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Resumo 
 

 

Objetivo: Analisar se as proteínas APOA1, B4GALT, CD14, GP2 e GSH2, 

hiperexpressas no plasma seminal de homens acometidos com tumor testicular de 

células germinativas (TCGT) também podem predizer níveis alterados no tecido 

testicular nas áreas acometidas pelo TCGT e não tumorais e se há diferença dessa 

expressão entre os subtipos tumorais seminomatosoe não-seminomatoso. Métodos: 

Foi realizada uma comparação em relação à intensidade dos diferentes marcadores 

(GP2, GSH2, CD14, APOA1 e B4GALT) quantificados por imuno-histoquímica, e sua 

relação com diferentes tecidos (seminoma, não seminoma e não tumoral/controle) 

através da regressão logística multinominal e simples. Resultados: O marcador 

B4GALT1 apresentou diferença significativa entre tecidos não-tumorais e não-

seminomatoso p < 0.01); o marcador GSH2, dentre as diferentes proteínas analisadas, 

foi o único que foi estatisticamente significante para predizer o tipo de tecido entre as 

três comparações, conseguindo diferenciar seminoma de não-seminoma (p < 0.01) e 

tecido não tumoral de seminoma p < 0.01); o marcador GP2 apresentou significância 

estatística entre tecidos não tumorais e ambos os tumores, seminoma e não seminoma 

p < 0.001); o marcador APOA1 apresentou diferença somente entre tecido não-tumoral 

e seminoma (p < 0.001); o marcador CD14 não obteve resultado significante, assim 

como a análise dos marcadores considerando as variáveis analisadas pelo HE. 

Conclusão: Embora os marcadores analisados APOA1, B4GALT1, CD14, GP2 e 

GSH2 não foram capazes de predizer o potencial fértil de homens acometidos com 

TCGT, eles foram considerados possíveis proteínas biomarcadores, com 

especificidade em diferenciar tecido não tumoral, seminoma e não-seminoma. 

 

Palavras-chave: Neoplasias testiculares, Seminoma, Não-seminoma, 

Espermatogênese, Marcadores tumorais.
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Abstract 

 

Objective: To analyze whether overexpressed proteins in seminal plasma of men af-

fected with testicular germ cell tumor (TGCT) can also predict altered levels in testicular 

tissue in areas affected by TGCT and non tumoral, and if there is a difference in this 

expression between seminomatous and non-seminomatous tumor subtypes. Meth-

ods: We compared the intensity of different markers (GP2, GSH2, CD14, APOA1 and 

B4GALT) quantified by immunohistochemistry, and their relationship with different tis-

sues (seminoma, non-seminoma and non tumoral/control) through multinomial and 

simple logistic regression. Results: The B4GALT1 marker showed a significant differ-

ence between non-tumor and non-seminoma tissues (p < 0.01); the GSH2 marker, 

among the different proteins analyzed, was the only one that was statistically significant 

to predict the tissue type among the three comparisons, managing to differentiate sem-

inoma from non-seminoma (p < 0.01) and non-tumor tissue from seminoma (p < 0.01); 

the GP2 marker was statistically significant between non-tumor tissues and both tu-

mors, seminoma and non-seminoma (p < 0.001); the APOA1 marker showed difference 

only between non-tumor tissue and seminoma (p < 0.001); the CD14 marker did not 

obtain a significant result, as well as the analysis of the markers considering the varia-

bles analyzed by HE. Conclusion: Although the analyzed markers APOA1, B4GALT1, 

CD14, GP2 and GSH2 were not able to predict fertile potential they were considered 

possible biomarker proteins, with specificity in differentiating peri-tumoral tissue, semi-

noma and non-seminoma. 

 

Key-words: Testicular neoplasms, Seminoma, Non-seminoma, Spermatogenesis, Tu-

mors markers. 
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1 INTRODUÇÃO 

O testículo compreende diversos tipos celulares, dentre eles, destacam-se: 

células de Leydig, células de Sertoli e células germinativas. Essa variedade celular 

pode originar um ou mais tipos de câncer (1). Assim, os tumores testiculares podem 

ser provenientes de células somáticas ou germinativas, considerado uma doença rara 

que atinge cerca de 1 a 2% da população mundial (2), são classificados da seguinte 

forma: estromais, que representam cerca de 5% dos casos e compreendem os 

tumores de células de Leydig e os tumores de células de Sertoli, e os Tumores de 

Células Germinativas do Testículo (TCGT) representando aproximadamente 95% dos 

casos; estes são divididos em dois grandes grupos: tumor seminomatoso e não 

seminomatoso (2–4). 

 O TCGT é caracterizado por ser o tumor sólido que mais acomete homens jovens em 

idade reprodutiva (5).Trata-se de uma doença que apresenta altos índices de cura, 

estimando 95% dos casos, quando tratados precocemente (3,6). Embora a causa 

exata de sua ocorrência ainda não esteja definida, alguns fatores aumentam o risco 

para seu surgimento, entre eles, histórico de criptorquidia, infertilidade, presença de 

tumor contralateral e fatores genéticos (7,8). Dentre as causas genéticas, já foi 

descrito que a mutação somática de apenas três genes (KIT, KRAS e NRAS) atinge 

significância nos TCGTs, enquanto a variação do número de cópias em grande escala, 

como ganho de material cromossômico de 12p, é frequentemente observada (9,10).  

É importante ressaltar que a origem do TCGT tem como precursor a Neoplasia In Situ 

de Células Germinativas (do inglês Germ cell neoplasia in situ, GCNIS) (2).  

  Cerca de 60% dos casos de TCGTs compreendem os tumores de células 

germinativas seminomatosos, que são considerados menos agressivos, mais 

incidentes e possuem uma população celular mais homogênea; além disso, são mais 

sensíveis à quimioterapia e à radioterapia e acometem homens cuja faixa etária varia 

entre 20 e 45 anos (2,11). Destaca-se dentro desse subtipo, os seminomas clássicos. 

Os tumores de células germinativas não-seminomatosos representam 

aproximadamente 30% dos indivíduos afetados, com idade entre 15 e 35 anos, são 

mais agressivos e, diferentemente do subtipo seminomatoso, são pouco 

radiosensíveis; nesse subtipo, há combinações de carcinoma embrionário, tumor de 

saco vitelínico, coriocarcinoma e teratoma (4,12,13). Os 10% restantes fazem parte 
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do subtipo misto que compreendem elementos tanto do grupo não-seminomatoso 

quanto do seminomatoso (14) . 

  Os TCGTs podem apresentar um potencial invasivo, mas já foi descrito que o 

não-seminomatoso pode promover um efeito deletério maior, pois apenas este é 

capaz de atingir as células somáticas, além das germinativas; ademais, sua 

disseminação é mais rápida, o que confere sua natureza mais agressiva (15,16).  

 Segundo a literatura, sabe-se que a qualidade seminal de pacientes 

acometidos com TCGTs pode ser afetada; entretanto, pouco se sabe sobre os 

mecanismos que levam a esta modificação (17). Sugere-se que o tumor possa 

secretar substâncias que, por via parácrina, promovem alterações no testículo 

contralateral (18). Ademais, portadores de TCGT, independentemente de seu subtipo, 

tendem a possuir um espermograma mais prejudicado, destacando-se alterações em 

algumas variáveis seminais como concentração e contagem total de espermatozoides 

(15,19). Um de nossos estudos relatou que os pacientes acometidos pelo subtipo não-

seminomatoso possuem uma concentração espermática inferior quando comparados 

aos portadores de tumor seminomatoso (15).  É importante ressaltar que o tratamento 

adjuvante pode agravar de forma temporária ou permanente a  fertilidade de seu 

portador (20,21). Assim, orienta-se ao paciente que deseja alcançar a paternidade 

futura, que faça criopreservação em um banco de sêmen (22,23).  

Andrade (2019) avaliou amostras seminais de portadores de TCGTs nos 

momentos pré e pós orquiectomia, sendo que na análise pré procedimento cirúrgico, 

as proteínas Glutationa sintetase (GSH2/GSHB), Antígeno de diferenciação de 

monócitos (CD14), Apolipoproteína AI (APOA1), Beta-1,4-galactosiltransferase 

(B4GALT1) e Glicoproteína Principal da Membrana Granular Secretora Pancreática 

(GP2) foram encontradas hiperexpressas no plasma seminal (24). A partir disso, estas 

cinco proteínas foram selecionadas para aprofundarmos nossa análise sobre a 

interferência dos TCGTs. A proteína GSH2 é produzida pelas células de Sertoli e 

auxilia na defesa das células contra estresse oxidativo (25); a CD14 atua no processo 

inflamatório e também é expressa em todos os tipos tumorais (26); a APOA1 ativa a 

motilidade dos espermatozoides humanos (27); a B4GALT1 está relacionada com a 

proliferação de células cancerosas, invasão e metástase (28) e a GP2 é expressa em 

alguns tumores (29). 

Portanto, avaliar a expressão dessas proteínas no testículo comprometido pelo 

TCGT e comparar se seus níveis entre fragmentos de tecidos acometidos pelos 
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subtipos tumorais ou livres de tumor podem nos auxiliar a eleger biomarcadores 

capazes de indentificar a presença de uma neoplasia e/ou classifcar sua histologia.  

Diante do exposto, hipotetizamos que a hiperexpressão dessas proteínas no 

plasma seminal de pacientes portadores de tumor de células germinativas possa estar 

relacionada ao testículo e, assim, variar de acordo com os subtipos tumorais 

seminomatosos e não-seminomatosos, o que pode predizer a presença da neoplasia, 

seu subtipo histológico, além de um comprometimento na espermatogênese. 

 

2 OBJETIVO 

Analisar se as proteínas APOA1, B4GALT, CD14, GP2 e GSH2 hiperexpressas 

no plasma seminal de homens acometidos com tumor testicular de células 

germinativas também estão expressas no tecido testicular, se podem predizer a 

presença tumoral ou diferenciar o subtipo histológico seminomatoso e não 

seminomatoso e prever o comprometimento à espermatogênese.  

2.1 Objetivos específicos 

 Avaliar e semi-quantificar a expressão das proteínas APOA1, B4GALT, 

CD14, GP2 e GSH2 no tecido testicular;  

 Verificar a expressão dessas proteínas nas áreas que contém células 

cancerosas, áreas não tumorais e tecidos não acometidos; 

 Analisar se essas proteínas possuem a capacidade de predizer a presença 

da neoplasia e diferenciar entre os subtipos histológicos seminomatoso e 

não seminomatoso; 

 Avaliar se a expressão proteica também é capaz de predizer o 

comprometimento da espermatogênese.  

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) desta 

Universidade em fevereiro de 2019, de acordo com o número do CAAE: 

03906718.6.0000.5505 (Anexo 1 – Aprovação do projeto e Emenda referente ao grupo 

controle). Trata-se de estudo transversal com utilização de banco de amostras e 

prontuários arquivados. Foi solicitada a isenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) devido à incapacidade de contato com os pacientes (Anexo 1). 
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Inicialmente, fizemos uma parceria com o Departamento de Patologia, que nos 

possibilitou contar com auxílio total de um patologista experiente e também acesso 

aos laboratórios, sistema interno do Departamento para consulta dos laudos e 

análises posteriores que descreveremos a seguir.   

Em seguida, começamos com um levantamento dos casos referentes aos 

períodos de interesse: 2004 à 2018 consultando os laudos dos pacientes.  

Os critérios de inclusão foram os seguintes: pacientes de 20 a 45 anos, 

portadores de tumor seminomatoso puro e não-seminomatoso misto. Os critérios de 

exclusão foram os tumores de células germinativas mistos e os tumores que não são 

de células germinativas. Dessa forma, os mesmos foram distribuídos nos seguintes 

grupos: 

 Tumor seminomatoso puro; 

 Não-seminomatoso misto, sem componentes seminomatosos; 

 Controle (fragmento milimétrico {aproximadamente 5 mm}) de testículos 

de homens saudáveis vasectomizados que realizaram biópsia testicular. 

Primeiramente, este homem que estava buscando tratamento para 

infertilidade, foi submetido ao procedimento de MESA (aspiração 

microcirúrgica de espermatozoides do epidídimo) no Hospital São Paulo; 

a partir disso, e com o consentimento do mesmo, foi realizada uma 

biópsia testicular, conforme o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). 

 

 

3.1  Desenho do estudo  
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Figura 1 – Desenho do estudo 

  

3.2 Técnicas utilizadas 

 

Neste estudo utilizamos a técnica imuno-histoquímica que tem como finalidade 

promover a localização de antígenos em tecidos e células, por meio de anticorpos 

(30). Este protocolo consiste em manipular o tecido minuciosamente de forma que sua 

morfologia e principalmente sua antigenicidade não sofram alterações mecânicas, 

para que, assim, os anticorpos possam se ligar a eles. 

Para um melhor aproveitamento da nossa casuística utilizamos o tissue 

microarray (TMA) (Figura 1) que é o resultado de um método que redistribui  

numerosos cilindros teciduais ou “spots” de blocos de parafina convencionais (blocos 

doadores) em um único novo bloco (bloco receptor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A: Equipamento Tissue microarray (TMA) manual e plataforma de apoio.  

B: À esquerda, o bloco receptor já com alguns spots preenchidos, em sua respectiva plataforma 

e, à direita, o bloco doador com as marcações das áreas de interesse feitas previamente pelo 

patologista. 

Assim, pequenas amostras representativas de regiões específicas de tecidos 

de múltiplos pacientes podem ser submetidas a estudos moleculares simultâneos. O 

TMA é muito utilizado nos Departamentos de Patologia, por sua praticidade, rapidez, 

promoção de resultados altamente fidedignos e economia. Esta técnica permite uma 

correlação dos mecanismos moleculares com os dados patológicos a fim de um 

resultado conclusivo e preciso, além de possibilitar a análise de centenas de amostras 

A B 
B A 



6  

 

de regiões teciduais distintas e de pacientes diferentes, tudo isso incluso num mesmo 

bloco de parafina e, posteriormente, uma mesma lâmina (31).  

 

3.3  Etapas da confecção do TMA 

Os blocos receptores de TMA foram feitos a 56 ºC com parafina de elevada 

pureza (garante a execução de cortes histológicos delgados e homogêneos, além de 

evitar possíveis rachaduras no ato da perfuração das agulhas) contendo polímero em 

molde com cassete comum. O recipiente foi mantido na estufa a 60ºC overnight para 

retirada de possíveis bolhas e estabilização da parafina. No dia seguinte, foram 

retirados da estufa e imediatamente levados à geladeira a 8 ºC por uma hora, para a 

solidificação rápida evitando a formação de vacúolos. 

  Após a solidificação da parafina, o bloco recebeu acabamento e foi 

aparado em micrótomo rotativo (Leica®), garantindo uma superfície completamente 

reta e lisa. Foram feitos orifícios circulares, com profundidade entre 0.8 e 0.9 cm no 

“bloco receptor”, que ficou apto para receber os cilindros com a amostra testicular de 

até 0.6 cm de profundidade, retiradas do “bloco doador”. 

 

3.4 Execução da técnica – TMA 

As áreas de interesse foram marcadas pelo patologista, tanto na lâmina corada 

com Hematoxilina e Eosina (H.E) previamente, quanto nos respectivos blocos de 

parafina, doadores de tecido (conforme citado anteriormente). Uma planilha contendo 

todos os números dos casos também foi enviada para o Laboratório de Investigação 

em Patologia Hepática (LIM14), na Faculdade de Medicina da USP (serviço 

terceirizado) e funcionou como um “mapa” contendo os números correspondentes dos 

blocos. 

Foi feita a conferência e organização dos blocos doadores com as lâminas, 

para iniciar a realização da criação do bloco de TMA. O espaçamento 

horizontal/vertical de igual medida limite de número de “spots” (corte dos tecidos 

confeccionados em forma de círculos milimétricos, inseridos no bloco receptor); os 

blocos depende da espessura da agulha (tanto as agulhas utilizadas, quanto o 

equipamento em si são da marca (Leica®)  sendo definida a profundidade de 0.6 cm 

a fim de evitar diferenças nos níveis de cilindros de um bloco TMA para outro e o 

distanciamento de um spot para o outro de 0.3 mm). 
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A primeira etapa foi posicionar o bloco receptor e o doador na base do 

equipamento, cada um em sua plataforma; os eixos X e Y do aparelho foram ajustados 

para que o TMA ficasse centralizado no bloco receptor. Para perfuração do bloco 

receptor foi utilizada uma agulha azul (não é a mesma utilizada para o bloco doador, 

uma vez que pode conter resíduo da parafina). Após esta etapa, a parafina extraída 

foi desprezada e, em seguida, iniciou-se a perfuração exata da região marcada pelo 

patologista com agulha vermelha no bloco doador (esta captura a área desejada do 

material), logo, a transferência do material para o bloco receptor com auxílio de uma 

pinça simples. 

O equipamento possui capacidade para 4 blocos simultâneos; no nosso caso, 

foram utilizados 3. 

Durante o processo, foi feita a limpeza dos resíduos das agulhas com gaze 

seca. Depois de confeccionados todos os spots, já no bloco pronto, o mesmo foi 

colocado na estufa a 60 ºC por uma hora (para amolecer a parafina). O bloco recebeu 

um número sequencial para controle interno e identificação geral do bloco do LIM14. 

Nossos números foram: T0503, T0504 e T0505 (foram 3 números porque tivemos 3 

blocos de TMA, por conta da nossa casuística e desenho do estudo). Para finalizar, 

os blocos foram cortados num micrótomo rotativo (Leica®),  ainda no LIM14 e, a partir 

disso, as lâminas de TMA foram criadas e mantidas em freezer a – 20 ºC até o 

momento de sua utilização. 

 

3.5     Hematoxilina e Eosina (HE) 

Para a confecção das lâminas com coloração de HE, primeiro, foi feita a 

desparafinização da lâminas, colocando-as na  estufa a 45 °C por 40 minutos; a seguir, 

a desparafinização com xilol I e II, por 3 minutos cada. Na sequência, iniciou-se a 

hidratação com álcool etílico 100, 80 e 70% (Synth Lab®) por aproximadamente 5 

minutos; logo em seguida, lavagem em água corrente (de torneira) por 7 minutos. 

Após isso, as lâminas foram colocadas na coloração hematoxilina (Synth Lab®) por 3 

minutos e em seguida, foram lavadas em água corrente; logo após, foram passadas 

no diferenciador HCL; lavadas novamente em água corrente, e, passadas na água 

amoniacal; em seguida, foram lavadas em água corrente mais uma vez. Após, foi 

adicionada à coloração eosina (Synth Lab®) por 3 minutos e novamente, foram 

lavadas em água corrente. Para concluir, foi feita mais uma desidratação com álcool 
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etílico 70, 80 e 100% por 5 minutos. Finalmente, foi feita a fixação do corante e 

conservação do material em  xilol I e II (Synth Lab®) por 5 minutos. 

 

3.6   Imuno-histoquímica  

Inicialmente, preparamos nosso grupo controle, conforme descrito abaixo: 

os fragmentos da biópsia testicular foram imersos em formaldeído a 10% 

tamponado, permanecendo ali por até 24 horas; em seguida, passaram por um banho 

em xilol e álcool (ambos com concentração 95%) para clarificação tecidual, seguindo 

com a embebição desses fragmentos em parafina e armazenamento em cassetes, 

dando origem aos blocos mencionados anteriormente. 

Para a realização dos cortes histológicos manuais do grupo controle, foi 

necessário o uso de um micrótomo (Thermo Fisher®) no Departamento de Patologia 

da UNIFESP e banho-maria para que os fragmentos cortados permanecessem na 

forma ideal para serem depositados nas lâminas silanizadas (Grupo Erviegas®). 

Foram criadas lâminas para incubação com os anticorpos e para a análise de HE, 

conforme mencionado acima. 

Abaixo, descrevemos o protocolo da titulação dos anticorpos tanto para o grupo 

controle quanto para os TMA’s: as lâminas contendo o material histológico foram  

identificadas e mantidas por pelo menos uma hora na estufa a 37 ºC antes do início 

do processo imuno-histoquímico. Em seguida, foi feita a recuperação antigênica pelo 

método físico-químico por aquecimento, utilizando o banho-maria, após,  o material 

foi  imerso na solução de recuperação, desparafinização e reidratação (Target 

Retrieval Solution High pH – EnVision Flex DAKO®) por 20 minutos a 90 ºC a 50x 

concentrado. Após esta etapa, foi  retirado o material do banho-maria e aguardado 

seu esfriamento. 

Para lavagem do material, foram  feitos dois banhos de cinco minutos cada 

utilizando o tampão de lavagem TBS Tween (Tris NaCl Tween 20% - pH 7.6  DAKO®); 

as  lâminas foram colocadas em câmara úmida para o bloqueio da peroxidase 

endógena com algumas gotas (até cobrir o corte, geralmente 3 gotas) de Peroxidase 

Block  (Polymer Detection System Novolink - Laica®), por cinco minutos e dois banhos 

de cinco minutos cada, utilizando o tampão de lavagem TBS Tween. Na sequência, 

foram colocadas gotas (até cobrir o corte, geralmente 3 gotas) do bloqueio de proteína 



9  

 

(Protein Block – Polymer Detection System Novolink - Laica®), por cinco minutos. Após 

isso, dois banhos de cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS Tween. 

Antes de incubar com os anticorpos primários, foi utilizada a caneta hidrofóbica 

(Super Papen – Grupo Erviegas®) para circular o tecido, para que o anticorpo não 

escorresse pela lâmina e se concentrasse por igual em toda extensão do tecido.  

Procedeu-se à incubação com anticorpo primário (Anti-APOA1, Anti-B4GALT1, 

Anti-CD14, Anti-GP2, Anti-GSH2 – Sigma®) que foi  diluído na solução diluente de 

anticorpo (Primary Antibody Diluent- Scytek®) com a seguinte titulação: Anti-APOA1: 

1:2.500 -  Anti-B4GALT1: 1:800 -  Anti-CD14: 1:800 - Anti-GP2: 1:800, Anti-GSH2: 

1:800 - em câmara úmida e mantido overnight em geladeira a 8 ºC. No dia seguinte, 

o material foi retirado da geladeira e submetido a dois banhos de cinco minutos cada 

utilizando o tampão de lavagem TBS Tween. Para substituir o anticorpo secundário, 

foi utilizado o Kit Polymer Detection System (Novolink – Leica®), conforme 

recomendação do fabricante, colocando 2 a 3 gotas por 30 minutos. Para a incubação 

do marcador CD14, foi necessário utilizar a solução preparadora (Post Primary – 

Polymer Detection System Novolink - Leica®) por 30 minutos em câmara úmida (foi 

usado somente no CD14 por este anticorpo primário ser produzido em camundongo, 

os demais não passaram por esta etapa por serem produzidos em coelho). Em 

seguida, dois banhos de cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS 

Tween. E para concluir este anticorpo, foi utilizada a solução Polymer (Polymer 

Detection System Novolink - Leica®) em câmera úmida por 30 minutos, concluindo 

com dois banhos de cinco minutos cada utilizando o tampão de lavagem TBS Tween.  

Logo após, foi realizada a adição do cromógeno do kit de acordo com as 

recomendações do fabricante (DAB Chromogen – Polymer Detection System Novolink 

– Leica®) colocando 3 gotas e aguardando a reação por 10 minutos. 

Para finalizar, foi feita a lavagem com água destilada e contra coloração com 

hematoxilina (Sigma®) (20 segundos). Após isto, o material foi lavado com água 

destilada novamente encaminhado para bateria de desidratação com álcool em ordem 

decrescente de concentração (100%, 80% e 70%); a seguir, colocamos na capela 

para secar por 3 minutos e, em seguida, inserimos no xilol por 5 minutos para iniciar 

a  pré-montagem da lâmina. Montamos a lâmina com 1 gota da solução Evermont 

(Grupo Erviegas®), uma resina que tem como finalidade colar as lamínulas (Grupo 

Erviegas®) nas lâminas. 
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3.6  Método de análise para imuno-histoquímica e espermatogênese 

 

A avaliação dos TMA’s e grupo controle foi realizada por um patologista 

utilizando microscópio de luz, com aumento de 40 vezes. A técnica utilizada para 

verificação da expressão proteica nos tecidos foi a Score H (32), que consiste em 

verificar a intensidade de marcação da proteína (sendo 1 para fraco, 2 para moderado 

e 3 para forte) versus a porcentagem de células marcadas (de 0 a 100%) com o 

objetivo de tornar a avaliação mais robusta, foram avaliados dois fragmentos 

testiculares peritumorais e 3 fragmentos tumorais de cada paciente; nos indivíduos 

controle, somente um fragmento foi avaliado. Posteriormente, o cálculo dessas 

análises foi feito por um estatístico. A avaliação de mais de um fragmento tecidual 

representativo de cada região testicular (dois fragmentos da área peri-tumoral e 3 da 

área tumoral) foi considerado como uma replicata técnica, com isso, para análise dos 

dados foi calculado a mediana da intensidade de cada proteína em cada região 

testicular. 

O status da espermatogênese foi avaliado pelas lâminas de HE pelo mesmo 

patologista. Foram analisados os túbulos seminíferos disponíveis, localizados na 

região peri-tumoral e a espermatogênese classificada em: aplasia germinativa: ocorre 

quando há parada de divisão das células germinativas, consequentemente, não há 

produção de espermatozoides posteriormente (33); hipoespermatogesese: acontece 

quando há diminuição das células germinativas, culminando numa falha de sua 

produção (34); parada de maturação: como o próprio nome indica, ocorre quando as 

células germinativas não progridem (35); e, espermatogênese mantida. Além disso, a 

coloração HE também foi utilizada para verificar se havia presença de  GCNIS. Logo 

após, verificamos se  as variáveis relacionadas à espermatogênese poderiam predizer 

o potencial fértil, correlacionando com nossos marcadores. 

 

3.7  Análise Estatística 

Para o estudo das diferentes associações entre as variáveis estudadas foram 

utilizados os programas SPSS versão 24, R e Rstudio. Foram utilizados os testes de 

regressão logística simples (casos com apenas duas comparações) e/ou regressão 

logística múltipla (casos com mais de duas comparações), levando em conta todos os 

pré-requisitos necessários, com o objetivo de verificar se as proteínas analisadas 
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podem predizer a presença de tecido tumoral, o subtipo histológico e a alteração na 

espermatogênese. Além disso, foi criada uma variável (modelo) com a soma simples 

das intensidades dos marcadores APOA1, B4GALT, GP2 e GSH2 e, para avaliar a 

especificidade e sensibilidade deste modelo, foi realizada uma curva ROC.   Os 

gráficos de barras foram construídos considerando a média das medianas das 

intensidades globais das replicatas para cada grupo. 

Foram considerados significantes os testes com valor de p menor que 0,05 e 

todos os testes possuem intervalo de confiança de 95%. 

 

4 RESULTADOS  

 

Inicialmente, acreditávamos alcançar um número total de 200 

amostras/pacientes, mas, à medida que fomos aplicando os critérios de inclusão e 

exclusão (especificado no método), levando em consideração a qualidade dos blocos 

que foram resgatados e contando também com a perda de amostras nas quais os 

blocos foram retirados pelo paciente para concluir o tratamento em outra instituição, 

atingimos o número de 81 amostras/pacientes. Mas, com o cálculo utilizado, nosso 

número de fragmentos foi de 121,  porém foi necessário excluir 22 

amostras/fragmentos pois as informações de intensidade para todos os marcadores 

não foram obtidas.  

 

4.1  Análise TMA 

Inicialmente verificamos a relação da intensidade de marcação de cada 

proteína no tecido testicular com os diferentes tecidos analisados (seminoma, não 

seminoma e não tumoral) para avaliar se elas conseguem distinguir as três classes de 

tecidos. Os resultados estão representados na Figura 4. 
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Gráfico 1 - Análise da intensidade de marcação de cada proteína de acordo com o tipo de 

fragmento histológico analisado (grupo). As barras representam a média das intensidades de 

marcação dentro de cada tipo histológico (média calculada a partir das medianas de cada tecido) 

e os pontos representam os pacientes.  

A:  gráfico representando a intensidade de marcação da proteína B4GALT sendo verificado diferença  

estatística entre o  grupo não tumoral e não seminoma. B: gráfico representando a intensidade de 

marcação da proteína GSH2 com diferença estatística entre os três grupos, C gráfico representando a 

intensidade de marcação da proteína GP2 com diferença estatística entre o tecido não tumoral e 

seminoma e não tumoral com não seminoma; D gráfico representando a intensidade de marcação da 

proteína APOA1 com diferença entre o grupo não tumoral e seminoma.  

* p menor que 0,05 

** p menor que 0,01 

*** p menor que 0,001 



13  

 

¥ ¥Regressão logística múltipla 

 A proteína B4GALT1 apresenta diferença significativa entre tecidos não-tumorais e 

não-seminoma, (p = 0,008, razão de probabilidades de 0.289 e intervalo de confiança 

de 0.116-0.722). Ou seja, cada aumento de intensidade de 1 ponto, aumenta a 

probabilidade da amostra ser um não-seminoma em cerca de 3.49 vezes. 

 Por sua vez, a proteína GSH2, dentre as diferentes proteínas analisadas, é a única 

que foi estatisticamente significante para predizer o tipo de tecido entre as 

comparações, conseguindo diferenciar seminoma de não-seminoma (p < 0.0001, 

razão de probabilidades de 4.658 e intervalo de confiança de 2.269-9.562) e tecido 

não tumoral de seminoma; (p =0,001, razão de probabilidades de 0.230 e intervalo de 

confiança de 0.097-0.544). Dessa forma, com o aumento de 1 ponto da intensidade, 

temos o aumento da probabilidade de 4,658 vezes do tecido ser não seminoma ao 

invés de seminoma, já com o aumento de intensidade de 1 ponto, há probabilidade de 

4,34 de ser um tecido não tumoral quando comparado com seminoma. 

Além disso, a proteína GP2 apresentou significância estatística entre tecidos não 

tumorais e ambos tumores, não seminoma e seminoma (p < 0.0001, razão de 

probabilidades de .198 e intervalo de confiança de 0.088-0.448 e p = 0,022 razão de 

probabilidades de .306 e intervalo de confiança de 0.111-0.842, respectivamente). 

Este resultado indica que a cada aumento de 1 ponto de intensidade na marcação 

desta proteína há 5 vezes mais chances de ser um tecido não tumoral quando 

comparado com um não seminoma e 3,26 de ser não tumoral quando comparado com 

seminoma. 

A proteína APOA1 apresentou diferença somente entre tecido não-tumoral e 

seminoma (p = 0,048, razão de probabilidades de 0.453 e intervalo de confiança de 0.206-

0.994), mostrando que há 2,20 vezes mais chances de ser um tecido não tumoral 

comparado com seminoma. 
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Figura 3 – À esquerda, fotomicrografia de  seminoma apresentando imunoexpressão 

membranosa de APOA1. Imunoperoxidase. (Aumento: 200x); à direita, fotomicrografia do 

parênquima testicular não-tumoral exibindo imunoexpressão combinada de GSH2 em células 

de Leydig e células de Sertoli.  (Aumento: 200x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fotomicrografia do parênquima testicular não-tumoral exibindo células de Leydig 

com imunoexpressão de GP2. Imunoperoxidase. (Aumento: 200 e 400x, respectivamente). 

 

A proteína CD14 não mostrou resultado significativo em nenhuma das 

comparações (de acordo com o gráfico 2).  

 

 

APOA1 GSH2 
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Gráfico 2-  Análise da intensidade de marcação da proteína CD14 de acordo com o tipo de 

fragmento histológico analisado (grupo). 

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas. 

* p menor que 0,05 

** p menor que 0,01 

*** p menor que 0,001 

¥ ¥Regressão logística múltipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fotomicrografias de seminoma apresentando imunoexpressão nuclear e 

citoplasmática de CD14. Imunoperoxidase. (Aumento: 40 e 200x, respectivamente). 
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 Ainda, ao compararmos os tecidos peri-tumorais (ou seja, não tumorais) 

com os tecidos normais advindos de pacientes controle, somente a proteína APOA1 

mostrou uma diferença estatisticamente significante (p = 0,005, razão de probabilidades 

de 0.052 e intervalo de confiança de 0.007-0.407), com uma chance de 19,23 vezes de 

ser um tecido peri-tumoral do que controle com o aumento de um ponto na marcação 

dessa proteína. 

 

 

Gráfico 3 – Análise dos tecidos não tumorais versus tecidos controle. Foi utilizado o método 

Forward, baseado nos valores de significância. 

 Somente o marcador APOA1 fez parte dessa regressão logística, por apresentar significância. 

* p menor que 0,05 

** p menor que 0,01 

*** p menor que 0,001 

¥ Regressão logística simples 

Por fim, como cada marcador (proteína), exceto o CD14, identifica uma 

diferença específica, criamos um score de intensidade unindo os quatro marcadores. 

Esse score é uma simples soma da intensidade dos 4 marcadores (GSH2 + APOA1 

+ B4GALT + GP2). Utilizamos então esse score na regressão logística para analisar 

se conseguiríamos diferenciar os 3 tipos de tecido baseado-se somente nessa soma. 

A Figura 6 indica que este modelo criado através da soma dos marcadores é capaz 

de diferenciar os três tipos de tecidos avaliados. Para avaliarmos a sensibilidade e 

especificidade deste modelo criado através da soma da marcação das 4 proteínas 

avaliadas, foi realizada uma curva ROC.  
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Gráfico 4. Curva ROC para tecido normal versus tecido tumoral. Curva ROC criada com a soma 

simples de todos os marcadores exceto CD14.  

 

A comparação entre o tecido tumoral e não tumoral demonstrou uma área 

abaixo da curva de 0.847 com p < 0.001 e uma área de 0,788 com p < 0.001 para 

comparação entre seminoma e não seminoma. 
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Gráfico 5-  Análise da intensidade de marcação dos quatro marcadores somados de acordo com 

o tipo de fragmento histológico analisado (grupo). 

 Resultados significativos podem ser observados entre as três comparações. 

* p menor que 0,05 

** p menor que 0,01 

*** p menor que 0,001 

¥ Regressão logística simples 

 

 Os resultados detalhados de cada teste são apresentados no Anexo 3. 

 

4.2  Análise H.E e da espermatogênese 

Foi realizada a regressão logística múltipla nesta etapa também, porém para 

todas as variáveis verificadas (aplasia germinativa, hipoespermatogesese, parada de 

maturação e espermatogênese mantida)  e sua relação com os marcadores, não 

houve diferença estatisticamente significante. 

As figuras abaixo (10,11 e 12) demonstram a conformação do TMA em HE nos 

aumentos de 20, 40 e 200 vezes. 
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Figura 6 – Fotomicrografia com vista panorâmica do TMA mostrando múltiplos spots tumorais 

e não-tumorais. HE. Aumento: 20x. 

 

 

Figura 7 – Fotomicrografia com contraste visual observado entre um spot tumoral (direita) e um 

spot não-tumoral representado por parênquima testicular sem neoplasia (esquerda). HE. 

Aumento: 40x. 
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Figura 8 – Fotomicrografia com detalhe de maior aumento de um spot tumoral representado 

exclusivamente por carcinoma embrionário (não seminoma). HE. Aumento: 200x. 

 

5  DISCUSSÃO  

O tumor de células germinativas do testículo é o subtipo mais comum de câncer 

que acomete homens em idade reprodutiva (2). Geralmente, pacientes com esta 

neoplasia apresentam redução da qualidade do sêmen, antes mesmo de iniciar a 

terapia (16,19). O diagnóstico dos TGCTs é realizado  pelo exame físico, 

ultrassonografia, ressonância magnética e medição sérica dos marcadores tumorais: 

alfa-fetoproteína (AFP) desidrogenase láctica (DHL) e gonadotrofina coriônica 

humana (hCG) (36). 

Até o momento, o tratamento padrão ouro para esta neoplasia é a orquiectomia 

radical e combinação com quimioterapia e/ou radioterapia e linfadenactomia 

retroperitonial. Além disso, novas propostas terapêuticas são consideradas 

promissoras, sendo elas: terapia de RNA de interferência, terapia de microRNA  e 

imunoterapia (37). 

Apesar de raro e com uma alta taxa de sobrevida, o TCGT possui uma grande 

relevância e preocupação para a população masculina, principalmente em questões 

que abrangem a fertilidade (38,39). Por acometer homens em idade reprodutiva, 

vários estudos enfatizaram a qualidade seminal e potencial fértil desses pacientes e 

análise proteômica seminal em momentos pré e pós orquiectomia; entretanto, ainda 
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não foram vistas análises histológicas dos tecidos acometidos, visando encontrar 

possíveis proteínas biomarcadoras (7,40).  

Em nosso estudo, buscamos analisar se há distinção entre as expressões das 

proteínas: APOA1, CD14, B4GALT1, GP2 e GSH2 e se elas conseguem predizer ou 

associar o potencial fértil ou ao menos diferenciar os subtipos seminomatoso e não-

seminomatoso, uma vez que já foi relatado que os subtipos histológicos se comportam 

de maneira diferente frente à interferência na amostra seminal (15).  

Dessa forma, avaliamos se as proteínas em questão que estavam 

hiperexpressas no sêmen de pacientes com TCGT no momento pré orquiectomia (24), 

poderiam predizer o tipo histólogico presente, além de associar o status da 

espermatogênese. Para isso, realizamos imuno-marcação no tecido acometido 

conforme nosso método e, assim, pudemos sugerir que há uma distinção entre a 

expressão dessas proteínas nos subtipos seminomatoso, não-seminomatoso e 

controle.  

A  Apolipoproteína AI (APOA1) é considerada o principal componente proteico 

das lipoproteínas, promove o efluxo de colesterol, que por sua vez se liga a ela e forma 

o HDL; é multifuncional, está diretamente ligada ao tráfego de colesterol e na 

regulação da resposta inflamatória e imunológica, além de interferir na peroxidação 

lipídica e nos receptores imunes inatos (41,42). Já foi demonstrada presença de 

alterações nos níveis de APOA1 durante o desenvolvimento e progressão de vários 

tipos de câncer como no tumor de mama, pulmão e colorretal; assim, níveis circulantes 

de APOA1 podem contribuir para um prognóstico do risco de câncer em geral (41,43). 

Ainda, esta proteína está associada à ativação dos espermatozoides humanos e a 

diversas condições que levam à infertilidade, como obesidade e tabagismo (44,45). 

Nós observamos que os níveis de APOA1 estavam mais elevados em tecido não 

tumoral do que em seminoma, e que sua expressão difere em tecido sem tumor 

(menos expressa) de não tumoral (mais expressa), o que pode indicar que esta 

proteína não está ligada diretamente ao TCGT, e que atua em algum mecanismo que 

interage com a carcinogênese, talvez  permeando a área tumoral tentando dar suporte 

para as células que ainda não foram afetadas, mas que provavelmente já estão 

recebendo influências negativas, entretanto, está vinculada com a diferenciação das 

células germinativas.  

Beta-1,4-galactosiltransferase (B4GALT1)  possui moléculas que estão 

envolvidas na biossíntese de N-glicanos, O-glicanos, presente na membrana 
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plasmática e complexo de Golgi, está associada a uma variedade de papéis 

fisiológicos e também patológicos, como crescimento proliferação de células 

cancerosas, invasão e metástase (46). Nós demonstramos neste estudo que esta 

proteína está presente no subtipo não-seminomatoso, o que compreende sua função 

com o comportamento desse tumor, porém, foi mais expressa em tecido não tumoral, 

o que indica que sua desregulação pode predizer sua presença em tecidos de orgãos 

acometidos. 

O Antígeno de diferenciação de monócitos CD14 é um antígeno de superfície 

que aumenta as respostas imunes inatas. Foi identificada pela primeira vez como um 

marcador de monócitos para sinalizar respostas intracelulares e inflamatórios (47); 

atua em vias de sinalização e possui importante papel na patogênese da inflamação, 

aterosclerose, tumor e doenças metabólicas (47,48). Esta foi a única proteína que não 

mostrou resultado estatisticamente significativo, mesmo possuindo vários estudos que 

mostraram sua importância. Para nossa hipótese em questão, este marcador não 

possui potencial de predizer dano à fertilidade associando aos subtipos tumorais 

seminomatoso e não-seminomatoso ou diferenciar esses tecidos, mesmo assim, 

podemos destacar sua importância evidenciada em um estudo de nosso grupo que 

mostrou que está altamente expressa no sêmen de pacientes portadores de TCGT no 

momento pré-orqueictomia (24); sabemos que além do testículo, o sêmen possui 

contribuições de outros órgãos, como a próstata, vesículas e glândulas, talvez essa 

proteína acaba sendo liberada por outra região do trato reprodutor, em resposta a uma 

perda de homeostasia de outras partes. O que pode indicar que a área não tumoral 

não é acometida por um estado inflamatório, mesmo estando tão próximo ao tumor, 

dessa forma não se diferencia do controle. 

A Glicoproteína Principal da Membrana Granular Secretora Pancreática (GP2), 

é secretada por células pancreáticas, possui ligação de glicosilfosfatidilinositol e se 

associa à membrana plasmática, já sendo verificada sua participação em células 

imunes inatas e adaptativas (49,50). Nós vimos que esta proteína diferencia tecido 

não tumoral de não seminoma e seminoma, com prioridade para tecidos não tumorais 

o que pode indicar que sua atuação está mais voltada para a busca da proteção celular 

nos tecidos adjacentes ao tumor que podem estar recebendo interferências afetadas 

pela neoplasia. 
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  A Glutationa sintetase (GSH2/GSHB) é uma proteína que possui 

atividade catalítica e estimula a síntese dependente de ATP de glutationa (GSH) a 

partir da gama-glutamilcisteína (gama-Glu-Cys) e glicina (51,52), está presente em 

todos os tecidos de mamíferos, além de auxiliar na defesa oxidativa das células, um 

determinante crucial na regulação redox celular (53), ajustando a apoptose e 

proliferação celular (54,55). Há estudos que mostram que a desregulação de sua 

síntese  pode promover condições patológicas e alta resistência a medicamentos  

(55,56). Em nosso estudo, esta foi a única proteína que apresentou diferença 

significativa entre os grupos analisados, conseguindo predizer não seminoma quando 

comparado com seminoma, e não tumoral de seminoma, não obtendo diferença em 

não tumoral de não seminoma. Este achado sugere que, por apresentar um potencial 

de malignidade, sua maior expressão se encontra no tecido não seminomatoso, por 

ser o subtipo mais agressivo e possuir algumas diferenciações celulares mais 

complexas e de ser resistente ao tratamento adjuvante; enquanto que o peri-tumoral 

mostrou diferença com seminoma, indicando possivelmente atuação em conjunto com 

os componentes tumorais. 

 É importante ressaltar que foi criado um modelo com a soma dos 

marcadores que apresentaram significância estatística (APOA1, B4GALT, GP2 e 

GSH2) ou seja, vimos resultados significativos em todas comparações, após somar 

esses marcadores, eles penderam para não tumoral ao comparar tanto com não 

seminoma e seminoma e também para não seminoma quando comparado com 

seminoma. Sendo assim, podemos  concluir que mesmo esse modelo sendo criado a 

partir de uma observação, a curva ROC nos mostrou que o modelo apresentou uma 

boa sensibilidade e especificidade. Isso significa que esses resultados positivos nessa 

combinação de proteínas, pode ser o início de testes prognósticos mais  precisos que 

talvez nos levem a procedimentos menos invasivos, para compreender o que de fato 

está acontecendo no testiculo acometido por TCGT. 

 Nossa análise de interferência na espermatogênese através da 

coloração de HE e sua relação com esses marcadores e os subtipos tumorais não 

atingiu significância, talvez pelo número insuficiente de casos e por uma grande 

quantidade de lâminas que foram impossibilitadas de serem analisadas por não 

apresentarem uma boa qualidade, além de não possuir áreas não tumorais íntegras. 

Pensamos também na alternativa de utilizar o Score de Johnsen (57), entretanto, 
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nossas amostras não continham a quantidade  necessária de túbulos seminíferos para 

realizar essa análise; então, pensando em fazer essa relação dos marcadores com a 

espermatogênese  avaliamos a presença de linhagem germinativa nos túbulos 

seminíferos adjacentes ao tumor para classificá-la em aplasia germinativa, 

hipoespermatogesese, parada de maturação e espermatogênese mantida. Encontrar 

um marcador proteico que possa estar associado ao status da espermatogênese é 

muito importante, pois através deste resultado pensamos em contribuir auxiliando na 

conduta médico/laboratorial quanto à busca de espermatozoides para criopreservação 

antes da orquiectomia (marcação de proteínas em uma biópsia) ou após a retirada do 

órgão (busca de células viáveis no testículo retirado), isso é, se o marcador nos indicar 

um bom prognóstico poderemos insistir na busca por células viáveis preservando a 

fertilidade daquele indivíduo. 

 É importante destacar que todas essas proteínas foram mais expressas 

principalmente nas células germinativas testiculares, o que nos faz pensar que 

alterações em seus níveis podem interferir de forma prejudicial na formação e 

manutenção dessas células.  

Nós acreditamos que podemos contribuir de forma positiva com esses achados 

no que tange predição e associação do subtipo tumoral de TCGT; todavia, será 

necessário uma comprovação das nossas análises através de testes moleculares 

mais sofisticados para futuros direcionamentos. Contudo, ressaltamos que utilizamos 

uma abordagem inédita para classificar os subtipos histológicos através de possíveis 

proteínas biomarcadores, o que futuramente pode ser utilizada para investigar fatores 

prognósticos relacionados a metástase, uma vez que essas proteínas estão 

associadas com os subtipos tumorais. 

6 CONCLUSÃO 

Embora as proteínas analisadas APOA1, B4GALT1, CD14, GP2 e GSH2 não 

predizerem grau de comprometimento à espermatogênese, elas podem ser 

consideradas possíveis biomarcadores com capacidade de diferenciar tecido não 

tumoral, seminoma e não-seminoma. 
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Anexo 1 – Número do CAAE e aprovação do projeto de pesquisa 
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Aprovação da emenda desse estudo, sobre a adição do grupo controle 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



32  

 

Anexo 2 - Isenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Termo de consentimento Livre e Esclaredo para emenda (grupo controle). 
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Anexo 3 – Tabela de regressão logística (análise estatística) 

 

 

*Resultado estatisticamente significativo 

Foram utilizados os testes de regressão logística simples¥ e/ou regressão logística múltipla¥ ¥.  
 
 
Tabela com o número total de fragmentos/amostras 

Fragmentos utilizados 

              N                  % 
Tecido (contando outros 
marcadores simplificado) 

Não tumoral 47 38.8% 

Não-seminoma 46 38.0% 

Seminoma 28 23.1% 

Total 121 100.0% 
Ausentes 22  

 
 Para as variáveis preditoras, foi feita a mediana da intensidade para cada marcador para amostras 
com replicata técnica. 

 

 
Tabela com a soma simples da intensidade dos marcadores 

 
 
 

 
 

Esse teste demonstrou uma área abaixo da curva de 0.847 com p < 0.001, demonstrando alta 
qualidade dos marcadores para diferenciar tecido normal de tumoral 

 

Comparações entre tecidosProteínas 
Valor de 

p 
Razão de 
probab. 

Intervalo de confiança 95% 
da razão de probabilidades 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Não-seminoma vs não 
tumoral 

Mediana (B4GALT) .008* .289 .116 .722 

Mediana (GP2) .000* .198 .088 .448 

Mediana (CD14) .515 1.837 .295 11.448 

Mediana (GSH2) .864 1.072 .484 2.372 

Mediana APOA1 .537 .814 .423 1.565 

      

Seminoma vs não 
tumoral 

Mediana (B4GALT) .361 .563 .165 1.928 

Mediana (GP2) .022* .306 .111 .842 

Mediana (CD14) .552 2.363 .139 40.246 

Mediana (GSH2) .001* .230 .097 .544 

Mediana APOA1 .048* .453 .206 .994 

 

Não-seminoma vs 
Seminoma 

Media (B4GALT) .258 .514 .162 1.630 

 Media (GP2) .382 .648 .245 1.713 

 Media (CD14) .850 .778 .058 10.489 

 Media (GSH2) .000* 4.658 2.269 9.562 

 Media APOA1 .084* 1.799 .925 3.498 

 
Soma dos Marcadores 

                
Àrea Erro padrão                     P 

Intervalo de confiança de 95% 
Limite inferior Limite superior 

.847 .034 .000 .780 .914 
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