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RESUMO 

 

BORGATO, C. G. O soro de mulheres com endometriose altera os níveis de 
citocinas produzidas pelas células estromais e endoteliais uterinas 
cocultivadas em sistema 3D. 2016. 119 f. Dissertação (Mestrado em Biologia 
Celular e Tecidual) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2016. 

A endometriose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela presença e 
crescimento de tecido endometrial ectópico. Ela afeta 10% a 15% de mulheres em idade 
reprodutiva e está associada à inflamação grave e infertilidade. O perfil de fatores 
imunológicos sistêmicos alterados parece ser o principal fator associado com a infertilidade 
nesta doença, independentemente da gravidade da lesão associada à endometriose. Neste 
estudo, através do cocultivo tridimensional (3D) de endométrio parcialmente reconstituído, 
exploramos a possibilidade de fatores presentes no soro de mulheres com endometriose 
modificarem o perfil de citocinas produzidas pelo endométrio, determinando alterações que 
podem afetar a fertilidade. As amostras foram coletadas após obtenção do consentimento 
informado por escrito das pacientes (Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 
USP, nº 692457). As biópsias do endométrio (n = 15) e soro (n = 15) foram coletadas de 
pacientes sem endometriose da clínica Huntington Medicina Reprodutiva, São Paulo, Brasil. 
O soro das pacientes com endometriose (que fazem uso de anticoncepcionais, n = 10 e não 
tratadas, pós-cirurgia, n = 5) foi obtido nessa clínica e no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, SP. As biópsias foram digeridas com 
colagenase II / DNAase I e filtradas para a retenção das glândulas endometriais. Beads 
magnéticas anti-CD105 (MACS) foram utilizadas para a seleção positiva de células 
endoteliais e negativa de células estromais. Para construir o ambiente 3D, 0,1 x 106 de 
células estromais em meio DEMEM/F12 foram adicionadas a uma mistura de matriz 
extracelular (fibronectina e colágeno V, I e III) e colocadas em placas de 48 poços. Após 12 
horas, em condições de cultura (37oC, 5% de CO2), as células endoteliais foram adicionadas 
ao sistema (0,1 x 106 células) e após 24 horas, foi adicionado o soro de mulheres saudáveis 
ou com endometriose, compondo os seguintes grupos (n = 3-8): i) soro de pacientes 
saudáveis; ii) soro de pacientes com endometriose; iii) soro de pacientes com endometriose, 
que fazem uso de anticoncepcionais. O homogenato celular foi coletado após 24 e 48h e o 
perfil de citocinas avaliado por CBA (Cytometric Bead Array). O endométrio reconstituído foi 
morfologicamente analisado e caracterizado por imunofluorescência utilizando marcadores 
específicos para células de origem mesenquimal, células deciduais, endoteliais e epiteliais 
mostrando uma típica organização endotélio-estroma. Ele também respondeu ao perfil de 
citocinas presentes no soro, produzindo citocinas que estão envolvidas com a regulação da 

resposta imune: houve predomínio das citocinas: IL-2, IL-10, IL-6, IFN- e TNF-α com uma 
tendência ao perfil inflamatório. Em relação a este grupo, o uso de soro de pacientes 
tratadas tendeu a uma não exacerbação do processo inflamatório (IL-4, IL-6 e IL-8). O 
modelo experimental estudado mostrou-se uma ferramenta elegante que pode nortear 
inúmeros estudos envolvendo o ambiente uterino, possibilitando futuras estratégias de 
análise da fisiopatologia endometrial em condições impactantes como aquelas acometidas 
por doenças, como a endometriose, que levam à infertilidade. 

 

Palavras-chave: Cocultura. Cultura 3D. Endométrio. Endometriose. Citocinas. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

BORGATO, C.G. Serum from women with endometriosis altering the levels of 
cytokines produced by stromal  and endothelial endometrial cells  in 3D co-
culture system. 2016 119 f. Dissertation (Masther thesis in Cell and Tissue Biology) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Endometriosis is a chronic inflammatory disease characterized by the presence and growth 
of ectopic endometrial tissue. It affects 10% to 15% of women in reproductive age and is 
associated with severe inflammation and infertility. The altered profile of systemic 
immunological factors seems to be linked to infertility in this disease, regardless of the 
severity of the endometriosis lesions. In this study, through a three-dimensional (3D) co-
culture system of a partially reconstituted endometrium, we explored the possibility that 
factors present in the serum of women with endometriosis affect the profile of cytokines 
produced by the endometrium, determining changes that can affect fertility. Samples were 
collected after obtaining written informed consent (the Research Ethics Committee of USP 
Human Beings, no. 692457). Endometrial biopsies (n = 15) and serum (n = 15) were 
collected from patients without endometriosis from Huntington Reproductive Medicine 
Clinical, São Paulo, Brazil. The serum of patients with endometriosis (using contraceptives, n 
= 10 and untreated, post-surgery n = 5) was obtained from this clinic and Hospital of Medical 
School of the University of São Paulo, SP. Biopsies were digested with collagenase II / 
DNAase I and filtered to retention of endometrial glands. Magnetic beads anti-CD105 
(MACS) were used for positive and negative selection of endothelial cells and stromal cells, 
respectively. The cells were resuspended in supplemented medium (DMEM / F12). To 
construct the 3D environment, 0.1 x 106 stromal cells in the medium were added to a mixture 
of extracellular matrix components (fibronectin and collagen V, I and III) and plated in 48 well 
plates. After 12 hours in culture conditions (37°C with 5% CO2), the endothelial cells were 
added to the system (0.1 x 106 cells) on the surface of the gelled culture. After 24 hours, the 
medium was either replaced by serum of women with endometriosis or healthy, as follows (n 
= 3-8): i) serum from healthy women, without endometriosis; ii) serum from patients with 
endometriosis; iii) serum of patients with endometriosis using contraceptives. The system 
remained in culture conditions for further 24 and 48 h. The homogenate of the cells was 
collected to assess the cytokine profile by CBA (Cytometric Bead Array). The reconstituted 
endometrium was morphologically examined and characterized by immunofluorescence 
using specific markers for mesenchymal, decidual, endothelial and epithelial cells showing a 
typical stromal-endothelial organization. It also showed to be able to respond to the cytokines 
present in sera, producing cytokines involved in the regulation of immune response, with a 
predominance of IL-2, IL-6, IL-10, IFN-g, and TNF-a, with an inflammatory tendency. In 
comparison with this group, the group of sera from treated patients showed a cytokine 
profile, which tended to a non-exacerbating inflammatory profile (IL-4, IL-6, and IL-8). The 
experimental model, here explained, proved to be an elegant tool that can be used in 
numerous studies involving the uterine environment, enabling future strategies for analysis of 
endometrial pathophysiology in impactful conditions like those affected by diseases such as 
endometriosis, leading to infertility 

 

Keywords: Co-culture. 3D culture. Endometrium. Endometriosis. Cytokines.  
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A infertilidade é atribuída a várias causas, dentre elas diversos fatores 

relacionados a falhas de implantação e qualidade embrionária (DE ZIEGLER et al., 

2016). Apesar dos muitos estudos já descritos na literatura, as causas e alterações 

que levam a essas falhas ainda não foram totalmente elucidadas. A importância do 

tecido uterino nesse complexo processo é ímpar. Estudos têm mostrado que a 

inabilidade uterina em manter um ambiente adequado para o estabelecimento da 

receptividade endometrial, para a implantação embrionária ou para o 

desenvolvimento embrionário é uma das causas que prevalece nas perdas 

embrionárias recorrentes (NORWITZ; SCHUST; FISHER, 2001).  

Dentre as patologias que levam a perdas embrionárias recorrentes, destacam-se 

aquelas sem causa aparente e a endometriose (YOVICH et al., 1988). 

Particularmente a endometriose, caracterizada pelo crescimento de tecido 

endometrial fora do útero, é uma doença que afeta milhões de mulheres na fase 

reprodutiva em todo o mundo (MEULEMAN et al., 2009). Mulheres com 

endometriose apresentam, entre outros sintomas, dores pélvicas crônicas e 

subfertilidade (VIGANÒ et al., 2004).  A diminuição da fertilidade nesta patologia se 

deve principalmente à redução da qualidade oocitária e à perda da receptividade 

endometrial durante a janela de implantação, causadas por alterações do perfil 

inflamatório destas pacientes tanto na cavidade pélvica quanto no sangue periférico, 

sugerindo uma possível base imunológica (GIUDICE et al., 2002; GIUDICE; KAO, 

2004; LEBOVIC et al., 2001).  

Além disso, evidências também apontam para alterações no endométrio eutópico 

dessas mulheres, no que diz respeito à estrutura, atividade proliferativa, 

componentes imunológicos e, produção e responsividade a citocinas (MINICI et al., 

2008; SHARPE-TIMMS, 2001), sugerindo que a endometriose pode afetar a 

receptividade uterina (KLEMMT et al., 2006). Embora os estudos não sejam 

completamente concordantes, têm se observado na endometriose alterações no 

repertório de células NK, linfócitos T e macrófagos e também, nos níveis de citocinas 

(GM-CSF, IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 e TNF-α entre outras) e de fatores de 

crescimento (TGF-β, IGF-1, HGF e VEGF). Essas alterações podem estar 

associadas a mudanças no perfil do endométrio e na sua capacidade de propiciar 

atividade adequada por parte das células imunológicas, vitais para o sucesso 

implantacional e gestacional (KRÁLÍČKOVÁ; VETVICKA, 2015). 
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Também foram observadas alterações nos biomarcadores da decidualização no 

endométrio eutópico das pacientes com endometriose (KLEMMT et al., 2006; MINICI 

et al., 2008). A decidualização estudada in vitro sob a influência do fluido peritoneal 

de pacientes com endometriose mostrou-se comprometida, sugerindo a influência do 

meio endometriótico sobre a fisiologia endometrial (MINICI et al., 2008). Em ensaios 

em que o TNF-α foi inibido (positivamente correlacionado com a severidade da 

endometriose; RICHTER et al., 2005) as alterações geradas pelo fluido 

endometriótico no processo de decidualização mostraram-se atenuadas, enfatizando 

o papel das citocinas inflamatórias na perda de qualidade do endométrio eutópico 

(MINICI et al., 2008). 

Por outro lado, o endométrio é uma mucosa complexa, cujos componentes agem 

em sintonia por meio de diferentes respostas e mecanismos para permitir a 

implantação e desenvolvimento do embrião. Um desses componentes, muitas vezes 

negligenciado ou estudado de forma isolada, com intensa capacidade de resposta a 

alterações do meio são as células endoteliais (LUK et al., 2010). Devido a sua 

posição estratégica, células endoteliais endometriais estão expostas a mudanças do 

perfil sistêmico, seja devido a presença de patógenos ou de mediadores solúveis, 

como, por exemplo, os mediadores inflamatórios liberados pelas células do sistema 

imunológico na patologia da endometriose. As células endoteliais são também uma 

importante fonte de mediadores inflamatórios e quimiotáxicos, podendo responder a 

uma ampla gama de estímulos biológicos (SANTORO et al., 2014). Desta forma, na 

vigência de um processo inflamatório como se caracteriza a endometriose, estas 

células devem ser consideradas como parceiros endometriais ativos e relevantes. 

No contexto destes achados e, a fim de contribuir com informações sobre a 

possível influência do ambiente endometriótico sobre a fisiologia endometrial, este 

estudo utilizou culturas tridimensionais de células estromais uterinas revestidas por 

endotélio (microambiente uterino reconstituído) para a avaliação do perfil de 

citocinas em resposta ao soro de pacientes saudáveis ou com endometriose. 
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2.1 O Endométrio e suas Funções Reprodutivas 

 

O endométrio humano é um tecido dinâmico que passa por ciclos repetitivos e 

funcionais que incluem crescimento, diferenciação e morte durante a fase 

reprodutiva da vida da mulher. Estas alterações cíclicas estão sob o controle dos 

hormônios esteróides ovarianos: o estrógeno e a progesterona (TARABORRELLI, 

2015; WYNN, 1974). 

Funcionalmente, a mucosa uterina denominada de endométrio, é composta por 

duas camadas, uma camada funcional superficial e uma mais profunda, a camada 

basal, que serve como fonte de novas células para a regeneração mensal da 

camada funcional (LESSEY, 2001; LI et al., 1988; WYNN, 1974). 

Histologicamente o endométrio humano é formado por um epitélio de 

revestimento colunar simples com eventuais células ciliadas, que invagina no tecido 

conjuntivo subjacente, o estroma endometrial, para formar as glândulas 

endometriais. Estas glândulas se estendem por todo o endométrio (NOYES; 

HERTIG; ROCK, 1975) e são revestidas por epitélio semelhante ao superficial 

luminal, embora a presença de células ciliadas sejam raras no interior das glândulas 

(FERENCZY et al., 1973; WYNN, 1974). O tecido conjuntivo da lâmina própria 

contém fibroblastos imersos em abundante matriz extracelular, que contém colágeno 

tipo I, III, IV, V, VI, fibronectina, vitronectina, laminina, além de um repertório típico 

de proteoglicanos (APLIN et al., 1988, 2000). 

Sob a ação dos hormônios esteróides ovarianos (estrógeno e progesterona), o 

endométrio sofre modificações estruturais cíclicas, que constituem o ciclo menstrual. 

Estas modificações são graduais e didaticamente subdivididas em fase proliferativa, 

fase secretória e fase menstrual (COLE; LADNER; BYRN, 2009; KOYAWA; 

SHIKONE; NAKANO, 1996).  

Na fase proliferativa, caracterizada pela fase posterior a menstrual e anterior a 

ovulatória do ciclo menstrual, o endométrio se apresenta como pequena faixa de 

tecido conjuntivo, denominado de camada basal, constituído de glândulas 

endometriais e que não descamam durante a menstruação (LI et al., 1988). A 

camada basal recebe a ação do estrogênio na fase proliferativa, permitindo assim a 
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renovação da camada funcional a cada ciclo (LESSEY et al., 2011; LI et al., 1988). 

Nesta fase, a reconstrução das glândulas e do epitélio de revestimento ocorre por 

meio de intensa proliferação das células presentes no fundo das glândulas que 

migram para a superfície da mucosa. Ocorre também a proliferação das células 

conjuntivas da lâmina própria, de modo que o crescimento do endométrio ocorre em 

toda a usa extensão (LESSEY, 2011).  

Os esteróides ovarianos desempenham um papel muito importante na indução, 

transição e manutenção das fases do ciclo menstrual, havendo alteração na 

expressão dos receptores endometriais de estrogênio e progesterona. Durante a 

fase proliferativa, há uma predominância de receptores de estrogênio localizados no 

estroma e nas células epiteliais do útero. Nas fases peri-ovulatórias (ovulatória e 

pós-ovulatória), a produção de progesterona com atividade supressiva leva a  rápida 

diminuição destes receptores (CAVAZOS et al., 1967; TARABORRELLI, 2015). Por 

outro lado, os receptores de progesterona, localizados principalmente nas células 

epiteliais do endométrio, aumentam exponencialmente no período ovulatório, como 

resultado da ação do estradiol, diminuindo depois drasticamente na fase secretora 

tardia ou pré-menstrual (SATYASWAROOP; WARTELL; MORTEL, 1982; 

TARABORRELLI, 2015). 

A fase secretora se caracteriza pela secreção de progesterona pelo corpo 

lúteo após a ovulação. Ao final da fase secretora o endométrio pode atingir sua 

espessura máxima de aproximadamente 14mm, devido a produção e acúmulo de 

secreção glandular e aparecimento de edema no estroma. Em humanos, é na fase 

secretora tardia do ciclo menstrual que ocorre o processo denominado 

decidualização. Este processo é desencadeado pela progesterona ou outros 

agentes capazes de aumentar os níveis de monofosfato cíclico de adenosina 

(cAMP) nas células conjuntivas endometriais (BROSENS et al., 2002; 

SALAMONSEN et al., 2003). Durante este processo, os fibroblastos sofrem re-

diferenciação, caracterizada por hiperplasia celular e aumento no número e na 

complexidade de organelas citoplasmáticas, dando origem às células deciduais 

(MORI et al., 2016). Estas células se caracterizam pela produção de prolactina 

decidual, proteína ligante do fator de crescimento de insulina (IGFBP-1), relaxina e 

componentes específicos da matriz extracelular, tais como: lamininas, colágenos, 
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glicosaminoglicanos e fibronectina (APLIN et al., 1988, 2000; CHEN et al., 2008; 

CHURCH et al., 1997; MEINERT et al., 2001). 

O tecido que contem as células deciduais é chamado de decídua e também inclui 

fibroblastos não decidualizados, vasos sanguíneos e uma ampla gama de 

leucócitos. Os linfócitos T representam cerca de 10 % da população total de células 

na decídua (ERLEBACHER, 2013), enquanto que os macrófagos representam cerca 

de 20% do total de células (MJOSBERG et al., 2010, TILBURGS et al., 2009), 

participando ativamente de diversos processos durante toda a gestação e, dentre 

estes, da própria implantação embrionária (MOR; ABRAHAMS, 2003; LASKARIN et 

al., 2007). Células natural killer uterinas (uNK) e células dendríticas (cerca de 2% da 

população de células imunes) estão presentes e são também imprescindíveis para o 

estabelecimento da implantação embrionária (ASHKAR et al., 2000; SHIMADA et al., 

2006). Células uNK representam 70% da população de células imunológicas no 

endométrio (ERLEBACHER, 2013) e, além de secretar um amplo repertório de 

citocinas necessárias para a imunorregulação local, expressam também fatores 

angiogênicos essenciais para a preparação dos sítios de implantação e 

estabelecimento da placenta (QUENBY; FARGUHARSON , 2006).  

A fase menstrual se estabelece quando não há fertilização do ovócito liberado 

durante a ovulação. Sem fertilização não é produzido a gonadotrofina coriônica e, 

portanto há degeneração do corpo lúteo com queda brusca dos níveis séricos de 

estrogênio e progesterona. A falta de estímulo trófico por parte dos hormônios 

esteroides leva a alterações vasculares uterinas que culminam com o descolamento 

parcial da camada funcional do endométrio, acompanhada por hemorragia.  

A distribuição de alguns componentes da matriz extracelular também se altera de 

acordo com o ciclo menstrual (KISALUS; HERR; LITTLE, 1987). No início do ciclo 

menstrual os epítopos de colágeno tipo V estão ocultos, tornando-se acessíveis 

apenas durante a formação da decídua. O colágeno tipo VI é abundante no 

endométrio na fase proliferativa e é gradualmente reduzido na fase secretora, sendo 

mantido apenas nas paredes dos vasos sanguíneos. A fibronectina está presente 

em alguns vasos sanguíneos da decídua. Células decidualizadas produzem 

componentes da membrana basal como colágeno tipo IV, laminina e proteoglicanos 

de heparan sulfato (APLIN; CHARLTON; AYAD, 1988). 
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O endométrio é, desta forma, composto por populações heterogêneas, que passam 

por alterações qualitativas e quantitativas, espaço-temporais induzidas por 

hormônios ovarianos. Cada ciclo menstrual possui um período denominado de 

“janela de implantação”, em que o endométrio se torna receptivo a adesão e intrusão 

pelo blastocisto, fenômeno essencial para a evolução da gestação. Alterações 

morfológicas e/ ou funcionais do endométrio durante este período podem 

comprometer a implantação embrionária. Muitas doenças ginecológicas estão 

associadas à infertilidade por falha de implantação embrionária (APLIN, 2000; 

GUZELOGLU-KAYISLI; KAYISLI; TAYLOR, 2009; SIMON; MARTIN; PELLICER, 

2000). 

 

2.2 Endometriose 

 

Endometriose é uma doença inflamatória crônica, estrogênio dependente e 

caracterizada pela presena de glândula e/ou estroma endometriais fora da cavidade 

uterina (KONINCKX et al., 1991). Este tecido endometrial normalmente é encontrado 

na cavidade peritoneal e a doença afeta de 10% a 15% das mulheres em idade 

reprodutiva.  Endometriose é frequentemente associada com inflamação grave, dor 

crônica e infertilidade (GIUDICE, 2010). A relação entre dor pélvica e a presença de 

endometriose apesar de bem estabelecida, permanece pouco esclarecida, uma vez 

que a doença pode ser detectada em 2-50% das mulheres assintomáticas que foram 

submetidas a laparoscopia por outro contexto, com por exemplo, laqueadura tubária 

(MOEN; STOKSTAD, 2002). 

O mecanismo mais aceito para a patogênese da endometriose baseia-se no 

fenômeno denominado de menstruação retrógrada. Fragmentos endometriais 

viáveis são conduzidos pelas trompas de falopio, possivelmente por um gradiente de 

pressão proveniente de contrações uterinas não sinérgicas e que se estabilizam fora 

do ambiente uterino. Uma vez que atingem a cavidade peritoneal, os fragmentos 

uterinos podem implantar crescer e invadir estruturas pélvicas (AHN et al., 2015; 

SAMPSON, 1927). Menstruação retrógrada pode ocorrer em mais de 90% das 

mulheres; no entanto, a prevalência de endometriose na população em geral é de 6-

10% (SAMPSON,1927; SYROP; HALME,1987). Tal diferença entre estes dois 
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valores sugerem que as mulheres que desenvolvem endometriose são propensas a 

ter outros fatores genéticos, bioquímicos e patofisiológicos que contribuem para o 

desenvolvimento da doença (AHN et al. 2015). 

A endometriose afeta atualmente 5,5 milhões de mulheres em idade reprodutiva nos 

EUA, onde estas possuem um quadro sintomático com cólicas menstruais fortes 

(dismenorreia), dor pélvica crônica, dor durante a relação sexual (dispareunia) e 

infertilidade (HICKEY; BALLARD; FARGUHAR, 2014).  Neste país a prevalência da 

endometriose é de aproximadamente 5%, com um pico entre 25 anos e 35 anos de 

idade. No mundo, a endometriose afeta aproximadamente 150 milhões de mulheres 

e destas 30-40% são inférteis. Considerando-se a prevalência de 15% de mulheres 

em idade fértil para endometriose, poderíamos estimar cerca de 5 milhões de 

brasileiras acometidas pela doença, porém os dados apresentados no DATASUS 

representam o número de internações no Brasil por endometriose, e não o número 

real de pacientes com a doença. Nos últimos 5 anos o Brasil apresentou mais de 51 

milhões de internações hospitalares por endometriose, sendo aproximadamente 

47,9% no setor público  (DATASUS). 

Um estudo prospectivo, multicêntrico realizado em 10 países europeus 

demonstraram que o custo total anual médio por paciente com endometriose em 

2008 foi de quase € 10.000, incluindo os cuidados de saúde, bem como perda de 

custos de produtividade. Estimou-se que as mulheres afetadas perderam 

aproximadamente 10 h/semanal de trabalho, devido principalmente a uma reduzida 

eficácia (NNOAHAM et al., 2011). Nos EUA, as mulheres com endometriose têm 

custos médicos totais, que são 63% maiores (U$706/mês) do que a média das 

mulheres (U$433) em um grupo comercialmente segurado. Também nos EUA, dois 

terços das pacientes foram submetidas a procedimentos cirúrgicos relacionados com 

endometriose, já no primeiro ano após o diagnóstico inicial (SIMOENS et al., 2012). 

No Canadá, o custo médio anual de pacientes com endometriose foi estimado, em 

2009, emUS5.200/paciente, tendo um custo total anual para a sociedade canadense 

de US1,8 bilhões (NNOAHAM et al., 2011). Dados reportados do DATASUS, de 

janeiro de 2009 a julho de 2013, revelam o custo da doença no Brasil, o qual chega 

a 10,4 milhões de reais por ano. Claramente, a endometriose, constitui uma questão 

importante nos recursos finitos dos sistemas de saúde.   
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O diagnóstico confirmatório da endometriose envolve a análise histológica da 

lesão (Kennedy et al., 2005; Koninckx et al., 1991), porém em exames de imagem 

como a ressonância magnética (Chamié et al., 2009) e a ultrassonografia 

transvaginal com preparo intestinal tem-se ótima acurácia para diagnóstico da 

endometriose profunda, não se aplicando para as formas superficiais da doença 

(GONÇALVES et al., 2010). Para o diagnóstico de endometriose, a análise 

histopatológica analisa as características do epitélio, glândulas e estroma 

endometrial e macrófagos com hemossiderina citoplasmática (HSU et al., 2010).  

Implantes peritoneais superficiais e de adesão precisam de cirurgia para sua 

documentação precisa, mas endometriomas de ovário, nódulos profundos e lesões 

de bexiga podem ser identificados de forma confiável com o uso de ferramentas de 

diagnósticos não invasivos como a ultrassonografia transvaginal com preparo 

intestinal (ABRAO et al., 2007; GONÇALVES et al., 2009; VERCELLINI et al., 2014). 

Retossigmoidoscopia, enema de bário, métodos radiológicos e imagem de aparelho 

urinário podem ajudar com no diagnóstico.  

A combinação de sintomas e achados ultrassonográficos é geralmente confiável, 

não havendo necessidade de diagnóstico de endometriose por cirurgia. No entanto, 

na falta de sucesso de tratamento terapêutico, as cirurgias acabam por se tornar 

necessárias (VERCELLINI et al., 2009, 2014). 

 A avaliação dos níveis de CA-125 no soro tem sido utilizada como diagnóstico de 

endometriose, apesar de estudos mais recentes terem mostrado que este fator não 

é exclusivo para esta doença (NISENBLAT et al., 2016).  Este fator também está 

elevado no primeiro trimestre da gestação, na doença inflamatória pélvica, no 

cistoadenoma de ovário e no mioma uterino, e é um biomarcador de relevância nos 

carcinomas epiteliais de ovário, onde está presente em 82% dos casos. Em 

pacientes submetidas à laparoscopia no tratamento de infertilidade (n=392) Pittaway 

e Fayez (1986) observaram níveis elevados de CA-125 em 27% das pacientes com 

endometriose mínima, 68% na doença moderada e 100% na severa. Vale enfatizar 

que a melhor fase para a dosagem do CA-125 é no período menstrual, quando é 

maior a chance de identificar casos em seus estágios mais avançados (PODGAEC; 

ABRÃO, 2004). Neste contexto, estudos recentes continuam avaliando este 
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marcador para diagnóstico de endometriose profunda (CHENG et al., 2002) em 

dosagens de CA-125 acima de 100 UI/mL. 

Endomeriose profunda foi definida, em 1990, por Cornillie e colaboradores como 

sendo a forma infiltrativa dos implantes endometrióticos maior ou igual a 5mm de 

profundidade na superfície peritoneal. A endometriose profunda é a forma mais 

agressiva da doença com sítios em região retrocervical, parede vaginal posterior, 

retossigmóide, ureteres e bexiga, podendo haver acometimento de linfonodos da 

região pélvica (ABRAO et al., 2007; CHAPRON et al., 2006). Lesões identificadas 

durante a laparoscopia são categorizadas como lesões peritoneais superficiais, 

endometriomas, ou nódulos profundos; podem apresentar alto grau de variabilidade 

individual na cor, tamanho e morfologia da lesão (GREENE et al., 2016). Nisolle e 

Donnez, em 1997, dividiram esta doença em três afecções distintas: peritoneal, 

ovariana e de septo retovaginal. A lesão típica de endometriose é negra, pregueada, 

associada a uma cicatrização em forma de estrela, decorrente do sangramento 

tecidual e retenção de pigmentos sanguíneos (PODGAEC; ABRÃO, 2004; ABRÃO 

et al., 2015). Conforme o seu aspecto laparoscópico, são divididas em: lesões 

vermelhas (lesões em chama de vela, excrescências glandulares, petéquias e áreas 

de hipervascularização) e lesões brancas (opacificações brancas, aderências 

subovarianas, lesões tipo "café-com-leite" e defeitos do peritônio) (JANSEN; 

RUSSELL, 1986). 

As lesões encontradas com mais frequência são as opacificações brancas, 

seguidas das excrescências glandulares e lesões em chama de vela. A confirmação 

anatomopatológica de endometriose nestas lesões foi relatada em 81% das 

opacificações brancas, 81% das lesões em chama de vela, 67% das excrescências 

glandulares, 50% das aderências subovarianas, 47% das lesões em "café-com-leite" 

e 45% dos defeitos do peritônio (PODGAEC; ABRÃO, 2004, ABRÃO et al., 2015). 

 A endometriose pode ser classificada em quatro estádios, de acordo com o 

sistema de pontuação da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (Revised 

American Society for Reproductive Medicine Classification of Endometriosis, 1996). 

A classificação para a endometriose proposta pela Sociedade Americana de 

Medicina Reprodutiva (Revised American Society for Reproductive Medicine 

Classification of Endometriosis, 1996) considera os achados cirúrgicos, de acordo 
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com a profundidade e extensão das lesões em peritônio e ovários, grau e severidade 

de aderências em compartimento posterior do útero, tubas e ovários. Para cada item 

somam se pontos que de acordo com o seu total atribuem o estádio da doença de I 

a IV para os casos mais severos. A presença de lesão endometriótica profunda não 

pode ser descartada somente com a inspeção da cavidade, podendo uma pequena 

lesão estar escondendo sua porção maior sob o peritônio (KONINCKX; CORNILLIE, 

1990; Revised American Society for Reproductive Medicine Classification of 

Endometriosis, 1996). 

Até a presente data, não há um tratamento eficaz para a cura da endometriose, 

apenas tratamentos que visam melhorar os sintomas causados por esta doença e 

não o mecanismo subjacente da doença (VERCELLINI et al., 2014). O tratamento 

cirúrgico da endometriose profunda deve ser considerado baseado nos sintomas de 

dor e desejo reprodutivo da paciente, visando a excisão completa das lesões para 

uma melhora satisfatória dos sintomas e da qualidade de vida. Cistos menores que 3 

cm, devem ser drenados com subsequente cauterização da cápsula, enquanto que, 

cistos maiores do que 3 cm devem ser removidos com a cápsula (ABRÃO; 

PODGAEC, 2000; VERCELLINI et al., 2014). O tratamento cirúrgico para 

endometriomas ovarianos deve ser o mais conservador possível para pacientes com 

desejo reprodutivo pelo risco maior de redução de sua reserva ovariana após a 

intervenção cirúrgica (STREULI et al., 2012).   

A associação entre a endometriose e a infertilidade tem sido relatada em diversos 

estudos (MAHUTTE; ARICI, 2002). A prevalência da endometriose está aumentada 

na população com subfertilidade (pacientes sem diagnóstico definitivo de 

infertilidade), quando comparada com uma população fértil e associada a uma 

redução na taxa de gravidez após fertilizações in vitro (FIV) (BARNHART; 

DUNSMOOR-SU; COUTIFARIS, 2002; DE HONDT et al., 2005); porém, não há 

nenhuma forte evidência de uma associação entre a endometriose e perdas 

gestacionais (VERCAMMEN; D'HOOGHE, 2000).  

Diversos fatores podem provocar perturbações da fertilidade em pacientes com 

endometriose. Dentre os mais estudados destacam-se os ovulatórios (GARRIDO et 

al., 2002), hormonais (LEMOS et al., 2008), endometriais (ULUKUS et al., 2006) e 

distúrbios imunológicos (BERKKANOGLU; ARICI, 2003).Nos últimos 5 anos, 
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diversos tipos de estudos sobre a doença foram publicados, permitindo o avanço do 

conhecimento crítico relacionado a esses fatores imunológicos e até mesmo a 

possível associação da endometriose ao câncer de ovário (GREENE et al., 2016).  

Um dos fatores mais estudados em pacientes com subfertilidade associada à 

endometriose é o distúrbio imunológico, levando em consideração que a 

endometriose leva a um estado inflamatório que pode afetar a fertilidade de muitas 

maneiras (HULL; ARMATAGE; MCDERMOTT, 1994). Mulheres com endometriose 

peritoneal, por exemplo, tem aumento do volume de fluido peritoneal com níveis 

elevados de macrófagos e citocinas pró-inflamatórias, em comparação com 

controles férteis (HARADA; IWABE; TERAKAWA, 2001; HILL et al., 1988; LEBOVIC 

et al., 2001; SYROP; HALME, 1987). Essas mulheres apresentam taxas 

gestacionais e de implantação reduzidas, inclusive àquelas que optam por 

fertilização in vitro (MARCOUX et al., 1997; OPOIEN et al., 2011; WERBROUCK et 

al., 2006). Portanto, acredita-se que este perfil alterado de fatores imunológicos que 

incluem citocinas e quimiocinas entre outros podem ser a causa da infertilidade nas 

pacientes com endometriose.  

 

2.3 Aspectos imunorreguladores na endometriose 

 

A endometriose foi descrita pela primeira vez há 150 anos e as causas que levam 

a essa doença ainda são obscuras (KRÁLÍCKOVÁ; VETVICKA, 2015). Ela é 

caracterizada por um estado de inflamação crônica sistêmica e no local da doença, 

apresentando também concentrações elevadas de citocinas inflamatórias no líquido 

peritoneal (PODGAEC et al., 2007). Alguns autores também acreditam que a 

migração e proliferação das células endometriais fora do ambiente uterino seja 

resultante de uma função imunológica alterada (STEELE; DMOWSKI;  MARMER, 

1984). Numerosos aspectos do sistema imunológico encontram-se modificados na 

endometriose, entre os quais, o contingente de subpopulações de linfócitos e de 

macrófagos ativados e suas atividades funcionais, que se refletem principalmente na 

produção e expressão atípica de citocinas e quimiocinas (KRÁLÍCKOVÁ; 

VETVICKA, 2015). 
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Quando as funções do sistema imunológico foram avaliadas em mulheres com 

endometriose, não foram encontradas diferenças em determinados aspectos da 

imunidade não específica (tais como os níveis de imunoglobulina e os níveis de 

complemento). No entanto, a citotoxicidade mediada por células T específicas para 

as células do endométrio autólogo foi fortemente inibida, reforçando uma base 

imunológica dessa doença (OSUGA et al., 2011). A atividade de células NK (Natural 

Killer, em inglês) em pacientes com endometriose é significativamente menor e, 

estes fatores podem ser mediados por fatores presentes no soro ou no meio 

condicionado de cultura de células estromais endometriais (TANAKA et al., 1992; 

VIGANÒ et al., 2001). Alguns autores sugerem que esta redução de citotoxicidade 

mediada por células T deve-se a uma indução de apoptose nos linfócitos citotóxicos. 

No entanto, a natureza exata destes fatores é desconhecida (SEMINO et al., 1995). 

A descoberta de níveis elevados de receptores inibitórios do tipo KIR (KIR, do inglês 

killer cell inhibitory receptors) em células NK de pacientes com endometriose em 

estágio avançado, poderia justificar a baixa atividade das células NK nestas 

pacientes (THIRUCHELVAM; WINGFIELD; O’FARRELLY, 2015). Alguns autores 

também sugerem que a baixa atividade das células NK pode ser a principal causa 

de endometriose, sendo que o próprio desenvolvimento da doença reduziria ainda 

mais a atividade dessas células (OSUGA et al., 2011; WU et al., 2000). 

Mudanças significativas no perfil de macrófagos peritoneais em pacientes com 

endometriose também têm sido cogitadas. Estas células atuam como células de 

defesa primária, residem na cavidade peritoneal e uma das suas principais funções 

é eliminar restos celulares por meio de fagocitose, pelo menos em parte, regulada 

pela ativação de metaloproteinases e expressão do receptor de CD36 

(KRÁLÍCKOVÁ; VETVICKA, 2015). Na endometriose, a expressão destes 

componentes é reduzida (WU et al., 2005). Estas células também se encontram em 

número aumentado assim como suas citocinas derivadas (HERINGTON et al., 

2011).  

As citocinas são um grande grupo de proteínas secretadas e de ação geralmente 

parácrina ou autócrina, que atuam de forma crucial em processos de sinalização 

celular. As quimiocinas fazem parte dessa família, mas agem prevalentemente na 

indução por quimiotaxia de células próximas (CHAOUAT; DUBANCHET; LEDÉE, 

2007). Estas proteínas apresentam-se alteradas no líquido peritoneal, nas lesões de 
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endométrio ectópico, no eutópico e no soro de pacientes com endometriose 

(HERINGTON et al., 2011).  Foram detectadas alterações principalmente nos níveis 

das citocinas: GM-CSF, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11, IL-12, TNF, IFN 

estão significativamente alterados, assim como dos fatores de crescimento: TGF-β, 

IGF-1, HGF e VEGF (GMYREK et al., 2008). Estas moléculas de regulação 

imunológica têm sido, desta forma, implicadas como potenciais indutores da 

endometriose e, possivelmente, da infertilidade dessas mulheres (MACER; TAYLOR, 

2012).   

Citocinas tais como IL-4 e IL-10 são reguladas positivamente em linfócitos em 

mulheres com endometriose. Além disso, níveis elevados de IL-4 foram encontrados 

na expressão de linfócitos isolados a partir de tecido endometrial (ANTSIFEROVA et 

al., 2005). A expressão de IFN-γ mostra, ao contrário, inclinação oposta (GMYREK 

et al., 2008), sugerindo mudanças no equilíbrio de citocinas pró e anti-inflamatórias 

(Th1/Th2). 

Estudos prévios (PODGAEC et al., 2010) mostraram a presença de elevadas 

concentrações de IL-2 no liquido peritoneal de pacientes com diferentes causas de 

infertilidade, em comparação com mulheres saudáveis. Apesar disso, estudo recente 

atribuiu uma função regenerativa à presença de IL-2, uma vez que sua 

administração associada a IFN-γ em camundongos com endometriose melhora a 

regeneração das lesões endometrióticas em relação ao grupo controle (salina) ou ao 

grupo que recebeu dosagens IL-2 sozinha ou IL-10 e IL-4 (MIER-CABRERA et al., 

2013). 

Outros estudos também mostraram que mulheres com endometriose e 

infertilidade associada possuem desregulação na produção e secreção de IL-11 ou 

IL-11Rα (receptor alfa) e LIF (DIMITRIADIS et al.,2005). Este achado foi 

correlacionado a falhas de receptividade do endométrio para implantação do 

embrião. IL-11 é uma citocina pleiotrófica da família da IL-6, expressa em uma 

grande variedade de tipos celulares (GARBERS; SCHELLER, 2013). No útero, IL-11 

é expressa principalmente na fase receptiva pelas células estromais e epiteliais e 

suas alterações ao longo do ciclo menstrual sugerem um papel na decidualização 

(CORK et al., 2001; DIMITRIADIS; SALAMONSEN; ROBB, 2000; DIMITRIADIS et 

al., 2010). Níveis reduzidos de IL-11 em mulheres com endometriose foram 
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associados à infertilidade sugerindo-se que podem estar comprometendo a 

receptividade endometrial e formação da decídua (DIMITRIADIS et al., 2006). 

Estudo prévio, utilizando culturas convencionais de células estromais uterinas, 

também mostraram o aumento dose dependente das concentrações de IL-11, 

quando as células eram tratadas com as citocinas inflamatórias IL-1 e TNF-, e 

TGF- (CORK et al., 2001). IL-11, por sua vez, pode atuar em macrófagos regulando 

negativamente a produção de citocinas inflamatórias e de mediadores da inflamação 

(TREPICCHIO et al., 1996). Administrada exogenamente IL-11 confere proteção 

contra a doença aguda enxerto-versus-hospedeiro (TREPICCHIO et al., 1996), bem 

como em modelos de doença inflamatória intestinal (TESHIMA et al., 1999) e artrite 

inflamatória (WALMSLEY et al., 1998). 

A citocina IL-12 é produzida por diferentes tipos celulares de função imunológica 

(VIGNALI; KUCHROO, 2012). Suas principais funções incluem a ativação das 

células NK e células T, aumentando a citotoxicidade destas células, tendo assim um 

papel importante no desenvolvimento da imunidade celular (VIGNALI; KUCHROO, 

2012). Expressão aumentada de IL-12 em pacientes com endometriose foi 

associada à persistência de processos inflamatórios.  

No balanço dos fatores imunológicos, IL-10 tem papel de destaque por sua ação 

anti-inflamatória e atividade inibitória de IL-12, TGF-β, IL-11, IL-13 e IFN-/ 

(LEVAST et al., 2014). 

 Ao contrário das demais citocinas, IFN-α tem sido implicado na regressão e/ou 

contenção da endometriose. Estudos experimentais mostraram que a administração 

de IFN-α recombinante em ratos com endometriose experimentalmente induzida 

leva a regressão das lesões endometrióticas. Esse efeito foi atribuído principalmente 

ao efeito anti-proliferativo dessa citocina (ALTINTAS et al., 2008). 

Estudos descritos na literatura são extremamente conflitantes em relação à 

presença de algumas citocinas e quimiocinas na endometriose.  A β-quimiocina 

CCL5, por exemplo, também conhecida como RANTES foi a primeira quimiocina 

avaliada em associação com endometriose, embora não haja um consenso sobre 

essa associação (NILOFF et al., 1984). Muito possivelmente os estádios, fases de 

tratamento da endometriose e o local de acometimento podem alterar esse perfil, o 

que justificaria as controversas publicações sobre as concentrações encontradas 
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(BERSINGER et al., 2006; HORNUNG et al., 2001; KALU et al., 2007; KHORRAM et 

al., 1993; LAUDANSKI et al., 2006; MARGARI et al., 2013; NA et al., 2011). 

Resultados contraditórios também foram apresentados em relação à citocina IL-2, 

cujo aumento foi associado a patogênese da infertilidade e, em outros estudos à 

regeneração das lesões endometrióticas. Resultados controversos como estes 

mostram que o caminho para elucidação dos mecanismos associados à 

endometriose ainda requer novos estudos.  

Muitos estudos foram realizados com modelos animais, principalmente com 

camundongos knockout e contribuíram para a compreensão de parte dos 

mecanismos relacionados à endometriose. No entanto, devido a grande diferença 

funcional e molecular entre as espécies, estes resultados não podem ser 

completamente extrapolados para os seres humanos. 

Técnicas de cultura de células humanas também têm contribuído de forma 

expressiva para a obtenção de dados importantes para a compreensão da 

endometriose (DA COSTA et al., 2016; HORNUNG et al., 1997; SIKORA et al., 2015; 

VALENTIJN et al., 2015). No entanto, culturas de células (2D) bidimensionais, 

tradicionais não permitem gradientes metabólicos e interações celulares e com a 

matriz extracelular presentes no organismo. Culturas de células (3D) tridimensionais 

por outro lado, abrem novas possibilidades de estudo, com potencial para superar os 

problemas encontrados nas cultura 2D de células, na medida em que permite estas 

interações, espacialmente organizadas a semelhança do microambiente natural do 

tecido.  

 

2.4 Sistemas de cultura que permitem a preservação da estrutura tecidual 

 

A morfologia celular e o plano espacial de contato célula-célula e célula-matriz 

extracelular obtidos em cultura 2D são notavelmente diferentes das relações 

observadas no tecido in vivo. Forma, organização espacial e comportamento 

celulares estão fortemente inter-relacionados e determinam destinos celulares como 

crescimento, proliferação, expressões gênicas diferenciais e morte, e que portanto, 

são de fundamentais importância para as conclusões dos ensaios experimentais 

(BISSELL et al., 1999).  
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Cultura de órgãos é uma opção fisiologicamente relevante, embora tecnicamente 

desafiadora e geralmente de curta duração, devido à necrose que se desencadeia 

nos explantes de tecidos (NASH et al., 2008, 2010). 

Atualmente cientistas vêm explorando também as possibilidades de trabalho com 

culturas tridimensionais (3D) (BENTIN-LEY et al., 1994, 1995; LALITKUMAR et al., 

2007). Este modelo facilita a polarização ápicobasal das células, interações 

celulares espacialmente organizadas, a formação de gradientes bioquímicos 

reguladores da comunicação/sinalização celular e a síntese e secreção de proteínas 

por domínios celulares específicos à semelhança do microambiente natural do 

tecido. Portanto, temos um comportamento muito mais próximo do observado in vivo 

(VIDI; BISSELL; LELIÈVRE, 2013). Células cultivadas em sistema 3D tem se 

mostrado, desta forma, uma alternativa vantajosa para ensaios in vitro, na medida 

em que permite a formação de estruturas teciduais com assinaturas geométricas e 

funcionais mais precisas (VIDI; BISSELL; LELIÈVRE, 2013). Isto pode se tornar 

possível proporcionando às células um ambiente mais próximo ao natural, com 

sinais químicos e mecânicos adequados a partir dos diversos tipos de componentes 

da matriz extracelular (MEC) (VIDI; BISSELL; LELIÈVRE, 2013).  

 Um dos principais desafios da cultura 3D é reproduzir um microambiente 

suficientemente próximo da situação in vivo. Durante o desenvolvimento de modelos 

3D de tecidos específicos, os substratos a serem utilizados contendo componentes 

da MEC devem ser cuidadosamente escolhidos para que mantenham relações muito 

próximas às encontradas in vivo e possam, desta forma, atuar como modelos 

potencialmente melhores do que outros disponíveis. Embora determinadas células 

sejam capazes de sintetizar componentes da MEC em cultivo, no estabelecimento 

das culturas 3D a partir de células individuais utilizam-se, geralmente, hidrogéis para 

a sinalização estrutural e bioquímica necessária e formação da arquitetura tecidual 

correta (AUGST; KONG; MOONEY, 2006; KING et al., 2011; ROWLEY; 

MADLAMBAYAN; MOONEY, 1999). Estes hidrogéis apresentam constituição 

definida e têm se mostrado excelentes nestes estudos (KING et al., 2011; VIDI; 

BISSELL;  LELIÈVRE; WEAVER,  2013).  

Trabalhos pioneiros em culturas 3D utilizaram géis de colágeno e células epiteliais 

mamárias e mostraram a manutenção das características morfológicas de 
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diferenciação, incluindo a polaridade baso–apical nas células cultivadas 

(EMERMAN; PITELKA, 1977). Estudos recentes também ressaltaram o valor 

ferramental da cultura 3D nos mecanismos de lactação in vitro (CAMPBELL et al., 

2011). Os autores compararam a expressão de caseína e o cariótipo celular em 

culturas 2D e 3D de células de glândula mamária. O estudo não detectou valores 

significativos de caseína no sistema de cultura 2D tradicional, enquanto que no 

modelo 3D, estes níveis foram regulados positivamente. 

 

2.5 Culturas tridimensionais e estudos endometriais  

 

Explantes de biópsias endometriais mimetizam bem o microambiente in vivo, visto 

que a arquitetura e a integridade endometrial são preservadas (TEKLENBURG; 

MACKLON, 2009). Landgren et al. (1996) utilizaram biópsias endometriais de 

mulheres saudáveis e as co-cultivaram com embriões fertilizados in vitro, 

estabelecendo assim um modelo muito interessante para o estudo das patologias da 

implantação. Entretanto, o grande desafio deste modelo tem sido sobrepujar o 

desencadeamento de necrose tecidual, inerente ao cultivo de explantes, além de 

avaliar resultados na presença deste processo de morte celular (TEKLENBURG; 

MACKLON, 2009). 

Recentemente o uso de esferoides de células epiteliais também foi utilizado como 

sistema tridimensional. O uso de células tronco epiteliais endometriais em esferoides 

3D favoreceu a diferenciação destas células (com marcadores de pluripotência 

NANOG e OCT4) para células semelhantes a células glandulares e células do 

epitélio superficial luminal (VALENTIJN et al., 2015). Linhagens celulares obtidas de 

células epiteliais de endometriose ovariana também foram modeladas in vitro para a 

formação de esferoides 3D. Em comparação com as culturas em monocamada em 

2D, os esferoides mostraram características de transformação neoplásica e 

expressão diferencial de genes associados a endometriose, assemelhando-se mais 

às características moleculares e histológicas das lesões da endometriose humana. 

Embora compostos por apenas um tipo celular, os autores sugeriram que estes 

modelos podem ser utilizados para a compreensão da etiologia da endometriose e 

identificação de novos alvos terapêuticos para a doença. 
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O uso de culturas 3D como alternativas tem sido testado também em diferentes 

estudos sobre as funções endometriais em seus diferentes aspectos. WANG et al. 

(2012) utilizaram células endometriais e trofoblásticas em um sistema de cultura 3D 

que imita a arquitetura e fisiologia do endométrio humano para estudar os 

mecanismos de implantação embrionária. 

Células epiteliais plaqueadas sobre células estromais em Matrigel obtidos de 

biópsias de pacientes em tratamento de infertilidade, também foram utilizados para 

testar a capacidade adesiva dos embriões obtidos por FIV (BARMAT et al., 1999). 

Em um modelo semelhante, Wang et al. (2012) realizaram coculturas 3D de epitélio 

e estroma endometriais autólogos em uma matriz extracelular de fibrina com 

embriões, e compararam os resultados a coculturas 3D que utilizavam linhagens 

celulares. Os autores concluíram que o uso da matriz contendo fibrina era essencial 

para a maior adesão dos embriões. 

Evron, Goldman e Shalev (2011) também reconstituíram o endométrio in vitro em 

modelos 3D com células estromais uterinas obtidas de biópsias e uma linhagem 

celular epitelial de endométrio (RL95-2). O estudo analisou o potencial das células 

estromais em induzir a janela da implantação nas células epiteliais e mostrou que 

este processo era progesterona dependente e ainda, dependia da fase em que as 

células estromais eram obtidas. 

Alguns estudos vêm utilizando o modelo de cultivo 3D, com células endometriais, 

para avaliar algumas patologias Clínicas como a endometriose. Matsuzaki e Darcha 

(2015) avaliaram através do sistema de cultivo celular 3D a possível influência das 

vias de sinalização AKT e ERK na proliferação e sobrevivência de células estromais 

de pacientes com endometriose e sem endometriose. Em 1999, Ohtake et al. 

fizeram uso do modelo com o intuito de desenvolver um modelo experimental in 

vitro, utilizando células ovarianas de pacientes com endometriose, para investigar a 

patogênese da endometriose. Neste estudo eles concluem que as células ovarianas 

isoladas e cultivadas no modelo 3D apresentavam estruturas que se assemelham ao 

que é visto in vivo, como estruturas organizadas em lúmen, polaridade epitelial e a 

organização das glândulas e do estroma.  

Esfandiari et al. (2007) utilizaram o modelo 3D in vitro com células endometriais 

de pacientes com endometriose, que permitiu a análise da proliferação células e da 
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angiogênese em resposta ao fármaco Lovastantina (membro da classe das 

estatinas). Verificou-se que o tratamento destas células com Lovastatina inibiu a 

proliferação de células do estroma e a angiogênese. 

No contexto dessas novas possibilidades de estudo, que permitem interações 

parácrinas para o estudo das funções endometriais normais e sob o acometimento 

de patologias associadas, este estudo teve como objetivo analisar a resposta de 

células estromais e endoteliais uterinas obtidas de pacientes saudáveis e 

acomodadas em sistemas de cocultivo 3D frente ao soro de mulheres com 

endometriose. Neste sistema as células estromais foram acomodadas em uma 

matriz extracelular adaptável, para suportar sua organização e diferenciação, 

cobertas com células endoteliais, sob a qual o soro das pacientes era depositado. 

Nosso objetivo foi utilizar as coculturas endometriais 3D para a compreensão dos 

mecanismos que podem alterara fisiologia do endométrio eutópico, nas pacientes 

com lesões endometrióticas profundas. Este estudo focou nas potenciais alterações 

nos níveis de citocinas inflamatórias nas condições experimentais utilizadas. 
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3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a influência do soro de pacientes com endometriose sobre a produção de 

citocinas em células endometriais – células endoteliais e estromais - de pacientes 

saudáveis cultivadas em modelo 3D. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

O objetivo específico foi dividido em duas partes: caracterização do cocultivo 3D e 

análise do perfil de citocinas.  

 

3.2.1 Caracterização do modelo de cultivo 3D 

 

Caracterizar as coculturas 3D de endométrio reconstituído (células estromais 

uterinas revestidas por endotélio – microambiente uterino reconstituído) por meio de 

análises morfológicas em Microscopia de Luz e Eletrônica, ensaios de viabilidade e 

de sobrevivência das células endometriais em sistema 3D.  

3.2.2 Perfil de citocinas 

 

 Investigar o perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-12, IFN- e TNF-α) no soro de pacientes saudáveis e com 

endometriose. 

 

 Investigar a resposta do endométrio reconstituído de mulheres saudáveis 

frente ao tratamento com o soro de pacientes saudáveis e com 

endometriose, analisando um perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias (IL-2, 

IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IFN- e TNF-α). 
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4.1 Caracterização do modelo de cultivo 3D - Amostras 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (número: 

692.457, em anexo) e pela Plataforma Brasil (número: 14978613.3.0000.5467). 

Todo material foi coletado após o consentimento das pacientes a partir da assinatura 

do termo de doação de material biológico para pesquisa, este, escrito em linguagem 

acessível e com os objetivos da pesquisa (em apêndice na página 110).  

Foram incluídas neste estudo amostras (sangue e endométrio) de pacientes 

saudáveis, parceiras de casais diagnosticados com fator de infertilidade masculino, 

que buscaram tratamento na Clínica Huntington Medicina Reprodutiva São Paulo 

(n=15); amostras (sangue) de pacientes com endometriose, diagnosticadas via 

laparoscopia ou ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal que também 

buscavam tratamento na Clínica e/ou pacientes com endometriose em tratamento 

pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(n=15). 

 

4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os critérios de inclusão para as pacientes saudáveis foram: 

a) idade ≤ 35 anos; 

b) índice de massa corporal menor que 30 Kg/m2; 

c) persistência dos ovários, sem anomalia pélvica e/ou uterinas clinicamente 

significativas; 

d) com dosagens séricas hormonais basais (fase folicular) dentro dos limites de 

normalidade: FSH ≤ 12UI/L, LH ≤ 9UI/L, E2 entre 70-500 pmol/L.  

 

Foram excluídas do estudo mulheres que:  

a) apresentavam doenças crônicas, degenerativas, genéticas ou autoimunes ou 

ainda, que estavam reconhecidamente infectadas por HIV, HCV ou HBV;  

b) utilizavam medicamentos de forma crônica;  

c)  confirmaram abuso de qualquer substância no período do tratamento; 

d)  apresentavam hidrossalpinge ou adenomiose;  
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e) eram portadoras de malformações uterinas;  

f) realizaram cirurgia prévia uterina, como miomectomia ou curetagem. 

Os critérios de inclusão das pacientes com endometriose incluíram:  

a) idade ≤ 39 anos;  

b) índice de massa corporal menor que 30 Kg/m2;  

c) diagnóstico de endometriose via laparoscópica e/ou via ultrassonografia com 

preparo intestinal.  

Os critérios de exclusão incluíram:  

a) doenças crônicas, degenerativas, genéticas, autoimunes ou ainda que 

estavam reconhecidamente infectadas por HIV, HCV ou HBV;  

b) uso de medicamentos de forma crônica, com exceção do uso de 

anticoncepcionais e/ou medicamentos para controle de endometriose;  

c) abuso de qualquer substância no período do tratamento.  

As informações Clínicas e suplementares destas mulheres encontram-se 

detalhadas na Tabela 2. 

 

4.3 Obtenção das Amostras - Grupos experimentais 

Os grupos amostrais foram divididos em: grupo controle (n=15), que compreende 

mulheres saudáveis de casais com fator masculino de infertilidade e com indicação 

de tratamento por fertilização in vitro (Clínica Huntington Medicina Reprodutiva de 

São Paulo) e o grupo de estudo (n=15), que inclui pacientes com endometriose 

(Clínica Huntington Medicina Reprodutiva e Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo).  

As pacientes do grupo de estudo foram separadas em dois subgrupos, um 

formado por pacientes com endometriose que fazem uso contínuo de 

anticoncepcional (n=10) (pacientes com ciclos anovulatórios, recebendo doses 

diárias de 0,03mg e 0,15mg de 17β estradiol e progesterona, respectivamente) e, 

outro com pacientes com endometriose que não receberam tratamento hormonal, na 

fase secretora inicial do ciclo menstrual (n=5).  
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4.4 Biópsia Endometrial e Sangue 

Como procedimento padrão clínico, as mulheres de casais com fator masculino 

de infertilidade e com indicação de tratamento por fertilização in vitro receberam 

estímulo ovariano utilizando estímulos hormonais na seguinte sequência:  

a) Antagonista de LH para evitar a ovulação (ORGALUTRAN®, Organon, São 

Paulo, Brasil, ou CETROTIDE®, Serono, Darmstadt, Germany); 

b) FSH recombinante para estímulo de crescimento folicular (PUREGON®, 

Organon, São Paulo, Brasil ou MENOPUR®, Ferring, Saint-Prex, Suíça);  

c) Análogo sintético do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) 

(GONAPEPTYL DAILY®, Ferring, Saint-Prex, Suíça ou OVIDREL®, Merck, 

Darmstadt, Germany), para maturação dos folículos; 

d) Aspiração dos oócitos 32 horas após a administração do GnRH  

As biópsias endometriais foram realizadas logo após a aspiração dos oócitos, para a 

análise de fatores uterinos que pudessem inviabilizar a transferência de embrião ao 

se completar o tratamento. Estas biópsias foram realizadas em caráter ambulatorial 

com o uso do cateter Pipelle (Pipelle de Cornier; Prodimed, Philadelphia, PA, EUA) 

após adequada assepsia do colo uterino. Parte da amostra endometrial coletada 

seguiu rotina de análise na Clínica de Reprodução e parte foi imediatamente 

colocada em meio DMEM/F12 (Sigma®-Aldrich, St Louis, MO, EUA) a 4° C e 

enviada ao Laboratório de Estudos da Interação Materno-Fetal no Departamento de 

Biologia Celular e do Desenvolvimento da Universidade de São Paulo. 

Parte das coletas de sangue foi obtida de pacientes sendo atendidos na Clínica 

Huntington e outra de pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. O sangue obtido na Clínica Huntington foi colhido 

antes da realização da biópsia (pacientes saudáveis). Duas amostras de 5 mL de 

sangue periférico foram coletadas, sendo uma em tubo com anticoagulante (EDTA) 

e outra em tubo seco, de acordo com a rotina da Clínica. As doadoras que não 

realizaram a biópsia e tiveram o sangue coletado (pacientes com endometriose), 

seguiram o mesmo protocolo de coleta. Pacientes do Hospital das Clínicas também 

permitiram a colheita de duas amostras de 5 mL de sangue periférico, também 

coletadas em tubo com anticoagulante (heparina) e outra em tubo seco, de acordo 

com a rotina do Ambulatório de Ginecologia do Hospital.  Imediatamente após as 
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coletas, todas as amostras foram encaminhadas a 4ºC para o Laboratório de 

Estudos da Interação Materno-Fetal no Departamento de Biologia Celular e do 

Desenvolvimento da Universidade de São Paulo para dar continuidade a este 

estudo. 

 

4.5 Isolamento e cultura das células estromais e endoteliais uterinas 

 

O delineamento do procedimento para obtenção das células estromais está 

resumido na Figura 1. As biópsias foram lavadas em meio Hank salino balanceado 

e livre de cálcio e magnésio (HBSS, Hanks’ balanced salt solution, Sigma®-Aldrich, 

St Louis, MO, EUA), dissociadas com o auxílio de bisturis e digeridas com 

colagenase II (1 mg/mL) e DNAse I (0,1 mg/mL), ambos obtidos da Sigma®-Aldrich 

(Sigma Aldrich, St Louis, MO, EUA), aproximadamente 30 minutos de incubação. 

Após a digestão, as células foram filtradas em filtro de 70 µm (CellStrainer; BD - 

Biosciences, Franklin Lakes, NJ, EUA) para a retenção das glândulas endometriais. 

As células do filtrado foram então centrifugadas e seguiram protocolo para isolar as 

células endoteliais das demais células estromais (fibroblastos e células deciduais).  

As células endoteliais foram isoladas por seleção positiva em coluna 

imunomagnética MACS, com microbeads magnéticos acoplados ao anticorpo 

primário anti-CD105 (Milteny, Biotec Inc., San Diego, CA, EUA), de acordo com as 

instruções do fabricante. As células isoladas das biópsias endometriais foram 

incubadas com beads magnéticas aderidos ao anticorpo anti-CD105, que se liga aos 

receptores de células endoteliais (Figura 1A). Estas células permaneceram 

incubadas por 15 min para a ligação Antígeno-Anticorpo (Figura 1B). As células 

ligadas ao anticorpo foram magneticamente presas a parede do tubo com o auxílio 

de um imã (sistema magnético MACS - Milteny Biotec Inc., San Diego, CA, EUA), 

enquanto as demais eram lavadas e coletadas em tubos (outras células presentes 

no estroma endometrial, Figura 1C). As células aderidas ás beads foram então 

liberadas destes e isoladas por pressão aplicada ao tubo, compondo a população de 

células positivamente selecionadas pelo anticorpo anti-CD105: células endoteliais 

(Figura 1D). As células que aderiram à coluna (Células Endoteliais) foram removidas 

e ressuspendidas em meio DMEM/F12 (Sigma®-Aldrich, St Louis, MO, EUA) com 
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20% SBF, 0,05 mg/mL piruvato de sódio, 0,5 mg/mL lactato de cálcio, 1% 

aminoácidos não essenciais, 0,2 µg/mL insulina, 4 mg/mL albumina sérica bovina 

(BSA, Sigma®-Aldrich, St Louis, MO, EUA) e antibióticos (50 U/mL penicilina/ 0,05 

mg/mL estreptomicina, todos obtidos da empresa Gibco® (Gibco, Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA). As células que passaram pela coluna - fibroblastos e células 

deciduais (Células Estromais) - foram coletadas e ressuspendidas em meio de 

cultura DMEM/F12 (Sigma®-Aldrich, St Louis, MO, EUA) suplementado conforme 

acima descrito. 

As células estromais e endoteliais foram plaqueadas e cultivadas isoladamente a 

37 °C, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO2 até uma confluência de 80 a 90%, 

no meio de cultivo DMEM/F12 suplementados, respectivamente. As células foram 

então caracterizadas por imunofluorescência e, após duas passagens, dissociadas 

com tripsina (0,25%, Adolfo Lutz, São Paulo, SP, Brasil) e congeladas com 10 % 

DMSO (Sigma®-Aldrich, St Louis, MO, EUA) em soro bovino fetal até o momento de 

uso e preparação das culturas 3D. 
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Figura 1 - Isolamento das células endoteliais das demais células do estroma 

endometrial. (A) As células isoladas das biópsias endometriais foram 
incubadas com beads magnéticos aderidos ao anticorpo anti-CD105, 
que se liga aos receptores de células endoteliais. (B) Período de 
incubação para a ligação Antígeno-Anticorpo. (C) Células ligadas ao 
anticorpo foram magneticamente presas a parede do tubo com o 
auxílio de um imã (sistema magnético MACS - Milteny Biotec), 
enquanto as demais eram lavadas e coletadas em tubos (outras células 
presentes no estroma endometrial). (D) As células aderidas aos beads 
foram então liberadas destes e isoladas por pressão aplicada ao tubo, 
compondo a população de células positivamente selecionadas pelo 
anticorpo anti-CD105: células endoteliais. 
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4.6 Caracterização das células isoladas - imunofluorescência 

 

Para caracterizar a pureza do isolamento, células endoteliais e estromais foram 

submetidas a reações de imunofluorescência para a localização de marcadores de 

células estromais (vimentina), deciduais (insulin-like growth fator binding protein 1, 

IGFBP1), endoteliais (fator von Willebrand) e possíveis contaminantes epiteliais (pan 

citoqueratina). 

Para estes ensaios, as células de cada grupo de isolamento foram plaqueadas em 

placas de cultura contendo lamínulas (13 mm) (Glasscyto, LabFast, São Paulo, 

Brasil), conforme descrito no item 4.5. Após atingirem confluência, as células 

aderidas às lamínulas foram fixadas com 4% paraformaldeído em PBS (Sigma) por 2 

– 4 h e em seguida lavadas com PBS. As células foram então submetidas a 

incubações sequenciais para o bloqueio da autofluorescência (PBS/3% glicina, por 

30 min) e dos sítios antigênicos inespecíficos (gelatina de pele de peixe a 0,05 % em 

PBS por 30 min, Gold FishGelatin, Sigma Aldrich, St Louis, MO, EUA).  

Os anticorpos primários utilizados, suas procedências e diluições utilizadas estão 

listados na Tabela 1. As amostras foram sequencialmente incubadas com os 

anticorpos primários (conforme Tabela 1) e com os secundários (anti IgG de coelho 

ou anti IgG de rato conjugado a FITC [Sigma Aldrich, St Louis, MO, EUA], diluídos 

em 0,05 % de gelatina de pele de peixe em PBS, 1:400 v/v) por 1 h em câmara 

úmida, a temperatura ambiente.  

Após lavagens, o material foi montado com o meio de montagem DAPI (DAPI -

Vectashield®, Vector, Burlingame, CA, EUA) e analisado em microscópio de 

fluorescência Axioskop2 (Carl Zeiss, Pleasanton CA, EUA). Reações controle 

tiveram os anticorpos primários omitidos da reação imunofluorescência.  

O número de células reativas e de núcleos DAPI-positivos foram contados em 6 

campos microscópicos (x 40) distintos e randomicamente obtidos, de duas culturas 

realizadas em diferentes ocasiões para cada um dos marcadores utilizados.   A 

relação entre o total de células reativas pelo total de núcleos permitiu estimar as 

porcentagens de cada tipo celular presente nos dois grupos de amostras (Células 
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Endoteliais e Células Estromais) e, dessa forma, a natureza das células que serão 

utilizadas para a preparação das culturas 3D. 
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Tabela 1 - Anticorpos primários e suas condições de incubação para as reações de 
imunofluorescência e citometria de fluxo 

 

IMF, imunofluorescência, CF, citometria de fluxo 
* Em 0,05 % de gelatina pele de peixe em PBS; ** Em PBS acrescido de 5% de soro 
bovino fetal (SBF) 

 

Proteína Anticorpos primários/secundários 

 
Diluição 

IMF* CF** 

Pan 
citoqueratina 

Anti-citoqueratina humana, monoclonal, 
produzida em rato (Dako, IR053) 

1:50  1:250 

Anti-IgG de rato, produzido em cabra, 
conjugado a FITC (Sigma) 

1:400 1:400 

Vimentina 
(Vim) 

Anti-vimentina, monoclonal, produzida 
em rato (Sigma, V4630) 

1:50  1:250 

Anti-IgG de rato, produzido em cabra, 
conjugado a FITC (Sigma) 

 
1:400 1:400 

IGFBP1 

Anti-IGFBP1 humana, policlonal, 
produzida em coelho (Abcam®, 

ab111203) 
1:50 1:250 

Anti-IgG de coelho, produzido em cabra, 
conjugado a FITC (Sigma) 

1:400 ---- 

Anti-IgG de coelho, produzido em burro 
conjugado a Alexa 647 (Zenon® Tricolor 

Alexa 647, Invitrogen) 
---- 1:400 

Fator Von 
Willebrand 

Anti-fator von Willebrand humano, 
policlonal, produzido em coelho (Dako,  

A0082) 
1:50  1:250 

Anti-IgG de coelho produzido em cabra, 
conjugado a FITC (Sigma) 

1:400 ---- 

Anti-IgG de coelho, produzido em burro 
conjugado a Alexa 647 (Zenon® Tricolor 

Alexa 647, Invitrogen) 
---- 1:400 
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4.7 Caracterização das células isoladas - citometria de fluxo 

 

Amostras dos dois grupos de células cultivadas também foram submetidas a 

caracterização por citometria de fluxo, utilizando-se os mesmos anticorpos primários 

(ver Tabela 1). Para isso as células foram desprendidas do frasco de cultivo 

utilizando-se tripsina (tripsina 0,025% / EDTA 0,02%, Adolfo Lutz) e em seguida 

centrifugadas e lavadas em PBS. As amostras foram então fixadas e 

permeabilizadas com o kit Fix & Perm (Caltag Lab), conforme instruções do 

fabricante. As células foram incubadas com os anticorpos primários por 30 min à 

temperatura ambiente (procedências e diluições, ver Tabela 1). 

Após esse período, as células foram lavadas com PBS com 5% SBF e incubadas 

por adicionais 30 min, no escuro, com os anticorpos secundários respectivos (ver 

Tabela 1) e com o marcador de morte celular (Fixable Viability Stain 510, BD) 

conjugado ao fluorocromo V500.  Na sequência, as células foram ressuspendidas 

em solução isotônica e o número relativo de cada população avaliado pela aquisição 

de 10.000 eventos em citômetro de fluxo (BD Canto™). A análise e reanálise das 

amostras foi realizada com o software FlowJo (Tree Star, Inc., Ashland, OR, EUA). 

 

4.8 Coculturas 3D 

Toda a preparação das culturas 3D foi realizada sobre gelo. O ambiente 3D 

(Figura 2) foi construído utilizando-se uma mistura de fibronectina, colágeno V, 

colágeno I e colágeno III (todos obtidos da BD) nas concentrações finais de 0,04 

μg/mL, 0,04 μg/mL, 320 μg/mL e 320 μg/mL, respectivamente, preparada conforme 

previamente descrito (CEN et al., 2008), em um volume final de 80 μL.  A essa 

mistura foi adicionado 10 μL de NaOH 0,1 M. Após homogeneização, a mistura 

recebeu também 0,1 x 106 células em 10 µL de meio DMEM/F12 suplementado, o 

que perfez um volume final de 100 µL a ser utilizado por placa de cultura (placas de 

48 poços, Corning). Essas culturas foram mantidas em incubadora a 37oC, por 2 

horas para a polimerização dos componentes da matriz extracelular e em seguida 

receberam meio de cultura DMEM/F12 suplementado em sua superfície. 



56 
 

Após cerca de 18 h, as culturas receberam na superfície da matriz gelificada 

contendo as células, um banho de matrigel (1:4, v/v em meio de cultivo 

suplementado, BD) e permaneceram por adicionais 30 min em condições de cultivo. 

Após a gelificação do matrigel, foram adicionadas células endoteliais na 

concentração de 0,1 x 106 células/mL em DMEM/F12 suplementado. O sistema de 

cocultivo foi mantido em incubadora a 37º C, com 5 % de CO2 por adicionais 48 

horas para a caracterização morfológica do modelo.  

 

Figura 2 - Esquema representativo do sistema de cocultivo 3D com células 
endometriais estromais e endoteliais. 

 

4.9 Caracterização do cocultivo 3D por imunofluorescência 

 

Para caracterizar a natureza das células cultivada no sistema 3D, as placas 

foram lavadas em PBS, fixadas com 4% paraformaldeído em PBS por 24 horas e a 

matriz contendo as células delicadamente removidas das placas e embebidas em 

HistoGel (HistoGel™, ThermoScientific, Waltham, MA, EUA). Após a fixação, as 

amostras foram rotineiramente processadas para inclusão em Paraplast (Sigma). 

Cortes de 5 µm de espessura obtidos em micrótomo (Microm H200, Ramsey, MN, 

EUA) foram desparafinizados e hidratados. Parte do material foi corado pela 

Hematoxilina e Eosina para avaliação morfológica e parte foi utilizada para reações 

de imunofluorescência. Os procedimentos para as reações de imunofluorescência 

para caracterização das diferentes populações celulares seguiram os mesmos 

protocolos com os mesmos anticorpos (Tabela 1) descritos no item 4.6. Células 

reativas e o número total de núcleos DAPI positivos foram contadas em 6 campos 

microscópicos (x 40) distintos e randomicamente obtidos, de duas culturas 
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realizadas em diferentes ocasiões para cada um dos marcadores utilizados.   A 

relação reatividade/núcleo foi estimada em valores médios percentuais. 

 

4.10 Análise ultraestrutural das células cultivadas em sistema 3D 

 

A análise ultra-estrutural foi realizada no Microscópio Eletrônico de Transmissão 

JEOL, modelo JEM 100CXII ou JEM 1010 a 80kV. Para isso, as coculturas foram 

fixadas em 2% glutaraldeído em 0,1 M tampão cacodilato de sódio (Polysciences 

Inc., Warrington, PA, EUA) por 2 h e pós-fixadas em 1% tetróxido de ósmio 

(Polysciences Inc., Warrington, PA, EUA) por 1 h. Em seguida, o material foi 

desidratado em concentrações crescentes de etanol (70%, 95% e 100%), incubado 

em óxido de propileno (2 x 10 min, Polysciences Inc., Warrington, PA, EUA) e 

incubado em uma mistura de óxido de propileno e resina Spurr (1:1, v/v, 

Polysciences Inc., Warrington, PA, EUA) por 12 h. Após este período, o material foi 

incubado em resina Spurr pura por mais 12 h e incluído em moldes de silicone. 

Cortes semi-finos de 1 μm de espessura foram obtidos em um ultra micrótomo MT2 

(Sorvall, Edmonds, WA, EUA), corados pelo azul de toluidina (1% em borato de 

sódio a 1% em água destilada, Synth, São Paulo, SP, Brasil) e analisados sob 

microscopia de luz convencional. Cortes ultrafinos de aproximadamente 70 nm de 

espessura foram obtidos no mesmo ultra-micrótomo e contrastados com soluções de 

acetato de uranila (5% em água destilada, Polysciences Inc., Warrington, PA, EUA) 

e de citrato de chumbo (Polysciences Inc., Warrington, PA, EUA). 

 

4.11 Análise do perfil de citocinas  

Para a análise do efeito do soro de pacientes com endometriose sobre o 

endométrio reconstituído nas coculturas 3D, após 24 h da introdução das células 

endoteliais, o meio de cultura foi substituído pelo soro de pacientes saudáveis ou 

com endometriose, permanecendo em condições de cultivo por mais 24 e 48 h. 

Nestes ensaios, as coculturas foram divididas em grupos (o número de 

experimentos variou de 3 a 8 em cada grupo e todos foram realizados em triplicata), 
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que receberam: (SS) soro de pacientes saudáveis (n=4); (SE) soro de pacientes com 

endometriose que não estavam sob tratamento hormonal (n=4); (SE-H) soro de 

pacientes com endometriose que estavam sob tratamento hormonal no momento da 

coleta do sangue (n=4). Ressaltando que do total de pacientes coletadas (n=15), 

apenas quatro pacientes (n=4) de cada grupo foram selecionadas para este ensaio.  

Após 24 e 48 h de cultivo com os soros experimentais, o sobrenadante foi removido 

e as coculturas preparadas para as medidas de citocinas, como a seguir descrito. As 

amostras foram inicialmente lavadas com PBS e receberam 50 µL do tampão de lise 

RIPA (Radio-Immunoprecipitation Assay, Sigma, St Louis, MO, EUA; solução 

composta por 50 mM de Tris-HCl, 150 mM de NaCl, 1% de NP-40, 0,25 de 

deoxicolato de sódio, 0,1% de SDS, 1 mM de Na3VO4, 1mM de NaF acrescido de 

uma mistura de inibidores de proteases, Sigma, St Louis, MO, EUA) para a obtenção 

de um homogenato. Estes foram centrifugados a 2000 rpm, por 10 min e mantidos a 

-80° C até serem utilizados.  

Para as medidas do perfil de citocinas nos homogenatos utilizou-se o método 

Cytometric Bead Array (CBA) com kit para dosagem de IL-2, IL4, IL5, IL6, IL8, IL10, 

IL-12p70, TNF-α, IFN-γ (BD - Biosciences, Franklin Lakes, NJ, EUA), conforme as 

instruções do fabricante. 

Brevemente, as amostras e padrões de citocinas fornecidos pelo kit foram 

incubadas com microesferas de captura recobertas com anticorpos específicos para 

cada uma das citocinas acima mencionadas e o anticorpo de detecção marcado com 

ficoeritrina (PE). Após esta etapa (2 h, a temperatura ambiente), 1 mL da solução de 

lavagem foi acrescentado ao sistema, que foi centrifugado por 10 minutos, a 1100 

rpm. O sobrenadante foi desprezado e as amostras ressuspendidas em 300 µL da 

solução de lavagem para as aquisições em citômetro de fluxo (LSR Fortessa X 20, 

BD). Os resultados foram gerados em formato gráfico e tabular utilizando o CBA 

Analysis Software (BD - Franklin Lakes, NJ, EUA), calculados através de uma curva 

padrão e expressos em pg/mL.  
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4.12 Análise Estatística 

 

Os valores obtidos da mensuração de citocinas nas amostras de pacientes 

saudáveis (n=4), pacientes com endometriose sem uso de hormônio (n=4) e 

pacientes com endometriose tratamento hormonal (n=4) foram expressos como 

média ± erro padrão da média. Para a comparação entre as amostras foi empregado 

o teste Kruskal-Wallis e teste de comparação múltipla de Dunn (* p<0.01, **p<0,001, 

***p<0,0001). 
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5 RESULTADOS 
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5.1 Caracterização das pacientes doadoras de sangue 

 

As pacientes doadoras da Clínica Huntington Medicina Reprodutiva São Paulo 

estavam em tratamento hormonal para o ciclo da fertilização in vitro. A fim de manter 

um padrão amostral, todas as coletas da Clínica foram realizadas entre o 12º-14º dia 

do ciclo; ou seja, no ínicio da fase secretora, no dia em que é realizada a punção 

oocitária, seguindo os protocolos da Clínica. Pacientes doadoras do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo faziam uso 

contínuo de anticoncepcionais, como forma de tratamento, principalmente dos 

sintomas da endometriose; (Tabela 3).   

Desta forma, as pacientes do grupo de estudo foram separadas nos seguintes 

subgrupos:  

a) Pacientes com endometriose que faziam uso de anticoncepcionais (n=10), 

a base de combinados de estrogênio e progestagênios de baixas doses e;  

b)  pacientes com endometriose que não faziam uso de anticoncepcionais e 

estavam em tratamento para realização da fertilização in vitro (n=5).  

 

Tabela 2 - Dados demográficos e clínicos do Grupo Controle e do Grupo 
Endometriose 

 SS(n=15) SE (n=5) SE-H (n=10) 

Idade (anos) 24,2 ± 3,41 34,6 ± 3,0 33,8 ± 4,4 

Peso (kg) 60,1 ± 3,70 63,2 ± 8,6 59,25 ± 3,5 

Altura (m) 1,62 ± 0,03 1,64±0,02 1,62 ± 0,01 

IMC (kg/m2) 22,7 ± 1,38 22,6 ± 1,4 23,8 ± 3,5 

Fator Infertilidade Masculino Endometriose Endometriose 

Fase do Ciclo Secretora inicial Secretora inicial Anovulação 

SS- pacientes saudáveis (grupo controle), SE- pacientes com endometriose sem tratamento, 
SE-H- pacientes com endometriose e tratamento hormonal. 
IMC-Índice de massa corporal. 
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Tabela 3 – Dados demográficos e clínicos dos Grupos de Endometriose 

FSHr- hormônio folículo estimulante recombinante; 
hMG- gonadotrofina menopáusica humana 
 

 

Levando em consideração os dados clínicos e as principais queixas referidas por 

pacientes com endometriose do Ambulatório de Ginecologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, observa-se que a dor 

pélvica crônica esteve presente em 52%, dismenorreia em 94,1% dos casos, e 

infertilidade é presente em 76,5% das pacientes diagnosticadas com endometriose. 

Foi relatado também que 82,3% das pacientes apresentaram sintomas intestinais 

cíclicos, dentre os quais diarreia (46%) e tenesmo (35,3%). Com relação ao 

acometimento do trato urinário, 58,9% das pacientes apresentaram sintomas 

urinários como disúria (35,3%), polaciúria (11,8%) e hematúria (11,8%) (Apêndice 

3).  

 

5.2 Caracterização das células isoladas em coluna imunomagnética 

 

As células estromais e endoteliais obtidas a partir de biópsia uterina de mulheres 

saudáveis, isoladas por seleção positiva em coluna imunomagnética e cultivadas por 

até 72 h foram caracterizadas morfologicamente com auxílio de reações de 

imunofluorescência e por citometria de fluxo.  

 Endometriose 

sem hormônio (n=5) 

Endometriose com 

hormônio (n=10) 

Medicamento ou 

Estímulo 
FSHr + hMG 

Estrogenio (etinilestradiol) 

+ Progestagenio (gestodeno) 

Ciclo Fase Secretora Inicial Ciclo anovolutatório 

Laparoscopia Sim Não 

Gestação 0 0,5 ± 0,8 

Partos 0 0,4 ± 0,6 

Abortos 0 0,1 ± 0,3 

Fertilidade 0 30% 



63 
 

 

5.3 Caracterização morfológica 

 

 As células denominadas aqui como estromais (que não foram selecionadas pelo 

anticorpo anti-CD105) mostraram-se fusiformes, em geral mononucleadas, com 

núcleos de cromatina frouxa e nucléolos evidentes. Nas culturas semiconfluentes, 

estas células mantinham contato entre si, por meio de seus prolongamentos. Cerca 

de 87% destas células mostraram-se reativas a vimentina (Figura 3A). Poucas 

destas células foram reativas a citoqueratina (Figura 3B) – filamento intermediário 

típico de células epiteliais de origem endodérmica ou ectodérmica – e ao fator von 

Willebrand (Figura 3C) – peculiar às células endoteliais – indicando que o processo 

de isolamento foi bastante eficaz. As culturas apresentavam células pouco reativas a 

IGFBP1 - importante produto de secreção do endométrio decidualizado (Figura 3D). 

As células selecionadas pelo anticorpo anti CD-105, denominadas de endoteliais 

após plaqueadas, mostraram-se alongadas, com poucas, mas longas projeções que 

faziam contato com as projeções de células vizinhas. Muitas destas células 

mostravam formato “cobblestone” (Figuras 4A, 4C). Cerca de 42% dessas células 

foi reativa à vimentina (Figura 4A, 4C) e 58% ao fator de von Willebrand (Figura 

4B). Reatividade à citoqueratina (Figura 4F) e ao fator IGFBP1 (Figura 4G) foi fraca 

e ocasional. Controles da reação de imunofluorescência em que, respectivamente, 

os anticorpos primários anti-vimentina e anti-fator von Willebrand foram omitidos das 

reações não apresentaram qualquer reatividade (Figuras 4D-E).  
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Figura 3 - Caracterização das células estromais isoladas de biópsias endometriais 
e cultivadas por 48 horas. A grande maioria das células mostrou 
reatividade para os filamentos intermediários de vimentina (VIM, A), 
enquanto que a reatividade a citoqueratina (CK, B) e ao fator von 
Willebrand (vW, C) só foi observada ocasionalmente entre as células 
isoladas. As figuras E-G mostram imagens representativas de culturas 
com diferentes densidades de células IGFBP1 positivas (proteína de 
ligação do fator de crescimento semelhante a insulina) – biomarcador de 
células deciduais. Reações controle em que o anticorpo primário anti-
vimentina foi omitido da reação não apresentaram qualquer reatividade 
(D). Células imunoreativas estão coradas em verde (FITC) e núcleos em 
azul pelo DAPI. Em todas as figuras, as imagens coradas pelo DAPI e 
pelos anticorpos foram sobrepostas.  
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Figura 4 - Caracterização das células endoteliais isoladas de biópsias endometriais 
e cultivadas por 48 horas. : As células cultivadas mostraram-se alongadas e 
com formato em “cobblestone”. Parte dessas células foi reativa à vimentina (A, 
VIM) e ao fator de von Willebrand (B-C, vW). D-E: Reações controle em que o 
anticorpo primário anti-vimentina e anti-fator von Willebrand foram omitidos da 
reação não apresentaram qualquer reatividade. F-G: Poucas células foram 
reativas à citoqueratina (F, CK) e ao fator IGFBP1 (G). Células imunorreativas 
estão coradas em verde (FITC) e núcleos em azul pelo DAPI. Em todas as 
figuras, as imagens coradas pelo DAPI e pelos anticorpos foram sobrepostas.  

 

  



66 
 

 

 

5.4 Caracterização por citometria de fluxo 

 

As células estromais e endoteliais cultivadas separadamente foram removidas do 

sistema após 48 horas e incubadas com anticorpos primários para o reconhecimento 

de células estromais (vimentina- FITC), de células endoteliais (fator de von 

Willebrand- APC), células epiteliais (citoqueratina- FITC) e células deciduais 

(IGFBP1- APC). As células foram ainda coradas com o corante Fixable Viability Stain 

510 (V510) para avaliação da viabilidade.  

Para avaliar as amostras, foi utilizada a seguinte estratégia de análise: 

inicialmente as células foram selecionadas a partir dos valores de FSC-A e FSC-H; 

(área v altura), com o intuito de excluir os doublets (agregados celulares) e possíveis 

debris presentes nas amostras (primeiro gate; Figura 5A). A partir desta análise, foi 

feito um segundo gate no qual foram selecionadas as células de interesse a partir do 

tamanho e granulosidade (FSC-A v SSC-A, respectivamente; Figura 5B). O gate 

final foi então obtido, a partir do marcador de viabilidade (V510), foram selecionadas 

as células viáveis; ou seja, aquelas marcadas negativamente para V510. Células 

estromais apresentaram uma viabilidade de 82,8% (Figura 5C). 

Avaliando a eficiência do isolamento celular, utilizando citometria de fluxo, 

observou que 21,5% das células estromais expressavam  citoqueratina (Figura 6A), 

4,16% IGFBP-1 (Figura 6B), 93,4% vimentina (Figura 7A) e 4,16% o fator von 

Willebrand (Figura 7B).  

As células endoteliais apresentaram uma viabilidade de 90,5% (Figura 8A). 

Avaliando a eficiência do isolamento destas células, observou-se 25,9% de células 

expressando citoqueratina (Figura 8B), 3,37% IGFBP-1(Figura 8C), 75,6% 

vimentina (Figura 9A) e 98,34% o fator von Willebrand (Figura 9B).   
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Figura 5 - Caracterização das células estromais e endoteliais por citometria de fluxo. 
Exclusão de doublets e debris (agregados celulares). C: Avaliação da 
viabilidade celular por marcador V510, onde as células estromais 
apresentam uma viabilidade de 82,8%.   

 

 

 

Figura 6 - Caracterização das células estromais e endoteliais por citometria de fluxo. 
Expressão de citoqueratina nas células estromais (CK, 21,5%); B: 
Expressão de IGFBP-1 nas células estromais (IGFBP-1, 4,16%).   
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Figura 7 - Caracterização das células estromais e endoteliais por citometria de fluxo. 
A: Expressão de vimentina nas células estromais (VIM, 93,4%); B: 
Expressão de von Willebrand nas células estromais (VW, 4,16%). 

 

 

 

 

Figura 8 - Caracterização das células endoteliais por citometria de fluxo. A: 
Avaliação da viabilidade celular por marcador V510, onde as células 
endoteliais apresentam uma viabilidade de 90,5%. B: Expressão de 
citoqueratina nas células endoteliais (CK, 21,9%); C: Expressão de 
IGFBP-1 nas células estromais (IGFBP-1, 3,37%).  
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 Figura 9 - Caracterização das células estromais e endoteliais por citometria de 
fluxo. A: Expressão de vimentina nas células endoteliais (VIM, 75,6%); 
B: Expressão de von Willebrand nas células endoteliais (VW, 98,3%). 

 

 

5.5 Caracterização do sistema de cocultivo 3D  

A análise morfológica das culturas 3D mostrou a presença de células distribuídas 

por abundante matriz extracelular. Estas células não exibiam organização direcional 

e apresentavam morfologia compatível com fibrócitos e fibroblastos. O sistema 

também mostrou um revestimento de células achatadas na superfície de contato do 

sistema com o meio de cultura (Figura 10A). 

Na análise ultra estrutural, as células estromais mostraram íntimo contato com as 

fibrilas colágenas depositadas na matriz extracelular (Figura 10B). Estas células 

mostraram características de células viáveis com núcleos de cromatina frouxa, 

nucléolos evidentes e organelas bem definidas. Eventualmente figuras de mitose 

foram observadas (Figura 10C).  
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Figura 10 - Morfologia das coculturas de células estromais e endoteliais em sistema 

3D. Na microscopia de luz (400), o tecido reconstituído corado pela HE 

observar a distribuição das células estromais cultivadas em meio a 

matriz extracelular (*). B-C: Ultra estruturalmente, notar a estreita 

proximidade entre as células estromais e os componentes fibrilares de 

colágeno (*) da matriz extracelular (B, 1500). Na eletromicrografia C 

(3000), notar uma célula do estroma em divisão (m). B-C, Microscopia 

eletrônica de transmissão.  

 

 

Em geral as células mostraram-se regularmente dispersas no sistema 3D (Figura 

10A), mas também se observou áreas em que houve maior concentração de células 

e áreas pouco povoadas (Figuras 11A-B). Células estromais também mantinham 

contato com as células que revestiam esse sistema (Figuras 10A, 11A, 11D). As 

diferenças de coloração da matriz extracelular ao redor das células cultivadas 

sugere que se trata de matriz recém sintetizada (Figura 11C). Nas reações de 

imunofluorescência, as células estromais inseridas no sistema 3D mostraram-se 

reativas para vimentina (Figura 11D).  
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Figura 11 - Morfologia das coculturas de células estromais e endoteliais em sistema 
3D. Na microscopia de luz, o tecido reconstituído corado pela HE mostra 
grupos de células estromais (st) em meio a matriz extracelular. Notar em 
C, a intensa coloração na matriz extracelular ao redor das células 
estromais sugerindo a presença de uma matriz recém sintetizada. D: A 
reação de imunofluorescência mostra a reatividade das células 
estromais para a vimentina, marcador de células de origem 
mesenquimal. Células imunoreativas estão coradas em verde e os 
núcleos em azul pelo DAPI.  Na figura, as imagens coradas pelo DAPI e 
pelo anticorpo foram sobrepostas. 

 

 

As células que revestiam o sistema 3D e faziam contato direto com o meio de 

cultura eram fusiformes, exibiam longos prolongamentos e apresentaram-se 

dispostas em uma monocamada, mantendo contato entre si (Figura 12A) e 

eventualmente com as células estromais através de prolongamentos. Estas células 

foram reativas ao anticorpo von Willebrand, confirmando sua natureza endotelial 

(Figuras 12B-E).   
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Figura 12. Morfologia das coculturas células endoteliais em sistema 3D. A: Na 
microscopia de luz, as células superficiais coradas pela HE mostram-se 
alongadas e com prolongamentos que estão muito próximos uns dos 
outros. B-E: Reações de imunofluorescência, mostram a reatividade 
destas células (B) ao fator de von Willebrand, um marcador 
característico das células endoteliais. Células imunoreativas estão 
coradas em verde, núcleos em azul pelo DAPI.  Na figura C, as imagens 
coradas pelo DAPI e pelo anticorpo foram sobrepostas. 
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5.6 Análise do perfil de citocinas - CBA 

 

Para avaliar uma possível resposta do endométrio reconstituído, as culturas foram 

tratadas com o soro de pacientes saudáveis (SS) e com endometriose tratadas ou 

não com terapia hormonal (SE, SE-H, respectivamente), em contato direto com as 

células endoteliais. Após 24 e 48 horas o soro foi removido e as células 

homogeneizadas para medidas de seu perfil de citocinas. Para essa estimativa, 

entretanto, fez-se necessário conhecer o perfil de citocinas que estava sendo 

utilizado como fator de desafio ao endométrio reconstituído. Os resultados obtidos 

da análise do soro destas pacientes para as citocinas IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, 

IL12, IFN-γ, TNF-α e da quimiocina IL-8 encontra-se sumarizado na Figura 13. 

Caracteristicamente, o grupo SE apresentou elevados níveis séricos de IL-2 e IL-

10 quando comparado aos grupos SS e SE-H (Figuras 13A-B). O grupo SE-H 

exibiu um nível sérico elevado para a quimiocina IL-6 e IL-8 comparado ao grupo SS 

(Figuras 13C-D). Não se detectou alterações significativas nos níveis séricos das 

demais citocinas (p>0.05; Figura 13).  

Após 24 e 48 horas de incubação com estes soros, as coculturas foram avaliadas 

quanto ao perfil destas mesmas citocinas. 

 A análise da produção destas citocinas, após 24 horas de incubação, mostrou 

(Figura 14, 15, 16) que o soro das pacientes do grupo SE elevou os níveis das 

citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α pelo endométrio reconstituído em comparação ao 

observado com o grupo que recebeu o soro de pacientes saudáveis (SS) (Figuras 

14A, D e Figura 15A). Também se observou um aumento na produção da citocina 

IL-6 e da quimiocina IL-8 pelas células do cocultivo quando estimuladas com soro de 

pacientes do grupo SE-H, em comparação com o grupo SS (Figuras 15A-B). 

Neste período, não se observou variações significativas na produção das 

citocinas IL-2, IFN-γ, IL-4, IL-5 e IL-12 com a incubação do soro dos diferentes 

grupos de estudo (p>0,05, Figuras 14B-C, 16A-C).  

O perfil de citocinas encontrado no homogenato do cocultivo após 48 horas 

também está representado nas Figuras 14, 15, 16. Quando estimulado com soro de 

pacientes do grupo SE, o homogenato apresentou níveis elevados para IL-10 
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(Figura 14A), IL-2 (Figura 14B), IFN-γ (Figura 14C) e TNF-α (Figura 14D), em 

comparação com a incubação com o soro das pacientes do grupo SS. O soro de 

pacientes do grupo SE-H induziu a produção de IL-4 (Figura 16A) e IL-12 (Figura 

16C) pelas células co-cultivadas em relação a incubação com o soro dos grupos SS.  

Não se detectou diferença significativa na produção de IL-5 nos diferentes grupos 

(p>0,05; Figuras 16B).  
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Figura 13 - Perfil sérico de citocinas (IL-2, IL-10, IL-6, IL-8, IFN-γ, TNF-α, IL-5, IL-12, 

IL-4) das pacientes saudáveis (SS), com endometriose (SE) e com 

endometriose que fazem uso de anticoncepcional (SE-H). Valores 

expressos como média ± erro padrão da média. Comparação entre as 

amostras pelo teste Kruskal-Wallis e teste de comparação múltipla de 

Dunn (* p<0.01, **p<0,001, ***p<0,0001).  
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Figura 14 - Perfil de citocinas (IL-10, IL-2, IFN-γ, TNF-α) no homogenato das 
coculturas de células estromais e endoteliais uterinas após 24 e 48 
horas de incubação com soro de pacientes saudáveis (SS), com 
Endometriose (SE) e com endometriose que fazem uso de 
anticoncepcional (SE-H). Valores expressos como média ± erro padrão 
da média. Comparação entre as amostras pelo teste Kruskal-Wallis e 
teste de comparação múltipla de Dunn (* p<0.01, **p<0,001, 
***p<0,0001). 
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Figura 15 - Perfil de citocinas (IL-6, IL-8) no homogenato das coculturas de células 

estromais e endoteliais uterinas após 24 e 48 horas de incubação com 

soro de pacientes saudáveis (SS), com endometriose (SE) e com 

endometriose que fazem uso de anticoncepcional (SE-H). Valores 

expressos como média ± erro padrão da média. Comparação entre as 

amostras pelo teste Kruskal-Wallis e teste de comparação múltipla de 

Dunn (**p<0,001, ***p<0,0001). 
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Figura 16 - Perfil de citocinas (IL-4, IL-5, IL-12) no homogenato das coculturas de 
células estromais e endoteliais uterinas após 24 e 48 horas de 
incubação com soro de pacientes saudáveis (SS), com endometriose 
(SE) e com endometriose que fazem uso de anticoncepcional (SE-H). 
Valores expressos como média ± erro padrão da média. Comparação 
entre as amostras pelo teste Kruskal-Wallis e teste de comparação 
múltipla de Dunn (* p<0.01, **p<0,001). 
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Este estudo teve como objetivo avaliar a resposta das células endometriais ao 

soro de mulheres com endometriose em um sistema de cocultivo tridimensional que 

privilegia possíveis interações entre células do estroma e células endoteliais e 

células - matriz extracelular. Interações diretas ou via sinalizadores moleculares 

desempenham um papel crucial na função dos organismos multicelulares. A 

possibilidade de comunicação celular dentro de um tecido permite a elaboração de 

respostas integradoras desencadeadas por mudanças em seu microambiente, 

transmitida ao organismo como um todo para que este possa se adaptar e 

sobreviver sob diversas e adversas circunstâncias. 

Respostas advindas de interações celulares são particularmente importantes 

quando se pretende estudar componentes da rede de moléculas de regulação 

imunológica como as citocinas e quimiocinas, cujo balanço final resulta de ações 

parácrinas, autócrinas e justácrinas. Desta forma, neste estudo, partiu-se do 

pressuposto que as interações entre células endometriais e entre estas células e sua 

matriz circundante poderia ser uma ferramenta adequada para entender as 

respostas uterinas frente às alterações séricas encontradas na endometriose. 

O delineamento experimental levou em consideração que pacientes com 

endometriose apresentam pontos de lesão em sítios distantes do estroma 

endometrial, mas que por meio do sistema vascular, as citocinas liberadas pela 

lesão podem chegar ao endométrio. Neste contexto, conhecer a resposta 

endometrial a esse conteúdo, nos pareceu uma forma de contribuir com o 

conhecimento desta patologia e suas consequências na infertilidade comum em 

pacientes com endometriose. Assim, a preparação das culturas 3D foi idealizada de 

forma a criar uma superfície endotelial em contato com o soro de pacientes com 

endometriose (à semelhança do que ocorre in vivo com o sangue das pacientes 

correndo por capilares endometriais) sobre um estroma estruturado com matriz 

extracelular e células oriundas de endométrios saudáveis.  

Durante o período de estudo o sistema se mostrou viável e ativo, mesmo com a 

utilização de células exclusivamente de cultura primária do endométrio. Outros 

estudos prévios já haviam mostrado sistemas 3D viáveis com células endometriais 

utilizando linhagens celulares ou ainda misturando linhagens com células primárias 

(BARMAT et al., 1999; EVRON, GOLDMAN; SHALEV, 2011; MATSUZAKI; DARCHA, 
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2015; OHTAKE et al., 1999; WANG et al., 2012). As células cultivadas mantiveram 

suas características morfológicas tanto em sistemas tradicionais de cultivo, como no 

sistema de cocultivo tridimensional.  No sistema 3D as células endoteliais formaram 

uma camada celular sobre o estroma estruturado, onde as células estavam 

embebidas pela matriz extracelular. A imunolocalização de marcadores celulares 

específicos como a vimentina, IGFBP1 e fator de von Willebrand permitiu confirmar a 

presença preponderante de fibroblastos, poucas células deciduais e células 

endoteliais (respectivamente) embebidas na matriz extracelular e a presença de 

endotélio sobre essa camada. A análise morfológica do endométrio reconstituído 

mostrou uma organização e constituição semelhante à encontrada in vivo, embora 

ausente de células de caráter imunológico, o que neste estudo proporcionou uma 

vantagem para a análise de respostas exclusivamente endometriais. 

Embora o uso do modelo de cultivo 3D com células endometriais já havia sido 

descrito na literatura para a análise do comportamento dessas células na 

endometriose (MATSUZAKI e DARCHA, 2015; OHTAKE et al., 1999), até onde se 

pode conhecer, nenhum desses estudos havia abordado a influência do soro de 

mulheres com endometriose na produção de citocinas. 

Neste arranjo que mimetiza as relações estroma-capilar, as células endoteliais 

foram diretamente expostas ao soro de mulheres saudáveis ou com endometriose. A 

endometriose é uma doença com diferentes repercussões reprodutivas e funcionais, 

definida como a presença de tecido endometrial fora do útero, caracterizada por um 

estado de inflamação crônica sistêmica e no local da doença (KENNEDY et al., 

2005). A literatura reporta o predomínio de citocinas inflamatórias no líquido 

peritoneal e no soro dessas mulheres (LEE et al., 2016; MALUTAN et al., 2015). 

Entretanto, o diálogo entre as citocinas presentes e o perfil clínico-patológico 

(estádios de I a V) dessas pacientes ainda não está completamente elucidado.   

Em uma primeira etapa avaliou-se o perfil sérico das citocinas IL-2, IL-4, IL-5, IL-

6, IL-8, IL-10, IL-12, IFN- e TNF-α no soro de mulheres saudáveis (SS) e com 

endometriose tratadas (SE-H) ou não com terapia hormonal (SE). O tratamento 

hormonal (SE-H) consistiu de administração diária e contínua de hormônios 

sintéticos (anticoncepcionais), predominantemente a base de progesterona. 
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A avaliação do perfil de citocinas no soro de mulheres com endometriose de 

ambos os grupos mostrou um claro desequilíbrio em algumas das citocinas 

analisadas em relação ao soro das mulheres saudáveis. O soro das pacientes com 

endometriose sem tratamento hormonal mostrou níveis aumentados de IL-2 e IL-10, 

citocinas classicamente envolvidas com a regulação da resposta imune (ALI et al., 

2009; CHAVEZ et al., 2009; HUMRICH; RIEMEKASTEN, 2016; OLIVEIRA et al., 

2011; ZHANG; NA, 2007). Níveis elevados dessas citocinas no soro e no liquido 

peritoneal também foram observados em outros estudos com mulheres com 

endometriose, em fase pós-cirúrgica, com histórico de endometrioma de ovário em 

estádios III e IV (PODGAEC et al., 2010), o que corrobora nossas mensurações. 

As mulheres com endometriose sob tratamento hormonal apresentaram elevados 

índices das citocinas IL-6 e IL-8, que estão predominantemente relacionadas ao 

perfil pró-inflamatório. Diferentemente das pacientes com endometriose sem 

tratamento, essas pacientes apresentam ciclos anovulatórios. Segundo Muñoz et al. 

(2007), a produção de progesterona parece desempenhar um papel regulador, 

propiciando um ambiente anti-inflamatório.  No entanto, esse hormônio encontra-se 

em baixas concentrações nos ciclos anovulatórios induzido por progestógenos, o 

que poderia estar potencializando o perfil pró-inflamatório encontrado nestas 

pacientes, conforme descrito em muitos estudos (BULUN et al., 2009, 2010; 

KRÁLÍCKOVÁ; VETVICKA, 2015; LALITKUMAR et al., 2007). Além disso, o uso de 

contraceptivos orais também parece exercer um efeito direto pró-inflamatório, o que 

poderia explicar o perfil de citocinas encontrado e suas diferenças em relação às 

mulheres não tratadas. 

Estudos prévios que também observaram níveis aumentados de IL-6 e IL-8 em 

mulheres com endometriose, sugeriram que a dosagem dessas citocinas poderia ser 

utilizada como biomarcador para seu diagnóstico (JEE et al., 2008; OTHMAN et al., 

2008; PELLICER et al., 1998). Contudo, dados acumulados na literatura mostraram-

se inconsistentes e muitas vezes contraditórios, o que possivelmente advém da 

heterogeneidade no comportamento dessa doença e de suas causas. Assim como 

essas citocinas, muitos biomarcadores foram já elencados, mas não puderam ser 

validados em todas as circunstâncias, graus e tipos de endometriose (LUISI et al., 

2015; NISENBLAT et al., 2016). 
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Em suma, o perfil sérico de citocinas dentro do repertório analisado neste estudo 

mostrou uma tendência para a produção de citocinas de caráter inflamatório, o que 

corrobora observações publicadas anteriormente (MILLER et al., 2016; NING et al., 

2015; PODGAEC et al., 2010) 

Em uma segunda etapa de experimentos, este estudo desafiou o endométrio 

reconstituído (coculturas de células estromais e endoteliais em sistema 3D) com o 

soro de mulheres com ou sem endometriose, por 24 e 48 h. Foi então analisado 

apenas o homogenato dessas coculturas, o que significa que tendo sido o 

sobrenadante removido e o sistema exaustivamente lavado, a preparação dos 

homogenatos privilegiava apenas o compartimento celular e de matriz extracelular 

circundante. 

Assim como no soro das pacientes com endometriose (subgrupo SE), o 

homogenato das culturas tratadas com este soro também apresentou níveis 

elevados de IL-2 e IL-10, e também de IL-6, IFN- e TNF- após 24 h de tratamento 

e de IL-2, IL10, IFN-γ e TNF-α após 48 h de tratamento. Estes resultados mostram a 

indução de uma resposta principalmente pró-inflamatória por parte das células 

endometriais na presença desse soro. Também na presença de soro de mulheres 

com endometriose, porém tratadas com terapia hormonal, se observou modulação 

de citocinas, principalmente IL-4, IL-6, IL-8 e IL-12, por parte do endométrio 

reconstituído. 

A prevalência na produção de citocinas pelo endométrio reconstituído de citocinas 

já presentes no soro das mulheres com endometriose (valores de IL-2: cerca de 4 a 

9 vezes, IL-10: 5 vezes, IL-6: 15 vezes e IL-8: 4 vezes maiores no cultivo do que os 

encontrados no soro das pacientes com endometriose) pode ter resultado da 

habilidade de autoindução desta citocinas. No entanto, deve ser também 

considerada a possibilidade de que o papel relevante dessas citocinas constitua uma 

assinatura desta patologia, pelo menos no âmbito endometrial, independentemente 

das demais citocinas, também alteradas. Além disso, deve ser considerada a 

possibilidade de que outros fatores presentes no soro das pacientes com 

endometriose podem induzir a produção destas citocinas, evidenciando uma 

assinatura desta patologia, pelo menos no âmbito endometrial. 
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 Estes resultados demonstram a habilidade das células uterinas em responder a 

situações de injúria sinalizadas por mediadores séricos, produzindo potentes 

agentes inflamatórios como as citocinas aqui mensuradas.  Além disso, colocam 

estas células em posição estrategicamente importante contribuindo com a rede de 

citocinas que atuam sobre a rede celular imunológica sistêmica e local. 

 

6.1 Citocinas diferencialmente produzidas pelas células endometriais e suas 

possíveis relações na endometriose 

 

Mesmo atentos para a possibilidade de que outros fatores presentes no soro de 

pacientes com endometriose poderiam estar participando das respostas observadas 

em nosso sistema in vitro, nos reservamos a possibilidade de considerar apenas a 

interferência das citocinas diferencialmente presentes no soro das pacientes com 

endometriose sem tratamento hormonal  ̶  IL-2 e IL-10  ̶  e com tratamento 

hormonal  ̶ IL-6 e IL-8  ̶ para interpretar e discutir os resultados alterados no 

endométrio reconstituído. 

Em relação ao soro de mulheres saudáveis, o soro das mulheres com 

endometriose sem tratamento hormonal apresentou um aumento nos níveis de IL-2 

e IL-10. A presença de IL-2 já havia sido ressaltada por Podgaec et al. (2010) como 

relacionada à patogênese da infertilidade, ao encontrarem concentrações elevadas 

de IL-2 no líquido peritoneal e no soro de pacientes com diferentes causas de 

infertilidade, nas quais 63,6 % dos casos estava associada a endometriose 

profunda. 

A IL-2 é uma citocina multifatorial, atuando tanto na promoção e controle de 

células T como nas suas funções, principalmente, no que diz respeito à 

sobrevivência e funcionamento de células T reguladoras (Treg). Essa sinalização é 

mediada pelo complexo receptor para IL2: CD25/CD122/CD132 (BOYMAN; 

SPRENT, 2012; CORRIGALL et al., 2001; CHEN et al., 2016). A expressão desse 

complexo receptor também foi mostrada em células do estroma e em células 

endoteliais do endométrio humano (OZAWA  et al., 2003; PLAISANCE et al., 1992).  

A ligação IL-2/receptor ativa a via JAK/STAT que por sua vez estimula a produção de 

IFN-, assinatura de resposta imune do tipo Th1, um perfil pro-inflamatório também 
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encontrado em pacientes com endometriose (BOYMAN; SPRENT, 2012). Neste 

contexto, a exacerbação dos níveis de IL-2 nos homogenatos que receberam o soro 

de mulheres com endometriose, sugerem que a atuação de IL-2 sobre as células 

endometriais co-cultivadas, possa ter sido mediada por esses receptores 

específicos, repercutindo na produção de IL-2 e na potencialização de seu efeito 

com a produção de outras citocinas inflamatórias, tais como IL-6 (BOYMAN; 

SPRENT, 2012) TNF- e IFN- (BOYMAN; SPRENT, 2012). Estudos anteriores 

demonstraram que elevados níveis de citocinas de cunho pró-inflamatório como IFN-

γ (HO et al., 1996) e TNF-α (HALME, 1989) estão intimamente relacionadas a baixa 

qualidade oocitária e baixa qualidade de embriões, além de contribuir para perda 

gestacional precoce (KALVAKOLANU, 2000;  NAKANISHI et al. 2001; WUNDER et 

al. 2006). 

A IL-10, também aumentada nos homogenatos tratados com soro de mulheres 

com endometriose, é por outro lado uma citocina classicamente reguladora. Ela é 

produzida principalmente por Tregs e eventualmente também por todos os subtipos 

de células T (Th1, Th2, Th9, e Th17), agindo na inibição da síntese de citocinas 

inflamatórias (em macrófagos e células T) e induzindo o desvio da resposta imune 

para um circuito Th2 (OUYANG et al., 2012).  A expressão de IL-10 também foi 

observada em outros tipos celulares não imunes como no endotélio. Essa citocina 

atua nas células alvo por meio dos receptores IL-10R1 e IL-10R2 (CD122 e CD132, 

também presentes nas células endoteliais), ativando a via JAK-STAT (GLEISSNER 

et al., 2007; MOORE et al., 2001). 

Os níveis aumentados de IL-6, IFN-γ e TNF-α observados em nosso modelo, 

poderiam estar relacionados com o aumento de IL-2, como mencionado 

anteriormente. Em relação a IL-10, sabe-se que classicamente ela atua no bloqueio 

da produção destas citocinas – IL-6, IFN-γ e TNF-α –, o que não aconteceu em 

nosso modelo. Neste caso, a ação de IL-2 na indução destas citocinas estaria 

sobressaindo à ação de IL-10. A prevalência da ação de IL-2 foi aparentemente 

corroborada pelos níveis aumentados de TNF-α e IFN-γ em nossos homogenatos, 

uma ação peculiar da IL-2 e não de IL-10, modulando a produção de citocinas pró-

inflamatórias e determinando essa assinatura no perfil analisado do endométrio 

reconstituído (MALUTAN et al., 2015). 
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Já o aumento de IL-10 no homogenato endometrial poderia estar relacionado à 

potencial presença de receptores para IL-10 em células endoteliais, o que seria uma 

resposta autócrina na produção desta citocina. 

Embora não tenhamos observado uma síntese de citocinas especificas da 

estimulação por IL-10 em nosso modelo, como a observada na estimulação de 

células imunes (SARAIVA; O’GARRA, 2010), esta expressão aumentada pode ter 

uma conotação funcional na endometriose e não pode ser desprezada. Sua ação 

imunossupressora pode inibir a resposta imune que os implantes endometriais, na 

medida em que suprimi a ativação de macrófagos, contribuindo para o agravamento 

desta doença (CAPOBIANCO; ROVERE-QUERINI, 2013). 

Fluckigr et al. (1993) descreveram o efeito sinérgico de IL-2 e IL-10 sobre células 

B, no que se referiu à produção de anticorpos e citocinas envolvidas com a 

imunidade adaptativa, ou seja, atuação conjunta para fomentar uma resposta imune. 

Em nosso modelo não tivemos a participação de células imunes no sistema testado, 

mas é interessante supor que in vivo a produção endometrial possa estar 

interferindo nas respostas locais e sistêmicas dessas populações de células de 

atividade imunológica. 

Em suma, as citocinas IL-2, IL-6, IL-10, IFN- e TNF-α produzidas pelo endométrio 

reconstituído em resposta ao soro de pacientes com endometriose mostram a 

produção de vias fundamentalmente inflamatórias que certamente podem concorrer 

com o agravamento da doença. 

Nas pacientes com endometriose, mas tratadas com hormônios, o perfil de 

citocinas encontradas diferiu daqueles encontrados em pacientes não tratadas. 

Estas pacientes apresentaram níveis séricos elevados de IL-6 e IL-8, que 

acreditamos tenham sido responsáveis pelo perfil diferencial das citocinas IL-4, IL-6, 

IL-8 e IL-12 dos endométrios reconstituídos. 

IL-6 é uma citocina de ação pleiotrófica, com efeitos locais e sistêmicos na 

resposta inflamatória, e produzida por numerosos tipos celulares inclusive células 

endoteliais e fibroblastos (OLIVEIRA et al., 2011; PODOR et al., 1989), também tem 

sido elencada em diversos estudos sobre endometriose (KOBAYASHI et al., 2014; 

MILLER et al., 2016) e outras doenças inflamatórias (MUZES et al., 2012). Esta 
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citocina pode afetar diretamente a atividade de macrófagos exercendo vários efeitos 

pró-inflamatórios (ROSE-JOHN et al., 2012).  

Além disso, a IL-6 induz a produção de neutrófilos na medula óssea e promove a 

diferenciação de células T produtoras de IL-17 (CAMPOREATE; POLI, 2012; CHEN; 

ZHOU, 2015). Células produtoras de IL-6 também podem expressar seus receptores 

(CD130 e CD126), que sinalizam para respostas específicas (OBERG et al., 2006; 

ZHANG et al., 2013). No modelo experimental estudado, é possível que a presença 

desses receptores nas células endometriais tenha estimulado a produção 

potencializada de IL-6. Os elevados níveis desta citocina por sua vez, podem estar 

associados ao aumento da concentração de IL-8, uma vez que IL-6 pode induzir a 

produção de quimiocinas, como a IL8, que orquestram os mecanismos de migração 

de leucócitos para um microambiente inflamado (EIKAWA et al., 2010). Dentre os 

leucócitos atraídos para locais de injúria, estudos reportam células Treg que 

expressam os receptores CXCR1 e CXCR2, ligantes naturais de IL-8 (EIKAWA et al., 

2010). Em sinergismo a IL-8, IL-6 também atua no recrutamento de Treg(s) o que 

contribui para o aumento de leucócitos no microambiente inflamado.   

Funcionalmente, a IL-4 é capaz de definir o fenótipo Th2 dos linfócitos, regulando 

a proliferação celular, apoptose, e a expressão de numerosos genes em vários tipos 

de células, incluindo linfócitos, macrófagos e fibroblastos, bem como células 

epiteliais e endoteliais (LUZINA et al., 2012). Neste contexto, os níveis encontrados 

em nosso estudo poderiam estar refletindo uma resposta endometrial compensatória 

frente à presença de citocinas pró-inflamatórias presentes no soro das mulheres 

com endometriose. Mais uma vez nota-se o endométrio, como um conjunto de 

células com habilidade de participar das respostas imunes modulando perfis para a 

manutenção de suas funções biológicas. Estudos recentes também mostram que a 

IL-4 apresenta isoformas, dentre as quais a IL-4δ2 com atividades biológicas 

antagônicas, que são geralmente referidas simplesmente como IL-4, por não serem 

diferenciadas nos ensaios usuais de ELISA (LUZINA et al., 2012). A secreção de IL-

4δ2 a partir de células T ativadas é tardia em relação a IL-4 total. No entanto, 

enquanto IL-4 induz as fases iniciais de um mecanismo de regulação, a atividade de 

Th2 é inibida pela IL-4δ2 nas fases mais tardias, tornando IL-4δ2 funcionalmente 

uma citocina Th1 (LUZINA et al., 2012). Neste estudo, não foi analisada a 
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possibilidade de expressão dessa isoforma, de modo que ambas as funções 

inflamatória e anti-inflamatória de IL-4 poderiam ser consideradas.   

A IL-12 é um fator estimulador de células T estimulando seu crescimento, função 

e diferenciação em células Th1 com produção de IFN- e TNF-α e a proliferação e 

citotoxicidade de células NKs (D’ANDREA et al., 1992; SOMIGLIANA et al., 1999).  

Também já foi encontrada em níveis aumentados nas mulheres com abortos de 

repetição e endometriose (PODGAEC; ABRÃO, 2004). Em modelos animais com 

indução de endometriose, a administração de IL-12 previne o estabelecimento de 

implantes peritoneais e diminui o crescimento dos implantados, o que lhe impinge 

um papel de relevância na determinação das consequências possíveis dessa 

doença (SOMIGLIANA et al., 1999). Assim como mencionado para as demais 

citocinas elencadas nesse estudo, a contribuição do endométrio em relação à 

produção de IL-12 também deve ser considerada na endometriose. 

Os valores aumentados no homogenato de células tratadas com soro de 

pacientes com endometriose, desta forma corroboram esses achados e mais uma 

vez mostram a possível participação do endométrio no panorama global de citocinas 

envolvidas nesta patologia. 

Apesar do caráter inflamatório das citocinas analisadas elas também podem atuar 

em mecanismos tolerogênicos. O predomínio de IL-2, IL-6, IL-8 e IL-10, embora em 

sua maioria com uma tendência inflamatória (exceto IL-10), também buscam a não 

exacerbação e o equilíbrio desses processos. A literatura mostra que o sistema 

imune de mulheres com endometriose também desencadeia respostas associadas à 

regulação dos processos inflamatórios presentes nos diversos estádios da doença 

(HARADA; IWABE; TERAKAWA, 2001; LEBOVIC et al., 2001; PODGAEC et al., 

2010). O presente trabalho não integrou as células imunes no modelo experimental, 

principalmente Treg(s) que estão envolvidas na promoção dessa tolerância. Essas 

células são um exemplo clássico de busca por este equilíbrio; regulando a resposta 

imune a partir da produção de citocina supressoras, como a IL-10, induzidas por IL-2 

e IL-4 e reduzindo a habilidade e atividade das células apresentadoras de antígenos 

e contendo processos inflamatórios (LIESZ; KLEINSCHNITZ, 2016; NOVAL; 

CHALITA, 2016).  
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Citocinas formam uma complexa rede interativa em balanços únicos em cada 

desordem funcional orgânica, mas muitas vezes de difícil interpretação global devido 

a redundância, sinergismo e pleiotropismo possíveis. A presença de cada uma das 

citocinas aumentadas no homogenato que recebeu o soro das pacientes com 

endometriose poderia desta forma ter por si só desencadeado múltiplas respostas 

no próprio tecido de forma autócrina/parácrina. Por outro lado, nosso estudo mostrou 

a produção de citocinas pelo endométrio reconstituído, repetindo a expressão de 

citocinas no soro dessas pacientes (descritas na ampla literatura associada a essa 

doença), ressaltando a participação do endométrio (um órgão não imune) mesmo 

distante do foco de lesão, nos níveis de citocinas séricas. 

A ação local dessas citocinas influenciando ou não na capacidade receptiva e de 

manutenção de um concepto também é um ponto a ser considerado.  Níveis 

elevados de citocinas Th1 (IL-6, IL-8 e TNF-α) que caracterizam as fases iniciais de 

implantação (YOSHINAGA et al., 2008) são secretadas pelas células endometriais e 

do sistema imunológico (65-70% das células imunes uterinas são células NKs, 10-

20%, são macrófagos e células dendríticas e o restante são subpopulações de 

células T) e parecem ser essenciais para os mecanismos de implantação e 

receptividade uterina (LE BOUTEILLER et al., 2008)  

Diversas linhas de evidência apontam para um papel crucial desse perfil 

adequado de citocinas na interface materno-fetal (PLAKS et al., 2008). 

Uma ampla gama de estudos acumulados na literatura mostram a plasticidade 

dessas citocinas em ações duais reguladoras e inflamatórias na fisiologia e patologia 

de órgãos e tecidos. Neste estudo mostramos que o soro de mulheres com 

endometriose pode alterar o balanço de citocinas. Se esse fenômeno se repete in 

vivo, é plausível supor que esse desbalanço de citocinas possa também 

comprometer o processo de implantação embrionária e o estabelecimento de um 

endométrio receptivo.  Além de uma influência direta sobre as células locais (como 

parte observada nesse estudo) este desbalanço poderia também alterar o 

recrutamento de células do sistema imunitário e/ou alterar seu perfil de produtos 

imunológicos e desta forma, comprometer a receptividade uterina e a implantação, 

problemas constantes nas mulheres com endometriose. 
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Em suma, este estudo nos permitiu explorar a resposta diferencial de células 

endometriais saudáveis cultivadas em sistema 3D frente a fatores presentes no soro 

de pacientes com endometriose. Ressaltamos que todas as respostas obtidas neste 

estudo não tiveram a participação de células imunes, o que certamente subestima o 

ambiente in situ, porém enfatiza nosso objeto de estudo, o endométrio, e sua 

participação nesta patologia, levando em consideração à infertilidade associada à 

endometriose. A indução de expressão de citocinas observada neste estudo ocorreu 

sobre células não imunes do endométrio em si: estromais e endoteliais. O estudo 

desta forma, não exclui a possibilidade de uma ação ainda mais proeminente sobre 

o compartimento imunológico deste órgão, conhecidamente habitado por uma ampla 

gama de células imunes ao longo das fases do ciclo menstrual e particularmente 

durante as fases de receptividade uterina. Além disso, categoriza o modelo de 

estudo 3D como uma forma mais integradora de análise de funções celulares, 

permitindo ações parácrinas e justácrinas entre seus componentes e a análise de se 

comportamentos resultantes de ações globais de um tecido. A Figura 17 

esquematiza os dados apresentados nos resultados e discussão, evidenciando a 

influência do soro das pacientes com endometriose sobre as células estromais e 

endoteliais endometriais do cocultivo 3D. 

 

 

 

  



91 
 

 

Figura 17 - Esquema da resposta das células estromais e endoteliais endometriais 

frente ao soro de mulheres com endometriose. SE: Soro de pacientes 

com endometriose, pós cirurgia, que fazem tratamento para FIV; SE-H: 

Soro de pacientes com endometriose que fazem uso de 

anticoncepcionais [Estrogenio (etinilestradiol) + Progestagenio 

(gestodeno)]. 
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7 CONCLUSÕES 
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 O modelo experimental de cocultivo 3D permite mimetizar as relações 

estroma-capilar endometrial e, de forma mais completa do que com culturas 

2D, a análise da influência do ambiente sobre a fisiologia endometrial. 

 

 Os diferentes níveis de citocinas produzidos pelo endométrio reconstituído 

frente ao perfil sérico das pacientes que fazem uso ou não de 

anticoncepcionais, mostram a capacidade das células endometriais de 

responder a um perfil específico de citocinas. 

 

 

 As células endometriais apresentaram uma resposta exacerbada no perfil de 

IL-2, IL-6, IL-10, IFN- e TNF-α quando expostas ao soro de mulheres com 

endometriose sem uso de anticoncepcionais, ou seja, com um perfil mais 

inflamatório, o que sugere que estas células podem contribuir com o perfil 

sistêmico inflamatório encontrado em mulheres com endometriose.  

 

 Células endometriais expostas ao soro de mulheres com endometriose, 

porém tratadas com anticoncepcionais, apresentaram uma expressão elevada 

diferencial das citocina pró-inflamatória IL-6, da quimiocina IL-8 e da citocina 

anti-inflamatória IL-4, o que pode estar relacionado à tentativa de recrutar 

células imunes para o local inflamado (Tregs) e com a regulação da 

inflamação.  

 

 

 Nossos achados sugerem que o uso de cocultivos de células estromais e 

endoteliais endometriais como ferramenta de estudo, ao associar a 

possibilidade de interações mutuas entre tipos celulares que compartilham o 

mesmo tecido e condições, amplia a compreensão dos mecanismos que 

ocorrem in vivo.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para coleta de sangue 

periférico de doadoras. 

 

Universidade de São Paulo 

Instituto de Ciências Biomédicas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA COLETA DE SANGUE PERIFÉRICO 

DE DOADORAS 

 

 

ESTUDO: “O soro de mulheres com endometriose alteram os níveis de citocinas nas células 
estromais e endoteliais uterinas co-cultivadas em sistema 3D”. 
 

A doação de sangue ou componentes é um procedimento que consiste na retirada de sangue, o 

procedimento é realizado utilizando-se material descartável e será realizado através da punção de 

veias nos antebraços, com duração de aproximadamente 5 a 15 minutos. 

 

Riscos: 

Duas amostras de 20 mL de sangue periférico serão coletadas em um tubo com anticoagulante 

(EDTA - ácido etilenodiamino tetra-acético) e outro em tubo seco.   

O procedimento de doação é bastante seguro, no entanto, alguns doadores podem apresentar 

algumas reações adversas como: tontura, queda de pressão arterial, náuseas, vômitos e raramente 

desmaios. Todo o procedimento é acompanhado por enfermeira e as reações adversas podem ser 

tratadas adequadamente, caso ocorram, de acordo com os sinais apresentados pelo doador. 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 

isso não causará nenhum prejuízo a você. 

Ref.: AUTORIZAÇÃO DE DOAÇÃO 
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Eu, ............................................................................................................................................,  profissão: 

...................................................................................................., residente e domiciliado na 

....................................................................................................................................................., portador da Cédula de 

identidade, RG ......................................... , inscrito no CPF/MF....................................................e nascido(a) 

em _____ / _____ /_______ , abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em 

participar como voluntário(a) do estudo “O soro de mulheres com endometriose alteram os níveis 

de citocinas nas células estromais e endoteliais uterinas co-cultivadas em sistema 3D”. Declaro que 

obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos sobre as 

dúvidas por mim apresentadas.   

Também, estou ciente que: 

I) Nesse estudo será investigada a produção de citocinas dos glóbulos brancos de mulheres 

com endometriose, para se conhecer melhor os mecanismos dessa doença e, portanto 

oferecer novas possibilidades de diagnóstico e tratamento. 

II) Para a realização desse estudo é necessário comparar os resultados obtidos em 

pacientes com endometriose com aqueles de pessoas que não têm esse problema. 

III) Nesse estudo será analisada a produção de citocinas das células brancas do sangue 

quando estão em contato com o tecido uterino. A técnica que será utilizada para manter 

os fragmentos de tecido uterino em contato com os glóbulos brancos é chamada de 

cultivo celular.  

IV) Para minha participação nesse estudo devo autorizar que a coleta de 20 mL de sangue 

periférico venoso seja doada para pesquisa científica. 

V) O uso desse material não implicará em riscos adicionais nem exigirá que me submeta a 

qualquer outro procedimento. 

VI) Fui informada de que os riscos relacionados à coleta do sangue periférico venoso. 

VII) Minha participação neste projeto não tem como objetivo me submeter a um tratamento, 

bem como não me acarretará qualquer despesa financeira com relação aos 

procedimentos. 

VIII) Não terei benefícios financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa. 

IX) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.  
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X) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico.  

XI) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados. 

XII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final 

desta pesquisa. 

 
 (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

XIII) Concordo que o material possa ser utilizado em outros projetos desde que autorizado 

pela Comissão de Ética deste Instituto e pelo responsável por esta pesquisa. Caso minha 

manifestação seja positiva, poderei retirar essa autorização a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo para mim. 

 (   ) Sim         ou       (    ) Não 

XIV) Poderei contatar a Secretaria da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos – ICB/USP -, no Fone 3091.7733 (e-mail: cep@icb.usp.br) ou Prof. Dr. Estela 

Bevilacqua, no telefone 3091.7307 (e-mail: bevilacq@usp.br) para esclarecimentos ou 

reclamações em relação ao presente estudo. 

XV) Devo rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE - 

apondo minha assinatura na última página do referido Termo. 

XVI) Da mesma forma, o pesquisador responsável deverá rubricar todas as folhas doTermo de   

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – assinando na última página do referido 

Termo. 

XII)  Resolução 196/96 -  Estou recebendo uma cópia deste  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

 

 

                                                                      São Paulo,              de      de   201  . 
 

 

 

(  ) Paciente  /  (  ) Responsável   ................................................................................................... 
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Testemunha 1 :   ____________________________________________________ 

       Nome / RG / Telefone 

 

 

Responsável pelo Projeto: _____________________________________________________ 

     Prof. Dr. Estela Bevilacqua 

 Laboratório de Estudos da Interação Materno-Fetal e da Biologia do Trofoblasto 

             Tel. 3091.7307 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para coleta de biópsia 

endometrial.  

 

Universidade de São Paulo 

Instituto de Ciências Biomédicas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA COLETA DE SANGUE PERIFÉRICO 

DE DOADORAS 

 
 

ESTUDO: “O soro de mulheres com endometriose alteram os níveis de citocinas nas células 
estromais e endoteliais uterinas co-cultivadas em sistema 3D”. 
 

A doação  e coleta de biópsia será realizada logo após a aspiração dos oócitos, para a análise de 

fatores uterinos que pudessem inviabilizar a transferência de embrião ao se completar o 

tratamento, procedimento de rotina da clínica. Estas biópsias serão realizadas em caráter 

ambulatorial com o uso do cateter Pipelle (Pipelle de Cornier; Prodimed) após adequada assepsia 

do colo uterino, seguindo toda rotina da clínica.  

 

Riscos: 

Uma amostra de biópsia endometrial.  

O procedimento de doação é bastante seguro, no entanto, alguns doadores podem apresentar 

algumas reações adversas como: tontura, queda de pressão arterial, náuseas, vômitos e raramente 

desmaios. Todo o procedimento é acompanhado por enfermeira e pelo médico responsável,  reações 

adversas podem ser tratadas adequadamente, caso ocorram, de acordo com os sinais apresentados 

pelo doador. 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 

isso não causará nenhum prejuízo a você. 
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Ref.: AUTORIZAÇÃO DE DOAÇÃO 

 

 

Eu, ............................................................................................................................................,  profissão: 

...................................................................................................., residente e domiciliado na 

....................................................................................................................................................., portador da Cédula de 

identidade, RG ......................................... , inscrito no CPF/MF....................................................e nascido(a) 

em _____ / _____ /_______ , abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em 

participar como voluntário(a) do estudo “O soro de mulheres com endometriose alteram os níveis 

de citocinas nas células estromais e endoteliais uterinas co-cultivadas em sistema 3D”. Declaro que 

obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos sobre as 

dúvidas por mim apresentadas.   

Também, estou ciente que: 

XVII) Nesse estudo será investigada a produção de citocinas dos glóbulos brancos de mulheres 

com endometriose, para se conhecer melhor os mecanismos dessa doença e, portanto 

oferecer novas possibilidades de diagnóstico e tratamento. 

XVIII) Para a realização desse estudo é necessário comparar os resultados obtidos em 

pacientes com endometriose com aqueles de pessoas que não têm esse problema. 

XIX) Nesse estudo será analisada a produção de citocinas das células brancas do sangue 

quando estão em contato com o tecido uterino. A técnica que será utilizada para manter 

os fragmentos de tecido uterino em contato com os glóbulos brancos é chamada de 

cultivo celular.  

XX) Para minha participação nesse estudo devo autorizar que a coleta de 20 mL de sangue 

periférico venoso seja doada para pesquisa científica. 

XXI) O uso desse material não implicará em riscos adicionais nem exigirá que me submeta a 

qualquer outro procedimento. 

XXII) Fui informada de que os riscos relacionados à coleta do sangue periférico venoso. 

XXIII) Minha participação neste projeto não tem como objetivo me submeter a um tratamento, 

bem como não me acarretará qualquer despesa financeira com relação aos 

procedimentos. 

XXIV) Não terei benefícios financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa. 
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XXV) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.  

XXVI) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico.  

XXVII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados. 

XXVIII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final 

desta pesquisa. 

 
 (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

XXIX) Concordo que o material possa ser utilizado em outros projetos desde que autorizado 

pela Comissão de Ética deste Instituto e pelo responsável por esta pesquisa. Caso minha 

manifestação seja positiva, poderei retirar essa autorização a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo para mim. 

 (   ) Sim         ou       (    ) Não 

XXX) Poderei contatar a Secretaria da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos – ICB/USP -, no Fone 3091.7733 (e-mail: cep@icb.usp.br) ou Prof. Dr. Estela 

Bevilacqua, no telefone 3091.7307 (e-mail: bevilacq@usp.br) para esclarecimentos ou 

reclamações em relação ao presente estudo. 

XXXI) Devo rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE - 

apondo minha assinatura na última página do referido Termo. 

XXXII) Da mesma forma, o pesquisador responsável deverá rubricar todas as folhas doTermo de   

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – assinando na última página do referido 

Termo. 

XII)  Resolução 196/96 -  Estou recebendo uma cópia deste  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

 

 

                                                                      São Paulo,              de      de   201  . 
 

 

 

(  ) Paciente  /  (  ) Responsável   ................................................................................................... 
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Testemunha 1 :   ____________________________________________________ 

       Nome / RG / Telefone 

 

 

Responsável pelo Projeto: _____________________________________________________ 

     Prof. Dr. Estela Bevilacqua 

 Laboratório de Estudos da Interação Materno-Fetal e da Biologia do Trofoblasto 

             Tel. 3091.7307 
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APÊNDICE C – Distribuição dos sintomas referidos pelas pacientes com 

endometriose do Hospital das Clínicas (n=17) 

Sintomas Referidos % 

Dismenorreia 94,1 

Dor Pélvica Crônica 52 

Infertilidade 76,5 

Alteração Intestinal Cíclica 82,3 

Alterações Urinárias Cíclicas 58,9 

Dispareunia de Profundidade 35,2 

 

 

 

 

 

 


