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RESUMO 

 

 

Borrelli GM. Avaliação de fatores associados à invasão, migração celular e 
transformação maligna em mulheres com endometriose profunda [Tese]. 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

INTRODUÇÃO: A endometriose é uma doença crônica de natureza benigna 
e de alta prevalência, definida pela presença de tecido endometrial fora da 
cavidade uterina. Dentre os principais sintomas, destacam-se a dor pélvica 
crônica, dismenorreia e infertilidade. Clinicamente, apresenta-se de três 
formas distintas: endometriose peritoneal ou superficial, endometriose 
ovariana – endometrioma – e endometriose profunda (EP). A EP apresenta 
um padrão de comportamento semelhante ao das doenças malignas, com 
capacidade de crescimento infiltrativo e destrutivo em diferentes sítios. 
Lesões endometrióticas já foram identificadas em linfonodos pélvicos, 
evidenciando a disseminação linfática das células endometrióticas. Em 
neoplasias malignas, as quimiocinas e seus receptores desempenham papel 
soberano no processo de metástase e na disseminação linfática das células 
tumorais. OBJETIVOS: 1) avaliar a expressão das quimiocinas que no 
câncer estão relacionadas ao processo de metástase – CXCL12-CXCR4, 
CCL19/CCL21-CCR7 – na EP do compartimento posterior da pelve e nos 
respectivos linfonodos-sentinela (LS); 2) avaliar a concentração dessas 
quimiocinas no líquido peritoneal (LP) de pacientes com e sem 
endometriose; 3) avaliar a expressão da proteína BAF250a, relacionada à 
transformação maligna, na endometriose, com ênfase na EP do 
compartimento posterior da pelve. MÉTODOS: 123 pacientes foram 
incluídas neste estudo. Nós realizamos a coloração imuno-histoquímica para 
avaliar a expressão das quimiocinas – ligantes e receptores – nas lesões de 
EP retovaginal/do compartimento posterior da pelve (n=27), nos respectivos 
LS (n=27) e no endométrio de pacientes-controle sem endometriose (n=20); 
a concentração das quimiocinas no LP foi avaliada por meio da tecnologia 
multiplex – Luminex® xMAP® Technology – em um subgrupo de pacientes 
com (n=36) e sem (n=27) endometriose; a possibilidade de transformação 
maligna também foi avaliada por meio da imuno-histoquímica para analisar a 
expressão da proteína BAF250a dentre as lesões de endometriose – EP 
retovaginal (n=30), lesões de endometriose nos LS (n=7), endometriose 
ovariana (n=20), sarcoma do estroma endometrial extragenital (SEEE) de 
intestino (n=2) e no endométrio de pacientes sem endometriose (n=20). 
RESULTADOS: o padrão de coloração IHQ das quimiocinas relacionadas à 
metástase no câncer foi caracterizado pela primeira vez na EP do 
compartimento posterior da pelve e nas lesões de endometriose 
acometendo os LS; a expressão de CXCR4 foi diretamente relacionada ao 
tamanho da lesão de EP; CCL19, CCL2 e CXCL8 apresentaram 
concentrações no LP estatisticamente maiores em mulheres com 



endometriose comparadas aos controles sem doença e a associação delas 
aumentou a probabilidade de identificar pacientes com endometriose; além 
disso, nós identificamos a perda clonal da expressão da BAF250a em 36% 
(9/25) dos casos de EP, 40% (2/5) das lesões de endometriose nos LS, 30% 
(6/20) dos endometriomas e em 25% (5/20) no endométrio tópico das 
pacientes-controle. CONCLUSÕES: quimiocinas parecem estar envolvidas 
no mecanismo de disseminação da endometriose e algumas mostraram 
potencial para serem utilizadas como marcadores da doença; a perda clonal 
da expressão da proteína BAF250a na EP possa talvez representar um 
marcador de risco para transformação maligna nessas lesões. O valor 
desses achados precisa ser ainda esclarecido em futuras análises. 
 

Descritores: Endometriose; Quimiocinas; Linfonodos; Neoplasia; BAF250a 
proteína humana, Imuno-histoquímica. 
 



ABSTRACT 

 

 

Borrelli GM. Evaluation of factors related to invasion, cell migration and 
malignant transformation in women with deep endometriosis. 2015 [Thesis]. 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, São Paulo, 2015. 
 

INTRODUCTION: Endometriosis is a chronic disease of benign nature and of 
high prevalence, defined by the presence of endometrial tissue outside the 
uterine cavity. Among the main symptoms are highlighted chronic pelvic pain, 
dysmenorrhea and infertility; clinically, it may appear in three distinct ways: 
peritoneal endometriosis, ovarian endometriosis – endometriomas – and 
deep infiltrating endometriosis (DIE). DIE presents a behavioral pattern in 
many ways similar to that of malignancies, as capacity of infiltrative and 
destructive growth in different sites. Endometriotic lesions have already been 
identified in pelvic lymph nodes, showing the possibility of lymphatic 
dissemination of endometriotic cells. In malignancies, chemokines play a 
sovereign role in the process of metastasis and lymphatic spread of tumor 
cells. OBJECTIVES: 1) to evaluate the expression of cancer-related 
chemokines – CXCL12-CXCR4, CCL19/CCL21-CCR7 – in rectovaginal DIE 
(or endometriosis of the posterior compartment of the pelvis) and the 
respective pelvic sentinel lymph node (PSLN); 2) to evaluate the 
concentration levels of those chemokines in the peritoneal fluid (PF) of 
patients with and without endometriosis; 3) to evaluate the expression of 
protein BAF250a, related to malignant transformation, in endometriosis, with 
emphasis in rectovaginal DIE. METHODS: 123 patients were enrolled in this 
study. We performed immunohistochemical staining to assess the expression 
of all chemokines – ligands and receptors – in rectovaginal DIE (n=27), 
PSLN (n=27) and eutopic endometrium (EE) from patients without 
endometriosis as controls (n=20); chemokine concentration in the PF was 
assessed with multiplexing technology – Luminex® x-MAP® Technology – in 
a subgroup of patients with (n=36) and without (n=27) endometriosis; the 
possibility of malignant transformation was also assessed by means of 
immunohistochemistry to evaluate the expression of BAF250a protein among 
endometriosis lesions – rectovaginal DIE (n=30), compromised PSLN (n=7), 
ovarian endometriosis (n=20), extragenital endometrial stromal sarcoma 
(EESS) affecting the bowel (n=2) and EE from controls without the disease 
(n=20). RESULTS: the staining pattern of cancer metastasis-related 
chemokines was characterized for the first time in rectovaginal DIE and 
lesions compromising the PSLN; CXCR4 expression was directly correlated 
with the size of the DIE lesions; CCL19, CCL2 and CXCL8 presented higher 
statistically significant PF concentrations in women with endometriosis 
compared with controls and their association improved the likelihood of 
identifying patients with endometriosis; furthermore, we identified the clonal 
loss of BAF250a expression in 36% (9/25) of DIE, 40% (2/5) of endometriotic 



lesions in the PSLN, 30% (6/20) of endometriomas and in 25% (5/20) of EE 
from controls. CONCLUSIONS: chemokines might be involved in the 
mechanism of dissemination of endometriosis and some have shown 
potential to be used as markers of the disease; clonal loss of protein 
BAF250a in DIE might represent a marker for malignant transformation in 
these lesions. The value of these findings needs to be clarified in further 
analysis. 
 
Descriptors: Endometriosis; Chemokines; Lymph nodes; Neoplasia; 
BAF250a human protein, Immunohistochemistry. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Endometriose 
 

1.1.1 Definição e Histórico 
 

Endometriose é uma doença crônica, de natureza benigna e que é 

definida pela ocorrência de tecido endometrial ectópico, isto é, glândulas 

e/ou estroma endometrial fora da cavidade uterina, os quais promovem um 

processo inflamatório crônico nos diferentes sítios acometidos1-3. A 

prevalência exata da doença não é clara, no entanto, estima-se que, 

aproximadamente, 10 a 15% das mulheres na idade reprodutiva sejam 

portadoras de endometriose, representando, portanto, uma das patologias 

ginecológicas mais comuns4,5.  

Grande parte da literatura cita o pesquisador e patologista alemão Carl 

von Rokitanski como o responsável pela primeira descrição detalhada da 

endometriose em meados do século XIX, mais precisamente, no ano de 

1860; entretanto, dois artigos publicados recentemente contradizem este 

fato6,7. Após análise detalhada de documentos históricos dos séculos XVII e 

XVIII encontrados na Biblioteca Nacional de Medicina em Bethesda, 

Maryland, Knapp (1999)6, e, posteriormente, Nezhat et al. (2012)7, apontam 

que a primeira descrição detalhada do que, atualmente, denominamos 

endometriose foi relatada pelo médico alemão Daniel Shrön, em 1690, no 

seu livro Disputatio Inauguralis Medica de Ulceribus Ulceri. Neste trabalho, 

ele descreveu a presença na cavidade abdominal de “úlceras”, as quais “em 

sua forma primária eram distribuídas através do peritônio e estavam 

localizadas de forma proeminente na bexiga, nos intestinos, ligamento largo 

e na parte externa do útero e colo uterino”6-8. Ainda segundo Knapp (1999), 

essa descrição orgânica precisa da doença publicada por Shrön, em 1690, 

foi seguida, no século XVIII, por outros 11 estudos provenientes de 
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diferentes países europeus: Escócia, Inglaterra, Holanda e Alemanha. Esses 

relatos, apesar de usarem uma linguagem científica não tão precisa como a 

utilizada nos dias atuais, sugerem que esta era uma doença familiar na 

época, de conhecimento dos médicos e das mulheres, uma vez que nenhum 

dos autores considerou seu trabalho como sendo de alguma forma original e 

todos apontaram a maioria dos danos orgânicos e os principais sintomas da 

endometriose; além disso, eles entendiam que era uma doença 

exclusivamente de mulheres e somente daquelas que haviam entrado na 

puberdade, e ainda que, em alguns casos, estava relacionada a abortos 

recorrentes e até à esterilidade feminina6. A endometriose ovariana ou a 

existência de cistos endometrióticos no ovário foi precisamente 

documentada em apenas um desses estudos do século XVIII, realizado pelo 

alemão Johann Crell em 17396,9.  

Apesar desses achados históricos, o patologista alemão Carl von 

Rokitanski é creditado pelo seu pioneirismo na descrição celular ou 

histopatológica da endometriose com o advento e utilização da microscopia 

na Universidade de Viena. Sua descrição data de 1860 e serviu de base 

para a atual definição histológica da doença; além disso, Rokitanski também 

foi o responsável pela primeira denominação das variantes que, atualmente, 

conhecemos como adenomiose, adenomioma e endometriose ovariana - as 

quais ele deu os nomes descritivos de origem latina – Sarcoma Adenoids 

Uterinum, Cystosarcoma Adenoids Uterinum e Ovarial-Cystosarcom ou 

Cystosarcoma Adenoids Ovarii Uterinum, respectivamente10. Trinta anos 

mais tarde, na última década do século XIX, o micrótomo, aparelho para 

obtenção de cortes microscópicos finos dos tecidos, entrou em uso. Naquela 

época, era utilizado especialmente por Thomas Cullen em Baltimore – Johns 

Hopkins Hospital – e Robert Meyer na Universidade de Berlin. Sua utilização 

marcou avanço científico na pesquisa, possibilitando um conhecimento mais 

profundo da endometriose. Anos mais tarde, no início do século XX, Robert 

Meyer (1903; 1919) publicou seus trabalhos relacionados à etiopatogênese 

da doença, propondo a teoria da metaplasia do epitélio celômico11,12. 

Entretanto, foi o americano John Sampson o responsável por publicar, no 
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ano de 1927, um dos trabalhos mais influentes neste campo até hoje, que 

propôs o termo “endometriose” pela primeira vez e introduziu sua famosa 

“teoria da menstruação retrógrada” para explicar a presença dos focos 

ectópicos de tecido endometrial na cavidade abdominal13. 

 

 

1.1.2 Apresentação clínica e propedêutica 
 

Dentre os principais sintomas da endometriose, destacam-se pela 

frequência e pelo agravamento à saúde feminina, a dor pélvica crônica, a 

dismenorreia severa e a dispareunia de profundidade, e, de forma não 

menos importante, completam esse quadro clínico a dor pélvica acíclica, 

assim como alterações urinárias e intestinais cíclicas (disúria, hematúria, 

disquezia, tenesmo e hematoquezia); além disso, a endometriose está, 

muitas vezes, associada à infertilidade14-16. As formas clínicas de 

apresentação da doença podem ser divididas em três subtipos: 

endometriose peritoneal ou superficial (ES), endometriose ovariana ou 

endometrioma ovariano (EO) e endometriose profunda (EP)17.  

A EP foi descrita, pela primeira vez, por Cornillie et al. (1990) e é 

caracterizada pela infiltração igual ou superior a 5 mm de profundidade de 

estruturas anatômicas ou órgãos, como, por exemplo, os ligamentos 

uterossacros, os ureteres, a bexiga, a vagina, o septo retovaginal, o intestino 

grosso e, até mesmo, o apêndice, enquanto a lesão superficial infiltra menos 

de 5mm18-21. Estima-se que a EP acometa, aproximadamente, 20% das 

mulheres portadoras de endometriose22. Dentre as diferentes localidades e 

apresentações da EP, a de acometimento retovaginal e retossigmoide é, 

sem dúvida, uma das formas mais incapacitantes, cuja evolução pode cursar 

com quadro clínico de obstrução intestinal (íleo ou subíleo), ou, até mesmo, 

em casos mais severos com estenose ureteral e perda da função renal 

definitiva. Estudos têm mostrado a relação desta forma de apresentação da 

doença e a perda da qualidade de vida das mulheres acometidas23-24.  
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O diagnóstico da doença é feito, inicialmente, por meio da 

sintomatologia e história clínica, ou seja, uma anamnese completa e 

direcionada é mandatória, associada ao exame físico ginecológico (toque 

vaginal). Os exames complementares de imagem, como ultrassonografia 

transvaginal (USTV) especializada com preparo retal, ressonância nuclear 

magnética (RNM) e US transretal ou ecoendoscopia auxiliam no 

diagnóstico25,26. Em nosso meio, levando em conta os custos e a expertise 

dos profissionais, temos utilizado como primeira escolha o USTV realizado 

após preparo intestinal. A comprovação diagnóstica é realizada pelo exame 

anatomopatológico da lesão suspeita, retirada, em sua grande maioria, por 

meio da cirurgia laparoscópica.  

Devido às mais variadas formas de apresentação clínica e 

sintomatologia da endometriose, sua abordagem terapêutica pode variar e 

ser individualizada, a depender das principais queixas clínicas de cada 

paciente – dor pélvica ou infertilidade, por exemplo, embora muitas vezes 

estas queixas estejam associadas. Os tratamentos mais empregados 

atualmente são, para o controle da dor, a terapia medicamentosa (supressão 

ovariana) para alívio dos sintomas em curto e médio prazo, e a cirurgia, para 

alívio dos sintomas em longo prazo; por vezes, em situações específicas, 

utilizamos a combinação dos últimos dois; no caso da infertilidade, a 

depender da idade da paciente e do estágio da doença no momento do 

diagnóstico, a cirurgia para remoção das lesões pode ser inicialmente 

indicada, ou podemos indicar direto as técnicas de reprodução assistida. No 

entanto, mesmo após a remoção cirúrgica completa, recorrências são 

relatadas em até 13-15% dos casos27. 

 

 

1.1.3 Classificações 
 

A classificação atualmente utilizada para avaliar a extensão da doença 

foi revisada pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM – 

American Society for Reproductive Medicine) – 199628, em que as lesões 
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são classificadas durante o procedimento cirúrgico por meio de um sistema 

de pontos e segue os estágios I-IV (Anexo A). 

Apesar deste sistema de classificação proposto pela ASRM ser o mais 

utilizado mundialmente desde que foi elaborado, é consenso entre os 

especialistas que este método tem falhas, dentre as quais, destacam-se: um 

sistema de pontuação com definição arbitrária dos pesos, que limita a 

efetividade da escala; inexistência de uma correlação clara entre os estágios 

da doença e taxas cumulativas de gestação ou com a dor pélvica; a grande 

variabilidade inter e intraobservador prejudica a reprodutibilidade da 

classificação29. A Fundação Alemã para Pesquisa da Endometriose 

publicou, em 2005, uma nova proposta para classificar a EP, denominada 

escore ENZIAN30, o qual foi revisado em 2010 e 201131,32, como 

representado na tabela do Anexo B. Embora este sistema seja 

complementar ao sistema de escore da ASRM, atualmente, ainda tem pouca 

aceitação internacional e é utilizado, basicamente, nos países de Língua 

Alemã33.  

Recentemente, a AAGL (American Association of Gynecologic 

Laparoscopists) recrutou um grupo de especialistas de diversos centros 

especializados em endometriose ao redor do mundo e desenhou uma nova 

proposta de classificação da doença, que está, neste momento, em fase de 

validação (informação verbal)1.  

 

 

1.1.4 Etiopatogênese 
 

A patogênese da endometriose permanece incerta, apesar do grande 

número de hipóteses e teorias a ela relacionadas (Figura 1). Ainda não está 

claro, também, porque algumas mulheres permanecem a vida toda em 

estágios iniciais da doença, enquanto outras evoluem para estágios mais 

avançados de maneira tão precoce, fato este que nos leva a crer na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Informação fornecida pelo AAGL Special Interest Group no Congresso Anual da AAGL, 

em 2012. 
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existência de diferentes espectros desta doença, cada qual com 

etiopatogenia específica20,34-36.  

A teoria mais aceita até os dias atuais ainda é a antiga teoria da 

menstruação retrógrada de Sampson (1927), pela qual a implantação e a 

proliferação das células endometriais na cavidade pélvica ocorreria por meio 

do fluxo das tubas uterinas durante o período menstrual13. Esta teoria pode 

explicar o deslocamento físico dos fragmentos endometriais para a cavidade 

peritoneal, no entanto, outros fatores são necessários para desencadear o 

desenvolvimento de implantes endometrióticos37.  

Fatores ligados à propensão individual para a implantação das lesões 

são, de fato, determinantes para explicar a discrepância entre a prevalência 

de 90% de menstruação retrógrada e, aproximadamente, apenas 10-15% de 

prevalência de endometriose entre as mulheres; propriedades adquiridas ou 

hereditárias do endométrio, associadas ou não a defeitos imunológicos que 

impedem a correta remoção das células endometriais despejadas na 

cavidade peritoneal são áreas de frequente investigação na procura por 

fatores permissivos que possam influenciar e promover a implantação e o 

crescimento das células endometriais ectópicas37. 
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Figura 1 - Teorias relacionadas à Etiopatogenia da Endometriose. Adaptado 
de Burney and Giudice37. 
 

Vários estudos demonstraram que o sistema imunológico tem um papel 

muito importante na patogênese da endometriose, de modo que a falta de 

imunovigilância adequada no peritônio é apontada como um dos fatores 

causais desta doença. Uma vez estabelecidas, as lesões endometrióticas 

secretam várias moléculas pró-inflamatórias. Em portadoras de 

endometriose, existe um aumento na produção e liberação de diversas 

citocinas, fatores de crescimento e fatores angiogênicos, todos originados 

pela própria lesão, assim como, por células do sistema imune. Existe 

evidência na literatura relacionando a ativação de macrófagos peritoneais 

com o aumento da produção de diversas citocinas em mulheres com 

endometriose, resultando em níveis aumentados dessas proteínas no líquido 

peritoneal de mulheres portadoras da doença em comparação a controles. 

Desse modo, é plausível supor que distúrbios na homeostase imunológica 
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podem facilitar a implantação, proliferação e angiogênese do tecido 

endometrial ectópico38,39.  

Dentre os modelos apresentados na Figura 1, no tocante às teorias da 

etiopatogenia da endometriose, será de maior interesse para o presente 

estudo e, por isso, terá maior destaque aquele referente à disseminação 

linfática das células endometriais ou teoria da metástase benigna. Esta 

teoria já foi documentada na literatura com a demonstração da presença de 

endometriose em linfonodos pélvicos tanto em modelos animais40 assim 

como, em humanos, em mulheres submetidas à linfadenectomia41,42. A 

presença de lesões endometriais comprovadas histologicamente em locais 

distantes do útero, como ceco, ossos, pulmão e cérebro, podem constituir 

forte evidência para apoiar esta teoria43.  

 

 

1.2 Capacidade de disseminação e invasão das células endometriais 
na endometriose e sua semelhança com o câncer 

 

Embora seja considerada uma doença de natureza benigna, a 

endometriose possui a capacidade de crescimento infiltrativo e destrutivo, 

além de se manifestar em diversos órgãos e tecidos distantes do útero, 

apresentando, portanto, comportamento muito semelhante ao encontrado 

nos processos malignos. Curiosamente, lesões endometrióticas foram 

identificadas em linfonodos removidos do mesorreto acidentalmente de 

pacientes com EP de retossigmoide, submetidas a tratamento cirúrgico com 

retossigmoidectomia44-46.  

Além disso, um estudo prospectivo analisou, por meio da técnica de 

linfonodo-sentinela (LS), linfonodos pélvicos da cadeia ilíaca de pacientes 

com EP retovaginal submetidas a tratamento cirúrgico e, por sua vez, 

demonstrou não apenas a presença de lesões endometrióticas nos LS em 

21% dos casos, mas, também, a presença de “células endometrióticas-like” 

positivas aos receptores de estrogênio (RE) e/ou progesterona (RP) 

disseminadas nos LS em 83,3% dos casos, representando, pela primeira 
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vez, evidência concreta da disseminação linfática das células 

endometrióticas42.  

Adicionalmente, a expressão dos fatores de crescimento endotelial 

vascular – VEGF – C e D (vascular endotelial growth factor) – ambos 

importantes fatores de crescimento linfovascular, nas células 

endometrióticas epiteliais e estromais, indicam a presença de 

linfangiogênese na EP47. A ocorrência da disseminação linfática das células 

endometrióticas, assim como a presença de linfangiogênese, sugere que a 

endometriose não se trata apenas de um processo local e sim de uma 

doença sistêmica.  

Algumas proteínas exercem papel fundamental nos processos de 

metástase e de invasão tumoral em doenças malignas, e, eventualmente, 

elas podem ter, da mesma forma, um papel relevante na endometriose. No 

presente estudo, daremos atenção especial a proteínas específicas que 

estão associadas ao processo de metástase no câncer denominadas 

quimiocinas.  

 

 

1.2.1 Quimiocinas  
 

As quimiocinas formam uma grande família (até 50 peptídeos) de 

pequenas citocinas ou proteínas, que são secretadas por tipos celulares 

específicos e que possuem a capacidade de induzir quimiotaxia (movimento 

direcionado por meio de químicos do microambiente) em células 

responsivas adjacentes, direcionando a migração celular por meio de um 

gradiente de concentração (Figura 2)48.  
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Figura 2 - Caracterização da quimiotaxia por meio do gradiente de 
concentração (Adaptado de Kohidai, 2008). 
 

Proteínas são classificadas como quimiocinas de acordo com 

características estruturais que compartilham entre si, como, por exemplo, o 

pequeno tamanho molecular (7-12 kDa de tamanho ou 70-90 aminoácidos 

em extensão) e a presença de quatro resíduos de cisteína em localizações 

específicas, as quais são peça-chave para a formação da sua estrutura 

espacial tridimensional49. 

Algumas quimiocinas controlam células do sistema imune, 

direcionando os linfócitos aos linfonodos (quimiocinas homeostáticas). 

Outras, por sua vez, são inflamatórias e liberadas por uma grande variedade 

de células em resposta a infecções bacterianas e virais, entre outros 

agentes patógenos. Há, ainda, algumas quimiocinas que promovem 

angiogênese ou direcionam células a tecidos, os quais fornecem sinais 

específicos deletérios para maturação celular49,50. 

As quimiocinas interagem com receptores transmembrana ligados à 

proteína-G e denominados receptores de quimiocinas, os quais são 

seletivamente encontrados nas superfícies das suas células-alvo e, até o 

presente momento, mais de 20 foram descobertos e identificados. Os 

membros da família das quimiocinas são divididos em quatro grupos, 

dependendo do espaço existente entre os dois primeiros resíduos de 

cisteína: CC quimiocinas (β-quimiocinas), CXC quimiocinas (α-quimiocinas), 

C quimiocinas (γ-quimiocinas) e CX3C quimiocinas (δ-quimiocinas)50. Na 

nomenclatura padronizada, todas as quimiocinas recebem um sufixo “L” 

caracterizando-as como ligantes, enquanto os receptores são denominados 
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com um sufixo “R”51,52. Exemplos dessa nomenclatura podem ser 

observados na Tabela 1. 

Como é possível observar na tabela a seguir, um receptor de 

quimiocinas pode interagir com mais de um ligante e, da mesma forma, um 

ligante primário pode interagir com mais de um receptor. No entanto, essas 

interações só ocorrem entre membros da mesma família de quimiocinas e 

sempre uma de cada vez. 

 

Tabela 1 - Exemplos de receptores de quimiocinas e seus ligantes – 
nomenclatura padronizada  

Receptores Ligantes primários 

α-quimiocinas 
CXCR1 

 
CXCL1, CXCL6 and CXCL8  

CXCR2 CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7, CXCL8  

CXCR3-A CXCL9, CXCL10 and CXCL11  

CXCR3-B CXCL4, CXCL9, CXCL10 and CXCL11  

CXCR4 CXCL12 

CXCR5 
CXCR6 
CXCR7 

CXCL13 
CXCL16 
CXCL12 

β-quimiocinas 
CCR1 
CCR2 
CCR3 
CCR4 
CCR5 
CCR6 
CCR7 
CCR8 
CCR9 
CCR10 

 
CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CCL7, CCL14, CCL15, CCL23  
CCL2, CCL7, CCL8, CCL11 and CCL13  
CCL2, CCL5, CCL7, CCL13, CCL15, CCL16, CCL24, CCL26  
CCL17 and CCL22  
CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CCL8, CCL11, CCL13, CCL14  
CCL20 
CCL19 and CCL21 
CCL1 
CCL25 
CCL27 and CCL28 

Borrelli et al., 201364 

 

Embora as quimiocinas tenham sido, inicialmente, caracterizadas como 

atraentes dos leucócitos, já é amplamente reconhecido nos dias atuais que 

qualquer célula, incluindo células tumorais, podem expressar quimiocinas e 

receptores de quimiocinas53. Os tumores desenvolveram maneiras de utilizar 

as características multifuncionais das quimiocinas para promover sua própria 
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sobrevida e crescimento. Isto é possível por meio do controle da infiltração 

tumoral pelos leucócitos, da supressão de respostas imunes antitumorais, 

ou, ainda, regulando a angiogênese e influenciando a formação e 

disseminação de metástases54.  

As quimiocinas e seus receptores também têm um papel importante no 

desenvolvimento e na manutenção da imunidade inata (por exemplo, células 

‘Natural killer’) e adaptativa (por exemplo, células “T reguladoras” ou “T-

reg”), além de atuarem nos processos de cicatrização de feridas e 

angiogênese. Quando o papel fisiológico das quimiocinas é subvertido ou 

cronicamente ampliado, a doença se desenvolve. Pelo fato de estarem 

envolvidas nos processos biológicos da inflamação crônica, gênese tumoral 

e metástase, assim como nas doenças autoimunes, o potencial uso de 

antagonistas de quimiocinas para terapias-alvo apropriadas tem sido 

avaliado55. 

A Tabela 2 traz a lista completa de todas as quimiocinas divididas nas 

quatro famílias e apresenta a nomenclatura padronizada com os respectivos 

nomes da nomenclatura não padronizada para cada quimiocina, que, 

usualmente, é utilizada em estudos, publicações ou, mesmo, em produtos a 

elas relacionados. 

 

Tabela 2 - Nomenclatura das quimiocinas – padronizada e não padronizada 

continua 

Nomenclatura 
Padronizada 

Nomenclatura alternativa 

CXCL1 GRO-1 or GRO- α (growth regulated oncogene α) 
CXCL2 GRO-2 or GRO- β (growth regulated oncogene β) 
CXCL3 GRO-3 or GRO- γ (growth regulated oncogene γ) 
CXCL4 Platelet Factor 4 
CXCL5 Epithelial-derived neutrophil-activating peptide 78  
CXCL6 Granulocyte chemotactic protein 
CXCL7 NAP-2 
CXCL8 IL-8 (Interleukin-8) 
CXCL9 MIG (Monokine induced by IFN-g), CRG-10  
CXCL10 IP-10 / Small-inducible cytokine B10  
CXCL11 IP-9 / Interferon-inducible T-cell α chemokine  
CXCL12 SDF-1 α and β (Stromal cell-derived factor) 
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conclusão 

Borrelli et al., 201364 

Nomenclatura 
Padronizada 

Nomenclatura alternativa 

CXCL13 B lymphocyte chemoattractant or B cell-attracting chemokine 1  
CXCL14 Breast and kidney-expressed chemokine  
CXCL15 Lungkine 
CXCL16 SR-PSOX 
CCL1 I-309, TCA-3 
CCL2 MCP-1 (Monocyte chemotactic protein -1) 
CCL3 MIP-1 α (Macrophage inflammatory protein-alpha)  
CCL4 MIP-1 β (Macrophage inflammatory protein-beta) 
CCL5 RANTES (Regulated upon Activation, Normal T cell Expressed and 

Secreted) 
CCL6 
CCL7 

C10, MRP-2 
MCP-3 (Monocyte chemotactic protein – 3), MARC 

CCL8 MCP-2 (Monocyte chemotactic protein – 2) 
CCL9 MRP-2, CCF18, MIP-1 γ 
CCL10 MRP-2, CCF18, MIP-1 γ 
CCL11 Eotaxin-1 
CCL12 MCP-5 (Monocyte chemotactic protein – 5) 
CCL13 MCP-4 (Monocyte chemotactic protein – 4) 
CCL14 HCC-1 (Hemofiltrate CC chemokines - 1) 
CCL15 HCC-2 (Hemofiltrate CC chemokines - 2) / MIP-5 
CCL16 Liver-expressed chemokine / Monotactin-1  
CCL17 TARC (Thymus and activation regulated chemokine) 
CCL18 Pulmonary and activation-regulated chemokine  
CCL19 MIP-3β (Macrophage inflammatory protein-3β) 
CCL20 Liver activation-regulated chemokine / MIP-3α 
CCL21 6 Ckine / Exodus-2 / Secondary lymphoid-tissue chemokine  
CCL22 Macrophage-derived chemokine (MDC) 
CCL23 MPIF-1  
CCL24 Eotaxin-2 
CCL25 Thymus-expressed chemokine  
CCL26 Eotaxin-3/IMAC/MIP-4 α (Macrophage inflammatory protein-4α) 
CCL27 Cutaneous T-cell-attracting chemokine / ESkine / IL-11 
XCL1 Lymphotactin alpha, SCM-1 alpha, ATAC 
XCL2 Lymphotactin beta, SCM-1beta 
CX3CL1 Fractalkine / Neurotactin / ABCD-3 
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1.2.2 Quimiocinas e câncer 
 

As quimiocinas e seus receptores exercem um papel soberano na 

progressão dos tumores malignos. Já se sabe, também, que processos 

inflamatórios crônicos podem promover a formação tumoral; e não apenas 

as células tumorais como também as células sadias do estroma adjacente 

ao tumor são capazes de produzir quimiocinas e citocinas. Estas atuam 

tanto por via autócrina assim como por via parácrina, para sustentar o 

crescimento da célula tumoral, induzir a angiogênese e facilitar a diminuição 

da vigilância imunológica56.  

Células tumorais frequentemente expressam de forma elevada 

diversos receptores de quimiocinas; sem dúvida, o receptor CXCR4 da 

família das α-quimiocinas é o mais encontrado entre as neoplasias malignas; 

até onde se sabe, células de, pelo menos, 23 tipos diferentes de câncer 

expressam esse receptor54. Diversos estudos têm mostrado que nos 

tumores em que o receptor CXCR4 é fortemente expressado, as metástases 

são “induzidas” ou “facilitadas” em órgãos distantes específicos, como 

pulmão, fígado, medula óssea e linfonodos, os quais, por sua vez, 

expressam fortemente seu ligante específico CXCL12 (SDF-1 – Stromal 

derived fator-1). Dessa maneira, formam o eixo de atuação ligante-receptor 

“CXCR4-CXCL12” 57. Juntos, atuam de maneira parácrina no câncer, 

promovendo crescimento e progressão tumoral, angiogênese, 

linfangiogênese e metástase nos “tecidos-alvo”56,57. 

Além disso, a expressão do receptor de quimiocinas CXCR4 tem sido 

relacionada ao potencial de metástase do tumor, severidade da doença, 

risco de recorrência e prognóstico em diversos tipos de câncer, 

especialmente no câncer de mama58. O ligante CXCL12 foi previamente 

relacionado em metástases de câncer de mama, entretanto, a alta 

expressão identificada nos miofibroblastos do CDIS (carcinoma ductal in 

situ), um tumor pré-invasivo, sugere que esta quimiocina possa ter um papel 

adicional nos estágios iniciais da tumorogênese mamária59. Em 

concordância com esta hipótese, o ligante CXCL12 também foi identificado 
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como um alvo da transcrição do receptor de estrogênio (RE) nas células dos 

cânceres de mama e ovário60, podendo exercer papel importante nas 

doenças estrógeno-relacionadas. Os órgãos que exibem os níveis mais 

elevados do CXCL12 já citados anteriormente representam os locais mais 

comuns de metástase no câncer de mama, dando suporte ao seu papel de 

abrigar células tumorais em linfonodos61. 

O segundo receptor de quimiocinas mais frequentemente associado à 

mediação da migração de células tumorais é o receptor 7 da família das β-

quimiocinas – o CCR7. Por meio de seus ligantes CCL19 e CCL21, que são 

fortemente expressados nos linfonodos regionais, o receptor CCR7 é 

responsável por facilitar a migração das células do tumor primário aos 

linfonodos57,62. Altamente expressado nas células da leucemia linfocítica 

crônica (LLC) e em células tumorais de pacientes que apresentam 

linfadenopatia, o receptor CCR7 exibe, “in vitro”, uma alta resposta 

migratória por meio dos seus ligantes homeostáticos CCL19 e CCL2162. 

Juntos, esses dois sistemas de quimiocinas ligante-receptor (CXCR4-

CXCL12 e CCR7-CCL19 / CCR7-CCL21) são mediadores comuns dos 

processos de metástases tumorais em diversos tumores e, assim, tem sido 

utilizados como alvos para quimioterápicos, já que dados laboratoriais 

preliminares mostraram que os antagonistas dos eixos quimiocina-receptor 

inibem o potencial de infiltração dos macrófagos, induzem a paralisação do 

crescimento tumoral ou apoptose e previnem a disseminação 

metastática54,56. 

 

 

1.2.3 Quimiocinas e endometriose 
 

As quimiocinas foram relacionadas à endometriose, pela primeira vez, 

por Khorram et al. (1993), que analisaram e concluíram que a concentração 

da β-quimiocina CCL5 (RANTES) no líquido peritoneal era significativamente 

elevada em pacientes com endometriose comparada com controles sem a 

doença, e, além disso, mostraram que estes níveis estavam correlacionados 



1 Introdução  17 

positivamente com o estágio da doença63. Nos últimos 20 anos, desde a 

primeira publicação sobre esta correlação, diversos autores avaliaram 

diferentes quimiocinas em pacientes com endometriose e/ou infertilidade 

com o intuito de melhor entender o verdadeiro papel exercido por essas 

proteínas na patogênese dessas doenças frequentemente associadas, como 

relatado recentemente em nossa revisão descritiva da literatura64. Como a 

grande maioria dos estudos realizados e revisados nesta publicação tentou 

avaliar diferentes quimiocinas como possíveis marcadores bioquímicos para 

identificar mulheres com endometriose, posteriormente, nós investigamos 

essa possibilidade em uma revisão sistemática da literatura; nela, pudemos 

concluir que, das 27 quimiocinas testadas em mulheres com e sem 

endometriose com essa finalidade, 3 delas revelaram um maior potencial de 

exercer esse papel, que foram CXCL8 (IL-8), CCL2 (MCP-1) e CCL5 

(RANTES)65. 

Além disso, a expressão de quimiocinas que regulam em humanos a 

atividade das células T-reg (CCL17 e CCL21) e das células NK (CXCL9, 

CXCL10, CXCL11, CXCL12, XCL1 e CX3L1) foi avaliada no endométrio 

tópico e ectópico de pacientes com endometriose; CXCL12 e CX3CL1 

apresentaram maior expressão nos focos ectópicos comparados ao 

endométrio tópico, enquanto CCL17 mostrou-se reduzida no tecido ectópico 

comparada ao endométrio tópico66.  

Como já discutido anteriormente, o principal receptor de quimiocinas 

envolvido no processo de disseminação das células malignas, invasão e 

metástase – o receptor CXCR4 – já foi também avaliado e identificado com 

expressão significativa no endométrio humano, assim como em lesões de 

endometriose ovariana (endometriomas)67,68, mas não, ainda, na forma mais 

agressiva da doença, a EP de acometimento retovaginal ou intestinal. 

Desse modo, correlacionando o conhecimento atual do papel das 

quimiocinas na disseminação do câncer e as evidências sobre a 

possibilidade de disseminação linfática das células endometrióticas em 

pacientes com EP de acometimento retovaginal, partimos da hipótese de 

que esses mesmos receptores de quimiocinas e seus respectivos ligantes 
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(CXCR4-CXCL12 e CCR7-CCL19/CCR7-CCL21) poderiam exercer também 

um papel importante no mecanismo de disseminação e na manutenção dos 

sítios ectópicos na endometriose, especialmente na EP do compartimento 

posterior da pelve (retovaginal ou de intestino). Como ainda não há nada na 

literatura a esse respeito, investigá-los foi um dos objetivos deste estudo.  

 

 

1.2.4 Capacidade de transformação maligna das lesões endometrióticas 
 

O risco de transformação maligna das lesões de endometriose foi 

sugerido nos últimos anos, especialmente para as lesões ovarianas de 

endometriose (endometriomas)69-71. Wiegand et al. (2010) avaliaram e 

identificaram mutações no gene supressor tumoral ARID1A (AT rich 

interactive domain 1A), que codifica a proteína BAF250a (componente-chave 

do complexo de remodelação da cromatina SWI-SNF) em carcinomas 

ovarianos epiteliais; mutações do gene ARID1A foram identificadas apenas 

nos carcinomas ovarianos associados à endometriose, representando 46% 

(55/119) dos carcinomas de células-claras, 30% (10/33) dos carcinomas do 

tipo endometrioide e em nenhum (0/76) carcinoma ovariano tipo seroso de 

alto grau. Por meio da avaliação imuno-histoquímica (IHQ) da proteína 

BAF250a nestas amostras, os autores também identificaram que a perda da 

expressão desta proteína está fortemente correlacionada com os subtipos 

de células-claras e endometrioide, e, mais do que isso, com a presença das 

mutações do gene ARID1A; nesta análise, os autores ainda identificaram, 

em dois casos, que a mutação do gene ARID1A e a perda da expressão da 

proteína BAF250a estava presente não apenas nas células tumorais, como 

também, nas lesões atípicas de endometriose contíguas ao tumor, sugerindo 

que estas alterações representariam um evento precoce na transformação 

da endometriose em câncer; esse fato, porém, não foi identificado nas 

lesões distantes (“benignas”) de endometriose71.  

Dois anos depois, Samatzis et al. (2012) publicaram interessante 

estudo avaliando a expressão da proteína BAF250a nas lesões distantes de 
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endometriose; a perda completa da expressão da proteína BAF250a foi 

observada por meio de avaliação IHQ em três casos de endometriomas 

(3/20, 15%) e em um caso de EP (1/22, 5%), entretanto, nenhum caso de 

endometriose peritoneal (0/16) ou de endométrio tópico (0/30) das 

pacientes-controle apresentaram tais alterações. Além disso, os autores 

relataram a presença da perda parcial da expressão da BAF250a em forma 

de grupo ou agregado de células (“cell clusters”), também denominada de 

perda clonal (“clonal loss”) da expressão da proteína BAF250a. No entanto, 

os autores não especificaram em quais lesões esse fenômeno aconteceu72. 

Este fenômeno de perda clonal da expressão da proteína BAF250a foi 

descrito, pela primeira vez, em carcinomas do endométrio73. Apesar desses 

achados, ainda não está claro qual é o real risco de transformação maligna 

das lesões isoladas de endometriose e, para isso, mais estudos são 

necessários. Portanto, será parte deste estudo investigar este evento nas 

lesões de EP de acometimento retovaginal/intestinal, assim como, nas 

lesões de endometriose comprometendo os LS destas pacientes. Além 

disso, já existem evidências na literatura sugerindo uma possível ligação 

entre a EP de acometimento retovaginal/intestinal e certos subtipos 

histológicos de câncer. A primeira publicação relatou 13 casos de 

carcinomas de origem mülleriana – carcinoma endometrioide (n=6), seroso-

papilífero misto e carcinoma endometrioide (n=4), tumor mülleriano maligno 

misto (n=2) e indiferenciado (n=1) – apresentando-se como câncer 

colorretal. Muito interessante, eles identificaram a presença de lesões típicas 

de endometriose no intestino adjacente às células tumorais em nove casos e 

endossalpingiose em mais um caso, portanto, 10 dos 13 casos mostraram 

tecido mülleriano benigno próximo aos tumores müllerianos malignos. A 

segunda foi uma revisão de 79 casos de sarcoma estromal endometrial 

surgindo de endometriose, em que 19% (15/79)	  dos casos eram de sarcoma 

do estroma endometrial extragenital (SEEE) localizados no intestino. Os 

autores das duas publicações sugeriram a possibilidade de haver 

transformação maligna da EP  intestinal/retovaginal nestes casos 

específicos74,75.  
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Assim, avaliaremos, também, a presença de um possível fator 

relacionado à transformação maligna das lesões endometrióticas, com 

ênfase na EP de intestino/retovaginal. 

De forma geral, este estudo visa entender melhor a relação entre a 

endometriose e o câncer, basicamente, em dois aspectos: a endometriose 

simulando ou agindo como o câncer no que se refere ao mecanismo de 

disseminação da doença, assim como na possibilidade da endometriose 

evoluir para o câncer, por meio de transformação maligna. Além disso, 

avaliaremos, também, o potencial de certas quimiocinas serem utilizadas 

como marcadores da endometriose. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

1. Avaliar a presença de fatores associados à invasão e migração 

celular na endometriose profunda e nos linfonodos-sentinela (LS) 

pélvicos por meio de quimiocinas relacionadas ao processo de 

metástase, e: 

1.1. correlacionar a expressão dos receptores de quimiocinas nas 

lesões de endometriose profunda e os respectivos ligantes nos 

linfonodos correspondentes; 

1.2. correlacionar a expressão das  quimiocinas e dos receptores 

avaliados com o tamanho da lesão de EP, com o estágio da 

doença segundo a classificação ASRM,  com o uso ou não de 

hormônio pelas pacientes e com a fase do ciclo menstrual. 

 

2. Avaliar a concentração de seis quimiocinas – CXCL8, CCL2, CCL5, 

CXCL12, CCL19 e CCL21 – no líquido peritoneal (LP) de pacientes 

com e sem endometriose. 

 

3. Avaliar a expressão da proteína BAF250a (ARID1A), relacionada à 

transformação maligna, nas diferentes lesões de endometriose (EP, 

EO e endometriose acometendo LS), no endométrio normal (ET) e 

no SEEE. 
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3  PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

3.1  Local do estudo e aprovação 
 

O presente estudo foi realizado no Centro de Pesquisa em 

Endometriose do Hospital Charité da Universidade de Medicina de Berlim 

nas unidades Campus Benjamin Franklin e Campus Mitte, sob a orientação 

da PD Dra. Sylvia Mechsner, em parceria com o setor de Endometriose da 

Divisão da Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), sob a orientação do 

Prof. Dr. Maurício Simões Abrão. Este estudo faz parte de um grande projeto 

que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Charité sob o nº EA4/038/07 e pelo CEP da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) sob o nº 063/12 conforme os Anexos C 

e D; o título foi modificado para esta versão final, sendo mais específico e foi 

aprovado pelo CEP da FMUSP conforme termo de ciência no Anexo E. 

 

 

3.2 Pacientes e amostras 
 

Ao todo, foram incluídas, neste estudo retrospectivo, amostras de 123 

pacientes, incluindo mulheres com endometriose e controles sem a doença, 

todas submetidas, de forma consecutiva, a procedimentos cirúrgicos no 

Hospital Charité em Berlim entre os anos de 2007 e 2014. Foram excluídas 

279 pacientes que não preencheram os critérios de inclusão, não 

concordaram em participar do estudo e/ou não tinham amostras suficientes 

para realização do estudo. Todas as pacientes participantes foram 

previamente esclarecidas sobre o projeto de pesquisa existente no hospital 

e, após concordarem com sua inclusão, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do Hospital Charité conforme o 

Anexo F. A seguir, serão apresentados os critérios de inclusão e exclusão 
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das mulheres (pacientes com endometriose e controles sem a doença) no 

estudo. 

 

Critérios de inclusão – pacientes do grupo com endometriose: 

• Comprovação histológica de endometriose; 

• Ausência de doenças neoplásicas concomitantes, no momento do 

diagnóstico histológico de endometriose, constatada pela 

anamnese, exame físico, inspeção cirúrgica e exames 

subsidiários, quando necessários; 

• Ausência clínica de doença inflamatória pélvica.  

 

Critérios de inclusão – pacientes do grupo-controle: 

• Comprovação cirúrgica da ausência de lesões de endometriose; 

• Comprovação histológica da ausência de adenomiose nas 

pacientes submetidas à histerectomia, das quais o endométrio foi 

utilizado para o grupo-controle; 

• Mulheres deveriam estar no período da menacme. 

 

Critérios de exclusão – para os 2 grupos: 

• Foram excluídas pacientes que não preencheram os critérios de 

inclusão. 

 

As pacientes foram divididas em três subgrupos de estudo de acordo 

com os métodos de pesquisa utilizados e a finalidade de cada avaliação, 

conforme representado no fluxograma da Figura 3. É possível observar no 

diagrama da figura que uma mesma paciente pode ter sido incluída em dois 

ou mesmo três subgrupos de estudo. Além disso, uma única paciente pode 

ter fornecido duas ou mais amostras diferentes, como, por exemplo, líquido 

peritoneal, lesão profunda de endometriose e linfonodo sentinela. 

Nas pacientes com endometriose, as amostras coletadas para 

realização deste estudo foram líquido peritoneal (LP), lesão de EP do 

compartimento posterior da pelve (incluindo doença retrocervical, do septo 
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retovaginal e de retossigmoide), lesão de endometriose ovariana e 

linfonodos pélvicos segundo a técnica de linfonodo-sentinela e, nas 

pacientes do grupo-controle, no qual foram incluídas mulheres com 

miomatose uterina (n=33), prolapso uterino (n=1), dor pélvica crônica (n=5), 

esterilidade primária (n=1) e cistos tubo-ovarianos (n=5) foram coletadas 

amostras de líquido peritoneal e de endométrio tópico (ET).  

A seguir, a descrição da coleta de cada tipo amostral, assim como o 

preparo e a forma de armazenamento de cada uma delas. 

 

Coleta de amostras e armazenamento: 

• Líquido Peritoneal 

O líquido peritoneal foi colhido no início da cirurgia laparoscópica do 

fundo de saco de Douglas, imediatamente colocado em tubo seco cônico de 

poliestireno – 15ml – DB FalconTM e transportado em intervalo inferior a 1 

hora para o laboratório. No laboratório, passou por processo de 

centrifugação – 3000rpm x 5 min. em temperatura ambiente e o 

sobrenadante foi armazenado dividido em alíquotas em tubos de 1,5ml a -

80ºC.  
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Figura 3 - Subgrupos de pacientes incluídas no estudo. IHQ: imuno-
histoquímica; EP: endometriose profunda; LP: líquido peritoneal; SEEE: 
Sarcoma do estroma endometrial extragenital 
 

• Lesão de endometriose 

Todas as lesões de endometriose utilizadas no estudo – ovariana e 

profunda – foram colocadas em solução de Formalina Neutra Tamponada 

(FNT) a 10% imediatamente após a remoção cirúrgica, ainda na sala de 

cirurgia e encaminhadas para o setor de Patologia. No laboratório de 

Patologia, os tecidos foram fixados pela técnica de imersão em FNT, 

Amostras de 

123 pacientes 

 Expressão das 
quimiocinas por IHQ 

N=47 

Concentração das 
quimiocinas no LP 

N=63 

Transformação 
maligna na EP:    
IHQ BAF250a 

N=72 

EP Retovaginal  
 N=30 

Endometriose ovariana  
N=20 

Controles sem a 
doença  

N=20 

Endometriose 

N=36 

Controles sem a 
doença 

N=27 

EP Retovaginal  

N=27 

Controles sem a 
doença  

N=20 

SEEE 

N=2 
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desidratados em soluções alcoólicas e, enfim, incluídos em parafina. Os 

blocos de parafina foram armazenados no banco de tecidos do Instituto de 

Patologia do Hospital Charité até o uso para microtomia.  

 

• Linfonodos pélvicos 

Os linfonodos pélvicos foram removidos de pacientes com 

endometriose profunda de acometimento retovaginal pela técnica de 

linfonodo-sentinela. Nesta técnica, no início do procedimento cirúrgico, 

injeta-se 4ml de Azul Patente® ao redor do nódulo de endometriose visível 

ou palpável no fórnice vaginal posterior (Figura 4). Durante a laparoscopia 

subsequente, o espaço retroperitoneal é aberto lateralmente ao ligamento 

infundibulopélvico e o(s) linfonodo(s)-sentinela coloridos de azul são 

removidos da região ilíaca, uni ou bilateralmente (Figura 5). Quando nenhum 

linfonodo, em ambos os lados da cadeia ilíaca, foi colorido de azul, o 

linfonodo interilíaco, localizado na bifurcação das artérias ilíacas, foi 

removido (prática realizada como rotina pelos mesmos cirurgiões neste 

serviço nos casos da utilização desta técnica para o câncer de colo uterino). 

Após a remoção, os linfonodos passarão pelos mesmos procedimentos 

descritos para as lesões de endometriose e armazenados em blocos de 

parafina até o uso.  

 

• Endométrio 

As amostras de endométrio das pacientes do grupo-controle foram 

selecionadas de pacientes submetidas à histerectomia por indicações 

ginecológicas benignas, excluindo endometriose e adenomiose. Esses 

tecidos foram fixados em solução de Formalina Neutra Tamponada e 

incluídos em parafina, e armazenados em blocos conforme já descrito 

previamente. 
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• Lesões tumorais 

As amostras de sarcoma do estroma endometrial extragenital de 

intestino foram removidos durante o procedimento cirúrgico e os tecidos 

foram armazenados em blocos de parafina até o uso. 

 

 
Figura 4 - Identificação do nódulo no fórnice vaginal posterior para injeção 
de azul patente® 
 

 
Figura 5 - Localização do linfonodo sentinela (LS) na região ilíaca durante a 
laparoscopia (colorido de azul); obs.: a lesão de endometriose profunda (EP) 
também está colorida pelo corante 
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3.3 Métodos  
 

3.3.1 Imuno-histoquímica 
 

A técnica de IHQ permite detectar ou localizar antígenos (proteínas) em 

tecidos, por meio do princípio da ligação específica entre anticorpos e 

antígenos nos tecido biológicos e, para tal, utilizam-se anticorpos produzidos 

contra as proteínas de interesse. Vários sistemas ou métodos de detecção 

podem ser utilizados para execução desta técnica, como, por exemplo, os 

métodos direto, indireto simples e os métodos indiretos mais elaborados, 

como o método da Peroxidase-Antiperoxidase (PAP), método do Complexo 

Avidina-Biotina-Peroxidase (ABC), método da Streptavidina-Biotina-

Peroxidase (StreptABC ou LSAB – Labelled Streptavidin-Biotin) e o método 

da Streptavidina-Fosfatase Alcalina (SAAP). As colorações podem ser 

normalmente obtidas por meio de dois tipos de substratos ou cromógenos – 

nos métodos da Peroxidase, utiliza-se o substrato específico DAB (3,3’-

Diaminobenzidina), o qual revela a cor marrom na coloração, enquanto que, 

no método da Fosfatase Alcalina, o substrato específico Fast Red 

caracteriza-se pela coloração vermelha. Para esta pesquisa, utilizamos o 

método Streptavidina-Biotina-Peroxidase (LSAB) ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Ilustração do método de imuno-histoquímica (IHQ) Streptavidin-
biotin-peroxidase ou LSAB (Labelled Streptavidin-Biotin). HRP: Horseradish 
Peroxidase 
 

Os anticorpos primários utilizados no método da IHQ são produzidos 

em animais e podem ser policlonais ou monoclonais. Os anticorpos 

policlonais possuem vários clones, ou seja, originam-se de diferentes 

linfócitos e, portanto, reagem com diferentes epítopos* do antígeno (*área do 

antígeno que se liga aos anticorpos, também denominada determinante 

antigênico). Já os anticorpos monoclonais provêm de apenas um linfócito, 

que é selecionado artificialmente e replicado inúmeras vezes em clones; 

deste modo, estes anticorpos ligam-se a apenas um epítopo do antígeno de 

forma única, sendo considerados, por isso, mais específicos.  

O protocolo utilizado para todos os testes de IHQ no presente estudo 

foi padronizado pelo Instituto de Patologia do Hospital Charité – Campus 

Mitte, representado no esquema do Anexo G. A seguir, os anticorpos 

primários utilizados nesta pesquisa e suas características: 1) Anti-ARID1A 

humano (anticorpo policlonal de coelho; HPA005456, Sigma-Aldrich® - 

Prestige Antibodies®, diluição 1:700); 2) Anti-CXCR4 humano (anticorpo 

monoclonal de camundongo – clone #44716, MAB172 R&D Systems, 
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diluição 1:200); 3) Anti-CCR7 humano (anticorpo monoclonal de 

camundongo – clone CCR7.6B3, MAB71278 Covalab, R&D Biotechnology, 

diluição 1:200); 4) Anti-CXCL12/SDF-1 humano (anticorpo monoclonal de 

camundongo – clone #79018, MAB350 R&D Systems, diluição 1:100); 5) 

Anti-CCL19/MIP-3 beta humano (anticorpo policlonal de coelho – bs-2454R 

Bioss, diluição 1:100); 6) Anti-CCL21/6Ckine humano (anticorpo policlonal 

de coelho – bs-1666R Bioss, diluição 1:100). 

Para a padronização da técnica e escolha da diluição ideal para o 

anticorpo anti-ARID1A/BAF250a, foram realizados testes com as diferentes 

diluições a seguir: 1:200, 1:500, 1:700 e 1:1000. Para o controle positivo e 

negativo, foi utilizado um micro-array de tecidos (TMA) de carcinomas 

ovarianos (subtipos serosos, células claras e endometrioide) e, após 

avaliação de três pesquisadores (1 patologista – Dra. Eliana Taube e 2 

ginecologistas – Dra. Sylvia Mechsner e Dr. Giuliano Borrelli), a diluição 

mais adequada foi escolhida como padrão para a sequência deste método 

nos casos incluídos para análise no estudo. Para a padronização da técnica 

e escolha da diluição ideal para os anticorpos de quimiocinas anti-CXCR4, 

anti-CCR7, anti-CXCL12, anti-CCL19 e anti-CCL21; foram realizados testes 

com as diferentes diluições a seguir: 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 e 1:1000. 

Para o controle positivo externo, foram utilizadas amostras de tecido das 

tonsilas e/ou de linfonodos, enquanto que células estromais serviram de 

controle negativo interno. Após avaliação dos mesmos três pesquisadores, 

as diluições adequadas, já mencionadas anteriormente, foram definidas 

como padrão para serem utilizadas nas lâminas de pacientes incluídas no 

estudo. 

Os blocos de parafina de todas as amostras de tecidos submetidas à 

técnica de coloração por IHQ foram seccionados em cortes de 2µm para 

montagem das lâminas histológicas por meio de um instrumento apropriado, 

o micrótomo rotativo (LEICA-RM2125 RT; Leica microsystems). As lâminas 

histológicas foram montadas em lâminas de vidro SuperFrost® Plus 

(Menzel-Gläser, Braunschweig, Germany) ou Labsolute® (Th. Geyer GmbH 

& Co. KG, Germany), em número de dez unidades para cada bloco de 



3 Pacientes e Métodos  33 

amostra tecidual analisada, as quais foram identificadas com o número 

referente a cada paciente e estocadas até o uso. 

Todas as lâminas histológicas de microscópio montadas para avaliação 

IHQ foram previamente analisadas por meio da coloração de Hematoxilina-

Eosina (HE) para identificação dos tecidos desejados (por exemplo: lesão de 

endometriose ovariana, endometriose profunda retovaginal e nos linfonodos, 

como também glândulas endometriais no endométrio tópico) como ilustra a 

Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Coloração de Hematoxilina-Eosina (HE). (A) endometriose 
ovariana (x100); (B) endometriose profunda (EP) intestinal; (C) lesão de 
endometriose afetando um linfonodo-sentinela (LS); (D) endométrio tópico 
de paciente-controle 
 

 

3.3.2 Ensaio multiplex – Luminex Technology® xMAP 
 

As quimiocinas de interesse neste estudo – CXCL12, CCL19 e CCL21 

– foram mensuradas no líquido peritoneal (LP) de pacientes com e sem 

endometriose por meio da tecnologia para bioensaios multiplex – Luminex® 
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xMAP® Technology com o equipamento Bio-Plex 200 system (Figura 8). As 

quimiocinas com melhor potencial para marcadores bioquímicos na 

endometriose – CCL2, CCL5 e CXCL8 – selecionadas entre 27 quimiocinas 

em nossa revisão sistemática65 também foram avaliadas por este método e 

a comparação de forma imparcial das seis quimiocinas foi possível. Ensaios 

Luminex são baseados na tecnologia xMAP® a qual possibilita a detecção e 

quantificação de múltiplos alvos de RNA e/ou de proteínas simultaneamente. 

O sistema xMAP® combina um citômetro de fluxo, microesferas tingidas 

fluorescentes, lasers e um processamento de sinal digital para permitir a 

multiplexação eficiente de até 100 ensaios exclusivos em uma única 

amostra. A tecnologia Multiplex tornou-se uma ferramenta importante na 

detecção de citocinas. Os ensaios podem ser realizados com grande rapidez 

e precisão, fazendo uso de centenas de preparados especiais de esférulas 

magnéticas, também denominadas microesferas. As microesferas são 

tingidas internamente com uma mistura de corantes para fornecer um 

endereço espectral único; quando misturadas a uma amostra, as moléculas 

do lado de fora das esferas reagem com quaisquer moléculas a que são 

projetadas para capturar.   

 

 
Figura 8 - Bio-Plex 200 System, BIO-RAD 
 

No presente estudo, ao invés de utilizarmos um kit incluindo as seis 

quimiocinas, tivemos que dispor de dois kits com três quimiocinas cada, uma 
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vez que a CCL5 (RANTES) não poderia ser misturada com as outras 5 no 

mesmo kit, conforme orientação do provedor. Desse modo, utilizamos kits de 

dois grupos de ensaios Bio-Plex segundo sugestão da empresa fornecedora 

desses (Bio-Rad): 1) “Human Chemokine Panel”, contendo as quimiocinas 

CXCL12 (SDF-1), CCL19 (MIP-3beta) e CCL21 (6Ckine) e 2) “Human 

Cytokine Panel Group I”, contendo CCL2 (MCP-I), CCL5 (RANTES) e 

CXCL8 (IL-8). 

Esse método foi, inicialmente, validado e calibrado para utilização de 

sangue periférico (soro) e meios de cultura; recentemente, um único trabalho 

foi publicado com resultados do seu uso no LP76. Assim como os autores 

deste artigo, utilizamos um protocolo modificado daquele estabelecido para 

o sangue periférico e o LP foi diluído 1:2 utilizando o diluente de amostras 

padrão fornecido nos kits. O volume de amostra diluída adicionada à placa 

foi de 50µl por cavidade. 

 

 

3.4 Escore de imunorreação e análise estatística 
 

A análise e leitura das lâminas submetidas ao teste de IHQ para 

determinação da imunorreação foram realizadas por dois pesquisadores 

independentes conforme sistema de pontuação e escore previamente 

descrito e utilizado72,77. Neste sistema de pontuação, nós avaliamos a 

porcentagem de células positivas, assim como a intensidade da coloração 

tanto para as células epiteliais como também para as células estromais das 

lesões de endometriose e do endométrio tópico das pacientes do grupo-

controle. A porcentagem de células positivas foi classificada da seguinte 

maneira: 0 (0%); 1 (≤10%); 2 (11-50%); 3 (51-80%); 4 (>80%). A intensidade 

da coloração, por sua vez, foi definida como: 0 (negativa); 1 (fraca); 2 

(moderada) e 3 (forte). Para a contagem final do escore de imunorreação, as 

pontuações referentes à porcentagem de células positivas e de intensidade 

da coloração foram multiplicadas, resultando em um valor final entre 0 e 12. 

Os casos em que não foi possível identificar pela microscopia células 

epiteliais ou estromais não foram incluídos para análise estatística. O escore 
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final utilizado para análise estatística foi o valor médio obtido de dois 

observadores independentes (Dra. Sylvia Mechsner e Dr. Giuliano Borrelli) 

que avaliaram as lâminas ao microscópio após a IHQ e aplicaram o escore 

acima descrito. Na avaliação da perda de expressão da proteína BAF250a, 

que se trata de uma análise qualitativa, a concordância entre os dois 

observadores foi calculada utilizando-se o Coeficiente kappa de Cohen. 

As idades das mulheres foram descritas segundo grupos com uso de 

medidas-resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e 

comparadas entre os grupos com uso do teste t de Student (t-Student) nos 

dois primeiros subgrupos de pacientes (análise das quimiocinas por IHQ e 

avaliação da concentração de quimiocinas no LP com Luminex, 

respectivamente) e com uso de análise de variâncias (ANOVA), seguida de 

comparações múltiplas de Bonferroni para verificar entre quais grupos 

ocorrem as diferenças no terceiro subgrupo de pacientes (avaliação IHQ da 

proteína BAF250a/ARID1A). O uso de hormônio e a fase do ciclo menstrual 

foram descritos segundo grupos com uso de frequências absolutas e 

relativas; a existência de associação foi verificada com uso do teste Qui-

quadrado e teste da razão de verossimilhanças, respectivamente. Foram, 

ainda, descritos os estágios e local da doença, assim como o tamanho da 

lesão nas mulheres com endometriose com uso de frequências absolutas e 

relativas. Os valores das quimiocinas foram descritos segundo grupos, uso 

de hormônio, fase do ciclo, estágio e local da doença com uso de medidas-

resumo e comparadas entre as categorias com uso de testes Mann-Whitney; 

apenas para o local da doença a comparação das proteínas foi realizada 

com uso do teste Kruskal-Wallis, seguida de comparações múltiplas de 

Dunn. Para as proteínas que apresentaram diferenças entre os grupos, 

foram criadas curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) para 

determinar os pontos de corte com melhor sensibilidade e especificidade 

para discriminar as pacientes com endometriose. Usando os pontos de corte 

estabelecidos, foi criado o modelo de regressão logística múltipla e 

estimadas as probabilidades de endometriose para cada combinação das 

"positividades" das quimiocinas.  
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Os escores de imunorreação das quimiocinas foram descritos segundo 

grupos, uso de hormônio, fase do ciclo, tamanho da lesão e estágio da 

doença com uso de medidas-resumo e comparadas entre as categorias com 

uso de testes Mann-Whitney ou testes Kruskal-Wallis, sendo este último 

seguido de comparações múltiplas de Dunn quando significativos para 

identificar entre quais categorias ocorrem as diferenças. Foram criados os 

diagramas de dispersão entre os escores dos receptores de quimiocinas nas 

lesões de EP e os escores dos respectivos ligantes nos LS correspondentes 

e calculadas as correlações de Spearman entre os escores. 

O uso de hormônios incluiu contraceptivos orais (combinados ou 

progestógenos isolados), dienogest 2mg de uso contínuo, sistema 

intrauterino liberador de levonorgestrel e agonistas do GnRH. Pacientes que 

fizeram uso de algum desses medicamentos hormonais nos 3 meses que 

antecederam o procedimento cirúrgico foram consideradas “positivas” para o 

uso de hormônios, enquanto que as pacientes que fizeram um período de 

washout (suspensão dos medicamentos) por, pelo menos, 3 meses antes do 

procedimento cirúrgico foram incluídas no grupo de mulheres não recebendo 

tratamento hormonal, uma vez que não estavam sob influência de 

hormônios nos 3 meses que antecederam a coleta das amostras. 

Para as características qualitativas, foram apresentadas as frequências 

absolutas e relativas segundo grupos e verificada a associação entre os 

grupos com uso de testes Qui-quadrado ou teste exato de Fisher ou teste da 

razão de verossimilhanças. A associação da ocorrência da “perda clonal” da 

BAF250a foi verificada com uso de teste Qui-quadrado.  

Os escores de imunorreação do ARID1A foram descritos segundo 

grupos (locais de doença) com uso de medidas-resumo e comparados entre 

os grupos com uso do teste Kruskal-Wallis. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. Foram 

utilizados os softwares SPSS (versão 20.0, Chicago, IL, USA) e Excel 2003. 
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4  RESULTADOS 

 

 

Os resultados serão separados de acordo com os objetivos 

estipulados. 

 

 

4.1 Investigação imuno-histoquímica das quimiocinas relacionadas ao 
processo de metástase (no câncer) na endometriose profunda 
(EP) e nos linfonodos-sentinela (LS) correspondentes 
 

Neste subgrupo de pacientes, a idade média das mulheres com EP foi 

estatisticamente menor que a idade média das mulheres do grupo-controle 

(p<0,001), embora todas as mulheres incluídas nos dois grupos estivessem 

no período da menacme; já o uso de hormônio e a fase do ciclo menstrual 

não apresentaram associação estatisticamente significativa com o grupo de 

mulheres (p>0,05), como representado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Características clínicas das pacientes incluídas no subgrupo 1 

Variáveis 

Grupos 

Total (N = 47) 
 

Controle              
(N = 20) 

EP                 
(N = 27) 

 

 
Idade (anos) 

   
<0,001 

Média (DP) 42,5 (4,0) 32,5 (7,2) 36,8 (7,8) 
 Mediana (min.; max.) 42,5 (34; 50) 31 (21; 46) 39 (21; 50) 
 Hormônio 

   
0,808* 

Não 14 (70,0) 18 (66,7) 32 (68,1) 
 Sim 6 (30,0) 9 (33,3) 15 (31,9) 
 Fase do ciclo 

   
0,126** 

Ausente 0 (0,0) 2 (7,4) 2 (4,3) 
 Folicular 3 (15,0) 7 (25,9) 10 (21,3) 
 Lútea 10 (50,0) 6 (22,2) 16 (34) 
 Desconhecida 7 (35,0) 12 (44,4) 19 (40,4) 
 continua 
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conclusão 

Variáveis 

Grupos 

Total (N = 47) 
 

Controle              
(N = 20) 

EP                 
(N = 27) 

 

 
Tamanho da lesão (EP) 

    < 2cm 
 

3 (11,1) 3 (11,1) 
 2-3 cm 

 
13 (48,1) 13 (48,1) 

 > 3cm 
 

11 (40,7) 11 (40,7) 
 Localização (EP) 

    Esquerda 
 

4 (14,8) 4 (14,8) 
 Direita 

 
2 (7,4) 2 (7,4) 

 Central 
 

21 (77,8) 21 (77,8) 
 Linfonodo sentinela 

    Esquerda 
 

7 (25,9) 7 (25,9) 
 Direita 

 
7 (25,9) 7 (25,9) 

 Bilateral 
 

13 (48,1) 13 (48,1) 
 Ressecção intestinal 

    Não 
 

11 (40,7) 11 (40,7) 
 Sim 

 
16 (59,3) 16 (59,3) 

 Teste t de Student; *Teste Qui-quadrado; **Teste da razão de verossimilhança; EP: 
endometriose profunda. 

 

A imunolocalização de todas quimiocinas foi interpretada nas células 

epiteliais e estromais das lesões de EP, lesões endometrióticas acometendo 

os LS e no endométrio tópico de pacientes do grupo-controle. Lesões de 

endometriose foram identificadas nos LS de 5/27 (18,5%) pacientes 

incluídas nesta parte do estudo. A coloração por IHQ das quimiocinas tanto 

no epitélio como no estroma nem sempre foi acessível em todas as 

amostras examinadas devido à falta de tecido adequado nas lâminas após a 

realização da IHQ e, com isso, o escore de imunorreação foi considerado 

apenas nos casos em que a expressão de ambos os tipos celulares foi 

avaliada. A expressão epitelial e estromal foi acessível em 23/27 (85%) dos 

casos de EP, em 4/5 (80%) dos casos de lesões endometrióticas nos LS 

para as cinco quimiocinas testadas; nas pacientes do grupo-controle, a 

expressão epitelial e estromal foi acessível no endométrio tópico de 20/20 

(100%) pacientes para todas as quimiocinas, com exceção da CXCR4, cuja 

expressão foi acessível em 19/20 (95%) dos casos. 
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A expressão citoplasmática e/ou nuclear foi considerada positiva para o 

receptor de quimiocinas CXCR4, enquanto a coloração na membrana celular 

foi considerada positiva para o seu ligante específico CXCL12, como 

claramente representado na Figura 9. O padrão de expressão do receptor 

CCR7 foi, basicamente, na membrana celular, mas, em alguns casos, a 

expressão nuclear foi também identificada; o ligante CCL19 apresentou um 

padrão de expressão citoplasmática e membrana celular, enquanto o ligante 

CCL21 revelou um padrão de coloração nuclear. Imagens representativas 

são apresentadas na Figura 10.  

O escore de imunorreação de todas quimiocinas – receptores e ligantes – 

está representado conforme cada grupo na Tabela 4. Embora a mediana do 

escore de imunorreação para CXCR4, CXCL12, CCR7 e CCL21 tenha sido 

maior nas lesões de EP e lesões comprometendo os LS em relação à mediana 

do escore no endométrio tópico de pacientes sem endometriose, não houve 

diferença estatisticamente significante entre eles (p>0,05); para CCL19, a 

mediana do escore foi menor na EP do que nos outros sítios, mas também aqui 

não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05). 
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Figura 9 - Padrão da coloração imuno-histoquímica do eixo de quimiocinas 
CXCR4-CXCL12. A expressão citoplasmática e/ou nuclear de CXCR4 e a 
expressão de membrana celular de CXCL12 na (A) EP retovaginal (x200); 
nas (B) lesões de endometriose nos LS (x400) e no (C) endométrio tópico de 
pacientes do grupo-controle (x400). 
 

CXCR4 CXCL12 

(A) 

(B) 

(C) 
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Figura 10 - Padrão de coloração imuno-histoquímica do receptor de 
quimiocina CCR7 e dos ligantes CCL19 e CCL21. A expressão na 
membrana celular de CCR7 na (A) EP retovaginal (x200); nas (B) lesões de 
endometriose nos LS (x200) e no (C) endométrio tópico de controles (x200). 
A coloração de membrana celular de CCL19 na (A) EP retovaginal (x200); 
(B) lesões de endometriose nos LS (x200) e no (C) endométrio tópico de 
controles (x200). A expressão nuclear de CCL21 na (A) EP retovaginal 
(x200); nas (B) lesões de endometriose nos LS (x400) e no (C) endométrio 
tópico de controles (x200). 
 

Em relação ao uso de hormônio, apenas o ligante CCL19 apresentou 

escore estatisticamente mais elevado em mulheres que fizeram uso de 

hormônios anteriormente ao procedimento cirúrgico (p=0,045), enquanto os 

receptores CXCR4 e CCR7 assim como os ligantes CCL19 e CCL21 não 

mostraram influência do uso de hormônios no escore final de imunorreação, 

já que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

CCL19 CCL21 CCR7 

(A) 

(B) 

(C) 
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(p>0,05), como representado na tabela do Anexo H. A fase do ciclo 

menstrual não influenciou o escore de imunorreação dos receptores CXCR4 

e CCR7 assim como dos ligantes CXCL12 e CCL21, revelando nenhuma 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05), enquanto o 

ligante CCL19 apresentou um escore de imunorreação estatisticamente 

maior durante a fase lútea do ciclo (p=0,041), como apresentado na tabela 

do Anexo I. 

 

Tabela 4 - Escore de imunorreação das quimiocinas segundo grupos e 
resultado dos testes comparativos 
Variáveis Grupos Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-12 
Controle 7,88 1,57 7,5 7,0 9,0 6 12 20 

0,057 EP 8,74 2,56 9,0 8,0 10,5 1 12 23 
LS 8,00 1,41 8,5 6,5 9,0 6 9 4 

CXCR-4 
Controle 9,42 2,92 10,0 9,0 12,0 1 12 19 

0,443 EP 9,87 2,98 12,0 7,0 12,0 3 12 23 
LS 11,13 1,03 11,3 10,1 12,0 10 12 4 

CCL-19 
Controle 8,13 2,29 8,3 7,0 10,5 3 10,5 20 

0,749 EP 7,48 3,28 8,0 6,0 10,5 0 12 23 
LS 8,38 0,48 8,3 8,0 8,9 8 9 4 

CCL-21 
Controle 8,88 2,81 9,0 6,0 12,0 5 12 20 

0,370 EP 10,24 1,45 10,5 9,0 12,0 8 12 23 
LS 9,25 3,28 10,3 5,9 11,6 5 12 4 

CCR-7 

Controle 8,43 2,06 8,5 7,0 9,0 5 12 20 

0,146 EP 9,63 1,83 9,0 8,0 12,0 7 12 23 

LS 9,38 1,60 10,0 7,8 10,4 7 11 4 
Teste de Mann-Whitney 
EP: endometriose profunda; LS: linfonodo sentinela 

 

Ao avaliarmos o escore de imunorreação das quimiocinas segundo os 

estágios da doença em portadoras de endometriose, notamos que CCL19 

mostrou um escore estatisticamente menor nos estágios avançados (III-IV) 

em comparação aos estágios iniciais (I-II) da doença (p=0,036). Nenhuma 

das outras quimiocinas – CXCL12, CXCR4, CCL21 e CCR7 – apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes no escore de imunorreação entre 

os diferentes estágios da doença (p>0,05), como representado no Anexo J. 
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O escore de imunorreação do receptor CXCR4 apresentou diferenças 

estatisticamente significantes referentes ao tamanho da lesão de EP 

(p=0,03), enquanto o escore de imunorreação das outras quimiocinas não 

revelou quaisquer diferenças estatisticamente significantes relacionadas ao 

tamanho da lesão (p>0,05), como mostra a Tabela 5. 

Como pode ser observado na Tabela 6, o escore de imunorreação do 

receptor CXCR4 foi estatisticamente maior nas lesões de EP retovaginal 

maiores do que 3,0cm em comparação às lesões menores do que 2,0cm ou 

entre 2,0cm e 3,0cm (p=0,006 e p=0,015, respectivamente). 

 
Tabela 5 - Escore de imunorreação das quimiocinas segundo o tamanho da 
lesão e resultado dos testes comparativos 

Variáveis 
Tamanho 
da lesão 

(EP) 
Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-12 
< 2cm 6,75 5,30 6,8 3,0 10,5 3 11 2 

0,275 2-3 cm 8,00 2,64 8,5 8,0 9,0 1 11 10 
> 3cm 9,77 1,69 10,0 8,0 11,3 8 12 11 

CXCR-4 

< 2cm 4,25 2,48 4,3 2,5 6,0 3 6 2 

0,003 2-3 cm 8,95 2,82 9,5 7,0 12,0 5 12 10 

> 3cm 11,73 0,91 12,0 12,0 12,0 9 12 11 

CCL-19 
< 2cm 4,00 5,66 4,0 0,0 8,0 0 8 2 

0,349 2-3 cm 7,35 2,89 6,5 6,0 8,5 3 12 10 
> 3cm 8,23 3,15 8,5 7,0 10,5 3 12 11 

CCL-21 

< 2cm 9,75 3,18 9,8 7,5 12,0 8 12 2 

0,521 2-3 cm 9,90 1,20 10,0 9,0 10,5 8 12 10 

> 3cm 10,64 1,42 10,5 9,0 12,0 9 12 11 

CCR-7 

< 2cm 9,00 0,00 9,0 9,0 9,0 9 9 2 

0,185 2-3 cm 8,95 1,95 8,5 7,0 10,5 7 12 10 

> 3cm 10,36 1,68 10,5 9,0 12,0 8 12 11 
Teste de Kruskal-Wallis 
 
Tabela 6 - Resultado das comparações múltiplas de CXCR4 entre o 
tamanho das lesões  

Comparações valor Z  p 

< 2cm VS 2-3 cm -1,35 0,176 
< 2cm VS > 3cm -2,74 0,006 
2-3 cm VS > 3cm -2,42 0,015 

Comparações múltiplas de Dunn 
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A análise separada do escore de imunorreação das quimiocinas nas 

células epiteliais e estromais mostrou diferença estatisticamente significante 

apenas para o escore das células epiteliais da CXCL12, como mostrado nas 

Tabelas 7 e 8. 

Utilizamos diagramas de dispersão para correlacionar o escore de 

imunorreação dos receptores de quimiocinas nas lesões de EP retovaginal 

com o escore de imunorreação dos respectivos ligantes nos LS 

correspondentes. Conforme os gráficos representados na Figura 11 para 

cada eixo de quimiocinas ligante-receptor, não foi possível estabelecer 

relações estatisticamente significativas entre os escores de imunorreação 

dos receptores de quimiocinas com os escores de imunorreação dos 

respectivos ligantes (p>0,05), ficando, em todos os casos, próxima de zero 

(r≈0). 

 

Tabela 7 - Escore de imunorreação das quimiocinas segundo grupos, e tipos 
celulares e resultado dos testes comparativos 
Variáveis Tipo 

celular Grupos Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCR4 

Epitélio 
Controle 9,3 3,5 12 8 12 1 12 19 

0,415 EP 10,4 3,1 12 8 12 1 12 23 
LS 11,0 2,0 12 9 12 8 12 4 

Estroma 
Controle 9,5 3,0 9 9 12 1 12 19 

0,570 EP 9,4 3,5 12 6 12 2 12 23 
LS 11,3 1,5 12 9,75 12 9 12 4 

CXCL12 

Epitélio 
Controle 10,3 1,8 10,5 8,25 12 8 12 20 

0,037 EP 11,2 2,8 12 12 12 1 12 23 
LS 10,5 3,0 12 7,5 12 6 12 4 

Estroma 

Controle 5,5 2,4 6 4 6 2 12 20 

0,766 EP 6,3 3,3 6 4 9 0 12 23 

LS 5,5 1,0 6 4,5 6 4 6 4 

CCR7 

Epitélio 
Controle 10,1 2,0 10,5 8 12 8 12 20 

0,157 EP 11,2 1,6 12 12 12 8 12 23 
LS 11,0 2,0 12 9 12 8 12 4 

Estroma 

Controle 6,8 3,1 6 4 9 2 12 20 

0,335 EP 8,1 3,2 8 6 12 2 12 23 

LS 7,8 1,3 8 6,5 8,75 6 9 4 
continua 
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conclusão 
Variáveis Tipo 

celular Grupos Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CCL19 

Epitélio 
Controle 9,2 2,5 9 8 12 4 12 19 

0,449 EP 8,2 3,5 8 6 12 0 12 23 
LS 10,0 2,3 10 8 12 8 12 4 

Estroma 
Controle 7,3 2,5 9 6 9 2 12 19 

0,726 EP 6,7 3,8 8 2 9 0 12 23 
LS 6,8 2,2 7 4,5 8,75 4 9 4 

CCL21 

Epitélio 

Controle 8,8 3,4 9 6 12 3 12 19 

0,209 EP 10,7 1,8 12 9 12 6 12 23 

LS 9,5 3,0 10 6,5 12 6 12 4 

Estroma 

Controle 9,2 2,7 9 6 12 3 12 19 

0,761 EP 9,8 2,5 9 9 12 3 12 23 

LS 9,0 4,2 10,5 4,5 12 3 12 4 
Teste de Kruskal-Wallis 
 
Tabela 8 - Resultado das comparações múltiplas do escore da CXCL12 no 
epitélio entre os grupos 

Comparações valor Z p 

Controle VS EP -2,07 0,039 
Controle VS LS -0,56 0,574 
EP VS LS 0,60 0,550 

Comparações múltiplas de Dunn 
 

Entretanto, a mediana do escore de imunorreação para todas 

quimiocinas (ligantes) foi alta nos linfonodos e, embora não tenha sido 

possível encontrar uma diferença estatisticamente significante, as células 

linfáticas dos linfonodos positivos com lesões de endometriose parecem 

apresentar maior expressão desses ligantes do que as células dos 

linfonodos sem o envolvimento da doença, como ilustrado na Figura 12. 
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Figura 11 - Diagramas de dispersão entre os escores de imunorreação dos 
receptores de quimiocinas nas lesões de EP retovaginal e os escores de 
imunorreação dos seus respectivos ligantes nos LS 
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Figura 12 - Padrão de expressão dos ligantes de quimiocinas nos LS não 
afetados pela endometriose (A) e comprometidos com a doença (B). 
 

 

4.2  Avaliação da concentração das quimiocinas no líquido peritoneal 
de pacientes com e sem endometriose 
 

As seis quimiocinas CXCL12 (SDF-1), CCL19 (MIP-3beta), CCL21 

(6Ckine), CCL2 (MCP-1), CCL5 (RANTES) e CXCL8 (IL-8) foram avaliadas 

no LP de um subgrupo de pacientes com (n=36) e sem (n=27) 

(A) (B) 

CXCL12 

CCL21 

CCL19 



4 Resultados  50 

endometriose, simultaneamente, pela primeira vez, com a tecnologia 

multiplex Luminex® xMAP® descrita anteriormente. 

A idade média das mulheres com endometriose neste subgrupo foi 

estatisticamente menor do que a idade média das mulheres do grupo-

controle (p=0,005), apesar de todas as pacientes estarem dentro do período 

da menacme; o uso de hormônios e a fase do ciclo menstrual não 

mostraram qualquer associação estatisticamente significante com o grupo 

de mulheres (p>0,05). A Tabela 9 mostra as principais características das 

pacientes incluídas neste subgrupo do estudo. 

 

Tabela 9 - Características clínicas das mulheres incluídas no subgrupo 2. 

Variáveis 

Grupos 
Total (N = 63) p Controle             

(N = 27) 
Endometriose    

(N = 36) 

Idade (anos) 
   

0,005 
Média (DP) 37,4 (9) 31,3 (7,4) 33,9 (8,6) 

 
Mediana (min.; max.) 37 (20; 50) 29 (18; 47) 33 (18; 50) 

 
Hormônio, n (%) 

   
0,372* 

Não 18 (66,7) 20 (55,6) 38 (60,3) 
 

Sim 9 (33,3) 16 (44,4) 25 (39,7) 
 

Fase do ciclo, n (%) 
   

0,184** 
Ausente 1 (3,7) 7 (19,4) 8 (12,7) 

 
Folicular 8 (29,6) 6 (16,7) 14 (22,2) 

 
Lútea 3 (11,1) 5 (13,9) 8 (12,7) 

 
Desconhecida 15 (55,6) 18 (50) 33 (52,4) 

 
Estágio ASRM, n (%) 

    
I 

 
8 (22,2) 8 (22,2) 

 
II 

 
13 (36,1) 13 (36,1) 

 
III 

 
7 (19,4) 7 (19,4) 

 
IV 

 
8 (22,2) 8 (22,2) 

 
Diagnóstico/Localização, n (%) 

   
Peritoneal 

 
7 (19,4) 7 (19,4) 

 
Retrocervical 

 
13 (36,1) 13 (36,1) 

 
Retovaginal 

 
14 (38,9) 14 (38,9) 

 
Endometrioma 

 
2 (5,6) 2 (5,6) 

 
Teste t de Student; *Teste Qui-quadrado; **Teste da razão de verossimilhança.	  

 

 



4 Resultados  51 

Dentre as seis quimiocinas avaliadas, os níveis de concentração da 

CXCL8 (IL-8) (p<0,001), CCL2 (MCP-1) (p=0,014) e CCL19 (MIP-3beta) 

(p=0,022) foram estatisticamente maiores no LP de mulheres portadoras de 

endometriose do que nas mulheres do grupo-controle, como representado 

na Tabela 10. O uso de hormônios não influenciou o nível de concentração 

no LP de nenhuma quimiocina avaliada neste estudo (p>0,05), como mostra 

a tabela do Anexo K; da mesma forma, nenhuma quimiocina avaliada 

apresentou diferença estatisticamente significante entre as fases do ciclo 

menstrual dentre todas as mulheres (pacientes e controles) envolvidas nesta 

análise (p>0,05), como representado na tabela do Anexo L. 

 

Tabela 10 - Descrição dos valores das seis quimiocinas segundo grupos e 
os resultados dos testes comparativos; a unidade de medida é pg/ml. 
Variáveis Grupos Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-8 
Controle 16,91 14,80 10,72 6,84 21,86 3,11 57,00 27 

<0,001 
Endometriose 66,72 107,19 22,64 14,83 76,55 4,95 500,00 36 

CCL-2 
Controle 255,22 194,69 192,65 91,03 396,39 17,61 748,98 27 

0,014 
Endometriose 789,77 1342,75 366,39 179,55 741,25 47,83 7657,04 36 

CCL-5 
Controle 314,01 938,46 31,84 20,02 84,63 9,87 4787,33 27 

0,11 
Endometriose 790,31 2512,29 73,58 23,17 374,35 7,05 14101,64 36 

CCL-21 
Controle 485501 756865 174036 64026 442512 17170 2500000 27 

0,12 
Endometriose 252993 488830 93131 60199 175808 37262 2500000 36 

CXCL-12 
Controle 11339 4797 11942 7942 14588 2121 19461 27 

0,45 
Endometriose 12552 5741 12487 8917 16191 1613 23968 36 

CCL-19 
Controle 240,48 237,00 194,42 96,79 285,84 0,00 1149,97 27 

0,022 
Endometriose 335,93 241,84 280,74 158,36 496,17 0,00 1233,78 36 

Teste de Mann-Whitney 
 

Analisando as comparações entre os estágios da doença, encontramos 

que a concentração de duas quimiocinas estudadas – CCL5 (RANTES) e 

CCL21 (6Ckine), foram estatisticamente maiores em estágios avançados (III-

IV) em comparação com estágios iniciais (I-II) da doença, como apresentado 

na tabela do Anexo M (p=0,046 e p=0,010, respectivamente), embora essas 

duas quimiocinas não tenham mostrado diferença estatisticamente 

significante entre pacientes com e sem endometriose em nossa análise. 
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Quando nós comparamos os diferentes locais de acometimento da 

doença, apenas a CXCL8 (IL-8) apresentou níveis no LP com diferenças 

estatisticamente significantes entre as três localizações (p=0,033). Com 

auxílio do teste das comparações múltiplas de Dunn, encontramos que as 

concentrações da IL-8 foram estatisticamente maiores em mulheres com EP 

retovaginal do que nas mulheres com EP retrocervical (p=0,012), como 

apresentado nas tabelas dos Anexos N e O. 

As curvas ROC para as três quimiocinas que apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos representadas na Figura 13 

demonstraram que a IL-8 foi a quimiocina que pôde melhor discriminar 

mulheres com endometriose, uma vez que sua área sob a curva (AUC) é 

maior do que a área obtida para as outras duas quimiocinas MCP-1 e MIP-

3beta e, portanto, assume maiores valores de sensibilidade e especificidade. 

Entretanto, os intervalos de confiança de todas as medidas diagnósticas 

entre as proteínas avaliadas se sobrepõem, indicando que essas 

quimiocinas não apresentam diferenças estatisticamente significativas entre 

elas na discriminação da endometriose. A Tabela 11 mostra os pontos de 

corte estabelecidos e as medidas diagnósticas. 
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Figura 13 - Curvas ROC da IL-8 (CXCL8), MCP-1 (CCL2) e MIP-3beta 
(CCL19) para discriminação das pacientes com endometriose 
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Tabela 11 - Pontos de corte estabelecidos e medidas diagnósticas 

Variáveis Pontos 
de corte 

AUC 
(95% CI) 

Sensibilidade 
(95% CI) 

Especificidade 
(95% CI) 

CXCL-8 16,22 
0,767 75,0 70,4 

(0,650 – 0,884) (57,8 – 87,9) (49,8 – 86,2) 

CCL-2 295,46 
0,682 58,3 59,3 

(0,551 – 0,813) (40,8 – 74,5) (38,8 – 77,6) 

CCL-19 214,49 
0,670 66,7 63,0 

(0,534 – 0,806) (49,0 – 81,4) (42,4 – 80,6) 
AUC: área sob a curva 

 

Para a avaliação individual de cada quimiocina, foi criado um modelo 

para a predição de probabilidade de endometriose, o qual está demonstrado 

na Tabela 12. Nela, mostramos que a MCP-1, junto das demais proteínas, 

não influencia estatisticamente na predição da endometriose (p = 0,263); já 

as pacientes que têm IL-8 acima do ponto de corte estabelecido apresentam 

chance de endometriose 5,38 vezes a chance de mulheres com valor abaixo 

do ponto de corte, enquanto mulheres que possuem níveis de MIP-3beta 

acima do ponto de corte apresentam chance de endometriose 3,73 vezes à 

chance de mulheres abaixo do ponto de corte dessa proteína. 

 

Tabela 12 - Modelo de predição de probabilidade de endometriose com os 
valores de corte estabelecidos para as proteínas IL-8 (CXCL8), MCP-1 
(CCL2) e MIP-3beta (CCL19) 

Variáveis Coeficiente Erro 
padrão 

Estatística 
Wald gl OR 

IC 95% para  OR 
p 

Inferior Superior 

CXCL-8 1,68 0,61 7,71 1 5,38 1,64 17,64 0,005 
CCL-2 0,74 0,66 1,26 1 2,10 0,57 7,66 0,263 
CCL-19 1,32 0,65 4,15 1 3,73 1,05 13,23 0,042 
Constante -1,63 0,64 6,59 1 0,20 

  
0,010 

gl: graus de liberdade; OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança 
 

Finalmente, avaliamos a força de predição para todas as combinações 

das três quimiocinas analisadas (Tabela 13). Com esses resultados, temos 

que mulheres com as três proteínas abaixo dos respectivos pontos de corte 

apresentam probabilidade estimada de endometriose de apenas 16,3%. Por 
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outro lado, quando as três proteínas estão acima dos pontos de corte 

estabelecidos, a probabilidade estimada da paciente ter endometriose é de 

89,1%. 

 

Tabela 13 - Probabilidades de endometriose conforme "positividade" das 
proteínas IL-8 (CXCL8), MCP-1 (CCL2) e MIP-3beta (CCL19) 

CXCL-8 CCL-2 CCL-19 Probabilidade de 
endometriose (%) 

   
16,3 

X 
  

51,2 

 
X 

 
29,0 

  
X 42,1 

X X 
 

68,8 
X 

 
X 79,7 

 
X X 60,4 

X X X 89,1 

 

 

4.3  Avaliação da expressão da proteína BAF250a, relacionada à 
transformação maligna, na endometriose profunda de 
intestino/retovaginal, endometriose ovariana e lesões de 
endometriose acometendo os linfonodos pélvicos 

 

Neste subgrupo de pacientes avaliadas, a idade média das mulheres 

com endometriose foi estatisticamente maior que a idade média das 

mulheres do grupo-controle (p<0,001); contudo, todas as pacientes estavam 

no período da menacme, com exceção de uma paciente com EO. As demais 

características avaliadas não apresentaram associação com os grupos de 

mulheres (p>0,05), como mostra a Tabela 14. 
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Tabela 14 - Características clínicas das mulheres incluídas no subgrupo 3 

Variáveis 

Grupos 
Total 

(N = 70) p Controles 
(N = 20) 

EP 
Retovaginal 

(N = 30) 

Endometriose 
Ovariana 
(N = 20) 

Hormônio, n (%) 
    

0,957 
Não 14 (70) 20 (66,7) 14 (70) 48 (68,6) 

 
Sim 6 (30) 10 (33,3) 6 (30) 22 (31,4) 

 
Idade (anos) 

    
<0,001** 

Média (DP) 42,5 (4,0) 32,4 (7,0) 35,5 (9,1) 36,3 (8,4) 
 

Mediana (min.; 
max.) 42,5 (34; 50) 31 (21; 46) 34,5 (24; 65) 36,5 (21; 65) 

 
Fase do ciclo, n (%) 

   
0,140# 

Ausente 0 (0) 3 (10) 3 (15) 6 (8,6) 
 

Folicular 3 (15) 8 (26,7) 6 (30) 17 (24,3) 
 

Lútea 10 (50) 6 (20) 5 (25) 21 (30) 
 

Desconhecida 7 (35) 13 (43,3) 6 (30) 26 (37,1) 
 

Estágio ASRM, n (%) 
   

0,279* 
I or II 

 
8 (26,7) 2 (10) 10 (20) 

 
III or IV 

 
22 (73,3) 18 (90) 40 (80) 

 
Perda clonal da BAF250a, n (%) 

  
0,676 

Não 15 (75) 19 (63,3) 14 (70) 48 (68,6) 
 

Sim 5 (25) 11 (36,7) 6 (30) 22 (31,4) 
 

Teste qui-quadrado; *Teste exato de Fisher; #Teste da razão de verossimilhança; **Análise 
de variâncias (ANOVA); Pacientes do grupo controle mais velho que grupo de EP 
retovaginal e Endometriose ovariana (p < 0.001 and p = 0.005 respectivamente); EP: 
Endometriose profunda.	  

 

A imunolocalização do gene ARID1A (proteína BAF250a) foi 

interpretada tanto nas células epiteliais como nas células estromais das 

lesões de EP retovaginal, nas lesões de endometriose acometendo os LS, 

nas lesões de EO e no ET de pacientes do grupo-controle. Lesões de 

endometriose comprometendo os LS foram identificadas em 7/30 (23,3%) 

casos de EP retovaginal. 

A coloração IHQ da proteína BAF250a no epitélio e no estroma não foi 

acessível em todos os casos de amostras estudadas devido à falta de tecido 

adequado nas lâminas após a realização do teste IHQ e, com isso, o escore 

de imunorreação foi considerado somente nos casos em que a expressão 

nos dois tipos celulares foi possível. A expressão epitelial e estromal foi 

acessível em 25/30 (83,3%) dos casos de EP retovaginal, 5/7 (71,4%) casos 
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de endometriose acometendo os LS, 20/20 (100%) casos de EO e no ET de 

20/20 (100%) pacientes do grupo-controle. A expressão nuclear deveria 

estar claramente presente para considerar a expressão da proteína 

BAF250a positiva, como ilustrado na Figura 14. 

 

	  
 
 
 
Figura 14 - Expressão positiva da BAF250a na endometriose e no 
endométrio normal representada pela coloração IHQ nuclear; na (A1/A2) EP 
retovaginal (x100/x200); (B1/B2) lesões de endometriose nos LS (x200); 
(C1/C2) endometriose ovariana (x100/x200); (D1/D2) endométrio normal 
(x200/x400). 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(1) (2) 
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Figura 15 - Perda clonal da BAF250a representada nas mesmas amostras 
para cada apresentação de endometriose ou endométrio normal mostrando 
uma coloração IHQ desigual; (A1/A2) endometriose ovariana (x100); (B1/B2) 
EP retovaginal (x100); (C1/C2/D1) focos de endometriose nos LS (x400); 
(D2) endométrio normal (x400) 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(1) (2) 
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A perda completa da expressão da BAF250a não ocorreu em nenhuma 

das 77 amostras de tecido benigno das 70 mulheres incluídas, assim como 

nas três amostras de dois casos de SEEE de intestino avaliadas neste 

estudo. Entretanto, nós identificamos uma perda parcial da expressão da 

BAF250a, também referida como “perda clonal”, dentre todas as amostras 

analisadas. Este fenômeno esteve presente em 36% (9/25) dos casos de EP 

retovaginal, 40% (2/5) das lesões de endometriose afetando os LS, 30% 

(6/20) dos casos de endometriose ovariana e, também, em 25% (5/20), no 

endométrio, dos casos do grupo-controle, como ilustrado na Figura 15. 

Adicionalmente, também identificamos este fenômeno em um dos dois 

casos de SEEE acometendo o intestino, como mostra a Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Sarcoma do estroma endometrial extragenital primário de 
intestino. (A) e (C) representando a coloração de hematoxilina-eosina e a 
correspondente expressão positiva da BAF250a (B) e perda clonal da 
expressão da BAF250a (D). 
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A concordância entre os dois observadores que avaliaram as lâminas e 

classificaram-nas como tendo perda da expressão da proteína BAF250a ou 

não foi calculada pelo Coeficiente kappa de Cohen, que foi k = 0,95. 

Curiosamente, em nossa análise, o fenômeno da perda clonal da BAF250a 

pareceu mais frequente entre as mulheres que não faziam uso de 

hormônios. Contudo, apesar de menos da metade das mulheres que fizeram 

o uso de hormônio apresentarem a perda clonal da BAF250a em 

comparação às mulheres que não usaram hormônio, não houve associação 

estatisticamente significativa entre o uso de hormônio e a ocorrência da 

perda clonal da proteína BAF250a (p=0,106), como apresentado na Tabela 

15. 

 

Tabela 15 - Descrição da ocorrência de perda clonal da BAF250a segundo 
uso de hormônio e resultado do teste de associação 

Perda clonal da 
BAF250a 

Hormônio 
Total (N = 70) 

n (%) 
p Não (N = 48) Sim (N = 22) 

n (%) n (%) 

Não 30 (62,5) 18 (81,8) 48 (68,6) 
0,106 

Sim 18 (37,5) 4 (18,2) 22 (31,4) 

Total 48 (100) 22 (100) 70 (100) 
 

 Teste qui-quadrado 
 

O escore de imunorreação para a BAF250a foi calculado para todos os 

grupos com endometriose e controles sem a doença, e não houve diferença 

estatisticamente significante (p=0,885) entre os escores das diferentes 

apresentações da doença e o endométrio tópico de mulheres do grupo-

controle, como representado no gráfico da Figura 17. 
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Figura 17 - Escore de imunorreação do ARID1A (calculado com o teste de 
Kruskal-Wallis) 
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5  DISCUSSÃO 

	  

	  

A endometriose pode estar relacionada ao câncer de três formas 

distintas: 1) ocorrendo com diferentes tipos de câncer simultaneamente; 2) 

agindo ou atuando como câncer; e 3) evoluindo para o câncer. Este estudo 

abordou dois aspectos desta associação, que foram a endometriose 

agindo/atuando como câncer e endometriose evoluindo para o câncer. A 

endometriose pode agir como uma doença maligna tanto na forma da 

manifestação clínica da doença, atingindo e danificando órgãos distantes do 

foco primário, assim como no mecanismo de disseminação da doença por 

meio da via linfática, já que estudos demonstraram uma taxa entre 11% e 

21% de comprometimento dos linfonodos regionais da pelve pela doença em 

pacientes com endometriose acometendo diferentes sítios42,78.  

Com a finalidade de melhor entender o processo de disseminação 

linfática das células endometrióticas, avaliamos, pela primeira vez, até o 

limite do nosso conhecimento, quimiocinas relacionadas ao processo de 

metástase na EP e nos LS comprometidos. Os resultados mostraram que os 

dois receptores de quimiocinas envolvidos no processo de metástase no 

câncer, CCR7 e CXCR4, apresentaram forte expressão nas lesões de EP e 

nas lesões de endometriose afetando os LS; entretanto, não houve diferença 

estatisticamente significante entre suas expressões nas lesões descritas e 

no endométrio tópico de pacientes sem a doença. Além disso, nós tivemos a 

impressão na leitura das lâminas que a expressão destes receptores no 

endométrio das pacientes do grupo-controle foi mais expressiva nas 

glândulas do que no estroma; no entanto, nós não encontramos diferença 

estatisticamente significante no escore de imunorreação final, o qual incluiu 

a avaliação das células epiteliais e estromais em conjunto, assim como na 

avaliação separada do epitélio e do estroma da expressão destes 

receptores. Estes achados parecem contradizer resultados prévios 

relacionados ao perfil de expressão desses receptores no câncer de mama. 
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Estudos identificaram que os dois receptores – CCR7 e CXCR4 – 

apresentam expressão elevada estatisticamente significante nas células do 

câncer de mama em comparação ao tecido mamário adjacente61,79. 

Entretanto, esse fato foi identificado e comparado com as células adjacentes 

sadias do estroma mamário e não em células sadias do epitélio mamário 

(glândulas)79. Dessa forma, o padrão de expressão desses receptores no 

epitélio sadio e seu real papel ainda precisa ser esclarecido.  

O receptor CXCR4 já foi identificado na endometriose e no endométrio 

normal por IHQ previamente67. Os resultados prévios, ao contrário dos 

encontrados no presente estudo, revelaram maior expressão do receptor 

nas lesões de endometriose do que no endométrio normal, no entanto, os 

autores usaram um tamanho amostral menor (11 com endometriose e 8 

controles) e o sistema de escore para IHQ deles incluía apenas a 

intensidade (0-3). Além disso, eles não especificaram qual tipo de 

endometriose foi avaliado. Anteriormente, Furuya et al. (2007) também 

identificaram a expressão do CXCR4 na endometriose ovariana e no câncer 

de ovário associado à endometriose68. 

Ao melhor do nosso conhecimento, até o presente momento, ninguém 

estudou o receptor CCR7 por IHQ na endometriose. Muito interessante, em 

nossa análise, a imunolocalização do CCR7 foi, em sua grande maioria, na 

membrana celular, mas, em alguns casos, a expressão nuclear também 

estava presente; coincidentemente ou não, pacientes que tiveram LS 

positivos (comprometidos com endometriose) apresentaram a expressão 

nuclear do CCR7 na respectiva lesão de EP, embora algumas pacientes 

com expressão nuclear na lesão de EP não tenham demonstrado 

envolvimento dos linfonodos com a doença. Por outro lado, a expressão do 

CCR7 no endométrio normal das pacientes-controle foi sempre na 

membrana celular. Assim, podemos supor que a expressão ou coloração 

nuclear do receptor CCR7 na EP pode estar relacionada a um risco de 

envolvimento dos linfonodos pélvicos pela endometriose. 
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As quimiocinas (ligantes) CXCL12, CCL19 e CCL21 também tiveram 

sua expressão identificada nas lesões de EP, endometriose acometendo os 

LS e no endométrio normal de controles na presente análise. CXCL12 e 

CCL21 apresentaram escore de imunorreação maior na lesão de EP do que 

no endométrio tópico de pacientes-controle, enquanto que CCL19 

apresentou escore de imunorreação menor na EP do que no endométrio 

normal; entretanto, estes resultados não mostraram diferença 

estatisticamente significante (p>0,05). 

Portanto, nosso estudo apresenta, pela primeira vez, o padrão de 

expressão/coloração IHQ das quimiocinas mais importantes relacionadas à 

metástase (no câncer) – receptores CXCR4 e CCR7 e ligantes CXCL12, 

CCL19 e CCL21 – na EP, assim como nas lesões de endometriose 

acometendo os LS em comparação ao padrão de expressão dessas 

proteínas no endométrio tópico de mulheres sem endometriose. Seria 

interessante também comparar o padrão de expressão dessas quimiocinas 

no endométrio tópico das mulheres com endometriose, preferivelmente 

dessas com EP utilizadas no estudo. Infelizmente, como este foi um estudo 

retrospectivo e não tínhamos essas amostras no nosso grupo de pacientes 

incluídas, não foi possível realizar esta avaliação, mas isso deveria ser 

considerado em novas análises prospectivas no futuro. 

Nós também tentamos correlacionar a expressão dos receptores de 

quimiocinas na lesão de EP com a expressão do seu ligante específico nas 

células do LS correspondente. Ainda que não tenhamos encontrado 

correlação estatística nos diagramas de dispersão, olhando para o escore de 

imunorreação desses três eixos de quimiocinas (CXCR4-CXCL12, CCR7-

CCL19 e CCR7-CCL21), nós vimos que todos ligantes mostraram um alto 

escore de imunorreação nas células linfáticas dos LS avaliados, como 

esperado para essas proteínas. Além disso, como recentemente encontrado 

por Leconte et al. (2014) estudando o eixo CXCR4-CXCL12 na EP de 

acometimento intestinal, as células endometriais estromais é que foram 

atraídas pela CXCL1280 e, talvez, devêssemos focar especificamente nessas 

células em futuras análises para entender melhor esse processo complexo 
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de migração celular na endometriose. Assim, os achados deste estudo 

devem encorajar futuras pesquisas relacionadas ao tema, utilizando 

diferentes metodologias na avaliação desses três eixos de quimiocinas na 

endometriose, como, por exemplo, cultura primária de células e ensaio de 

migração “transwell” (transwell migration assay). 

Como a endometriose é classificada e encarada como uma doença 

benigna, a disseminação linfática das células endometrióticas não é vista 

como de grande relevância clínica para o curso da doença. Soma-se a isso 

o fato de ainda não estar claro como se dá e com que frequência a 

recorrência ou recidiva da endometriose; da mesma forma, a ocorrência 

isolada de endometriose em linfonodos regionais não foi relatada até o 

presente momento. Se, por um lado, para alguns, o achado de focos de 

endometriose nos linfonodos pélvicos da cadeia ilíaca em mulheres 

acometidas pela doença poderia representar um aspecto da resposta 

imunológica natural do organismo diante de um processo patológico, na qual 

o sistema linfático tem participação importante, por outro lado, outros 

poderiam questionar o fato de não ser possível explicar o porquê de apenas 

21% das mulheres com endometriose apresentar os linfonodos “positivos” 

com focos da doença; se fosse apenas uma resposta imunológica natural, 

esse achado deveria ser mais frequente. Portanto, parece haver uma 

importante diferença na endometriose em relação ao comportamento 

habitual dos processos malignos em geral. Entretanto, esse conhecimento 

de acometimento linfonodal pela endometriose pode trazer novas 

perspectivas não apenas relacionada à patogênese e melhor entendimento 

dessa doença enigmática, mas também poderá contribuir para novas 

estratégias e formas terapêuticas em um futuro próximo. 

A busca por um marcador capaz de diferenciar pacientes com e sem 

endometriose é desafiadora81. A dificuldade não está apenas no fato de 

encontrar os candidatos mais relevantes, mas também em validá-los em 

testes diagnósticos confiáveis para uso na prática clínica. As quimiocinas 

compreendem uma classe de muitas proteínas e algumas delas têm 

mostrado resultados satisfatórios como possíveis marcadores para 
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endometriose64,65. Entretanto, diferentes estudos relacionados a quimiocinas 

e endometriose mostraram resultados controversos nos últimos anos65. No 

presente estudo, incluímos α-quimiocinas e β-quimiocinas e, pela primeira 

vez, utilizando um ensaio de tecnologia multiplex, nós avaliamos 

simultaneamente as três quimiocinas selecionadas de forma sistemática65 

como as principais candidatas a marcadores para endometriose; além disso, 

também avaliamos três quimiocinas relacionadas a metástases no câncer. 

Encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os níveis 

no LP de IL-8 (CXCL8), MCP-1 (CCL2) e MIP-3beta (CCL19) em pacientes 

com endometriose em comparação com controles sem a doença, como já 

apresentado. Os resultados da IL-8 e MCP-1 são de acordo com aqueles 

relatados em nossa revisão sistemática65, em que a maioria dos estudos 

incluídos encontrou níveis mais elevados com significância estatística de IL-

8 (94% dos estudos) e MCP-1 (54,5% dos estudos) no LP de pacientes com 

endometriose em comparação a controles sem a doença.	   MIP-3beta foi 

avaliada no LP em apenas uma publicação anterior82 e seus resultados 

estão de acordo com os resultados encontrados no presente estudo, 

revelando níveis estatisticamente maiores desta quimiocina no LP de 

pacientes com endometriose em comparação com controles.	  Em relação aos 

nossos resultados para a RANTES (CCL5), que não mostrou diferença 

estatisticamente significativa dos níveis no LP entre o grupo com a doença e 

controles, também estamos de acordo com a maioria das publicações 

anteriores, uma vez que 57,2% dos autores incluídos na revisão 

sistemática65 não encontraram diferença estatisticamente significativa para 

esta quimiocina no LP. A concentração no LP da SDF-1 α e β (CXCL12) não 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre pacientes com 

endometriose e controles nos nossos achados, em contraste com uma única 

publicação anterior que encontrou concentrações mais elevadas desta 

quimiocina no LP de pacientes com EP em comparação com controles80; no 

entanto, os autores utilizaram apenas o anticorpo SDF-1 α enquanto nosso 

anticorpo incluía as frações α e β desta quimiocina heterodímera, fato que 

poderia explicar este resultado controverso. Finalmente, a concentração no 
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LP da 6Ckine (CCL21) é relatado no presente estudo pela primeira vez, até 

onde temos conhecimento, e não mostrou diferença na concentração no LP 

de pacientes com e sem endometriose.  

Curiosamente, todas as seis quimiocinas nesta análise, incluindo as 

relacionadas com o câncer, não revelaram qualquer diferença 

estatisticamente significativa em seus níveis de concentração entre os 

pacientes com endometriose peritoneal e EP. No que diz respeito à biologia 

da doença, esses achados nos levam a crer que as concentrações de 

quimiocinas no LP não dependem da massa ou do tamanho da lesão, já que 

as lesões de endometriose peritoneal têm muito menos massa do que 

lesões de EP. 

No que se refere às três quimiocinas que revelaram níveis de 

concentração no LP com diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos, IL-8 sozinho teve uma sensibilidade de 75% e especificidade de 

70,4% no diagnóstico de endometriose; MCP-1 isolado mostrou 58,3% e 

59,3%, respectivamente, enquanto que MIP-3beta apresentou sensibilidade 

de 66,7% e especificidade de 63%. Mais interessante, quando todas as três 

foram consideradas em conjunto, como um painel de marcadores e 

encontravam-se acima dos pontos de corte, a análise de regressão logística 

múltipla revelou uma probabilidade de endometriose de 89,1%.   

Um teste ideal para endometriose deve ser não invasivo e, portanto, o 

LP não é a melhor amostra para ser testada e usada como uma ferramenta 

de diagnóstico. No entanto, a pesquisa de biomarcadores em endometriose, 

geralmente, inclui a avaliação do LP, uma vez que a doença ocorre, 

principalmente, na cavidade abdominal/pélvica, e o LP poderia expressar 

substâncias específicas (proteínas), lançadas ou produzidas pelas lesões 

endometrióticas. Infelizmente, não tivemos amostras de soro/sangue 

periférico da mesma coorte de pacientes, as quais pudéssemos incluir na 

presente análise. Portanto, nossos resultados devem incentivar estudos 

futuros para investigar este possível painel de marcadores no soro de 

pacientes com e sem endometriose. Agic et al. (2008) realizaram um estudo 

semelhante usando medições do mRNA do receptor de quimiocina CCR1, 
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MCP-1 e CA125 no sangue periférico e encontraram que a associação 

desses marcadores melhorou a acurácia diagnóstica do teste se comparado 

com cada um deles isoladamente, incluindo o CA125, que é o único 

marcador usado na prática clínica atual com essa finalidade83. Vodolazkaia 

et al. (2012) também investigaram vários marcadores, e, em sua análise, 

dois modelos com quatro marcadores cada – anexina V, VEGF, CA125 e 

glycodelina ou anexina V, VEGF, CA125 e sICAM-I – foram selecionados e 

destacados como potenciais marcadores sanguíneos para endometriose84. 

Além disso, como a endometriose tem uma fisiopatologia complexa que 

leva a um processo inflamatório crônico, crescimento ectópico e invasão em 

órgãos distantes, imitando doenças malignas, o diagnóstico bioquímico se 

torna muito desafiador, uma vez que as mesmas proteínas poderiam 

também estar alteradas em outras doenças, como é o caso do antígeno 

CA125. De forma apropriada, um modelo matemático, conforme sugerido 

recentemente por Galazis et al. (2014) e sustentado pelo nosso grupo, o 

qual juntaria marcadores bioquímicos, parâmetros clínicos e achados 

radiológicos, poderia aumentar a acurácia de uma ferramenta diagnóstica 

não invasiva para endometriose85,86. 

O risco de transformação maligna na endometriose foi sugerido na 

literatura recentemente, na maioria dos casos, relacionado à endometriose 

ovariana (endometriomas), como já mencionado. Nós focamos esta 

investigação na apresentação intestinal/retovaginal da EP e nas lesões de 

endometriose comprometendo os LS, uma vez que ainda não há nada na 

literatura a esse respeito. Como já apresentado, na presente análise, não 

encontramos a perda completa da expressão da proteína BAF250a, como 

descrito por alguns autores, em nenhum caso de endometriose. Entretanto, 

nós identificamos a perda parcial ou clonal da BAF250a dentre todas as 

formas de endometriose avaliadas, incluindo EP de intestino/retovaginal e 

lesões de endometriose comprometendo os LS. 

Nós descrevemos, pela primeira vez, a taxa de ocorrência da perda 

clonal da expressão da proteína BAF250a dentre essas importantes formas 

de apresentação da endometriose, assim como na endometriose ovariana e 
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no endométrio tópico de pacientes do grupo-controle. Infelizmente, não 

tínhamos amostras de tecido suficiente dessa coorte de pacientes para 

fornecer material adequado de DNA para pesquisar as mutações do gene 

ARID1A. Conforme previamente descrito e validado77,73,87, a coloração IHQ 

revelando a perda completa ou clonal da expressão da BAF250a pode ser 

um marcador substituto para mutações do ARID1A para carcinomas 

ovarianos associados à endometriose e carcinomas uterinos do tipo 

endometrioide. Portanto, seria apropriado investigar em estudos futuros se 

isso também é verídico para endometriose. 

A ocorrência desse fenômeno no endométrio tópico “normal” de 

pacientes do grupo-controle que encontramos talvez não fosse esperada, no 

entanto, ele já foi identificado e descrito entre carcinomas uterinos tipo 

endometrioide de baixo-grau e alto-grau, assim como na hiperplasia 

endometrial complexa com atipia (lesão benigna, considerada pré-

maligna)73,88. Assim, poderíamos especular que nossos achados pudessem 

estar relacionados a pacientes com maior risco de desenvolver hiperplasia 

endometrial ou até mesmo carcinoma do endométrio. A idade média desse 

grupo de pacientes foi de 42,5 anos, subsidiando esta hipótese, mas como a 

grande maioria das amostras vieram de pacientes submetidas à 

histerectomia devido à miomatose ou a sangramento uterino irregular, o 

seguimento desses casos para eventual confirmação dessa evolução 

(hiperplasia endometrial) não foi possível.	  	  

Curiosamente, nos casos de carcinoma uterino endometrioide, as 

mutações do gene supressor ARID1A, frequentemente, ocorreram de forma 

concomitante com mutações de outro gene supressor tumoral, o PTEN, em 

até 84% dos casos89,90. Infelizmente, após todos os testes de IHQ que 

realizamos com o gene ARID1A, nós não tivemos amostras suficientes para 

investigar nesse mesmo grupo de pacientes a expressão do PTEN para 

identificar se existe esta ocorrência simultânea de perdas de expressão 

também na endometriose. Entretanto, acreditamos que esta investigação 

deve ser realizada em futuras análises. Além do mais, as glândulas 

endometriais deficientes de PTEN detectadas na avaliação IHQ, que é um 
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marcador para os estágios mais precoces da carcinogênese no endométrio, 

também está presente no endométrio normal de mulheres com ciclos 

naturais na menacme; este fenômeno foi designado como células pré-

cancerosas latentes91. Nós podemos sugerir com nossos achados revelando 

a “perda clonal” do ARID1A dentre células benignas (endometriose e 

endométrio normal) que poderia existir uma correlação patogenética entre 

esses dois genes supressores tumorais – ARID1A e PTEN – uma vez que a 

perda clonal do ARID1A nessas células poderia representar células pré-

cancerosas latentes. O que ainda não está claro é o fato de que a “perda 

clonal” da expressão da proteína BAF250a apresentou uma taxa de 

ocorrência de 30-40% dos casos de endometriose no presente estudo, 

enquanto que os carcinomas associados à endometriose são muito menos 

frequentes; provavelmente, a perda completa da expressão da proteína 

BAF250a seria o próximo passo neste processo. É muito provável que a 

razão para esta discrepância entre a alta frequência da “perda clonal” e a 

muito baixa incidência de carcinomas associados à endometriose nesta 

população sejam os recentes achados relacionados ao gene ARID1A, os 

quais revelaram que sua inativação/mutação por si só não é suficiente para 

iniciar o processo de carcinogênese; alterações genéticas concomitantes 

adicionais como a mutação no PIK3CA ou a deleção do PTEN são 

necessárias para direcionar a tumorigenesis para carcinomas de células 

claras92 ou carcinomas endometrioides93, respectivamente. É interessante, a 

inibição direta ou indireta da via PI3K/AKT leva à letalidade sintética dos 

clones de células tumorais deficientes de ARID1A94,95, sustentando a 

hipótese de que as mutações de ARID1A e PIK3CA cooperam para 

promover o crescimento tumoral dos carcinomas de células claras. Do 

mesmo modo, mutações simultâneas dos genes ARID1A e PTEN  

desenvolveram carcinoma de ovário indiferenciado ou tipo endometrioide em 

modelo animal93. 

Conforme recentemente publicado em outro modelo animal, hormônios 

esteroides intervêm na gênese tumoral endometrial exercida por meio da 

ablação do PTEN96. No presente estudo, nossos resultados mostraram mais 
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casos de “perda clonal” da BAF250a na endometriose entre as mulheres que 

não estavam recebendo tratamento hormonal do que nas mulheres sob uso 

de hormônios, embora esta associação não fosse estatisticamente 

significativa, como já apresentado. Entretanto, seria importante investigar, 

em futuros estudos, o papel e possível influência de hormônios esteroides 

nos casos com mutação do ARID1A.  

O presente estudo relata a taxa de ocorrência da perda clonal da 

BAF250a entre lesões de endometriose “benigna” (não relacionadas aos 

carcinomas ovarianos associados à endometriose – tipo células-clara e 

endometrioide), incluindo, pela primeira vez, um grupo específico com EP de 

intestino/retovaginal e focos de endometriose atingindo LS, que foram o 

principal foco desta investigação, além de endometriose ovariana e 

endométrio tópico de mulheres sem endometriose. Nossos achados 

mostram que a frequência da perda clonal da expressão da BAF250a 

encontrada entre as lesões de EP de intestino e nas lesões afetando os LS 

foi similar à encontrada na endometriose ovariana. Como a maioria das 

publicações que diz respeito a esse fenômeno é relacionada à apresentação 

ovariana da endometriose e ao risco aumentado para carcinomas ovarianos 

associados à endometriose, nós enfatizamos e destacamos nossos achados 

com relação à EP de intestino/retovaginal, assim como, às lesões de 

endometriose afetando os LS. 

Além disso, considerando o achado prévio de que o carcinoma 

endometrioide primário de intestino e o SEEE de intestino podem estar 

relacionados a lesões de endometriose “benigna” neste local, nós também 

tivemos a intenção de investigar a expressão da BAF250a nessas lesões 

malignas. Como as apresentações primárias destes dois tipos de câncer são 

muito raras, pudemos avaliar apenas dois casos de SEEE de intestino. Uma 

paciente tinha 45 anos na época do diagnóstico e da cirurgia. Histerectomia 

foi também realizada e o endométrio era negativo, confirmando a 

apresentação primária do SEEE no intestino. Curiosamente, o 

anatomopatológico da peça uterina revelou adenomiose. Entretanto, a IHQ 

revelou retenção ou positividade da expressão da BAF250a, como já 
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apresentado. A segunda paciente tinha 59 anos no momento do diagnóstico 

e não tinha história de endometriose. Histerectomia também revelou 

endométrio normal. Diferente do caso anterior, aqui, a IHQ revelou a perda 

parcial da BAF250a, conforme mostrado anteriormente. 

Portanto, acreditamos que mais esforços deveriam ser feitos para 

investigar esses raros casos de SEEE e carcinoma endometrial (primário) 

afetando o intestino para esclarecer o possível link entre eles e a EP de 

intestino/retovaginal. Idealmente, estudos multicêntricos aumentariam a 

qualidade dos achados, uma vez que um maior número de casos poderia 

ser selecionado. Finalmente, pacientes não devem ser alarmadas para o 

risco de transformação maligna da EP de intestino neste momento e o valor 

dos nossos achados como um indicador ou preditor da transformação 

maligna na endometriose deve ser considerado e interpretado com grande 

cautela, uma vez que a causalidade ainda precisa ser esclarecida. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

1.  Os receptores de quimiocinas relacionados com metástases no 

câncer, assim como seus ligantes, estão altamente expressos na EP 

e nas lesões de endometriose acometendo os LS e, além disso: 
1.1. não houve correlação entre o escore de imunorreação dos 

receptores de quimiocinas nas lesões de EP e o escore dos 

respectivos ligantes nos LS correspondentes; 
1.2. o uso de hormônios, a fase do ciclo menstrual e o estágio da 

doença não influenciaram o escore de imunorreação das 

quimiocinas relacionadas ao câncer como um todo, exceto pela 

CCL19, cujo escore de imunorreação foi maior no grupo de 

pacientes em uso de hormônios, assim como na fase lútea do 

ciclo, e menores nos estágios avançados da doença. O escore 

do receptor CXCR4 mostrou-se diretamente relacionado ao 

tamanho da lesão de EP, enquanto o escore de imunorreação 

das outras quimiocinas não mostrou qualquer associação com 

o tamanho da lesão. 

 
2.  CXCL8 / IL-8 (p<0,001), CCL2 / MCP-1 (p=0,014) e CCL19 / MIP-

3beta (p=0,022) apresentaram concentrações elevadas 

estatisticamente significativas no LP das mulheres com 

endometriose em comparação com o grupo-controle sem a doença. 

Quando a IL-8 (CXCL8) está aumentada no LP, e quando avaliada 

em combinação com MCP-1 (CCL2) e MIP-3β (CCL19) como um 

painel de marcadores, a probabilidade de identificar mulheres com 

endometriose foi aumentada. 
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3. A perda completa da expressão da proteína BAF250a não foi 

identificada no presente estudo. Entretanto, todas as apresentações 

de endometriose avaliadas, incluindo a EP intestinal, EO e lesões de 

endometriose acometendo os LS apresentaram a perda clonal da 

expressão da proteína BAF250a. Este fenômeno também mostrou-

se presente em um caso de SEEE. 
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7  ANEXOS 

 

 

7.1  Anexo A - Estadiamento da endometriose proposto pela 
Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (American Society 
for Reproductive Medicine –ASRM – 1996) 

 
Estágio I (mínima): 1-5; Estágio II (leve): 6-15;  
Estágio III (moderada): 16-40; Estágio IV (severa): >40 

 
Se as fímbrias tubárias estiverem totalmente envolvidas por aderências, mude o score 
para 16. 
Porcentagem de implantes: 
Lesões vermelhas (claras, vermelhas, rosadas, em chama, vesículas) ___________% 
Lesões brancas (brancas, amareladas, marrons, defeitos de peritônio) __________ % 
Lesões pretas (pretas, depósitos de hemossiderina, azuis) ____________________% 
Endometriose adicional ________________________________________________ 
Patologias associadas __________________________________________________ 

ENDOMETRIOSE < 1 cm 1-3 cm > 3 cm

Peritônio Superficial 1 2 4
Profunda 2 4 6

Ovário Direito Superficial 1 2 4
Profunda 4 16 20

Ovário Esquerdo Superficial 1 2 4
Profunda 4 16 20

Parcial Completa
4 40

ADERÊNCIAS
< 1/3 1/3-2/3 > 2/3 

Ovário Direito Velamentosa 1 2 4
Densa 4 8 16

Ovário Esquerdo Velamentosa 1 2 4
Densa 4 8 16

Trompa Direita Velamentosa 1 2 4
Densa 4* 8* 16

Trompa Esquerda Velamentosa 1 2 4
Densa 4* 8* 16

Envolvimento

Obliteração do Fundo 
de Saco Posterior
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7.2  Anexo B – ENZIAN escore revisado, 2011 
 

 
The revised Enzian classification32 
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7.3  Anexo C – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa – Hospital 
Charité 
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7.4  Anexo D - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP-
FMUSP 
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7.5  Anexo E – Carta de ciência referente à mudança de título da tese 
 

 
 

 

 

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina  
e-mail: cep.fm@usp.br  

 

                              CIÊNCIA 

 O Comitê de Ética em Pesquisa  da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em 14/04/2015, tomou Ciência, 

julgando não haver óbice, que o Protocolo de Pesquisa nº 063/12 intitulado: 

“CARACTERIZAÇÃO DE FATORES DE INVASÃO NA ENDOMETRIOSE 

PROFUNDA” apresentado pelo Departamento de OBSTETRÍCIA E 

GINECOLOGIA está dando origem à Tese de Doutorado do aluno Giuliano 

Moysés Borrelli, pesquisador executante do projeto. E ainda, toma Ciência e é 

favorável a alteração do título mais específico, sendo este: “Avaliação de Fatores 

Associados A Invasão, Migração Celular E Transformação Maligna Em 

Mulheres Com Endometriose Profunda” 

 Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEP-

FMUSP, os relatórios parciais e final sobre a pesquisa (Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde nº 466/12, inciso IX.2, letra "c").  

Pesquisador (a) Responsável: Mauricio Simões Abrão 

Pesquisador (a) Executante: Giuliano Moysés Borrelli 

 

         CEP-FMUSP, 14 de Abril de 2015. 

                     

                                 
 

                         Prof. Dr. Roger Chammas 
                                                                              Coordenador 

                                                                               Comitê de Ética em Pesquisa 
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7.6  Anexo F(a) – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(original) 

 

 
 

   
 
 

CHARITÉ -  UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin 

Campus Benjamin Franklin !Hindenburgdamm 30 ! 12203 Berlin ! Telefon +49 30 8445-0 ! www.charite.de 
              Campus Mitte        !Chariteplatz 1             ! 10117 Berlin ! Telefon +49 30 450-50 ! www.charite.de 

 
 

   

Charité ! Campus Benjamin Franklin ! 12200 Berlin 
Charite ! Campus Mitte                      ! 10117 Berlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
                    
Hiermit erkläre ich 
 
 
Vorname, Name ________________________________ Geburtsdatum__________  
 
 
Adresse_____________________________________________________________ 
 
 
dass ich durch Frau / Herrn Dr.___________________________________________ 
 
mündlich und schriftlich über die Teilnahme und die entstehenden Vor- und Nachteile der 

klinischen Studie 

  

„Invasionsfaktoren und tief infiltrierende Endometriose„ 

 

die von der Klinik für Gynäkologie der Charite Campus Benjamin Franklin und Charite Campus 

Mitte durchgeführt wird, informiert wurde. Ich hatte ausreichend Gelegenheit, meine Fragen hierzu 

in einem Gespräch mit dem Studienarzt/ärztin zu klären. 

Ich habe das Studiendesign und die mir vorgelegte Patienteninformation verstanden und eine 

Ausfertigung derselben und diese Einwilligungserklärung erhalten. 

 

 

 

 

 

 
 
Einwilligungserklärung 

Klinik für Gynäkologie mit Hochschulambulanz 
 
Direktor: Prof. Dr. Achim Schneider, M.P.H 
 
Sekretariat 
Campus Benjamin Franklin 
Frau Nadja Müller 
Tel. (030) 8445-2591 
Fax (030) 8445-4358 
 
Sekretariat  
Campus Mitte 
Frau Maren Thurow 
Tel. (030) 450 564 172 
Fax (030) 450 564 931 
 
 
achim.schneider@charite.de 
www.charite.de/frauenklinik 
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7.6 Anexo F(b) – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(tradução) 

 

 
 

   
 
 

CHARITÉ -  UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin 

Campus Benjamin Franklin !Hindenburgdamm 30 ! 12203 Berlin ! Telefon +49 30 8445-0 ! www.charite.de 
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7.7 Anexo G – Protocolo de Imuno-Histoquímica do Instituto de 
Patologia, Hospital Charité - Campus Mitte 

 
 

 

Protocolo de IHQ – Método StreptABC – DAB Dako® Kit 5001 

1. Desparafinização: Xilol – 2 x 10 min. 
2. Re-hidratação: sequência decrescente de álcool – 3x100%, 1x96%, 1x90%, 

1x80%, 3x70%, água. 
3. Recuperação antigênica: inserir as lâminas na solução “Target Retrieval 

Solution”-Dako REAL TM – tampão citrato, pH=6,0 – por 5 min na panela 
de pressão; em seguida desligar a energia e aguardar acabar a pressão 
embaixo de água corrente; ao acabar a pressão, abrir a panela e direcionar 
água gelada diretamente nas lâminas de vidro dentro da panela por 15 min. 

4. Colocar as lâminas em solução salina tamponada com Tris (TBS) por 15 
min. 

5. Marcação com caneta PAP* ao redor do tecido. 
6. Bloqueio da Peroxidase endógena (Bloqueador-Dako S2023) por 15 min. 
7. Decantar. 
8. Colocar o anticorpo primário nas lâminas – 60 min. 
9. Lavar com solução salina tamponada com Tris 
10. Colocar o anticorpo secundário biotinilado – 15-30 min. 
11. Lavar com solução salina de Tris 
12. Adicionar Streptavidin-Peroxidase (HRP) – 15-30 min. 
13. Lavar com solução salina de Tris 
14. Preparar a solução com o substrato cromógeno (1000µl tampão + 20µl 

DAB) – adicionar às lâminas. 
15. Controle da reação com Microscópio – documentar o tempo; parar a 

reação com água. 
16. Coloração de contraste com hematoxilina – 15-30 segundos 
17. Lavar embaixo de água corrente 
18. Desidratação: sequência crescente de álcool – 3x70%, 1x80%, 1x90%, 

1x96%,  3x100% è Xilol. 
19. Cobertura das lâminas com lamínulas  
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7.8  Anexo H - Descrição dos escores de imunorreação das 
quimiocinas segundo uso de hormônio e resultado dos testes 
comparativos 

Variáveis Hormônio Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-12 
Não 8,20 2,40 8,0 7,3 10,0 1 12 30 

0,705 
Sim 8,65 1,59 9,0 7,5 9,5 6 12 13 

CXCR-4 
Não 9,24 3,26 10,5 6,5 12,0 1 12 29 

0,318 
Sim 10,62 1,75 12,0 9,0 12,0 7 12 13 

CCL-19 
Não 7,22 2,75 7,8 6,0 9,0 0 12 30 

0,045 
Sim 9,08 2,74 10,5 7,0 11,3 3 12 13 

CCL-21 
Não 9,52 2,47 10,3 7,5 12,0 5 12 30 

0,969 
Sim 9,81 1,81 9,0 9,0 12,0 7 12 13 

CCR-7 
Não 9,32 1,95 9,0 8,0 12,0 6 12 30 

0,232 
Sim 8,50 2,10 8,0 7,0 9,8 5 12 13 

Teste de Mann-Whitney 
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7.9  Anexo I – Descrição dos escores de imunorreação das 
quimiocinas segundo fase do ciclo e resultado dos testes 
comparativos 

Variáveis Fase do 
ciclo Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-12 
Folicular 8,50 2,55 9,0 7,5 10,3 3 12 9 

0,519 
Lútea 8,30 1,63 8,0 7,4 9,3 6 12 15 

CXCR-4 
Folicular 9,61 3,32 10,5 7,5 12,0 3 12 9 

0,829 
Lútea 10,11 2,61 11,3 8,8 12,0 5 12 14 

CCL-19 
Folicular 5,61 3,34 6,0 3,0 8,3 0 10,5 9 

0,041 
Lútea 8,47 1,98 8,5 6,9 10,5 6 12 15 

CCL-21 
Folicular 8,94 2,57 9,0 6,8 11,3 5 12 9 

0,446 
Lútea 9,67 2,45 10,5 8,3 12,0 5 12 15 

CCR-7 
Folicular 9,56 2,07 9,0 8,5 12,0 6 12 9 

0,640 
Lútea 9,27 2,01 9,0 7,8 12,0 6 12 15 

Teste de Mann-Whitney 
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7.10  Anexo J – Descrição dos escores de imunorreação das 
quimiocinas segundo estágio da doença nas mulheres com 
endometriose e resultado dos testes comparativos 

Variáveis Estágio 
ASRM Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-12 
I ou II 8,42 3,88 9,5 6,3 10,9 1 12 6 

0,708 
III ou IV 8,85 2,07 9,0 8,0 10,3 3 12 17 

CXCR-4 
I ou II 10,67 2,16 12,0 8,5 12,0 7 12 6 

0,516 
III ou IV 9,59 3,23 12,0 6,5 12,0 3 12 17 

CCL-19 
I ou II 9,75 2,82 10,5 7,6 12,0 5 12 6 

0,036 
III ou IV 6,68 3,11 7,0 4,5 8,3 0 12 17 

CCL-21 
I ou II 10,50 1,64 10,5 9,8 12,0 8 12 6 

0,431 
III ou IV 10,15 1,42 10,0 9,0 12,0 8 12 17 

CCR-7 
I ou II 10,17 1,92 10,5 8,5 12,0 7 12 6 

0,431 
III ou IV 9,44 1,82 9,0 8,0 12,0 7 12 17 

Teste de Mann-Whitney	  
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7.11  Anexo K – Descrição da concentração das quimiocinas no líquido 
peritoneal segundo uso de hormônio e resultado dos testes 
comparativos 

Variáveis Hormônio Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-8 
Não 29,61 40,38 16,73 9,62 28,42 3,11 227,63 38 

0,308 
Sim 69,33 122,82 21,34 10,23 81,28 4,02 500,00 25 

CCL-2 
Não 363,93 366,77 261,79 152,45 414,33 29,57 1823,60 38 

0,407 
Sim 859,72 1578,70 361,56 119,69 745,63 17,61 7657,04 25 

CCL-5 
Não 345,19 820,65 54,95 21,48 366,80 8,53 4787,33 38 

0,725 
Sim 952,49 3005,73 47,62 18,25 223,70 7,05 14101,64 25 

CCL-21 
Não 393502 670450 130524 58155 383167 17170 2500000 38 

0,725 
Sim 290527 551510 125876 66321 228187 29241 2500000 25 

CXCL-12 
Não 11970 5601 12045 8659 16167 2121 23968 38 

0,811 
Sim 12127 5055 12269 8377 15291 1613 20797 25 

CCL-19 
Não 308,96 278,05 255,07 106,73 411,04 0,00 1233,78 38 

0,817 
Sim 273,83 178,98 211,34 153,43 316,32 0,00 810,03 25 

Teste de Mann-Whitney	  
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7.12  Anexo L – Descrição da concentração das quimiocinas segundo a 
fase do ciclo menstrual e resultado dos testes comparativos 

Variáveis Fase do 
ciclo Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-8 
Folicular 30,55 31,10 15,47 10,35 47,94 6,84 111,90 14 

0,525 
Lútea 34,46 26,04 24,56 11,49 56,31 9,74 79,12 8 

CCL-2 
Folicular 321,54 271,06 241,27 140,34 436,89 47,83 1081,68 14 

0,973 
Lútea 402,56 436,25 282,00 106,90 471,10 82,16 1412,97 8 

CCL-5 
Folicular 208,79 351,34 58,56 20,76 232,28 11,70 1292,70 14 

0,330 
Lútea 343,70 404,04 144,99 31,48 649,49 11,70 1115,87 8 

CCL-21 
Folicular 544333 864224 121803 62237 618920 27804 2500000 14 

0,482 
Lútea 221897 367832 101769 39921 183629 29241 1121000 8 

CXCL-12 
Folicular 12815 5433 12993 9173 17030 2690 23024 14 

0,868 
Lútea 12112 5218 12474 8426 16023 2883 19461 8 

CCL-19 
Folicular 313,34 304,02 237,39 111,94 366,10 96,79 1233,78 14 

0,525 
Lútea 324,96 204,20 301,11 166,96 488,39 77,52 696,17 8 

Teste de Mann-Whitney	  
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7.13  Anexo M – Descrição da concentração das quimiocinas segundo 
estágio da doença nas mulheres com endometriose e resultado 
dos testes comparativos 

Variáveis Estágio 
ASRM Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-8 
I ou II 38,11 33,58 21,34 13,45 67,42 4,95 111,90 21 

0,374 
III ou IV 106,77 155,46 32,39 16,73 108,93 9,25 500,00 15 

CCL-2 
I ou II 532,95 596,69 361,56 195,11 685,74 47,83 2580,31 21 

0,409 
III ou IV 1149,33 1939,43 422,11 163,91 1081,68 82,16 7657,04 15 

CCL-5 
I ou II 769,29 3057,29 70,04 18,47 184,23 7,05 14101,64 21 

0,046 
III ou IV 819,74 1557,12 263,03 47,62 1115,87 8,53 6179,70 15 

CCL-21 
I ou II 273258 606055 71283 51895 127066 37262 2500000 21 

0,010 
III ou IV 224621 266816 134635 92777 202701 58583 1121000 15 

CXCL-12 
I ou II 12154 5179 12344 8170 15776 2690 23968 21 

0,657 
III ou IV 13108 6596 12629 9619 19905 1613 23024 15 

CCL-19 
I ou II 331,40 285,90 240,59 122,23 516,41 84,84 1233,78 21 

0,294 
III ou IV 342,27 171,39 304,16 263,31 450,24 0,00 696,17 15 

Teste de Mann-Whitney	  
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7.14  Anexo N – Descrição da concentração das quimiocinas segundo 
local da endometriose e resultado dos testes comparativos 

Variáveis Diagnóstico/ 
Localização Média DP Mediana P25 P75 Min. Max. N p 

CXCL-8 
Peritoneal 35,76 36,47 21,86 11,71 79,12 4,95 96,55 7 

0,033 Retrocervical 29,23 25,65 18,77 12,46 36,70 8,76 96,55 13 

Retovaginal 124,50 154,19 67,14 21,21 140,83 9,74 500,00 14 

CCL-2 
Peritoneal 898,31 922,54 411,74 123,85 1412,97 55,80 2580,31 7 

0,571 Retrocervical 361,95 179,61 361,01 240,77 441,65 122,50 742,28 13 

Retovaginal 1222,84 1994,77 560,91 191,65 1267,16 47,83 7657,04 14 

CCL-5 

Peritoneal 181,27 180,98 184,37 17,35 366,71 17,35 471,10 7 

0,531 Retrocervical 1170,66 3888,07 61,48 18,00 106,63 7,05 14101,64 13 

Retovaginal 694,68 1628,67 107,58 24,80 535,98 15,44 6179,70 14 

CCL-21 
Peritoneal 469874 900371 77662 65049 273613 37262 2500000 7 

0,841 Retrocervical 101862 49608 92777 61060 130204 38222 202701 13 

Retovaginal 230499 399211 101467 55585 184815 37827 1559600 14 

CXCL-12 
Peritoneal 11141 3924 10056 8812 14476 5084 16155 7 

0,170 Retrocervical 15335 5431 15396 12245 20504 6478 23968 13 

Retovaginal 11573 6057 10543 7382 15771 1613 23024 14 

CCL-19 

Peritoneal 322,07 192,94 240,59 157,81 521,34 122,23 541,03 7 

0,271 Retrocervical 258,32 187,34 217,64 140,02 299,04 84,84 810,03 13 

Retovaginal 412,59 308,11 339,53 219,58 570,53 0,00 1233,78 14 
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7.15  Anexo O – Resultado das comparações múltiplas da IL-8 (CXCL8) 
entre os locais da endometriose 

Comparações valor Z p 

Peritoneal VS Retrocervical 0,20 0,843 
Peritoneal VS Retovaginal -1,89 0,059 
Retrocervical VS Retovaginal -2,51 0,012 
 Comparações múltiplas de Dunn 
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