  26(93%) 02(07%) 19(54%) 16(46%) 05(42%) 07(58%) 
 

Total  54(90%) 06(10%) 46(65%) 25(35%) 11(55%) 09(45%) 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

4.8 Distribuição da imunoexpressão de β-catenina em células tumorais e metástase 

linfonodal 

Na tabela 8, verifica-se que, na expressão membranar de β-catenina nas células 

tumorais, o tipo histológico intestinal apresenta um maior número de amostras positivas 

(27/36 = 75%) do que o tipo difuso (19/35 = 54%), porém não há diferença estatisticamente 

significante (P = 0,0850).  Nas 20 amostras de metástase linfonodal, a expressão de β-catenina 

para o histotipo intestinal foi positiva em 06/08 casos de carcinomas intestinais (75%) e em 

5/12 casos do histotipo difuso (42%), diferença não significante (P = 0,1968). 
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Tabela 8- Imunoexpressão de β-catenina membranar  em células neoplásicas do tumor 
primário e metástase linfonodal, em pacientes com carcinoma gástrico dos tipos intestinal e 
difuso 

Carcinomas gástricos 
 

 Imunoexpressão de β-catenina 
membranar 

 

 n POSITIVA NEGATIVA  P1 P² 
Tumor primário      
Intestinal 36 27(75%) 09(25%) 0,0850 1,0000 a 
Difuso 35 19(54%) 16(46%) 

Total 71 46(65%) 25(35%)   
Metástase linfonodal      
Intestinal 08 06(75%) 02(25%) 0,1968 0,5171 b 
Difuso 12 05(42%) 07(58%) 

Total 20 11(55%) 09(45%)   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
P1: comparação no total de casos de cada grupo;  
P²: comparação de cada histotipo nos dois locais; 
P2a Intestinal: tumor primário vs. metástase linfonodal; 
P2 b Difuso: tumor primário vs. metástase linfonodo; 
P < 0,05- teste exato de Fisher. 
 

Comparou-se a expressão positiva de β-catenina membranar em células tumorais 

no histotipo intestinal dos tumores primários (27/36 = 75%) com as células do mesmo 

histotipo nas metástases linfonodais (6/8 = 75%), sem diferença significante (P = 1,0000), 

tabela 8.  A mesma comparação foi realizada entre histotipo difuso do tumor primário (19/35 

= 54%) e células do mesmo histotipo na metástase linfonodal (5/12 = 42%), igualmente sem 

diferença estatística significante (P = 0,5171).    

 

4.9 Distribuição da imunoexpressão de β-catenina em células tumorais e mucosa 

histologicamente normal 

 

A expressão membranar positiva de β-catenina na mucosa histologicamente 

normal (54/60 = 90%), considerando o total das amostras, foi maior do que nos tumores 

primários sem fazer distinção entre os histotipos (46/71 = 65%), com significância estatística 

(P = 0,0008), conforme demonstrado na tabela 9 e no gráfico 8. Observa-se que na mucosa 

histologicamente normal em margem do subtipo difuso (26/28 = 93%) ocorre uma maior 

expressão positiva de β-catenina na membrana celular do que na mucosa histologicamente 

normal do tipo intestinal (28/32 = 88%), sem diferença estatística significante (P = 0,6754). 

Comparou-se também a imunoexpressão positiva de β-catenina membranar em 

células tumorais no histotipo intestinal dos tumores primários (27/36 = 75%), com as células 

da mucosa histologicamente normal adjacente ao mesmo histotipo (28/32 = 88%) sem 



46 
 

diferença significante (P = 0,2292). A mesma comparação foi feita em relação ao histotipo 

difuso, com positividade maior na mucosa histologicamente normal (28/26 = 93%) do que no 

tumor primário (35/19 = 54%) do mesmo histotipo, com diferença estatística significante      

(P = 0,0007), conforme demonstrado na tabela 9 e no gráfico 8. 

                      

Tabela 9 - Imunoexpressão membranar de β-catenina em células neoplásicas do tumor primário 
e mucosa histologicamente normal em pacientes com câncer gástrico dos tipos intestinal e 
difuso 

Carcinomas gástricos 
(Células neoplásicas) 

 Imunoexpressão de β-catenina  

 n Positiva Negativa P1 P² 
Tumor primário      

Intestinal 36 27(75%) 09(25%) 0,0850  0,2292 a 
Difuso 35 19(54%) 16(46%)  
Total 71 46(65%) 25(35%)   

Mucosa histologicamente 
normal 

     

Intestinal 32 28(88%) 04(12%)  
0,6754 

 
Difuso 28 26(93%) 02(07%) 0,0007 b* 
Total 60 54(90%) 06(10%) 0,0008*  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
P1: comparação no total de casos de cada grupo;  
P²: comparaçãode cada histotipo nos dois locais; 
P2 a Intestinal: tumor primário vs. mucosa normal;  
P2 b*Difuso: tumor primário vs. mucosa normal;   
*P < 0,05 - teste exato de Fisher.  

 

Gráfico 8 – Imunoexpressão de β-catenina membranar no câncer 

gástrico primário total vs. mucosa gástrica histologicamente normal 

adjacente ao tumor; P = 0,0008- teste exato de Fisher 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 9  – Imunoexpressão de β-catenina membranar no câncer 

gástrico primário difuso vs. mucosa gástrica histologicamente normal 

adjacente ao mesmo histotipo; P<0,0007- teste exato de Fisher. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.10 Imunoexpressão de LGR4 por contagem de células positivas 

 

 Foi realizada a contagem de células imunomarcadas com LGR4, nos casos 

positivos, apresentados em quadros nos apêndices (A, B e C). A contagem total de células 

marcadas positivamente por amostra para LGR4, em cada tecido estudado, está apresentada 

na tabela 10. Observa-se maior expressão positiva em células da mucosa histologicamente 

normal (13481/33554) = 40%) em relação ao tumor primário e metástase linfonodal (tabela 

10 e gráfico 10). 

 

Tabela 10 – Número de células positivas para LGR4 em mucosa histologicamente normal, 
tumor primário e metástase linfonodal em pacientes com carcinoma gástrico 

CÉLULAS POSITIVAS PARA LGR4 

 Positivo Negativo Total Células+ (%) 

Mucosa normal 13481 20073 33554 40 

Tumor primário 8311 16659 24970 33 

Metástase linfonodal 3791 5205 8996 42 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 10  – Expressão positiva por contagem de células para LGR4;           

P < 0,0001- Qui-quadrado 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A imunoexpressão para LGR4 no tumor primário em relação ao número de células 

positivas, considerando os histotipos, foi significativamente maior no tipo intestinal 

(7321/21001 = 35%) do que no difuso (990/3969 = 25%). Na mucosa histologicamente 

normal, nas margens do subtipo difuso a imunomarcação é maior (7024/15407 = 46%) do que 

no intestinal (6457/18147 = 36%), diferença estatisticamente significante (P < 0,0001). A 

positividade na mucosa normal foi maior (13481/33554 = 40%) do que a positividade nos 

tumores primários (8311/24970 = 33%), avaliando-se em conjunto os dois histotipos, 

conforme tabela 11 e gráficos 11 e 12.  
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Tabela 11 - Imunoexpressão de LGR4 no tumor primário e mucosa histologicamente normal 
nas margens cirúrgicas em amostras de carcinomas gástricos nos tipos intestinal e difuso por 
contagens de células 

Células epiteliais Imunoexpressão de LGR4 
 n POSITIVA NEGATIVA P 

Tumor primário     
Intestinal 21001 7321(35%) 13680(65%) <0,0001 

Difuso 3969 990(25%) 2979(75%) 
Total 24970 8311(33%) 16659(67%)  

Mucosa  normal     
Tumor tipo intestinal 18147 6457(36%) 11690(64%) <0,0001 

Tumor tipo difuso 15407 7024(46%) 8383(54%) 
Total 33554 13481(40%) 20073(60%) <0,0001* 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*Positividade total de células da mucosa histologicamente normal, comparada com a positividade total em 
células tumorais. 
 

 

Gráfico 11 – Imunoexpressão positiva por contagem de células para LGR4 no 

tumor primário; P < 0,0001- Qui-quadrado 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 12 – Imunoexpressão positiva por contagem de células para LGR4 

no tumor primário vs. mucosa gástrica normal; P < 0,0001- Qui-quadrado 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
 

                 
A positividade das células nas metástases linfonodais do tipo intestinal foi mais 

frequente (3142/7320 = 43%) do que no tipo difuso (649/1676 = 39%), de forma semelhante 

ao que ocorreu nos tumores primários, conforme tabela 12 e gráfico 13. 

Ao se avaliar o total de células coradas nas metástases (3791/8996 = 42%), 

observou-se que ele foi bem superior ao total nos carcinomas primários (8311/24970 = 33%), 

p < 0,0001, tabela 12.    

  
Tabela 12 - Imunoexpressão de LGR4 em tumor primário e metástase linfonodal dos casos de 
carcinomas gástricos dos tipos intestinal e difuso por contagens de células 

Células epiteliais Imunoexpressão para LGR4 
 n POSITIVA NEGATIVA P 

Tumor primário     
Intestinal 21001 7321(35%) 13680(65%) <0,0001 

Difuso 3969 990(25%) 2979(75%) 
Total 

 
24970 8311(33%) 16659(67%)  

Metástase linfonodal     
Tumor tipo intestinal 7320 3142(43%) 4178(57%) 0,0018 

Tumor tipo difuso 1676 649(39%) 1027(61%) 
Total 8996 3791(42%) 5205(58%) <0,0001* 

Fonte: Elaborado pelo autor 
*Positividade total de células do tumor primário, comparada com a positividade total em células das metástases 
linfonodais. 
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Gráfico 13 – Imunoexpressão positiva por contagem de células para LGR4 no 

tumor primário vs. metástase linfonodal; P < 0,0001, Qui-quadrado 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.11 Comparação da imunoexpressão positiva entre LGR4 e β-catenina 

 

A maioria dos casos LGR4 positiva mostrou-se também β-catenina membranar 

positiva (22/26 = 85%), mas no total de casos em que se expressa β-catenina na membrana, a 

positividade de LGR4 foi de apenas 48% (22/46), diferença muito significativa (P = 0,0099), 

conforme se observa na tabela 13 e no gráfico 14.  

 
Tabela 13 – Comparação da imunoexpressão entre LGR4 e β-catenina em amostras de câncer 
gástrico primário 

               LGR4 
β-catenina 

POSITIVO NEGATIVO Total P 

POSITIVO 22 24 46 0,0099* 
NEGATIVO 04 21 25 

Total 26 45 71 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
*P < 0,05 - teste exato de Fisher.  
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Gráfico 14 – Comparação da imunoexpressão positiva entre LGR4 e      

β-catenina membranar no tumor primário; P = 0,0099- teste exato de 

Fisher 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Ao se fazer comparação da imunoexpressão entre LGR4 e β-catenina, nos 

histotipos intestinal e difuso, não se verificou diferença estatística significante, conforme 

tabela 14. 

 
Tabela 14 – Comparação da imunoexpressão entre LGR4 e β-catenina nos histotipos intestinal 
e difuso em amostra de câncer gástrico 
 

Histotipo 

LGR4 β-catenina  

POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO P 

n(%) n(%) n(%) n(%) 

Intestinal 22(59%) 15(41%) 27 (75%) 09(25%) 0,1111 

Difuso 05(13%) 33(87%) 19(54%) 16(46%) 0,6081 

Total 27 48 46 25 0,0014 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, a expressão membranar/citoplasmática de LGR4 esteve presente na 

quase totalidade dos casos (96%) na mucosa gástrica histologicamente normal, sempre no 

terço basal da espessura epitelial, local envolvido com a proliferação celular da renovação da 

mucosa, onde se encontram células menos diferenciadas, como células-tronco e células 

progenitoras. Ao mesmo tempo, observou-se nestes dados positividade maior de LGR4 na 

mucosa normal do que na mucosa tumoral, diferença altamente significativa (96% e 36%; 

P<0,0001). Esses achados são indicativos de que LGR4 está envolvido com a proliferação 

celular, seja de células normais ou tumorais, sem, contudo, distingui-las. Possivelmente 

representa um marcador de células-tronco/progenitoras latu sensu, não sendo característico ou 

específico de células neoplásicas. 

Há poucos relatos que comparam a presença de LGR4 em mucosa normal e 

tumoral. Wu e colaboradores (2013) encontraram expressão de LGR4 significativamente 

maior em células tumorais do que em tecidos normais em cortes histológicos de mucosa de 

intestino grosso e de tumores colônicos, o que concorda com nossos dados em relação à 

presença nos dois tipos de tecido, mas discorda pela maior frequência nas amostras de câncer.  

O LGR4 faz parte de uma família de proteínas ligadas à membrana (receptores 

acoplados à proteína G), que participam de importantes processos fisiológicos e 

fisiopatológicos (BARKER; CLEVERS, 2010; NAKATA et al., 2014). Alguns estudos 

recentes investigaram este receptor no câncer de estômago. Steffen et al. (2012), em amostras 

de carcinoma humano, observaram uma correlação entre a expressão de LGR4 e a 

disseminação para linfonodos. Wu et al. (2013), em carcinomas colorretais humanos, relatam 

que LGR4 é um fator de mau  prognóstico no aumento da invasão tumoral e metástase, 

quando associado a um aumento da β-catenina nuclear, via Wnt. Em um estudo in vitro com 

cultura de células malignas de vários tipos de câncer (estômago, fígado, próstata e mama), 

Zhu et al. (2013) também observaram que a superexpressão de LGR4 estava associada ao 

aumento da expressão de β-catenina nuclear. Yue et al. (2017), através de um estudo in vitro e 

experimental, relataram que o LGR4 estava associado a um mau prognóstico, pois sua 

redução diminuía o número de células-tronco cancerosas  e em transição epitelial-

mesenquimal. Todos esses relatos apontam para um papel do LGR4 pró-carcinogênico ou a 

favor da progressão tumoral. 
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Embora neste estudo LGR4 tenha estado presente em amostras tumorais, sua 

expressão, nestes casos, foi mais frequente em casos sem metástases linfonodais, com menor 

invasão local e ausência de invasão perineural, ou seja, associado a variáveis clínicas de 

melhor prognóstico, portanto inversamente relacionado à progressão tumoral, ao contrário do 

que é relatado na maioria dos estudos (STEFFEN et al., 2012; WU et al., 2013; ZHU et al., 

2013; YUE et al., 2017). 

A contagem de células marcadas nos casos positivos de LGR4 confirma o que foi 

dito acima a respeito da comparação entre o número de casos positivos normais e tumorais: 

um percentual muito maior de células coradas na mucosa normal, comparadas ao percentual 

de células tumorais positivas. Entre estas, a marcação celular em tumores gástricos primários 

foi inferior à das respectivas metástases linfonodais. Mais ainda, nos carcinomas primários do 

histotipo intestinal, a imunoexpressão de LGR4 foi significativamente superior à do tipo 

difuso (achado concordante com o de STEFFEN e colaboradores, em 2012), 

reconhecidamente menos diferenciado que aquele.  

O conjunto destes achados, neste estudo, sugere que LGR4 seja um bom marcador 

de células ligadas à proliferação celular (células-tronco/progenitores) nos contextos de 

normalidade e de câncer, mas que tenha um papel contrário à progressão tumoral. Em estudos 

recentes, observou-se que LGR4 favorece a proliferação de células cancerígenas através da 

ativação da via de sinalização Wnt/β-catenina (CARMON et al., 2011; GLINKA et al., 2011; 

RUFFNER et al., 2012; ZHU et al., 2013). A chave mediadora desta via de sinalização é a 

proteína β-catenina que é encontrada de modo dinâmico em múltiplas localizações 

subcelulares, incluindo junções inter-celulares, citoplasma e núcleo  (CLEVERS; REYA, 

2005). Mutações em  β-catenina podem causar ativação da via Wnt no câncer gástrico 

(CLEMENTS et al., 2002), quando favorecem a localização nuclear desta proteína. Em nossa 

série, esta localização foi excepcional, sendo observada em apenas um caso. Relata-se que 

essa via de sinalização Wnt/ β-catenina desempenha importantes papéis na biologia das 

células-tronco, na homeostase tecidual e no câncer (CARMON et al., 2011). 

A localização citoplasmática e/ou nuclear de β-catenina pode ser usada para 

estimar a atividade da via Wnt. Essas relações entre proteínas da família LGR e β-catenina 

durante a carcinogênese e, possivelmente, durante a progressão tumoral, impeliram-nos a 

estudar essa proteína e LGR4 nas mesmas amostras de mucosa gástrica normal e tumoral. 

Neste estudo, observou-se que imunocoloração para β-catenina foi universalmente presente 

em localização membranar e em células de mucosa histologicamente normal, como esperado. 

Nas amostras tumorais, a imunomarcação membranar esteve presente em 2/3 dos casos e 
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houve um único caso em que a coloração foi nuclear, na metástase linfonodal de um 

carcinoma do histotipo intestinal, resultado que se assemelha ao de Lins et al. (2016), que 

encontraram apenas dois casos (2/64 = 3,1%) com positividade nuclear em amostras de câncer 

gástrico deste mesmo histotipo. Os relatos variam amplamente, Wang et al.(2015) 

encontraram uma positividade nuclear em 75 (75/237, 31,6%) casos, com predomínio no 

histotipo intestinal; enquanto Wu et al. (2013) observaram alta expressão de β-catenina na 

membrana (52,9%), citoplasma  (70,6%) e núcleo (26,5%) das células em casos de câncer 

colorretal (CCR). 

A avaliação da expressão de β-catenina, em relação às variáveis clínico-

patológicas neste estudo, revelou um predomínio de positividade (expressão membranar) na 

ausência de invasão angiolinfática e perineural. Esses achados estão de acordo com o papel 

supressor da β-catenina durante a progressão tumoral, quando localizada no complexo 

juncional membranar, favorecendo a adesão entre as células. 

 Haveria uma possível relação de causa e efeito entre LGR4 e β-catenina ou vice-

versa, em análise baseada nos resultados deste estudo? Ao se comparar a imunoexpressão de 

LGR4 e β-catenina membranar, observou-se que, quando LGR4 foi positiva, a grande maioria 

de β-catenina (85%) foi também positiva. Entretanto, quando β-catenina foi positiva, somente 

a metade dos casos corados por LGR4 foi positiva, sendo muito significativa a diferença entre 

as duas comparações (P< 0,01). Esses dados sugerem que LGR4 pode influenciar a expressão 

de β-catenina na membrana celular, porém a expressão desta não parece influenciar 

significativamente a positividade de LGR4. Esse seria um possível mecanismo de ação anti-

neoplásica de LGR4. Não foram encontrados estudos anteriores semelhantes para 

comparação. 

A expressão de β-catenina no complexo juncional-membranar ocorreu 

predominantemente em casos positivos de carcinomas gástricos e a imunocoloração dessa 

proteína no núcleo foi extremamente rara. LGR4 aparentemente influenciou a expressão 

membranar de  β-catenina, mas não o contrário.  
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6 CONCLUSÕES 

 

1. Neste estudo, concluiu-se que LGR4 é um provável biomarcador associado à 

proliferação celular na mucosa gástrica histologicamente normal e em carcinomas do 

estômago, não específico para células cancerosas. 

 

2. Nos carcinomas primários do histotipo intestinal, a marcação de LGR4 é mais 

evidente do que nos difusos, tanto no número de casos, como no grau de celularidade dos 

casos positivos e, após análise, esse histotipo se revelou variável independente.  

 

3. A expressão de LGR4 foi presente nas amostras tumorais e, nesses casos, foi 

mais frequente em amostras sem metástases linfonodais, com menor invasão local e ausência 

de invasão perineural, ou seja, associado a variáveis clínicas de melhor prognóstico. 

 

4.  A  presença de metástase linfonodal representa variável independente. 

 

5. Os dados deste estudo sugerem que LGR4 influencia a expressão de β-catenina 

justamembranar e não o contrário. 

 

6. Se, por um lado, a expressão de LGR4 está diretamente ligada ao aspecto 

proliferativo celular, como na primeira conclusão (papel pró-tumoral), por outro lado, sua 

presença está inversamente relacionada com a progressão tumoral (conclusões 2, 3 e 4), o que 

sugere um papel ambíguo desta proteína no câncer de estômago. 

 

7. A expressão membranar de β-catenina se relacionou com variáveis clínico-

patológicas de melhor prognóstico (ausência de invasão angiolinfática e ausência de invasão 

perineural). 

 

8.  A expressão nuclear de β-catenina foi um evento raro. 
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APÊNDICE A – NÚMERO DE CÉLULAS POSITIVAS PARA LGR4 EM MUCOSA 
HISTOLOGICAMENTE NORMAL 

 

 

 

 

NÚMERO DE CÉLULAS POSITIVAS PARA LGR4 EM MUCOSA HISTOLOGICAMENTE 
NORMAL 

ORDEM CASO SEXO IDADE CLASSIFICAÇÃO CÉL (+)/TOTAL % 
1 11 M 63 INT 690/1000 69 
2 13 F 50 INT 50/1020 5 
3 20 M 65 INT 740/1060 70 
4 23 M 55 INT 665/1105 60 
5 32 F 68 INT 750/1000 75 
6 36 F 81 INT 120/900 13 
7 37 F 73 INT 180/1000 18 
8 40 F 72 INT 297/1017 29 
9 48 M 48 INT 260/1000 26 

10 57 M 71 INT 640/980 65 
11 66 F 68 INT 560/1090 51 
12 70 M 78 INT 230/1080 21 
13 73 M 63 INT 83/998 8 
14 80 M 68 INT 132/488 27 
15 81 F 61 INT 335/1179 28 
16 83 M 69 INT 370/1000 37 
17 85 F 47 INT 150/1130 13 
18 87 M 79 INT 205/1100 19 
19 4 F 57 DIF 460/680 68 
20 9 M 61 DIF 500/1010 50 
21 29 F 67 DIF 940/1000 94 
22 38 M 51 DIF 990/1000 99 
23 39 M 54 DIF 380/1240 31 
24 49 M 45 DIF 750/1050 71 
25 53 F 52 DIF 660/1000 66 
26 61 F 47 DIF 680/1000 68 
27 62 F 59 DIF 680/1010 67 
28 68 F 55 DIF 120/1000 12 
29 69 F 53 DIF 270/1030 26 
30 74 M 64 DIF 45/1000 5 
31 77 M 50 DIF 22/1042 2 
32 78 M 66 DIF 260/1005 26 
33 82 M 50 DIF 267/1340 20 

TOTAL     13481/33554  
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APÊNDICE B – NÚMERO DE CÉLULAS POSITIVAS PARA LGR4 EM TUMOR 
PRIMÁRIO 

 

NÚMERO DE CÉLULAS POSITIVAS PARA LGR4 EM TUMOR PRIMÁRIO 
ORDEM CASO SEXO IDADE CLASSIFICAÇÃO CÉL (+)/TOTAL % 

1 5 M 66 INT 995/1000 99 
2 13 F 50 INT 675/1005 67 
3 16 F 72 INT 990/1000 99 
4 26 F 86 INT 390/1000  39 
5 28 F 70 INT 340/1040 33 
6 35 F 68 INT 420/1000 42 
7 44 F 72 INT 2/1000 0,2 
8 48 M 48 INT 187/1022 18 
9 54 M 64 INT 180/1000 18 

10 56 M 57 INT 615/1015 61 
11 58 F 63 INT 910/1000 91 
12 64 M 60 INT 200/1000 20 
13 65 F 67 INT 510/1010 50 
14 70 M 78 INT 220/820 27 
15 71 M 68 INT 500/1000 50 
16 73 M 63 INT 6/1000 0,6 
17 80 M 68 INT 93/1038 9 
18 83 M 69 INT 31/1051 3 
19 84 M 65 INT 16/1000 2 
20 9 M 61 DIF 62/232 27 
21 19 F 54 DIF 10/1000 1 
22 33 M 69 DIF 620/1000 62 
23 50 M 58 DIF 76/150 51 
24 59 M 54 DIF 195/1000 19 
25 82 M 50 DIF 27/587 5 

TOTAL    8311/24970  
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APÊNDICE C – NÚMERO DE CÉLULAS POSITIVAS PARA LGR4 EM METÁSTASE 
LINFONODAL 

 

NÚMERO DE CÉLULAS POSITIVAS PARA LGR4 EM METÁSTASE LINFONODAL  
ORDEM CASO SEXO IDADE CLASSIFICAÇÃO CÉL (+)/TOTAL % 

1 10 F 63 INT 720/1090 66 
2 23 M 55 INT 450/1000 45 
3 27 M 73 INT 550/980 56 
4 31 M 57 INT 80/1000 8 
5 83 M 69 INT 650/1180 55 
6 84 M 65 INT 52/1000 5 
7 21 M 68 DIF 640/1070 60 
8 38 M 51 DIF 224/356 63 
9 49 M 45 DIF 105/1000 10 

10 60 M 64 DIF 150/150 100 
11 62 F 59 DIF 170/170 100 

TOTAL     3791/8996  
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APÊNDICE D – QUADRO GERAL DA IMONOEXPRESSÃO DE LGR4 E β-CATENINA 

IMUNOEXPRESSÃO DE LGR4 EM CARCINOMAS PRIMÁRIOS E METÁSTASES LINFONODAIS - QUADRO GERAL 

  IMUNOEXPRESSÃO LGR4 IMUNOEXPRESSÃO β-CATENINA   

Variáveis clínico-epidemiológicas - classificação 
MUCOSA 

HISTOLOGICAMENTE 
NORMAL 

TUMOR MUCOSA 
HISTOLOGICAMENTE 

NORMAL 

TUMOR 
Variáveis clínicas patológicas de prognóstico 

ESTÔMAGO LINFONODO ESTÔMAGO LINFONODO 

Casos Sexo Idade LAUREN POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. T N Local Tamanho ANG PER 

1 F 70 INT POS. NEG. 0 POS. CAIU 0 T2 N1 CORPO ≥5 P A 
2 M 72 INT 0 NEG. 0 NEG. NEG. 0 T3 N2 CORPO ≥5 P A 
3 F 57 DIF POS. NEG. 0 POS. NEG. 0 T1 N0 CORPO ≥5 P A 
4 M 66 INT POS POS. 0 POS. POS. 0 T3 N0 CORPO ≥5 A A 
5 M 59 DIF NEG. NEG. 0 POS. CAIU 0 T3 N1 CORPO <5 P A 
6 M 59 DIF POS. NEG. POS. POS. POS. 0 T3 N1 ANTRO ≥5 P A 
7 M 61 DIF POS. POS. NEG. POS. NEG. 0 T3 N1 CORPO ≥5 P A 
8 F 63 INT 0 NEG. POS. 0 POS. POS. T2 N3 ANTRO ≥5 A A 
9 M 63 INT POS. NEG. NEG. POS. POS. POS. T3 N3a ANTRO <5 A A 

10 M 75 INT 0 NEG. 0 0 POS. 0 T3 N3a CORPO ≥5 P P 
11 F 50 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T1b NX CORPO ≥5 A A 
12 F 65 DIF 0 NEG. 0 NEG. NEG. 0 T3 NO TODO >5 P  P 
13 F 72 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T2 NO ANTRO <5 A A 
14 M 75 INT POS. NEG. 0 POS. POS. 0 T2 N1 CORPO ≥5 P A 
15 M 71 INT 0 NEG. 0 0 NEG. 0 T3 N3a CORPO ≥5 A P 
16 F 54 DIF 0 POS. 0 0 POS. 0 T2a N0 CORPO <5 A A 
17 M 65 INT POS. NEG. 0 POS. POS. 0 T3 N1 ANTRO <5 A A 
18 M 74 DIF 0 NEG. 0 0 NEG. 0 T3 N2 CORPO ≥5 P P 
19 M 55 DIF POS. NEG. POS. POS. NEG. POS. T3 N3a ANTRO ≥5 A A 
20 F 86 INT 0 POS. 0 0 POS. 0 T3 N0 CORPO ≥5 A A 
21 F 70 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T1b N0 CORPO <5 A A 
22 F 67 DIF POS. NEG. 0 POS. NEG. 0 T4 N0 ANTRO ≥5 A A 
23 M 57 INT POS. NEG. POS. NEG. POS. NEG. T2 N2 CORPO ≥5 A A 
24 F 68 INT POS. NEG. NEG. POS. NEG. NEG. T3 N2 CORPO E ANTRO ≥5 P A 
25 M 69 INT 0 POS. 0 POS. NEG. 0 T3 N1 CORPO ≥5 P P 
26 M 59 DIF POS. NEG. NEG. POS. POS. NEG. T3 N2 CORPO ≥5 P P 
27 F 68 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T3 N1 ANTRO ≥5 A A 
28 F 81 INT POS. NEG. 0 POS. NEG. 0 T1 N0 CORPO ≥5 A A 
29 F 73 INT POS. NEG. 0 POS. NEG. 0 T3 N1 CORPO ≥5 P A 
30 M 51 DIF POS. NEG. POS. NEG. NEG. POS. T3 N1 ANTRO ≥5 A P 
31 M 54 DIF POS. NEG. NEG. POS. NEG. 0 T3 N2 ANTRO ≥5 A P 
32 F 72 INT POS. NEG. POS. POS. POS. POS. T3 N2 CORPO ≥5 A A 
33 M 40 DIF POS. NEG. NEG. POS. POS. NEG. T3 N1 CORPO ≥5 P P 
34 M 50 DIF 0 NEG. 0 0 POS. 0 T3 N3b CORPO E ANTRO <5 P P 
35 F 72 INT 0 POS. 0 0 NEG. 0 T1b N2 CORPO ≥5 P A 
36 F 42 DIF 0 NEG. NEG. 0 NEG. POS. T3 N3a CORPO ≥5 P P 
37 F 42 DIF POS. NEG. 0 POS. POS. 0 T3 N0 ANTRO ≥5 A A 
38 M 48 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T3 N0 ANTRO ≥5 A A 
39 M 45 DIF POS. NEG. POS. POS. POS. NEG. T3 N2 CORPO ≥5 P A 
40 M 58 DIF 0 POS. NEG. 0 CAIU 0 T3 N3a CORPO ≥5 P P 

Legenda: INT. - Intestinal; DIF. - Difuso; POS. - Positivo; NEG. - Negativo; 0 - Sem amostra; ANG. - Angiolinfático; PER. - Perineural; T - Tumor; N - Linfonodo; P - Presente; A - Ausente. 
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IMUNOEXPRESSÃO DE LGR4 EM CARCINOMAS PRIMÁRIOS E METÁSTASES LINFONODAIS - QUADRO GERAL 

  IMUNOEXPRESSÃO LGR4 IMUNOEXPRESSÃO β-CATENINA   

Variáveis clínico-epidemiológicas - classificação 
MUCOSA 

HISTOLOGICAMENTE 
NORMAL 

TUMOR MUCOSA 
HISTOLOGICAMENTE 

NORMAL 

TUMOR 
Variáveis clínicas patológicas de prognóstico 

ESTÔMAGO LINFONODO ESTÔMAGO LINFONODO 

Casos Sexo Idade LAUREN POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. POS./NEG. T N Local Tamanho ANG PER 

41 M 61 DIF POS. NEG. 0 POS. CAIU 0 T3 N0 CORPO ≥5 P A 
42 F 52 DIF POS. NEG. 0 NEG. NEG. 0 T1b N1 CORPO <5 A A 
43 M 64 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T1b N0 ANTRO <5 A A 
44 M 65 DIF POS. NEG. 0 POS. NEG. 0 T3 N2 CORPO E ANTRO ≥5 P P 
45 M 57 INT POS. POS. 0 NEG. POS. 0 T3 N1 ANTRO <5 A A 
46 M 71 INT POS. NEG. 0 POS. NEG. 0 T4 N1 CORPO <5 A A 
47 F 63 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T3 N0 ANTRO ≥5 A A 
48 M 54 DIF 0 POS. 0 POS. POS. 0 T1 N0 CORPO E ANTRO <5 A A 
49 M 64 DIF 0 NEG. POS. POS. NEG. NEG. T3 N3a CORPO <5 P P 
50 F 47 DIF POS. NEG. 0 POS. POS. 0 T3 N1 CORPO <5 A A 
51 F 59 DIF POS. NEG. POS. POS. NEG. NEG. T3 N2 CORPO <5 A A 
52 M 60 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T3 N2 CORPO ≥5 P A 
53 F 67 INT 0 POS. 0 NEG. POS. 0 T4 N3a CORPO > 5 A A 
54 F 68 INT POS. NEG. 0 POS. POS. 0 T3 N2 CORPO <5 P A 
55 M 56 DIF 0 NEG. 0 POS. POS. 0 T3 N2 CORPO E ANTRO ≥5 P A 
56 F 55 DIF POS. NEG. 0 POS. NEG. 0 T3 N3 CORPO <5 P A 
57 F 53 DIF POS. NEG. NEG. POS. NEG. NEG. T3 N1 CORPO <5 P A 
58 M 78 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T3 N1 CORPO E ANTRO ≥5 A A 
59 M 68 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 TE N1 CORPO E ANTRO ≥5 A A 
60 M 63 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T4b N0 TODO > 5 A A 
61 M 64 DIF POS. NEG. NEG. 0 POS. POS. T3 N2 ANTRO > 5 A A 
62 F 71 INT POS. NEG. NEG. POS. POS. POS. T3 N1 CORPO > 5 P P 
63 F 65 DIF 0 NEG. 0 0 NEG. 0 T3 N1 CORPO > 5 A A 
64 M 50 DIF 0 NEG. POS. POS. POS. POS. T3 N0 ANTRO > 5 P P 
65 M 66 DIF POS. NEG. 0 POS. POS. 0 T3 N0 ANTRO > 5 P A 
66 M 66 DIF 0 NEG. 0 0 POS. 0 T4 N1 CORPO ≥5 A A 
67 M 68 INT POS. POS. POS. POS. POS. 0 T3 N2 CORPO ≥5 P P 
68 F 61 INT POS. NEG. NEG. POS. POS. 0 T3 N0 CORPO E ANTRO > 5 A A 
69 M 50 DIF POS. POS. 0 POS. POS. 0 T4 N1 CORPO ≥5 P P 
70 M 69 INT POS. POS. POS. POS. POS. POS. T4 N2 CORPO ≥5 P A 
71 M 65 INT 0 POS. POS. 0 NEG. POS. T1b N2 CORPO E ANTRO > 5 P A 
72 F 47 INT POS. POS. 0 POS. POS. 0 T1 N0 CORPO > 5 A A 
73 F 69 DIF 0 NEG. 0 0 POS. 0 T4b N1 ANTRO > 5 P A 
74 M 79 INT POS. POS. 0 POS. POS 0 T3 N1 CORPO > 5 A A 
75 F 32 DIF POS. NEG. 0 POS. POS. 0 T3 N1 CORPO > 5 A A 

Legenda: INT. - Intestinal; DIF. - Difuso; POS. - Positivo; NEG. - Negativo; 0 - Sem amostra; ANG. - Angiolinfático; PER. - Perineural; T - Tumor; N - Linfonodo; P - Presente; A - Ausente. 
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ANEXO A – PLATAFORMA BRASIL – COMPROVANTE 
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ANEXO B – TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO 

 

 
 


