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Resumo

Ejzenberg, D. Avaliação das concentrações das interleucinas 1ß e 6 e da proteína
amilóide A no líquido peritoneal e no soro de pacientes com endometriose pélvica.
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo;2007.
Objetivo: determinar as concentrações séricas e peritoneais das interleucinas 1ß
(IL-1ß) e 6 (IL-6) e da proteína amilóide A (SAA) em pacientes com endometriose
pélvica. Métodos: foram avaliadas 97 pacientes submetidas à videolaparoscopia,
57 com endometriose (A), 27 com sintomas sugestivos porém sem endometriose
(B) e 13 sem sintomas e doenças (C). Foram coletados no ato cirúrgico líquido
peritoneal e sangue. As concentrações dos mediadores foram determinadas em
pg/ml (IL-1 e 6) e ng/ml (SAA) por método imunoenzimático e leitura óptica.
Resultados: (líquido peritoneal e sangue medianas) IL-1ß: A- 11,22 and 1,83; B15,62 and 1,16; C- 1,92 and 0,80; IL-6: A- 6,80 and 3,70; B- 8,60 and 3,90; C- 3,40
and 2,0; SAA- A- 310,30 and 14,01; B- 306,20 and 10,39; C- 53,4 e 9,5.
Conclusão: as concentrações dos mediadores de inflamação avaliados estão
elevadas no líquido peritoneal e no soro das mulheres com endometriose. Estas
concentrações foram semelhantes às das pacientes com sintomas sugestivos
porém sem a doença. A fase do ciclo menstrual, o tipo histológico envolvido e o
local de acometimento da doença não influíram de forma significante nas
concentrações séricas ou peritoneais de IL-1ß, IL-6 e SAA.

Summary

Ejzenberg, D. Seric and peritoneal assessment of interleukin 1ß, 6 and protein
amyloid A concentrations in patients with pelvic endometriosis. [Dissertation]. São
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007.

Objective: to assess peritoneal and seric interleukin-1ß (IL-1ß), 6 (IL-6), and
protein amyloid A (SAA) concentrations in patients with pelvic endometriosis.
Methods: 97 patients were submitted to video laparoscopic surgery, 57 with
endometriosis (A), 27 with suggestive symptoms but no endometriosis (B), and 13
without symptoms and diseases (C). Peritoneal fluid and blood were collected
during the procedure. Mediator’s concentration was determined in pg/ml (IL-1ß and
IL-6) and ng/ml (SAA) through immunoenzimatic test and optic measure. Results:
(peritoneal fluid and blood -medians) IL-1ß: A- 11,22 and 1,83; B- 15,62 and 1,16;
C- 1,92 and 0,80; IL-6: A- 6,80 and 3,70; B- 8,60 and 3,90; C- 3,40 and 2,0; SAAA- 310,30 and 14,01; B- 306,20 and 10,39; C- 53,4 e 9,5. Conclusion: the
inflammation mediators are increased in the peritoneal fluid and blood of women
with pelvic endometriosis. The concentrations are similar to those found in patients
with suggestive symptoms but no endometriosis. The place of the disease, the
histological type and the day of the menstrual cycle didn’t alter peritoneal or seric
concentration of these cytokines.

1.INTRODUÇÃO
A endometriose é definida pelo implante de glândula e/ou estroma
endometriais em topografia extra-uterina, com localização mais freqüente nos
ovários e ligamentos útero-sacros (D`Hooghe e Debrock, 2002). A prevalência
desta doença situa-se entre 10 e 15% da população feminina em idade
reprodutiva, acometendo até 50% das pacientes com infertilidade primária
(D`Hooghe e Debrock, 2002). A moléstia apresenta grande morbidade para as
pacientes e elevados custos para o sistema de saúde (Abbot et al, 2003). É a
causa responsável por 15% das histerectomias e 25 a 35% das laparoscopias
realizadas nos Estados unidos. O tratamento cirúrgico é estimado em US$ 5805 e
os medicamentos em US$2418 por caso (Abbot et al, 2003).
A etiopatogenia da endometriose não está completamente esclarecida e
várias teorias têm sido propostas nas últimas décadas. Uma das mais relevantes é
a da menstruação retrógrada, formulada por Sampson em 1921, segundo a qual o
tecido endometrial ectópico seria proveniente do fluxo menstrual, carreado pelas
tubas uterinas para a cavidade abdominal. Evidências que reforçam esta teoria
são a localização preferencial da endometriose nos ovários e ligamentos úterosacros, onde os resíduos menstruais ficam coletados em maior quantidade, a
presença de tecido endometrial viável no fluxo menstrual e a caracterização de
que 70 a 90% das mulheres em idade reprodutiva apresentam menstruação
retrógrada (Sampson, 1921; Giudice e Kao, 2004). Entretanto, a teoria de
Sampson é insuficiente para justificar casos em que ocorre a implantação do
endométrio em órgãos e sítios distantes, como no cérebro, pulmão, diafragma,
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parênquima hepático e nervos periféricos; e os raros casos de endometriose em
homens (Donnez e Langendonckt, 2004). Para estes casos outras hipóteses foram
formuladas para elucidar todo o mecanismo etiopatogênico (D´Hooghe et al,
2004).
A disseminação do tecido endometrial pela via linfática, proposta por
Halban, ou hematogênica, proposta por Sampson, explicariam a localização de
implantes endometrióticos em órgãos ou sítios distantes do útero. Células
endometriais podem ser encontradas nos linfonodos de um terço das pacientes
com a doença (Antsiferova et al, 2005; Abrão et al, 2006).
Os raros casos de endometriose em homens e em mulheres com a Síndrome
de Rokitansky-Kuster-Hauser podem ser justificados pela teoria de Meyer e
Iwanoff, da metaplasia celômica, que propõe que os focos endometrióticos seriam
originados de células do epitélio celômico, com diferenciação tardia em tecido
endometrial (Meyer, 1919).
A combinação de possíveis mecanismos fisiopatogênicos busca explicar a
discrepância entre a freqüente ocorrência de menstruação retrógrada nas
mulheres e a prevalência seis vezes menor da doença. A explicação pode ser
propiciada pela teoria imunológica, onde a ocorrência da endometriose seria
resultado da incapacidade de erradicação do endométrio que atinge a cavidade
abdominal pelo sistema imune (Giudice e Kao, 2004). Neste sentido, diversas
alterações na imunidade foram descritas em pacientes com endometriose como:
aumento do número de macrófagos peritoniais ativados com inflamação, menor
atividade citotóxica das células Natural Killer e dos linfócitos sanguíneos, presença
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de auto-anticorpos séricos e produção alterada de citocinas e fatores de
crescimento (Berkkanoglu e Arici, 2003, Antsiferova et al. 2005, Siristatidis et al.
2006; Podgaec et al, 2007). Nos dias correntes predominam na literatura
especializada a teoria imunológica e a da menstruação retrógrada como causas
principais da endometriose (Antsiferova et al, 2005; Siristatidis et al, 2006;
Podgaec et al, 2007).
1.1 Diagnóstico
O diagnóstico definitivo da endometriose é realizado através de exame
anatomopatológico das lesões suspeitas, obtidas em procedimento cirúrgico
(Abrão et al 2003). Adicionalmente, durante o ato cirúrgico cada caso da doença
deve ter o estadiamento avaliado, segundo os locais de acometimento, extensão
das lesões e a presença de aderências, em quatro estádios determinados pela
American Society for Reproductive Medicine (ASRM) em 1996. A análise
histológica pode fornecer informações adicionais sobre o prognóstico de cada
caso, segundo o grau de semelhança das lesões extirpadas com o endométrio
tópico (Abrão et al, 2003). Contudo, apesar dos métodos diagnósticos não
invasivos não estabelecerem diagnóstico definitivo, auxiliam na decisão quanto à
necessidade de uma avaliação invasiva.
1.2 Diagnóstico não invasivo
A endometriose pode se manifestar com diferentes sintomas segundo a
extensão da doença e os sítios acometidos. Nisolle e Donnez em 1997
propuseram um modelo em que a endometriose se manifestaria em três
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apresentações distintas: doença peritoneal, doença ovariana e doença de septo
retovaginal.
Os sintomas mais freqüentemente relacionados à endometriose são
dismenorréia, dispareunia de profundidade, infertilidade, algia pélvica e alterações
urinárias e intestinais cíclicas. A presença de um destes seis sintomas apresenta
sensibilidade de 76% e especificidade de 58% no diagnóstico da doença
(Eskenazi et al 2001). A dismenorréia é a manifestação predominante,
apresentando-se com intensidade variável (Eskenazi et al, 2001). A infertilidade
pode ser secundária às alterações na gametogênese, à alteração no carreamento
oocitário pelas tubas uterinas, aos efeitos embriotóxicos das citocinas, e à
limitação da implantação embrionária (De Hondt et al, 2006; Siristatidis et al,
2006). As queixas urinárias predominantes são a disúria e a hematúria cíclicas
decorrentes do implante vesical de tecido endometrial. As manifestações
digestivas envolvem predominantemente o tenesmo e a enterorragia (Eskenazi et
al, 2001). O quadro de algia pélvica é secundário às aderências, inflamação e
infiltração de feixes nervosos (Wu et al, 2002). Com exceção da algia pélvica
acíclica, os demais sintomas apresentam com freqüência intensidade maior em
determinado período do ciclo menstrual (Wu et al, 2002).
Com o intuito de aumentar o acesso ao diagnóstico e diminuir a realização
de procedimentos invasivos em um grande contingente de mulheres com suspeita
clínica de endometriose, diversos grupos pesquisam métodos para o diagnóstico
não invasivo desta moléstia. A ultra-sonografia pélvica transvaginal, e a
ressonância nuclear magnética possibilitam o diagnóstico de endometriose com
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sensibilidade elevada, atingindo até 90%, porém alguns estudos revelam
especificidade limitada, principalmente nos casos de doença inicial, e naqueles
com endometriomas pequenos e aderências (Okaro et al, 2006). Recentemente
Abrão et al (2007) verificaram sensibilidade de 99% e especificidade de 90% para
o diagnóstico da endometriose profunda com comprometimento retal com a
utilização do ultra-som transvaginal com preparo intestinal e da ressonância
magnética. Nos casos de acometimento da região retrocervical a sensibilidade e
especificidade dos exames foram de 97% e 71% respectivamente. O primeiro
marcador sérico utilizado para o diagnóstico não invasivo foi o CA-125 por Niloff et
al em 1984, que havia sido associado inicialmente aos tumores ovarianos por Bast
et al, em 1983. Abrão et al em 1997 testaram o Ca-125II, a anticardiolipina (IgG e
IgM) e as proteínas inflamatórias de fase aguda C reativa (PCR) e a proteína
amilóide A (SAA). Neste estudo clínico com 50 pacientes encontraram aumento
significativo dos níveis de CA-125 e de SAA nos casos avançados de
endometriose frente aos controles (Abrão et al, 1997).
Diversos autores passaram a investigar a função de algumas citocinas no
diagnóstico da doença, baseados no seu caráter inflamatório e nas alterações
imunolológicas verificadas na sua gênese (Koyama et al, 1993; D`Hooghe et al,
2001; Pizzo et al, 2002). Estudo de Bedaiwy et al em 2002 envolvendo 130
pacientes e um painel de citocinas mostrou elevadas sensibilidade e
especificidade apenas para a interleucina (IL)-6 sérica (90% e 67%) e para o fator
de necrose tumoral alfa (TNF-a) peritoneal (100% e 85%) adotando como nível de
corte 2 pg/ml e 15 pg/ml, respectivamente (Bedaiwy et al, 2002). Em contrapartida,
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Somigliana et al em 2004 em trabalho prospectivo com 80 pacientes, 45 com
endometriose e 35 com outras doenças ginecológicas benignas, não observaram
benefício na avaliação adicional da IL-6 aos valores do CA-125 para o diagnóstico
da endometriose. Neste estudo o CA-125 apresentou sensibilidade de 27% e
especificidade de 97% (Somigliana et al, 2004). Martinez et al em 2007 em estudo
caso-controle

com

119

pacientes

observaram

aumento

da

IL-6

sérica

principalmente nos estádios inciais da doença, com sensibilidade de 75% e
especificidade de 83% para o diagnóstico quando o nível de corte foi de 25,75
pg/ml. Na mesma pesquisa, o CA-125 com nível de corte de 35 UI/ml atingiu
sensibilidade de 47% e especificidade de 97% (Martinez et al, 2007).
1.3 As citocinas e sua avaliação na endometriose pélvica
As citocinas são mediadores celulares, polipeptídeos e glicoproteínas, que
possuem atividade autócrina, parácrina e por vezes endócrina. Têm como
principal função a regulação da resposta imune em resposta a antígenos ou
microorganismos. Atuam em receptores de membrana com alta afinidade nas
células-alvo, que geram sinalização intracelular. Esta estimulação pode resultar
em atividade celular proliferativa, citostática, quimiotáxica, ou induzir a
diferenciação. As citocinas têm ação variada, e algumas, como a IL-3 e a IL-7,
além da mediação do sistema imune têm ação reconhecida na hematopoiese
(Berkkanoglu e Arici, 2003; Cao et al, 2004). Quanto às células-alvo, algumas
citocinas, como as interleucinas, apresentam pleiotropismo, ou seja, a mesma
citocina atua sobre diferentes células. Este efeito pode ser observado quando
ocorrem efeitos colaterais diversos nas experimentações terapêuticas (Gallinelli et
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al, 2004). As citocinas são produzidas por células pertencentes ao sistema imune,
principalmente pelos macrófagos e por outras não específicas deste sistema,
como as células endoteliais, plaquetas e fibroblastos.
Alguns autores têm buscado caracterizar perfis de elevações das diversas
citocinas frente às doenças inflamatórias (Siristatidis et al., 2006). Como a
endometriose envolve processo inflamatório pélvico, com alteração da resposta
imune local, abordar-se-á a seguir duas das principais citocinas envolvidas na
inflamação: as interleucinas 1 e 6 e sua proteína efetora, a proteína amilóide A.
1.4 Interleucina 1
A interleucina 1 (IL-1) é uma citocina presente na resposta imune inata, que
se eleva nas inflamações de variada natureza. É produzida por macrófagos,
neutrófilos, células epiteliais (queratinócitos) e células endoteliais frente a produtos
bacterianos, como os lipopolissacárides (LPS), e a outras citocinas como o TNF-a.
Existem duas formas desta citocina: a IL-1 a e ß, que atuam nos receptores
leucocitários com a mesma eficiência, embora tenham apenas 30% de
semelhança na composição. São produzidas com 33kD e secretadas com 17kD. A
IL-1 a pode ser ativa mesmo antes de sua clivagem, na forma de 33kD. A IL-1-ß é
clivada pela enzima conversora (ICE) da família das caspases. A maior parte da
interleucina encontrada na circulação sanguínea é do tipo ß. O mecanismo de
secreção desta interleucina permanece incerto por não possuir uma seqüência
hidrofóbica, que habitualmente a direcionaria ao retículo endoplasmático (Rossi et
al, 2005).
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Existem dois tipos de receptores onde a interleucina 1 atua, ambos da
chamada superfamília das imunoglobulinas. O receptor do tipo I é o responsável
pela resposta imune na defesa contra infecções microbianas, e o receptor tipo II é
encontrado principalmente nos linfócitos tipo B, não gera atividade biológica e atua
apenas como competidor para o receptor do tipo I. Esse está associado à proteína
acessória IL-1R, presente em vários tipos de células. A porção intracitoplasmática
do receptor IL-1 é homóloga à encontrada na espécie Drosophila conhecida como
toll. A ligação da IL-1 com seu receptor leva à ativação de fatores de transcrição
como fator nuclear ?ß (NF-?ß), e fator de ativação da proteína 1 (AP-1). Os efeitos
da IL-1 são dependentes da concentração atingida e são semelhantes aos do
TNF, apesar de serem substâncias diversas em relação à composição e ao
receptor de atuação. Os efeitos similares destas citocinas decorrem dos
mecanismos comuns de transcrição. Apesar destes efeitos similares, a IL-1 não
induz à ocorrência da apoptose celular ou ao choque séptico, como faz o TNF
(Kondera et al, 2005).
Em baixas concentrações, a IL-1 participa da inflamação local pela ação
sobre células endoteliais, aumentando o número de moléculas de superfície para
a adesão leucocitária. Em grandes concentrações, passa a ter efeito sistêmico,
causando febre e produção de proteínas hepáticas de fase aguda, como o
fibrinogênio e a proteína sérica amilóide A. Níveis elevados persistentes desta
interleucina podem causar perda de células musculares e adiposas, até à
caquexia (Cao et al, 2005).
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A IL-1 na infertilidade é avaliada desde os estudos que observaram
alterações na função espermática com a adição de IL-1 (Fakih et al, 1987, Sueldo
et al 1990). Uda (1992) propôs que a IL-1 inibiria a clivagem embrionária e o
desenvolvimento do embrião após a nidação, pela diminuição do glicogênio
intracelular na célula endometrial. Porém Sheth et al em 1991 correlacionaram
altos níveis de IL-1a (>60 pg/ml) em cultura de embriões com altas taxas de
gestação em ciclos de FIV.
Os macrófagos produzem o antagonista do receptor de IL-1 (IL-1 ra) que
tem estrutura similar à desta citocina, e liga-se aos mesmos receptores, porém
sem efeito biológico. Este inibidor competitivo é um regulador endógeno da ação
da IL-1. Pela redundância de efeitos entre a IL-1 e o TNF, o bloqueio da ação da
primeira através de antagonistas solúveis ou IL-1 ra, não mostrou benefício em
ensaios experimentais de inflamação, como na artrite (Cao et al, 2005).
1.4.1. A interleucina 1 na endometriose
A IL-1 começou a ser investigada na endometriose através do estudo de
Fakih et al de 1987 que encontraram níveis elevados de IL-1 no líquido peritoneal
obtido através de punção de fórnice vaginal posterior em 10 de 11 pacientes com
endometriose, frente a 7 outras que foram submetidas a laqueadura tubárea.
Neste estudo a IL-1 também mostrou em caráter experimental toxicidade para o
desenvolvimento embrionário de ratos.
A partir deste estudo, diversos autores buscaram verificar a importância das
concentrações da IL-1 no líquido peritoneal e no soro. Mori et al encontraram em
1991 aumento da IL-1ß no líquido peritoneal nos casos de endometriose, como
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também em pacientes com aderências pélvicas, moléstia inflamatória pélvica,
miomas e cistos ovarianos, em relação a mulheres sem alterações. No ano
seguinte verificaram aumento dos níveis de IL-1 no líquido peritoneal nos estádios
I/II da endometriose frente aos estádios III/IV, porém não tiveram diferenças
estatísticas entre os estádios III/IV e pacientes sem alterações pélvicas. Dois anos
após foi verificado que 36% das pacientes com endometriose apresentavam IL-1
acima de 20 pg/ml no líquido peritoneal enquanto nas pacientes sem
endometriose esta porcentagem atingia 7% (Ishimaru et al, 1994).
Keenan et al (1995) demonstraram aumento de macrófagos no líquido
peritoneal e maior produção de IL-1 beta por estas células, frente aos controles.
Contudo, o nível de IL-1-ß no fluido peritoneal não diferiu entre as pacientes com
endometriose e outras doenças benignas. Outros autores observaram níveis mais
elevados de IL-1-ß no líquido peritoneal frente aos controles (Ho et al, 1996).
Skrzypczak et al em 2005 não encontraram no líquido peritoneal diferença
significativa para IL-1ß em casos de endometriose inicial frente a pacientes
inférteis ou normais. No mesmo ano, outros autores encontraram aumento da IL1ß no líquido peritoneal em 27 pacientes com endometriose frente a 12 pacientes
normais (Sokolov et al, 2005).
Kharfi e Akoum, em 2001, não encontraram diferença entre os níveis
séricos de IL-1 beta entre pacientes com e sem endometriose. Em outra pesquisa
também não foi observada diferença entre pacientes com endometriose e
pacientes inférteis quanto ao nível de IL-1 no líquido peritoneal (Calhaz et al,
2003). Wieser et al, no mesmo ano, em estudo com 92 mulheres com
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endometriose e 69 controles não encontraram diferença nos níveis séricos de IL1ß. Hudelist et al, em 2005 encontraram nos implantes endometrióticos aumento
dos níveis de IL-1 alfa e da metaloproteinase 1 em relação ao endométrio tópico,
quando compararam o material de biópsia das 37 pacientes com endometriose
com 37 controles. Kondera et al em 2005 também encontraram aumento dos
níveis séricos de IL-1 a em pacientes com endometriose frente a pacientes sem a
moléstia.
Os níveis séricos e peritoneais de IL-1 também têm sido avaliados durante
os tratamentos de pacientes com endometriose e nas simulações experimentais.
Em 1990, Mori et al mostraram in vitro inibição da IL-1ß e do TNF-a pelo danazol.
Koumantakis et al também encontraram diminuição dos níveis séricos de IL-1a e
do IL-6 em 10 pacientes com endometriose após a administração de danazol
(Koumantakis et al 1994). Ho et al mostraram diminuição dos níveis de IL-1 no
líquido peritoneal em 14 pacientes com endometriose avançada após utilização
por 6 meses de agonista de GnRH, enquanto Meresman et al utilizando cultura
celular mostraram que a utilização do acetato de leuprolida levou à diminuição dos
níveis de IL-1ß e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e aumento da
ocorrência de apoptose (Ho et al, 1996; Meresman et al, 2003).
1.4.2 Efeitos celulares da interleucina 1
Em 1995 Akoum et al evidenciaram aumento da proteína quimiotática para
monócitos (MCP-1), produzida pelas células endometriais em resposta à IL-1 e ao
TNF-a. Após alguns anos, o mesmo grupo verificou que o estradiol promove
aumento da responsividade da célula endometrial à IL-1 através da MCP-1
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(Akoum et al, 2000) e que a IL-1 promove o aumento da IL-8 (Akoum et al, 2001).
No ano seguinte o mesmo autor mostrou ação sinérgica do estradiol com a IL-1 na
produção de outra proteína quimiotática, a RANTES (Akoum et al, 2002). Em 1998
Vigano et al demonstraram em cultura de células a produção de molécula de
adesão intercelular 1 solúvel (ICAM-1s), induzida pela IL-1 em tecidos de
pacientes com endometriose e propuseram que este seria um mecanismo para
evitar a fagocitose pelas células de defesa.
Em 2003 Mueller et al mostraram em estudo experimental aumento de 23
vezes na concentração do peptídeo ativador de neutrófilos (ENA), potente agente
quimiotático, através da ação da IL-1ß. Sillem et al (1999) observaram em estudo
experimental o aumento da capacidade de adesão celular endometrial à laminina
e fibronectina após a ação da IL-1, o que reforça a teoria de Sampson. Lebovic et
al (2000) concluíram que a neoangiogênese na endometriose seria derivada da
ação da IL-1beta no receptor tipo I, o que estimula a produção da IL-6 e do VEGF.
Maas et al em 2001 atribuíram a angiogênese no foco endometriótico ao TNF-a,
nos casos de endometriose estádio I/II, e não encontraram correlação com os
níveis de IL-1-ß. Em dois estudos consecutivos, Lebovic et al (2001 e 2002)
verificaram em cultura de tecido endometrial que a IL-1 também leva ao aumento
da RANTES, proteína responsável pelo recrutamento de macrófagos e leucócitos,
e à supressão do Tob-1, gene responsável pela inibição do ciclo celular; isto pode
explicar a proliferação dos focos endometrióticos. Em 2002, Akoum et al
propuseram que o estradiol exerce efeito sinérgico com a IL-1 sobre a produção
de RANTES, em estudo experimental. Wu et al (2005) mostraram aumento da
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produção de ciclooxigenase tipo 2 (COX2) mediada pela IL-1 em pacientes com
endometriose, por atuação desta citocina no promotor do gene. Neste mesmo ano
Rossi et al através de estudos genéticos identificaram 29 genes que poderiam
sofrer ação da IL-1ß. Em 2006 Braundmeier e Novak, em trabalho experimental
mostraram ação da IL-1 sobre as metaloproteinases 1, 2 e 3.
1.5 Interleucina 6
A interleucina 6 (IL-6) é um homodímero, em que cada unidade forma um
domínio globular de 4-a hélices. Atua sobre o receptor do tipo I da família de
receptores das citocinas, e a subunidade transdutora de sinais é a gp130, com
peso molecular de 130 kD. A IL-6 ativa a via de sinalização JAK/STAT, porém,
esta via pode ser acionada por outras interleucinas (Yamauchi et al, 2004).
A IL-6 faz parte dos processos da imunidade inata e da adquirida, produzida
em resposta ao TNF, à IL-1, e a algumas células T ativadas. Na resposta inata a
IL-6 estimula a síntese de proteínas hepáticas, como a proteína amilóide A e o
fibrinogênio, que constituem parte da resposta de fase aguda da inflamação
sistêmica. Na imunidade adquirida, a IL-6 estimula o desenvolvimento dos
linfócitos B produtores de anticorpos. Isto pode ser observado nos plasmócitos
neoplásicos dos mielomas e nas células neoplásicas produtoras de anticorpos
monoclonais, denominadas hibridomas (Khan et al, 2005; Hirota et al, 2005).
1.5.1. A IL-6 na endometriose
O papel da IL-6 na endometriose tem sido estudado desde 1992, quando
Bouten et al verificaram em cultura de células que os macrófagos do líquido
peritoneal das pacientes com endometriose produziam maiores concentrações de
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IL-6 frente a pacientes sem a doença. A contraprova foi verificada quando os
níveis séricos de IL-6 se mostraram reduzidos após a remoção cirúrgica dos focos
de endometriose (Imaizumi et al, 1993; Keenan et al, 1994). Keenan et al em 1994
mostraram concentrações de IL-6 elevadas em 4 vezes no líquido peritoneal nos
estágios iniciais da endometriose, e em 8 vezes nos estádios avançados. Em 1996
Schroder et al encontraram níveis de IL-6 apenas discretamente elevados no
fluido peritoneal nos estádios avançados frente aos estádios iniciais e controles; e,
ao contrário, níveis séricos superiores nos estádios iniciais frente aos estádios
avançados e controles.
Tseng et al, em 1996, mostraram em estudo in vitro grande aumento da
produção de IL-6 pelas células estromais do endométrio após estimulação com IL1ß, e maior produção pelas células estromais dos implantes endometrióticos em
relação ao endométrio tópico das mesmas pacientes. No ano de 1997 Harada et al
encontraram níveis maiores e proporcionais de IL-6 no fluido peritoneal, conforme
o número de lesões ativas (vermelhas), com predomínio na fase secretora.
Também Khan et al em 2002 encontraram elevação da IL-6 no fluido peritoneal de
pacientes com endometriose, principalmente com lesões ativas (vermelhas) e em
estádios iniciais (I/II). Em contrapartida, Rapkin et al em 2000 não verificaram
diferenças no nível peritoneal de IL-6 entre pacientes com endometriose, com
aderências sequelares ou no grupo controle sem doença, através de laparoscopia
para procedimento de laqueadura.
Em 2002, Khan et al evidenciaram correlação entre os níveis séricos e
peritoniais de IL-6, e diminuição sérica após a remoção dos focos de doença por
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laparoscopia, sugerindo que esta citocina poderia ser utilizada como marcador de
atividade da doença e medida de sucesso do tratamento cirúrgico. Darai et al
(2003), situaram os níveis de IL-6 séricos dos casos de endometriose como
inferiores aos de tumores malignos ovarianos, e superiores em relação aos
tumores benignos. Iwabe et al, em 2003, mostraram que pacientes com
endometriomas ovarianos apresentavam maiores níveis séricos de IL-6, e que os
agonistas do GNRH e a cirurgia corretiva levaram à diminuição dos níveis desta
citocina.
1.6 A proteína amilóide A
A proteína amilóide A (SAA) é uma apolipoproteína de 200 kD produzida
principalmente no fígado, e que integra as proteínas intervenientes na fase aguda
da inflamação sistêmica. Adicionalmente, também pode ser sintetizada nos
macrófagos, monócitos, células endoteliais, células da musculatura lisa, tecido
sinovial, tecido cerebral e eventualmente em outros tecidos. Os dois genes (SAA1
e 2) que codificam esta proteína se encontram no braço curto do cromossomo 11
(Malle e De Beer, 1996).
O mecanismo de ação da SAA não está completamente esclarecido, tendo
atividades pró-inflamatória e antiinflamatória. Participa do metabolismo e
transporte do colesterol, quimiotaxia dos leucócitos, depuração de endotoxinas,
indução da produção de metaloproteinases, inibição da proliferação de células
endoteliais e de linfócitos, e inibe a agregação plaquetária. Também parece
proteger os tecidos normais contra a ação de neutrófilos ativados (Uhlar e
Whitehead, 1999).
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Os níveis séricos de SAA estão elevados em até milhares de vezes, frente ao
nível habitual, em resposta ao aumento do TNF-a e às interleucinas 1, 2 e 6, o que
ocorre em casos de infecção ou inflamação. Esta resposta tende a ser rápida,
atingindo seu pico em torno de 50 horas após a afecção aguda, sendo a fração
predominante o SAA1. Em algumas doenças inflamatórias há aumento de SAA,
como na doença de Crohn, artrite reumatóide, doença de Still, e a síndrome de
Behcet. Em outras doenças , como nos casos de lupus e retocolite ulcerativa, não
há aumento desta proteína, pelo padrão de citocinas presente. A SAA pode estar
elevada também em casos de neoplasia, como na doença de Hodgkin e nos
tumores renais, e nas injúrias tissulares químicas ou físicas (Urieli et al, 2000).
Como a proteína C reativa, a proteína amilóide A constitui um marcador de
atividade de doença, e é o melhor destes para indicar rejeição em casos de
transplante heterólogo (Malle et al, 1996). Há um único estudo da SAA em relação
à endometriose de Abrão et al.(1997), que encontraram níveis séricos elevados
em pacientes nos estádios III/IV.
Considerando o caráter inflamatório da endometriose e os dados ainda
controversos sobre o comportamento das interleucinas e de proteínas
inflamatórias da fase aguda nesta afecção, o presente estudo se propõe a avaliar
as concentrações de interleucina-1ß e 6 e da proteína amilóide A, mediadores
inflamatórios, no líquido peritoneal e no soro de pacientes com endometriose
pélvica.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Avaliar as concentrações no líquido peritoneal e no soro da IL-1ß, IL-6 e
SAA em pacientes com endometriose pélvica.

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
•

Comparar as concentrações peritoneais e séricas da IL-1ß, IL-6 e
SAA

nas

pacientes

com

endometriose

e

sem

a

doença.

Correlacionar as concentrações séricas e no líquido peritoneal de IL1ß, IL-6 e SAA das pacientes com endometriose com:
a) os sintomas apresentados;
b) as fases do ciclo menstrual;
c) o tipo histológico da endometriose;
d) o estádio da doença (ASRM,1997);
e) os locais de acometimento da doença.
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS
3.1 Local do estudo
Foi desenvolvido estudo prospectivo no Setor de Endometriose da Clínica
Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HC-FMUSP), de Janeiro de 2004 a Abril de 2007. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo 769/2002-Anexo A). Todas
as pacientes foram informadas sobre o estudo, leram e assinaram o termo de
consentimento pós-informação (Anexo B). A Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo patrocinou a realização do estudo, através do processo
05/01218-3.
3.2 Casuística
A partir de abril de 2004, foram avaliadas, consecutivamente, 92 pacientes
com suspeita clínica de endometriose e com indicação de procedimento cirúrgico.
Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: quadro clínico sugestivo de
endometriose; idade entre 18 e 40 anos; ausência de doenças auto-imunes e
neoplasias malignas; não utilização de terapêutica hormonal nos três meses
precedentes à inclusão no estudo. As doenças auto-imunes e neoplásicas foram
excluídas por meio de anamnese dirigida, exames radiológicos e exames
laboratoriais, quando necessários.
A suspeita clínica de endometriose foi estabelecida pela anamnese, exame
físico e exames complementares. O quadro clínico foi considerado sugestivo na
presença de algum dos seis sintomas mais prevalentes nesta doença:
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dismenorréia, dispareunia de profundidade, dor pélvica crônica, infertilidade e
alterações intestinais e urinárias cíclicas (Eskenazi et al, 2001). Quanto à
dismenorréia selecionaram-se os casos de intensidade severa e incapacitante.
Foram classificados como de intensidade severa aqueles em que a dor não tinha
remissão completa com analgésicos, mas não limitava as atividades habituais da
paciente, e incapacitante quando não melhorava com analgésicos (Eskenazi et al,
2001). Agrupamos os casos de dismenorréia leve e moderada e de dismenorréia
severa e incapacitante para melhor avaliação dos casos. Na caracterização da
dor pélvica crônica foi considerada a presença do sintoma, sem relação com o
ciclo menstrual, ao menos por seis meses. Como critério de infertilidade utilizou-se
a ausência de gestação em casal com vida sexual ativa sem uso de método
contraceptivo, por ao menos um ano. Foram considerados, na anamnese, como
sintomas intestinais sugestivos de endometriose, a alteração cíclica do trânsito
intestinal como dor à evacuação, puxo, tenesmo e sangramento nas fezes durante
o período menstrual. Entre as alterações urinárias, foram consideradas a disúria e
a hematúria durante as menstruações. O exame físico foi considerado sugestivo
de endometriose quando havia nódulos em fundo-de-saco vaginal, útero em
retroversão fixa, espessamento de ligamentos útero-sacros ou aumento de volume
anexial. A ultra-sonografia pélvica transvaginal foi realizada em todos os casos e,
quando necessário, também a ressonância nuclear magnética para exclusão de
doenças não-ginecológicas e/ou para o planejamento cirúrgico.
O número de casos elegíveis foi previamente avaliado por meio de cálculo
amostral, que utilizou como base os resultados de estudos anteriores que
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avaliaram a IL-6, mediador considerado relevante (Bedaiwy et al, 2002), com um
teste de 80% de poder e nível de significância de 5%. Aplicou-se a fórmula a
seguir, que resultou em um mínimo de 27 casos tanto para o grupo endometriose
como para o grupo controle sem a doença.
FÓRMULA:
N = 2*{[Z (? /2) + Z (1- ? )]*DESVIO-PADRÃO}2
(MÉDIA1 – MÉDIA2)2
NA QUAL: N = TAMANHO DA AMOSTRA; Z(a/2) e Z(ß) = valores obtidos
na tabela da distribuição N(0,1)
desvio-padrão = 0,45
média1 – média2=0,3
Todas as pacientes avaliadas e dentro dos critérios seletivos, foram
convidadas a participar da pesquisa. Foram triadas até alcançar o número mínimo
de casos e de controles calculados para a amostra. Todas as pacientes
concordaram e assinaram o termo de consentimento pós-informação. Foi
realizada, a seguir, videolaparoscopia para avaliar e confirmar a doença através
de biópsia de todas as lesões cavitárias suspeitas de endometriose e de outras
entidades nosológicas. Excluíram-se os casos onde não havia líquido peritoneal.
O resultado histológico das lesões separou as pacientes em dois grupos: grupo A
com endometriose (n=57) e grupo B (n=27) sem a doença, mas com sintomas
sugestivos da mesma.
Foi avaliado também um terceiro grupo - denominado grupo C, composto
por 15 pacientes que seriam submetidas à esterilização tubária eletiva por
videolaparoscopia, com idade entre 18 e 40 anos, do Setor de Planejamento
Familiar da Disciplina de Ginecologia da FMUSP. Neste grupo foram
considerados, como critérios de exclusão, a presença de dismenorréia severa ou
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incapacitante, dispareunia de profundidade, infertilidade, dor pélvica acíclica e as
alterações intestinais e urinárias cíclicas, doenças auto-imunes e neoplasias
malignas, e utilização de terapêutica hormonal no mês precedente à inclusão no
estudo. Foram excluídos os casos nos quais não havia líquido peritoneal.
Estabeleceu-se o número de 15 casos para este grupo, baseado em estudo prévio
de Bedaiwy em 2002.
3.3 Procedimento cirúrgico
Foi anotado o dia do ciclo menstrual em que a paciente se encontrava no
momento do procedimento cirúrgico. Antes da anestesia geral para a
videolaparoscopia, foram colhidos 5 ml de sangue periférico em tubo seco, de veia
do membro superior. No início do procedimento não foi realizada a injeção de soro
fisiológico na cavidade abdominal, para não alterar o líquido peritoneal. Pela
punção secundária foi feita a coleta de todo o líquido peritoneal depositado em
fundo de saco anterior e/ou posterior, que foi armazenado em tubo seco. O
material foi imediatamente colocado sob refrigeração, encaminhado ao laboratório
para ser centrifugado, separado em alíquotas, e congelado em freezer à -20ºC.
3.4 Localização e estadiamento da endometriose
Após a coleta do líquido peritoneal, as pacientes com lesões suspeitas de
endometriose foram avaliadas quanto à presença de focos de doença em
peritônio, ovário e/ou em localização profunda - regiões retro-cervical, paracervical, septo reto-vaginal, reto-sigmóide, ureteres e bexiga. Os casos também
foram classificados pelos critérios da American Society for Reproductive Medicine
(1996), em estádios de I a IV (Figura 1).
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FIGURA 1 - Classificação da endometriose proposta pela American Society for
Reproductive Medicine (revisada em 1996).
ESTÁDIO I (MÍNIMA):

1-5

ESTÁDIO II (LEVE):

ESTÁDIO III (MODERADA):

16-40

ESTÁDIO IV (SEVERA): > 40

< 1 cm

1-3 cm

> 3 cm

Superficial

1

2

4

Profunda

2

4

6

D superficial

1

2

4

Profunda

4

16

20

E superficial

1

2

4

Profunda

4

16

20

ENDOMETRIOSE

PERITÔNIO

6-15

OVÁRIO

OBLITERAÇÃO DO FUNDO
DE SACO POSTERIOR
ADERÊNCIAS

OVÁRIO

TROMPA

Parcial

Completa

4

40

< 1/3 Envolvido

1/3 - 2/3 Envolvidos

> 2/3 Envolvidos

D Velamentosa

1

2

4

Densa

4

8

16

E Velamentosa

1

2

4

Densa

4

8

16

D Velamentosa

1

2

4

Densa

4*

8*

16

E Velamentosa

1

2

4

Densa

4*

8*

16

* Se as fímbrias tubárias estiverem totalmente envolvidas por aderências, mude o
escore para 16.

E

Usar em caso de trompas
e ovários normais

D

E

Usar em caso de trompas
e ovários anormais

D
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3.5 Avaliação histológica
A avaliação histológica das lesões retiradas seguiu os padrões da
classificação proposta por Abrão et al. (2003), que classificaram a doença em
padrões estromal, glandular bem diferenciado, glandular indiferenciado e glandular
misto de diferenciação.
Os padrões histológicos observados foram:
•

padrão estromal: presença de estroma morfologicamente similar ao do
endométrio tópico em qualquer fase do ciclo;

•

padrão glandular bem diferenciado: composto por células epiteliais com
morfologia indistinguível dos endométrios tópicos nas diferentes fases do
ciclo menstrual. Estas se apresentam em arranjos superficiais ou
constituindo espaços glandulares ou císticos;

•

padrão glandular indiferenciado: presença de epitélio em diferentes
arranjos sem as características morfológicas vistas no epitélio endometrial
tópico;

•

padrão glandular misto de diferenciação: presença na mesma localização
de epitélios de padrão bem diferenciado e indiferenciado.
Para melhor avaliação dos casos, agrupamos os casos de padrão bem

diferenciado e estromal (sem doença indiferenciada) assim como os casos de
padrão indiferenciado ou misto (com doença indiferenciada).
3.6 Métodos laboratoriais
As amostras de líquido peritoneal e de sangue estocadas foram
descongeladas para realização das dosagens de IL-1-ß, IL-6 e SAA.
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O método laboratorial utilizado para as dosagens das interleucinas 1-ß e 6
e do SAA foi o ELISA, técnica de ensaio imunoenzimático quantitativo tipo
sanduíche: anticorpo-antígeno-anticorpo conjugado (Buyalos et al, 1992).
Anticorpos monoclonais específicos para as referidas citocinas foram pré-fixados
em uma placa de ELISA. Nesta foram colocadas soluções com concentração préestabelecida (padrões), as amostras clínicas e a seguir os conjugados (anticorpos
policlonais contra IL-1ß,IL-6 e SAA ligados à enzima peroxidase), que foram
pipetados dentro dos poços. Nos poços onde havia IL-1-ß, IL-6 ou SAA presentes
nas amostras, essas se ligavam ao respectivo anticorpo imobilizado e ao
conjugado, formando um complexo. A seguir foi feita lavagem para remover
substâncias não ligadas, e adicionada solução contendo o substrato para a
peroxidase (tetrametilbenzidina + peróxido de hidrogênio), observando-se o
aparecimento de cor, proporcional à quantidade do mediador ligado. A seguir a
reação era suspensa através da adição de solução de ácido sulfúrico 2N, e a
intensidade da cor medida por leitor de densidade óptica. Como padrões foram
utilizados seis soluções de concentrações diferentes e conhecidas de IL-1-ß, IL-6
e SAA recombinantes. Para o cálculo dos resultados foram criadas curvas-padrão
com base nos resultados da leitura óptica dos padrões. Foram utilizados os kits
Human 1L-ß ELISA Kit (BD Biosciences®, EUA) e Human IL-6 e SAA
(Biosource®,Bélgica).
3.7 Método Estatístico
Foram analisados pelo teste do qui-quadrado os resultados relativos às
variáveis categóricas, na forma de proporções. Foram comparados três grupos, o
grupo A com endometriose, o B (pacientes com sintoma e sem endometriose) e o
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C de pacientes sem sintomas. Para as variáveis quantitativas contínuas, os
resultados foram avaliados quanto à normalidade da distribuição. Para as
distribuições não-normais, foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney e
o teste de Dunn, para comparar as médias, medianas e desvio padrão das
concentrações séricas e do fluido peritoneal, dos três grupos do estudo A, B e C.
As pacientes com endometriose foram categorizadas de acordo com o
estádio (ASRM, 1997), os locais de acometimento e a classificação histológica.
Estes subgrupos foram comparados em análise uni e multivariada quanto aos
níveis médios das interleucinas 1 e 6 e da proteína amilóide A, no fluido peritoneal
e no soro. Para a análise univariada, foi utilizado o teste não paramétrico de
Mann-Whitney. Os cálculos estatísticos foram realizados com o software Instat 3
(SPSS® Inc., USA), adotando-se o nível de significância de 5% (p<0,05).
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4. RESULTADOS
4.1 Dados clínicos nos grupos A, B e C
Foram avaliadas 97 pacientes consecutivas, com idade entre 18 e 40 anos,
com idade média de 32,7 anos, desvio-padrão de 5,2 anos e mediana de 33 anos.
Constatou-se que não houve diferença significante quanto à média de idade dos
três grupos.
Cinqüenta e sete pacientes (58,7%) apresentavam endometriose e
formaram o grupo A; vinte e sete pacientes (27,8%) possuíam queixas clínicas
porém sem endometriose e compuseram o grupo B e as treze (13,4%) que não
apresentavam queixas clínicas nem endometriose e constituíram o grupo C. As
alterações diagnosticadas nas pacientes do grupo B foram: 4 casos de cisto
ovariano, 4 casos de leiomioma, 11 casos de dor pélvica sem alteração à
videolaparoscopia e 8 casos de aderências pélvicas. Por falta de líquido
peritoneal, foram excluídos 8 casos das pacientes com suspeita de endometriose
(grupos A e B) e 2 do grupo C.
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Nas Tabela 1 estão descritos os resultados relativos à fase do ciclo
menstrual no momento da realização da videolaparoscopia nos três grupos.
Constatou-se que não havia diferença em relação aos grupos A e B (p> 0,05),
havendo predomínio dos casos na primeira fase do ciclo menstrual. As pacientes
do grupo C, por sua vez, apresentaram distribuição eqüitativa em relação às fases
folicular e lútea.

TABELA 1: Fase do ciclo menstrual em que foram realizadas as cirurgias
nos três grupos (A: com sintoma e com endometriose, B: com sintoma e
sem endometriose e C:sem sintoma e sem endometriose

FASE DO CICLO
FOLICULAR
LÚTEA
TOTAL

A (N=58)
N
%

GRUPO
B (N=27)
N
%

C (N=13)
N
%

47
82,8
19
70,4
6
46,2
10
17,2
8
29,6
7
53,8
27
100
13
100
57
100
AxB p>0,05 (nível descritivo de probabilidade do teste qui-quadrado)
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Na Tabela 2 estão contidos os sintomas apresentados pelos grupos
A e B, destacando-se que as mulheres do grupo C não possuíam queixas
pelo critério seletivo. Houve diferença estatística entre estes grupos em
relação à dismenorréia incapacitante (p< 0,01), dispareunia (p<0,01), dor
acíclica (p<0,01), infertilidade (p=0,02) e alteração intestinal (p=0,01).

TABELA 2: Sintomas das pacientes dos grupos A e B (A: com sintoma e
com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose)

SINTOMA
DISMENORRÉIA LEVE/MODERADA

GRUPOS
A
B
N
% N %

p*

17

29,3

6 22,2

0,08

DISMENORRÉIA SEVERA/INCAPACITANTE

38

65,5

6 22,2 <0,01

DISPAREUNIA DE PROFUNDIDADE

31

53,5

9 33,3 <0,01

DOR ACÍCLICA

34

58,6 10 37,0 <0,01

INFERTILIDADE

21

36,2

6 22,2

0,02

ALTERAÇÃO INTESTINAL

30

51,7

2

7,4

0,01

2
3,5
ALTERAÇÃO URINÁRIA
(*) nível descritivo de probabilidade do teste qui-quadrado
(**) nível descritivo de probabilidade do teste exato de Fisher

0

0,0 1,00**
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As características das pacientes com endometriose (grupo A) quanto ao
estadiamento (ASRM, 97), local de acometimento e tipo histológico estão contidos
na Tabela 3. Verifica-se que os estádios III e IV predominaram sobre os estádios I
e II. Na maior parte dos casos havia mais de um local de doença na cavidade
abdominal (94 focos, média de 1,6 sítios/caso) e o padrão histológico era
composto por mais de um tipo (91% das pacientes).
TABELA 3: Estadiamento da American Society for Reproductive
Medicine (1997), local de apresentação e tipo histológico das
pacientes do grupo A (pacientes com sintoma e com endometriose)
VARIÁVEL
ESTÁDIO

LOCAL

CATEGORIA
I
II
III
IV

N
8
16
4
30

%
13,8
27,6
6,9
51,7

Peritônio
Ovário
Profunda

27
36
31

46,6
62,1
53,4

BD
1
1,7
E
4
6,9
TIPO
E+BD
18 31,1
HISTOLÓGICO* E+I
3
5,2
E+M
32 55,1
(*) E (estromal), BD (bem diferenciado),
M (misto), I (indiferenciado).
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Os resultados referentes às concentrações de IL-1ß, IL-6 e SAA no líquido
peritoneal e no sangue se encontram na Tabela 4. Observa-se, em relação ao
líquido peritoneal, que as concentrações de IL-1ß dos grupos A e B não diferiram
entre si (p>0,05), e foram significativamente maiores que as do grupo C (p=0,03).
Quanto à IL-6 como na IL-1, as concentrações dos grupos A e B não diferiram
entre si (p>0,05) e foram significativamente maiores que as do grupo C (p=0,02).
Em relação à SAA as concentrações dos grupos A e B não diferiram entre si e
foram superiores que as do grupo C. Observa-se dos resultados no soro em
relação à IL-1ß, que as concentrações dos grupos A e B não diferiram entre si
(p>0,05), as concentrações do grupo A foram significativamente maiores que as
do grupo C (p=0,02) e não houve diferença entre as concentrações dos grupos B
e C (p>0,05). Quanto à IL-6, as concentrações dos grupos A e B não diferiram
entre si (p>0,05) e foram significativamente maiores que as do grupo C (p=0,01).
Em relação às concentrações séricas de SAA os grupos A, B e C não diferiram
entre si (p>0,05).
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TABELA 4: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal (LP) e no sangue nos três grupos estudados
(A: com sintoma e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose e C:
sem sintoma e sem endometriose).

N MEDIANA

LP
DP

p*

SANGUE
MEDIANA
DP

GRUPO
A
IL-1 B
C

57
27
13

11,22
15,62
1,91

25,36
19,07 < 0,01
2,49

1,83
1,16
0,80

3,68
2,10
0,23

p*
0,02

A
IL-6 B
C

57
27
13

6,80
8,60
3,40

46,31
8,74
1,90

0,02

3,70
3,90
2,00

1,70
1,41
0,80

< 0,01

A
SAA B
C

57
27
13

310,30
306,20
53,4

97,79
88,18
58,16

0,01

14,01
10,39
9,5

32,30
8,73
15,90

0,35

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

Na Tabela 5 apresentam-se as concentrações dos mediadores no líquido
peritoneal e no sangue dos três grupos, subdividindo os resultados do grupo A
segundo estádio inicial (I-II) ou avançado (III-IV). No líquido peritoneal quanto à IL1ß, as concentrações dos grupos A I-II, A III-IV e B não diferiram entre si (p> 0,05),
mas diferiram significativamente do grupo C (p=0,02). Quanto à IL-6 os grupos
não diferiram entre si, com exceção do grupo A I-II frente ao grupo C (p=0,02). Em
relação à SAA os grupos A e B não diferiram entre si; e tiveram concentrações
superiores às do grupo C (p>0,05). No sangue quanto à IL-1ß, as concentrações
dos grupos A I-II, A III-IV e B não diferiram entre si (p> 0,05), porém as
concentrações do grupo A III-IV diferiram significativamente das do grupo C
(p=0,02).
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Quanto à IL-6, os grupos A I-II, A III-IV e B não diferiram entre si (p> 0,05), porém,
foram significativamente diferentes do grupo C (p=0,02). Em relação a SAA, os
grupos não diferiram entre si (p>0,05).

TABELA 5: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal, nos três grupos estudados (A: com sintoma
e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose e C: sem sintoma e
sem endometriose), conforme o estadiamento da ASRM (1997)
GRUPO
A I-II
A III-IV
IL-1
B
C

22
35
27
13

A I-II
A III-IV
B
C

22
35
27
13

IL-6

N MEDIANA

LP
DP

p*

11,02 34,67
11,22 18,22
15,62 19,07 < 0,01
1,91 2,49
5,05 48,48
7,60 45,48
8,60 8,74
3,40 1,90

0,02

MEDIANA

SANGUE
DP

1,72
1,94
1,16
0,80

1,41
4,64
2,10
0,23

3,10
3,90
3,90
2,00

1,65
1,69
1,41
0,00

p*

0,03

< 0,01

A I-II
A III-IV
B
C

22
323,70 91,29
14,74
13,73
0,02
35
294,10 97,40
13,29
41,19
0,27
27
306,20 88,18
10,39
8,73
SAA
13
53,4 58,16
9,5
15,90
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml
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Na Tabela 6 estão contidos os resultados das concentrações dos
marcadores segundo a fase do ciclo menstrual no líquido peritoneal e no sangue.
Pode-se observar que, ao subdividirmos as concentrações dos mediadores
segundo a fase do ciclo, não foram verificadas diferenças entre os grupos A e B e
intra-grupos (p>0,05).

TABELA 6: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal e no sangue, nos três grupos estudados (A:
com sintoma e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose),
conforme a fase do ciclo menstrual
LP
GRUPO E FASE N MEDIANA DP
47
11,02
27,04
A FOLICULAR
10
12,13
7,75
A LÚTEA
19
15,64
17,05
IL-1 B FOLICULAR
8
17,25
26,92
B LÚTEA
A FOLICULAR
A LÚTEA
IL-6 B FOLICULAR
B LÚTEA
A FOLICULAR
SAA A LÚTEA
B FOLICULAR
B LÚTEA

47
10
19
8

6,90
5,55
9,40
7,80

49,86
8,93
8,94
8,95

P*
0,56

0,83

SANGUE
MEDIANA

DP

1,72
2,17
1,39
0,88

2,04
7,50
1,24
3,37

3,75
3,00
3,80
4,30

1,69
1,69
1,41
1,49

47
314,30
94,36
14,74
10
278,00
124,90 0,25
12,57
19
349,30
87,23
12,57
8
241,70
64,57
9,67
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

P*
0,44

0,45

34,89
12,45 0,55
7,90
10,91
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As concentrações dos mediadores nos grupos A e B no sangue e no líquido
peritoneal, considerando as queixas clínicas das pacientes, estão contidas nas
tabelas no Anexo C. Observamos que:
-em relação à dismenorréia severa/incapacitante, houve aumento da IL-1ß no
líquido peritoneal das pacientes do grupo B frente às do grupo A sem esta queixa
(p=0,03), porém esta correlação não foi observada no sangue (Gráfico 1);
- em relação à infertilidade, houve aumento de SAA no sangue das pacientes com
endometriose e com a queixa, frente aos demais grupos (p=0,02), porém este
aumento não foi verificado no líquido peritoneal (Gráfico 2);
-em relação à dismenorréia moderada, dor acíclica e dispareunia, não houve
diferença significativa no líquido peritoneal ou no sangue entre os grupos A e B .
As queixas de alteração intestinal ocorreram em apenas 2 pacientes e as
de alteração urinária não ocorreram no grupo B, não permitindo a comparação
estatística das concentrações de marcadores frente a estes sintomas nos grupos
A e B.
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GRÁFICO 1

Dismenorréia severa/incapacitante

*

70

IL-1β peritoneal

60

IL-1β peritoneal

50
40
30
20
10
0
A sem

A com

B sem

B com

Grupo
IL-1ß pg/ml

GRÁFICO 2

Infertilidade
70

*

SAA sérica

SAA sérica

60
50
40
30
20
10
0
A sem

A com

B sem

B com

Grupo
SAA ng/ml
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Ao analisarmos as concentrações dos mediadores no grupo A segundo o
local de acometimento da doença, verificamos que a IL-6 sérica apresentou níveis
superiores nos casos de doença exclusivamente no peritônio, em relação às
pacientes com a doença em outros sítios. Esta diferença não foi verificada no
líquido peritoneal. Não existiram diferenças nas concentrações dos mediadores
séricos ou peritoneais nos casos em que a doença se manifesta no ovário ou em
outros locais, como também não verificamos diferenças nos casos de doença
profunda frente aos demais casos (Tabela 7).
As concentrações séricas e peritoneais dos mediadores no grupo A não
mostraram diferenças significativas comparando-se os casos com tipo histológico
indiferenciado frente aos demais (Tabela 8).
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TABELA 7: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal e no sangue no grupo A (com sintoma e com
endometriose), segundo o principal local de doença (peritônio, ovário ou doença
profunda)

LOCALIZAÇÃO
PERITÔNIO

LP
DP

DOENÇA MEDIANA
P* MEDIANA
11,22
34,76 0,79
2,17
IL-1
SEM
11,42
18,15
1,50
COM
IL-6

SEM
COM

5,65
7,60

SAA

SEM
COM

IL-1

SANGUE
DP

P*

4,18
3,36

0,44

0,31

3,10
4,00

1,48
1,73

0,01

310,30
310,30

104,90 0,71
94,37

13,65
14,01

14,38
40,30

0,87

SEM
COM

11,22
10,62

16,77
42,46

0,98

1,94
1,28

4,11
1,59

0,69

IL-6

SEM
COM

6,90
5,15

41,48
62,21

0,46

3,80
3,00

1,55
2,17

0,15

SAA

SEM
COM

296,80
311,60

106,00 0,51
70,43

14,01
14,74

23,42
51,40

0,54

IL-1

SEM
COM

10,42
11,22

33,76
18,44

0,34

1,28
2,17

2,51
4,28

0,64

IL-6

SEM
COM

5,60
8,30

69,95
25,65

0,33

3,45
3,70

2,27
1,25

0,53

SAA

SEM
COM

313,00
296,80

96,58 0,85
100,60

14,74
14,01

49,62
10,00

0,77

OVÁRIO

DOENÇA
PROFUNDA

48,42
45,53

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Man-Whitney
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml
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TABELA 8: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal e no sangue no grupo A (com sintoma e com
endometriose), segundo a presença de tipo histológico indiferenciado na forma
pura ou mista (sem e com)
LP
PADRÃO DE
DIFERENCIAÇÃO
BD E/OU E
I E/OU M

IL-1

MEDIANA

DP

SANGUE
P* MEDIANA

DP

P*

11,62
11,12

36,81 0,56
9,00

1,94
1,83

3,26 0,82
4,08

5,40
7,25

49,11 0,27
44,53

3,40
3,85

1,72 0,26
1,69

314,30
91,11 0,24
14,01
296,80
101,70
24,01
BD: Bem diferenciada; E:Estromal, I:Indiferenciada, M:Mista
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Man-Whitney
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

13,72 0,89
42,90

IL-6

BD E/OU E
I E/OU M

SAA

BD E/OU E
I E/OU M

Através dos testes de correlação de Spearman, verificou-se que não é
possível predizer o nível peritoneal dos mediadores por meio de sua avaliação no
soro. Foi detectado, no entanto, que as pacientes dos grupos A e B que
apresentavam níveis mais elevados de IL-1 no peritônio também revelaram níveis
mais elevados de IL-6. Não foi comprovada correlação entre estas interleucinas e
o SAA.
Através das dosagens dos mediadores foi construída uma curva ROC para se
estabelecer qual seria o melhor preditor de endometriose. Foram avaliados a IL-1
no soro e líquido peritoneal e a IL-6 nos mesmos locais. Segundo a área sob a
curva ROC podemos observar que o melhor preditor entre os mediadores
estudados para a endometriose foi o IL-6 sérico. O ponto de corte 3,45 pg/ml
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desta interleucina teve sensibilidade de 52,6%, especificidade de 61,5% acurácia
52,1%, valor preditivo positivo 61,7% e valor preditivo negativo 42,9%.para o
diagnóstico de endometriose na amostra avaliada.

FIGURA 2- Curva ROC avaliando a IL-1, IL-6 e SAA no sangue e fluido
peritoneal como preditores da presença de endometriose

ROC Curve
1,00

,75

Source of the Curve
,50

Reference Line

Sensitivity

Il-6s
,25

IL-6p
IL-1S

0,00

IL-1p

0,00

,25

,50

,75

1,00

1 - Specificity
Diagonal segments are produced by ties.

AREA UNDER THE CURVE
TEST
AREA
RESULT
VARIABLE
(S)
IL-1P
,621
IL-1S
,627
IL-6P
,417
IL-6S
,668
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5. DISCUSSÃO
O estudo de citocinas e de marcadores inflamatórios em portadoras de
endometriose vem crescendo nos últimos anos, com a finalidade de esclarecer
pontos obscuros sobre a etiopatogenia da endometriose e também para colaborar
no diagnóstico desta doença. Procuramos neste estudo desenhar criteriosamente
o método utilizado, selecionando-se 3 grupos de pacientes: com sintomas e com
doença, com sintomas e sem doença e sem sintomas e sem doença. Esta
subdivisão visou ampliar a análise das pacientes com suspeita de endometriose
melhorando a interpretação dos resultados, de forma pioneira. Além disto,
escolhemos citocinas relacionadas à inflamação, assim como a SAA, pela
característica inflamatória da doença.
Discutiremos a seguir os resultados encontrados na seqüência analisada:
5.1 As concentrações peritoneais dos mediadores inflamatórios IL-1β,
IL-6 e SAA em pacientes com endometriose e seu significado
A concentração da IL-1ß no líquido peritoneal apresentou mediana de
11,22 pg/ml com média de 20,56± 25,36 pg/ml. Estes resultados também indicam
uma grande dispersão dos resultados -mínimo 7,80 e máximo 144,90 (Tabela 4).
Estas concentrações foram semelhantes às pacientes do grupo B e foram
superiores com significância estatística ao encontrado para o grupo C. O valor de
mediana para IL-1ß no líquido peritoneal foi semelhante ao de Sokolov et al (2005)
que encontraram o valor de 24,3 pg/ml para o grupo de 27 pacientes com
endometriose, avaliados com método semelhante, e de Ishimaru et al em 1994
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com 34 casos de pacientes com endometriose com valores até 20 pg/ml e 19
casos com concentrações superiores a este valor. Outros autores verificaram
concentrações menores que as apresentadas, como Ho em 1996, mas este incluiu
na sua casuística pacientes medicadas, e de Calhaz et al em 2003 (máximo 8,7
pg/ml), mas este englobou 67 pacientes com endometriose e infertilidade, sem
outras queixas clínicas.
A avaliação das concentrações de IL-6 no líquido peritoneal no grupo A
resultou em média de 22,16 pg/ml ±46,31 e mediana de 6,8pg/ml. Este valor é
inferior ao encontrado por Khan et al em 2002 82,1±13,0, para todos os estádios,
porém assemelha-se ao encontrado por este autor para os estádios III/IV 34,3±
4,8;. O resultado é compatível com o encontrado por Rapkin et al em 2000 de
15,34 ± 50,56. Não houve diferença estatística em nosso estudo em relação ao
grupo B e os valores foram superiores com significância estatística frente ao grupo
C. Khan em 2002 não verificaram diferença estatística entre 20 pacientes com
endometriose e 30 pacientes do grupo controle que apresentavam dor pélvica,
infertilidade ou dismenorréia como em nosso estudo. No trabalho verificamos um
DP muito elevado 45,31, indicando a grande dispersão dos resultados. Isto
também foi observado por Skrzypczak em 2005, quando as medianas de vários
subgrupos clínicos com endometriose situaram-se entre 0 a 110 pg/ml e o desvio
padrão de 49 a 290,3; sendo os valores mais elevados verificados nas pacientes
férteis com endometriose.
No líquido peritoneal o valor encontrado para a SAA foi 309,40 ± 97,79
ng/ml com mediana de 310,30ng/ml. Não foram encontrados outros trabalhos na
literatura que tenham avaliado este mediador de fase aguda no líquido peritoneal
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em casos de endometriose apesar da SAA ter sido descoberta em 1973 nos
casos de amiloidose e ter sido encontrada posteriormente em outras doenças
inflamatórias como descrito previamente. É produzida em resposta a citocinas
entre elas a IL-1 e a IL-6. Apenas Abrão et al em 1997 avaliaram sua possível
correlação com a endometriose em análise sérica. O elevado desvio padrão
comprova a grande dispersão dos resultados para esta proteína. Não foi
encontrada diferença entre os grupos A e B e houve diferença estatística para o
grupo C. Isto pode se justificar pois a SAA é um marcador de inflamação e na
comparação com o grupo C, sem sintomas, houve diferença significante.
Na análise dos mediadores IL-1ß,IL-6 e SAA no líquido peritoneal
observamos grande dispersão dos resultados, a ausência de diferença entre os
casos de endometriose e outras afecções ginecológicas benignas e a diferença
significativa frente a pacientes normais evidenciado novamente o caráter
inflamatório da doença, porém não discriminatório frente a outras moléstias com
componente inflamatório.
5.2-As concentrações séricas dos mediadores inflamatórios IL-1β, IL-6
e SAA em pacientes com endometriose e seu significado
Os valores encontrados para IL-1ß no soro (Tabela 4) para o grupo A
foram: mediana 1,83pg/ml, média de 2,75 pg/ml ± 3,68 dentro de uma faixa de 0 a
20,62. Este valor foi similar ao encontrado por Koumantakis et al em 1994, 2,97
±2,83 pg/ml. Estes resultados não foram significantemente diferentes dos
encontrados no grupo B e foram superiores aos encontrados para o grupo C,
evidenciando o aspecto inflamatório da doença. Também Pellicer et al em 1998,
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Kharfi e Akoum em 2001 e Wieser et al dois anos após, não encontraram
diferenças entre a IL-1 sérica de pacientes com endometriose frente a pacientes
com afecções benignas.
A concentração sérica de IL-6 para o grupo A teve mediana de 3,70pg/ml e
média de 4,04±1,70 pg/ml (Tabela 5). Estas concentrações também não diferiram
daquelas encontradas no grupo B e foram estatisticamente maiores frente ao
grupo C. As concentrações são superiores às encontradas por Somigliana et al em
2004 (máximo de 1,4 pg/ml) e inferiores às verificadas por Bedaiwy et al em 200221,58pg/ml (8,22-60,36) também utilizando a técnica de ELISA, e às observadas
por Darai et al em 2003 que encontraram mediana de 18,4 pg/ml ±13,5 através da
técnica de radioimunoensaio. Bedaiwy et al compararam 20 pacientes com
endometriose, 8 casos de infertilidade sem causa aparente e 11 pacientes sem
doença. As concentrações de IL-6 encontradas nas pacientes com endometriose
não diferiram do grupo com infertilidade e foram superiores ao grupo controle,
como no presente estudo. Somigliana et al (2004) avaliou 80 pacientes
submetidas à videolaparoscopia, sendo 45 com endometriose e 35 com outras
afecções benignas, e também não observou diferença significante entre os níveis
de IL-6 (nas afecções benignas máximo de 1,9pg/ml). Darai estudou 34 pacientes
com endometriomas, 30 com cistos ovarianos benignos e 13 com neoplasias
malignas de ovário. Encontrou diferença significante entre os grupos, sendo que
os endometriomas apresentaram valores intermediários e as neoplasias malignas
as maiores concentrações, apesar da grande dispersão dos valores encontrados
para os casos de endometriose, assim como em nosso estudo.
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A concentração de SAA sérica média (tabela 5) encontrada foi 21,93 ±
32,30 ng/ml com mediana de 14,01 ng/ml. As medianas foram assemelhadas para
os grupos A e B porém houve diferença com o grupo C (menor). No único estudo
envolvendo esta proteína e pacientes com endometriose de Abrão et al (1997) os
valores de concentração média variaram de 4,1 ± 0,8 (estádio I/II) a 38,8 ± 17
(estádio III/IV).
Em conjunto a análise das concentrações séricas dos mediadores avaliados
mostrou novamente grande dispersão dos valores nos casos de endometriose,
diferença significante frente a pacientes normais (grupo C), e não mostraram
diferença frente a outras afecções benignas, como previamente observado por
Kharfi et al 2001 e Bedaiwy et al 2002.
5.3
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características da endometriose
Ao subdividirmos os resultados séricos do grupo A segundo o estádio da
doença ou fase do ciclo menstrual, e compará-los aos mesmos grupos B e C
observamos que persiste a ausência de diferença entre os grupos A e B, e se
mantêm as diferenças frente ao grupo C. estádio (Tabela 5 e 6). Ao abordarmos o
estadiamento frente às concentrações dos mediadores estudados observamos no
líquido peritoneal níveis semelhantes para IL-1ß nos 4 estádios, para IL-6 uma
tendência para níveis mais elevados nos estádios III/IV e para SAA os níveis
tenderam a serem maiores nos estádios I/II. Na literatura para IL-1ß os estudos
apresentados salientam não haver diferenças nas concentrações entre os estádios
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ou esta seria discretamente superior nos estádios iniciais (I/II) (Mori et al, 1992;
Sokolov et al, 2005). Para a IL-6 nossos resultados são semelhantes aos de
Schroder et al (1996) com aumento discreto nos estádios avançados. Por outro
lado, Keenan et al em 1995 encontrou níveis quatro vezes maiores nos estádios
avançados frente aos iniciais. Quanto às concentrações dos mediadores
encontradas no grupo A frente à fase do ciclo menstrual, ao avaliarmos as fases
folicular e secretora do ciclo menstrual, houve uma tendência de maiores
concentrações no sangue e líquido peritoneal de IL-1 na fase lútea e de IL-6 e
SAA na fase folicular. A maior parte dos estudos observa valores superiores para
IL-1 na fase lútea, não encontra diferenças entre as concentrações de IL-6 frente
às duas fases do ciclo e a SAA não foi avaliada previamente.
Frente às queixas clínicas apresentadas pelos grupos A e B em relação aos
mediadores analisados no sangue e no líquido peritoneal pudemos observar uma
diferença significativa com IL-1ß nas pacientes com dismenorréia severa no grupo
B frente às pacientes do grupo A sem a queixa (Gráfico 1). Quanto à infertilidade
ocorreu aumento de SAA no sangue das pacientes com endometriose com esta
queixa frente aos demais grupos (Gráfico 2). Não ocorreu diferença em relação à
dismenorréia moderada, dor acíclica e dispareunia (Tabelas no Anexo C). Não foi
encontrado na literatura estudo que correlacione estas interleucinas com os
sintomas apresentados pelas pacientes. O que parte dos trabalhos descreve é a
diminuição dos níveis de IL-1 e IL-6 após procedimentos cirúrgicos, que são
acompanhados muitas vezes de melhora dos sintomas.
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Quanto ao tipo histológico envolvido, ao avaliarmos a presença de tecido
indiferenciado observamos que quando este se encontra presente de forma
isolada ou associado a tecido diferenciado as concentrações no líquido peritoneal
de IL-1ß e SAA tendem a ser menores e de IL-6 tendem a ser maiores que nos
casos de tecido diferenciado, porém sem significância estatística. Quanto à
avaliação sérica na mesma situação a única diferença frente ao líquido peritoneal
consiste em maiores níveis de SAA nos casos indiferenciados. Não há relatos
prévios do estudo destes mediadores frente ao tipo histológico.
Frente às concentrações dos mediadores avaliados no grupo A em relação
ao local de acometimento apenas foi observado o aumento da IL-6 sérica nos
casos de endometriose com acometimento exclusivo de peritônio. Não foram
verificados maiores níveis das interleucinas ou do SAA nos casos de
acometimento ovariano ou doença profunda. Os demais trabalhos na literatura não
avaliaram a concentração destes mediadores frente à localização da doença
proposta por Nisolle e Donnez em 1997. Este resultado poderia indicar que estas
citocinas não estariam relacionadas ao local de acometimento da doença.
5.4 Correlações entre o nível sérico e peritoneal de cada mediador IL1β, IL-6 e SAA nos pacientes com endometriose
Ao avaliarmos as medianas dos mediadores estudados no peritônio frente
aos níveis séricos encontramos valores 8 a 13 vezes superiores no peritônio frente
aos níveis séricos nos grupos A e B e 2 a 3 vezes superiores em pacientes
normais (grupo C) para a IL-1ß; 2 vezes maiores para IL-6 nos grupos A e B e 1,7
vezes maior para o grupo C; e 22-30X maior para SAA nos grupos A e B. Não
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chega a ocorrer diferenças significativas entre os grupos A e B pois temos uma
grande faixa de distribuição de resultados e estas se sobrepõem e esta grande
diferença entre os níveis reflete o aumento dos mediadores no sítio de inflamação
independente de sua natureza.
Foram avaliadas as correlações entre os níveis séricos e peritoneais do
mesmo marcador, e a possibilidade destes mediadores servirem como teste
diagnóstico não invasivo para a doença.
O teste de correlação de Spearman não encontrou uma relação direta neste
estudo entre os níveis séricos e peritoneais de cada mediador, o que possibilitaria
a inferência dos níveis peritoneais a partir dos níveis séricos. O único autor que
encontrou uma correlação direta foi Harada et al em 1997 com a IL-6.
Ao analisarmos as relações entre concentrações dos três mediadores no
sangue e no líquido peritoneal através do mesmo teste observamos uma
correlação positiva entre a IL-1ß e a IL-6 no líquido peritoneal para os grupos A e
B, conforme classicamente é descrito nas reações de imunidade inata. Esta
correlação direta entre IL-1 e IL-6 não foi observada no sangue.
5.5 - O significado dos resultados
O estudo avaliou 84 pacientes com queixas compatíveis com endometriose
pélvica (grupos A e B) e 13 pacientes sem doença alguma. A mediana de idade de
33 anos corresponde à media do setor de endometriose já avaliada previamente
em estudo de 2005 (Neme, 2005). É uma doença relacionada fundamentalmente à
menacme com declínio da incidência após os 44 anos de idade (Signorello et al,
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1997). Os grupos A e B não apresentaram diferenças em relação à média de
idade.
Os grupos A e B foram operados predominantemente na primeira fase do
ciclo, mas isto ocorreu de forma aleatória. O grupo C foi operado nas duas fases,
uniformemente, conforme seria previsível.
O percentual de casos com endometriose entre os 84 casos com queixas
compatíveis foi elevado - 67,8% (57/84) porém compatível como encontrado para
pacientes sintomáticas. Na literatura o percentual de prevalência da endometriose
varia segundo o perfil das pacientes dependendo da amostra avaliada- cerca de
70% entre as que apresentam algia pévica crônica, 50 a 68% dos casos quando a
queixa é de infertilidade e apenas 5% em pacientes assintomáticas. No presente
estudo a maior parte das queixas era de dismenorréia, considerado o sintoma
mais prevalente da doença. No grupo A também houve maior incidência de
infertilidade, dispareunia, dor acíclica e sintomas intestinais. O número de queixas
por paciente também foi significativamente superior no grupo A frente ao grupo B
(p<0,05). O grupo A apresentou 173 sintomas para os 57 casos, com média de 2,9
sintomas/caso enquanto foram 39 entre os outros 27 casos sem endometriose,
1,4/caso. Em nosso meio desde o início dos sintomas até o diagnóstico da doença
transcorrem em média sete anos.(Arruda et al, 2003). Isto pode explicar o
predomínio dos casos dos estádios avançados(III e IV-58,6%) frente aos estádios
iniciais(I/II- 41,4%) em nossa amostra O fato deste estudo ter sido realizado em
hospital de refência aumenta a probabilidade de uma doença de base para
justificar a sintomatologia da paciente, pelo tempo de duração do quadro até a
avaliação cirúrgica. No entanto parte das pacientes do grupo B apresentaram
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apenas queixas clínicas sem achados à videolaparoscopia. A avaliação dos três
mediadores de inflamação neste subgrupo são semelhantes ao dos outros
pacientes com doenças de base do grupo B e do próprio grupo A com
endometriose (p das medianas > 0,05). Isto nos leva à suspeita de que havia
nestas pacientes uma doença inflamatória em atividade, de causa não identificada
no momento. Isto fica mais evidente quando os resultados dos grupos A e B foram
comparados com as 13 pacientes submetidas à laqueadura tubárea, sem queixas
clínicas e sem alterações à videolaparoscopia (grupo C). Ainda com estas
ressalvas, o tamanho da amostra foi adequado à avaliação dos mediadores
(Somigliana et al, 2004). Em 60,3% dos casos estava presente tecido endometrial
indiferenciado de forma isolada ou associado a outros tipos histológicos, o que vai
de acordo com a maior predominância de casos nos estádios III e IV como já
descrito por Abrão et al em 2003.
5.5.1. Importância diagnóstica dos mediadores séricos IL-1β, IL-6 e
SAA para a endometriose
A avaliação destes marcadores para o diagnóstico da endometriose,
evidenciou que o melhor a ser utilizado seria a IL-6 sérica. O ponto de corte 3,45
pg/ml desta interleucina apresentou sensibilidade de 52,6% e especificidade de
61,5% sendo superior às descritas para o Ca-125 por Somigliana et al em 2004 e
Martinez et al em 2007. Porém estes índices não foram tão elevados quanto os
descritos previamente por Bedaiwy et al 2002 com 2pg/ml,
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5.5.2. Importância diagnóstica dos mediadores peritoneais IL-1β, IL-6 e
SAA para a endometriose
As teorias mais aceitas em torno da etiopatogenia da endometriose
abordam o advento da menstruação retrógrada associada à alterações
imunológicas que permitem o estabelecimento e desenvolvimento de focos
ectópicos de endométrio. Entre as alterações imunológicas principais temos o
aumento do número de macrófagos peritoniais ativados com inflamação, menor
atividade citotóxica das células Natural Killer (células NK) e dos linfócitos
sanguíneos a presença de autoanticorpos séricos e produção alterada de citocinas
e fatores de crescimento (Berkkanoglu e Arici 2003, Antsiferova et al. 2005,
Siristatidis et al. 2006). Este estudo se propôs a analisar as concentrações das
principais citocinas envolvidas na resposta imune inata a IL-1ß e a IL-6, e uma de
suas proteínas efetoras a SAA. A ação destas citocinas fazem parte das
alterações imunológicas envolvidas na gênese e perpetuação da doença
Ao se analisar o caráter inflamatório da endometriose juntamente com os
resultados de estudos experimentais que evidenciavam aumento dos níveis de IL1 nas culturas de tecido endometriótico esperava-se encontrar maiores
concentrações da IL-1 no líquido peritoneal, local da doença, frente aos níveis
séricos. Porém para se determinar a ação desta interleucina não bastam somente
seus níveis mas a concomitante avaliação das concentrações do receptor do tipo
II e do antagonista da IL-1.

50

Em 1993 Simon et al caracterizaram a presença de receptor do tipo I no
endométrio durante todo o ciclo menstrual principalmente na fase lútea inicial (15o19o dias) e fase lútea tardia (25o-28º dias).
O receptor do tipo II da IL-1 tem como única função inibir (inibidor
competitivo) o receptor do tipo I (Akoum et al, 2000). Em 2001, Akoum et al
mostraram uma diminuição do receptor tipo II da IL1 em pacientes com
endometriose, principalmente nos estádios I e II. Kharfi et al, no mesmo ano,
mostraram que, ao longo de todo o ciclo menstrual, existiria nas pacientes com
endometriose uma diminuição do receptor celular do tipo 2 da IL-1 (Kharfi et al,
2001; Kharfi e Akoum, 2002). Em 2007 Akoum et al encontraram uma diminuição
do receptor do tipo II e um aumento do receptor do tipo I no foco endometriótico o
que potencializaria a ação da IL-1 (Akoum et al 2007).
Mori et al em 1992 mostraram um aumento da produção do antagonista do
receptor da interleucina 1 (IL-1RA) nos estádios avançados de endometriose (Mori
et al, 1992). Sahakian et al, em 1993, mostraram que a expressão do antagonista
do receptor da IL-1 ocorre preferencialmente no endométrio tópico frente ao foco
endometriótico das mesmas pacientes. Isto possibilitaria o crescimento e a
diferenciação dos focos endometrióticos, além de uma reação inflamatória
exacerbada com aderências (Sahakian et al, 1993). Zhang et al em 2007
detectaram em estudo com 74 pacientes com endometriose e 44 controles uma
diminuição significativa do IL-1RA nos casos de endometriose e esta se mostrou
mais acentuada nos estádios mais avançados (Zhang et al, 2007). Portanto a
concentração da IL-1 isolada não determina a real extensão do papel desta
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interleucina na gênese e manutenção da doença devendo ser considerada a
concentração do receptor do tipo II e do antagonista da IL-1 de forma conjunta.
Este estudo foi pioneiro por agrupar a análise de 3 substâncias afins,
relacionadas à inflamação, no sangue e no fluido peritoneal relacionadas a
importantes aspectos da doença. Isto permitiu que obtivéssemos subsídios
adicionais para a compreensão da etiopatogenia da doença e também que
pudéssemos progredir no sentido de encontrarmos um marcador para o
diagnóstico laboratorial da endometriose.
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6. CONCLUSÕES

6.1-As concentrações séricas e peritoneais da IL-1ß, IL-6 e SAA mostraram-se
elevadas em pacientes com endometriose pélvica.
6.2 -As concentrações no líquido peritoneal e no soro da IL-1ß, IL-6 e SAA em
pacientes com endometriose pélvica foram semelhantes às de pacientes sem
endometriose mas com sintomas, e maiores do que nas que as pacientes sem
endometriose e sem sintomas.
6.3 Pacientes com endometriose e queixa de infertilidade apresentaram níveis
mais elevados de SAA sérica nas pacientes com endometriose.
6.4 A fase do ciclo menstrual, o tipo histológico envolvido e o local de
acometimento da doença não influíram de forma significante nas concentrações
séricas ou peritoneais de IL-1ß, IL-6 e SAA.
6.5 A IL-1ß, IL6 e SAA apresentam limitada sensibilidade e especificidade para o
diagnóstico da endometriose. O melhor parâmetro foi a concentração de IL-6
sérica que no ponto de corte 3,45pg/ml teve sensibilidade de 52,6% e
especificidade de 61,5% superiores ao que é descrito para o CA-125, o marcador
sérico mais empregado atualmente.
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ANEXO-B

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS -INFORMAÇÃO
(Instruções para preenchimento no verso)

_______________________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE .:............................................................................ ...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :
DATA NASCIMENTO: ......../......../......

.M

Ž

F

Ž

ENDEREÇO .............................................................................. Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO: ...................................................................... CIDADE .............................................................
CEP:...................................... TELEFONE: DDD (............) ......................................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M Ž

FŽ
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ........................................................................................... Nº ................... APTO: .............................
BAIRRO: ............................................................................... CIDADE: ....................................................................
CEP: ............................................ TELEFONE: DDD (............)..................................................................................
_______________________________________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Avaliação das concentrações das interleucinas 1-ß e 6 e da

proteína amilóide A, no líquido peritoneal e no soro de pacientes com endometriose pélvica”
CARGO/FUNÇÃO: chefe do setor de Endometriose
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 52842
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Obstetrícia e Ginecologia
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

Ž

RISCO MÍNIMO

X

RISCO BAIXO

Ž

RISCO MAIOR

Ž

RISCO MÉDIO

Ž

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses
_______________________________________________________________________________________________
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE
LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a
identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que
poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo.
1.

Você está convidada a participar de um estudo que mede substâncias que fazem parte da inflamação e que
deverá ajudar no futuro a entender melhor a endometriose, permitindo novos tratamentos e formas de
diagnóstico.
2. A medição das substâncias que levam a inflamação são feitas através de retirada de pequena quantidade de
sangue e de um líquido de dentro da barriga sem nenhum prejuízo para sua saúde, quando você tiver que ser
operada, sempre com anestesia, e que será encaminhada para o laboratório para a medição. Depois o
tratamento da senhora seguirá o caminho normal, sendo feito o que precisar para curá-la ou melhorar seu
problema.
3. Os riscos são os mesmos que a senhora teria se fosse feito só o tratamento do problema da senhora, pois não
haverá aumento do tempo de cirurgia, nem quaisquer outros procedimentos que não os normais para seu
tratamento.
____________________________________________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA:
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa,

inclusive para dirimir eventuais dúvidas.
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto
traga prejuízo à continuidade da assistência.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa.
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.

______________________________________________________________________________________
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E
REAÇÕES ADVERSAS.

Prof. Dr. Maurício Simões Abrão
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 10º andar ICHC tel 3069 6248
_______________________________________________________________________________________________
VI. OBSERVAÇÕES
COMPLEMENTARES:__________________________________________________________________________

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado,
consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa
São Paulo, de de 200 .

__________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

_____________________________________
assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)
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Anexo C
Tabela 1: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal (LP), nos dois grupos estudados (A: com
sintoma e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a
presença de dismenorréia severa/incapacitante

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

20
37
24
3

10,55
24,99
18,72
43,86

2,62
29,56
15,78
21,55

10,12
12,63
14,84
49,42

7,80
8,61
8,01
20,07

18,86
144,90
67,11
62,08

A SEM
A COM
B SEM
B COM

20
37
24
3

24,26
21,09
10,35
11,44

55,84
41,45
9,27
7,83

6,05
6,90
7,80
10,90

2,80
1,90
1,90
3,30

233,80
221,80
35,18
21,00

A SEM
A COM
B SEM
B COM

20
304,50
98,64
306,20
140,80
460,90
37
311,60
98,96
310,30
95,08
466,30
24
292,90
94,32
310,30
105,80
404,40
3
303,10
69,38
283,40
245,70
380,20
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

SAA

P*

0,01

0,97

0,96

TABELA 2: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no sangue, nos dois grupos estudados (A: com sintoma e com
endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a presença de
dismenorréia severa/incapacitante
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

20
37
24
3

3,63
2,31
1,76
2,94

4,95
2,84
1,38
4,06

1,94
1,83
1,28
1,05

0,61
0,00
0,39
0,70

20,62
16,62
5,28
10,17

A SEM
A COM
B SEM
B COM

20
37
24
3

4,04
4,04
3,58
5,58

1,61
1,76
1,09
1,33

3,80
3,45
3,40
5,45

1,90
1,90
1,80
3,90

8,10
8,90
5,30
7,20

A SEM
A COM
B SEM
B COM

20
26,29
34,79
13,65
4,60
153,10
37
19,75
31,26
14,01
1,70
195,80
SAA
24
13,94
7,78
12,20
0,98
28,50
3
14,01
13,05
9,67
6,05
37,19
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis

P*

0,68

0,08

0,57
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TABELA 3: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal, nos dois grupos estudados (A: com sintoma
e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a presença
de infertilidade

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

38
19
17
10

20,44
20,61
23,19
23,97

28,39
17,81
17,43
24,57

11,22
12,83
16,45
14,84

7,80
8,61
8,61
8,01

144,90
70,12
62,08
67,11

A SEM
A COM
B SEM
B COM

38
19
17
10

19,37
28,09
11,10
9,18

41,64
55,89
9,16
8,11

5,55
10,50
9,40
5,20

1,90
2,80
1,90
1,90

221,80
233,80
35,18
21,00

A SEM
A COM
B SEM
B COM

38
299,30
108,50
296,80
95,08
466,30
19
331,60
66,61
331,80
189,20
439,40
SAA
17
310,80
99,68
350,60
105,80
404,40
10
259,70
45,55
245,70
202,70
310,30
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

P*

0,47

0,31

0,38

TABELA 4: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no sangue, nos dois grupos estudados (A: com sintoma e com
endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a presença de
infertilidade.

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

38
19
17
10

2,94
2,40
2,03
1,84

4,14
2,70
2,27
1,54

1,94
1,28
1,16
1,32

0,00
0,16
0,39
0,70

20,62
10,84
10,17
4,61

A SEM
A COM
B SEM
B COM

38
19
17
10

4,18
3,79
3,89
4,53

1,94
1,14
1,41
1,41

3,50
3,80
3,90
4,20

1,90
1,90
1,80
3,40

8,90
6,90
7,20
6,90

A SEM
A COM
B SEM
B COM

38
18,94
32,14
11,84
1,70
195,80
19
27,43
32,73
18,36
7,49
153,10
SAA
17
14,89
9,33
12,57
0,98
37,19
10
11,00
6,22
9,67
3,87
22,71
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

P*

0,64

0,70

0,03
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TABELA 5: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal (LP), nos dois grupos estudados (A: com
sintoma e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a
presença de dismenorréia leve/moderada.

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

40
17
17
10

24,02
10,82
21,78
30,59

28,88
2,70
16,47
31,73

11,83
10,22
16,45
14,84

7,80
8,41
8,01
9,82

144,90
18,86
62,08
67,11

A SEM
A COM
B SEM
B COM

40
17
17
10

20,02
27,61
11,09
8,75

39,91
60,93
9,59
4,30

7,25
5,50
9,35
8,60

1,90
2,80
1,90
3,70

221,80
233,80
35,18
14,10

A SEM
A COM
B SEM
B COM

40
303,70
101,40
304,90
95,08
466,30
17
325,10
89,31
318,30
175,80
460,90
17
292,90
89,45
310,30
105,80
382,90
10
303,10
100,90
302,20
202,70
404,40
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

SAA

P*
0,13

0,99

0,91

TABELA 6: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no sangue (S), nos dois grupos estudados (A: com sintoma e com
endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a presença de
dismenorréia leve/moderada.

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

40
17
17
10

2,26
4,02
2,18
1,32

2,74
5,34
2,34
0,74

1,72
2,17
1,16
1,10

0,00
0,61
0,39
0,70

16,62
20,62
10,17
2,39

A SEM
A COM
B SEM
B COM

40
17
17
10

4,14
3,77
4,11
3,82

1,81
1,39
1,45
1,36

3,80
3,50
3,90
4,10

1,90
1,90
1,90
1,80

8,90
6,90
7,20
5,10

A SEM
A COM
B SEM
B COM

40
19,18
30,11
14,01
1,70
195,80
17
29,08
37,60
14,74
4,60
153,10
17
14,05
9,67
10,39
0,98
37,19
10
13,65
5,42
11,12
9,67
22,71
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

SAA

P*

0,55

0,91

0,64
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TABELA 7: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal (LP), nos dois grupos estudados (A: com
sintoma e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a
presença de dispareunia

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

26
31
20
7

17,58
23,05
18,91
37,00

18,13
30,50
16,46
22,30

11,02
11,62
14,64
34,74

8,41
7,80
8,01
16,45

70,12
144,90
67,11
62,08

A SEM
A COM
B SEM
B COM

26
31
20
7

11,66
31,55
10,26
11,45

14,61
61,22
9,61
7,01

6,60
7,20
7,80
11,20

1,90
2,30
1,90
3,30

64,80
233,80
35,18
21,00

A SEM
A COM
B SEM
B COM

26
303,10
100,30
300,90
95,08
31
314,40
97,50
321,00
127,40
20
288,30
96,98
306,20
105,80
7
314,30
60,92
315,60
245,70
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

SAA

458,20
466,30
404,40
380,20

P*

0,10

0,52

0,92

TABELA 8: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no sangue, nos dois grupos estudados (A: com sintoma e com
endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a presença de
dispareunia

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

26
31
20
7

3,32
2,21
1,80
2,40

4,77
2,22
1,49
3,17

1,94
1,50
1,14
1,28

0,00
0,16
0,39
0,70

20,62
10,84
5,28
10,17

A SEM
A COM
B SEM
B COM

26
31
20
7

3,82
4,24
3,56
5,11

1,67
1,73
1,10
1,50

3,40
3,80
3,40
4,75

1,90
1,90
1,80
2,80

8,90
8,10
5,30
7,20

A SEM
A COM
B SEM
B COM

26
14,91
12,93
11,84
1,70
60,37
SAA
31
28,45
42,44
16,55
6,77
195,80
20
13,97
7,59
11,84
0,98
28,50
7
13,92
11,40
9,67
1,70
37,19
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

P*
0,67

0,13

0,11
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TABELA 9: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no líquido peritoneal (LP), nos dois grupos estudados (A: com
sintoma e com endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a
presença de dor acíclica.

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

25
32
19
8

27,81
15,62
26,70
17,99

35,56
14,15
20,82
15,93

11,62
11,02
17,35
11,72

7,80
8,41
9,82
8,01

144,90
81,18
67,11
49,42

A SEM
A COM
B SEM
B COM

25
32
19
8

28,29
18,14
10,04
11,70

49,04
44,77
9,32
8,13

11,50
5,55
7,80
10,90

1,90
1,90
1,90
1,90

221,80
233,80
35,18
26,10

A SEM
A COM
B SEM
B COM

25
297,70
99,62
310,30
95,08
450,10
32
317,90
97,49
313,00
135,40
466,30
19
284,30
89,87
302,20
105,80
404,40
8
308,30
91,04
350,60
146,20
382,90
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

SAA

P*

0,13

0,08

0,86

TABELA 10: Valores de média, desvio-padrão, mediana, limites mínimo e máximo
dos marcadores no sangue, nos dois grupos estudados (A: com sintoma e com
endometriose, B: com sintoma e sem endometriose) segundo a presença de dor
acíclica.

IL-1

IL-6

GRUPO
A SEM
A COM
B SEM
B COM

N

MÉDIA

DP

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

25
32
19
8

1,94
3,35
1,88
2,18

1,74
4,57
2,27
1,84

1,28
2,17
1,05
1,28

0,00
0,16
0,61
0,39

6,17
20,62
10,17
5,28

A SEM
A COM
B SEM
B COM

25
32
19
8

3,54
4,37
3,88
4,34

1,56
1,73
1,33
1,59

3,40
3,85
3,90
4,00

1,90
1,90
1,80
2,60

8,10
8,90
6,90
7,20

A SEM
A COM
B SEM
B COM

25
17,73
12,94
14,74
3,15
60,37
32
25,04
41,19
13,29
1,70
195,80
SAA
19
15,10
8,84
11,12
6,05
37,19
8
11,92
8,67
9,67
0,98
23,43
(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis
IL-1ß e IL-6 pg/ml, SAA ng/ml

P*

0,37

0,30

0,76
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Anexo D
Avaliação peritoneal e sérica da IL-1ß, IL-6 e proteína amilóide A em pacientes com endometriose
pélvica
Resumo
Objetivo: determinar as concentrações séricas e peritoneais das interleucinas 1ß (IL-1ß) e 6 (IL-6) e
da proteína amilóide A (SAA) em pacientes com endometriose pélvica. Métodos: foram avaliadas
84 pacientes submetidas à videolaparoscopia, 57 com endometriose (A), e 13 sem sintomas e
doenças (B). Foram coletados no ato cirúrgico líquido peritoneal e sangue. As concentrações dos
mediadores foram determinadas em pg/ml (IL-1 e 6) e ng/ml (SAA) por método imunoenzimático e
leitura óptica. Resultados: no líquido peritoneal e sangue as medianas foram IL-1ß: A- 11,22 e
1,83; B- 1,92 and 0,80; IL-6: A- 6,80 e 3,70; B- 3,40 and 2,0; SAA- A- 310,30 e 14,01; B- 53,4 e 9,5.
Conclusão: as concentrações dos mediadores de inflamação avaliados estão elevadas no líquido
peritoneal e no soro das mulheres com endometriose frente a paciente sem doença ou sintomas
sugestivos. A fase do ciclo menstrual, o tipo histológico envolvido e o local de acometimento da
doença não influíram de forma significante nas concentrações séricas ou peritoneais de IL-1ß, IL-6
e SAA.

Introdução

O padrão-ouro para o diagnóstico da endometriose pélvica é o exame
anatomopatológico das lesões obtidas através de procedimento cirúrgico,
preferencialmente por laparoscopia1. Como partes dos casos de endometriose são
iniciais e poderiam ser tratados através de medicação hormonal, os autores têm
buscado encontrar exames não invasivos para o diagnóstico desta doença. Entre
os exames hoje utilizados estão os métodos de imagem - ultrassonografia e
ressonância magnética, assim como os marcadores séricos da doença, como o
CA-1252. Porém, a sensibilidade dos métodos de imagem é limitada para casos
iniciais, e o CA125 apresenta sensibilidade de 25 a 40%3. Estes limites hoje
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existentes para o diagnóstico não-invasivo, e a constatação da natureza
inflamatória da endometriose, levaram diversos autores a avaliar a concentração
de mediadores de inflamação no sangue e no líquido peritoneal, como exames
diagnósticos para a doença. As interleucinas 1 e 6 têm sido avaliadas com
resultados diversos. A IL-1 começou a ser investigada na endometriose através do
estudo de Fakih et al de 1987 que encontraram níveis elevados de IL-1 no líquido
peritoneal obtido através de punção de fórnice vaginal posterior em 10 de 11
pacientes com endometriose, frente a 7 outras que foram submetidas a
laqueadura tubárea4. O papel da IL-6 na endometriose tem sido estudado desde
1992, quando Boutten et al verificaram em cultura de células que os macrófagos
do líquido peritoneal das pacientes com endometriose produziam maiores
concentrações de IL-6 frente a pacientes sem a doença5. Estudo de Bedaiwy et al
em 2002 envolvendo 130 pacientes e um painel de citocinas mostrou elevadas
sensibilidade e especificidade apenas para a interleucina (IL)-6 sérica (90% e
67%) e para o fator de necrose tumoral alfa (TNF-a) peritoneal (100% e 85%)
adotando como nível de corte 2 pg/ml e 15 pg/ml, respectivamente 6. Como a
proteína C reativa, a proteína amilóide A constitui um marcador de atividade de
fase aguda de doença, e é o melhor destes para indicar rejeição em casos de
transplante heterólogo. Estudo da SAA em relação à endometriose de Abrão et
al.(1997) encontraram níveis séricos elevados em pacientes nos estádios III/IV7.
Neste cenário, os autores do presente estudo se propuseram a avaliar o
papel da concentração de IL1, IL6 e SAA no diagnóstico da endometriose, em
comparação com o padrão ouro - a análise histológica das lesões intrabdominais.
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Casuística e métodos
Foi desenvolvido um estudo prospectivo na Clínica Ginecológica do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de
Janeiro de 2004 a Abril de 2007. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (Protocolo 601/2003). Todas as pacientes foram informadas sobre o
estudo, leram e assinaram o termo de consentimento pós-informação. A Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo patrocinou a realização do estudo,
através do processo 05/01218-3.
Casuística
A partir de abril de 2004 foram triadas 84 pacientes com suspeita clínica de
endometriose e indicação de avaliação cirúrgica. A suspeita clínica de
endometriose foi estabelecida através de anamnese, exame físico e exames
complementares. O quadro clínico foi considerado sugestivo na presença de
algum dos seis sintomas mais prevalentes nesta doença: dismenorréia,
dispareunia de profundidade, dor pélvica crônica, infertilidade, alterações
intestinais e urinárias cíclicas8. Quanto à dismenorréia, foram selecionados os
casos de intensidade severa e incapacitante8. O exame físico foi considerado
sugestivo de endometriose quando havia nódulos em fundo de saco vaginal, útero
em retroversão fixa, espessamento de ligamentos utero-sacros ou aumento de
volume anexial. Outros critérios seletivos desta amostra foram: idade entre 18 e 40
anos, ausência de doenças auto-imunes e neoplasias malignas, e não utilização
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de

terapêutica

hormonal

nos

três

meses

precedentes

ao

estudo.

A

ultrassonografia pélvica transvaginal foi realizada em todos os casos e quando
necessário também a ressonância nuclear magnética para exclusão de doenças
não-ginecológicas e/ou para o planejamento cirúrgico. Foram critérios de exclusão
os casos com doenças auto-imunes e neoplásicas (anamnese, exames
radiológicos e laboratoriais) e os casos onde não havia líquido peritoneal (n=5).
As pacientes triadas foram convidadas a participar da pesquisa, e
assinaram o termo de consentimento pós-informação. A videolaparoscopia
confirmou o diagnóstico de endometriose em 57 casos, através de biópsia
cirúrgica e exame histológico de todas as lesões cavitárias suspeitas de
endometriose ou de outra doença, e que constituíram a amostra do estudo, o
grupo A. O grupo controle B foi composto por 13 pacientes que foram submetidas
à laqueadura tubárea eletiva por videolaparoscopia, com idade entre 18 e 40 anos,
e que concordaram em participar da pesquisa. Neste grupo foram observados
como critérios de exclusão a presença de dismenorréia severa ou incapacitante,
dispareunia de profundidade, infertilidade, dor pélvica acíclica ou alterações
intestinais e urinárias cíclicas, doenças auto-imunes e neoplasias malignas,
utilização de terapêutica hormonal no mês precedente à inclusão no estudo, e
ausência de líquido peritoneal (n=2).
As pacientes com endometriose do (grupo A) tinham idade média de 32,7±5,2
anos e mediana de 33 anos, semelhante ao grupo controle (B)- 33,8±2,2 (p=0,28).
As demais características das pacientes com endometriose estão na Tabela 1estadiamento pelos critérios da American Society for Reproductive Medicine
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(1996), local de acometimento e tipo histológico das lesões9. Observa-se que os
estádios mais avançados III e IV predominaram sobre os estádios I/II. Na maior
parte dos casos havia mais de um local de doença na cavidade abdominal (94
focos, média de 1,6 sítios/caso) e o padrão histológico era composto por mais de
um subtipo em 91% das pacientes10.Quanto à fase do ciclo menstrual das
pacientes no momento da realização da videolaparoscopia para comprovação
diagnóstica, a maior parte das pacientes estava na fase folicular - 47 (82,8%),
enquanto no grupo controle eram 6 pacientes (46,2%) nesta fase.
Coleta de exames e procedimento cirúrgico
Antes da anestesia para a videolaparoscopia, foram coletados 5 ml de
sangue periférico de membro superior em tubo seco. Na passagem da agulha de
Veress não foi realizada injeção de soro fisiológico na cavidade abdominal, pela
punção secundária foi feita a coleta de todo o líquido peritoneal depositado em
fundo-de-saco vaginal anterior e/ou posterior, que foi armazenado em tubo seco.
O material foi imediatamente colocado sob refrigeração, centrifugado, separado
em alíquotas e congelado a -20ºC. O procedimento cirúrgico, e a inspeção de toda
a cavidade abdominal e pélvica (peritôneo, ovário, regiões retro-cervical, paracervical, septo reto-vaginal, reto-sigmóide, ureteres e bexiga) foram realizados por
um dos autores, e todas as lesões suspeitas de endometriose ou de outras
moléstias foram biopsiadas. Os casos também foram classificados pelos critérios
da American Society for Reproductive Medicine (1996), em estádios de I a IV9.
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A avaliação histológica das lesões retiradas seguiu a classificação proposta por
Abrão et al (2003) em padrões estromal, glandular bem diferenciado, glandular
indiferenciado e glandular misto de diferenciação10.

Métodos laboratoriais
As

amostras

de

sangue

e

líquido

peritoneal

estocadas

foram

descongeladas simultaneamente para realização das dosagens da IL-1-ß, da IL-6
e do SAA. O método laboratorial utilizado para as dosagens das interleucinas 1-ß
e 6 e do SAA foi o ELISA, ténica de ensaio imunoenzimático quantitativo tipo
sanduíche: anticorpo-antígeno-anticorpo conjugado3,6. Anticorpos monoclonais
específicos para as interleucinas foram pré-fixados em uma placa de ELISA. Nesta
foram colocadas seis soluções padrões de IL-1-ß, IL-6 e SAA, e as amostras
clínicas, e a seguir os conjugados de anticorpos policlonais contra IL-1 e contra IL6 ligados à peroxidase. Após a lavagem para remover substâncias não ligadas,
uma solução contendo tetrametilbenzidina e peróxido de hidrogênio era
adicionada, observando-se o aparecimento de cor. A reação era interrompida
através da adição de solução de ácido sulfúrico 2N, e a intensidade da cor medida
por um leitor de densidade óptica. Os resultados de cada mediador foram
calculados em relação à curva-padrão, estabelecida na leitura óptica de seis
concentrações de padrões pré-estabelecidos. Foram utilizados os kits Human 1L-ß
ELISA Kit (BD Biosciences®, EUA) e Human IL-6 e SAA (Biosource®, Bélgica).
Na análise estatística dos resultados referentes aos grupos e subgrupos do
estudo foram utilizados os testes do Chi-quadrado e Fisher para a comparação de
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proporções. A comparação dos resultados de cada variável contínua foi precedida
da verificação da distribuição normal dos dados. Para as distribuições não-normais
foram utilizados os testes não-paramétricos de Mann-Whitney e o teste de Dunn,
para comparação das medianas. Foi utilizado o teste de Spearman para
correlações entre variáveis. Foi utilizada a curva ROC para verificação de
sensibilidade e especificidade de diferentes variáveis. Os cálculos estatísticos
foram realizados com o software INSTAT 3 (SPSS® inc., USA), adotando-se o
nível de significância de 5%.

Resultados
Os resultados referentes às concentrações de IL-1ß, IL-6 e SAA no líquido
peritoneal e no sangue se encontram na Tabela 2. No líquido peritoneal as
concentrações de IL-1ß, IL-6 e SAA foram maiores no grupo A em relação ao
controle. No sangue as concentrações das interleucinas 1 e 6 também foram
significativamente maiores no grupo A, porém não alcançaram significância na
avaliação do SAA .
AQUI TABELA 2
As concentrações dos mediadores no líquido peritoneal e no sangue
das pacientes com endometriose (grupo A) foram distribuídas segundo o estádio
inicial (I/II) e avançado (III/IV), os resultados estão contidos na tabela 3. As
concentrações de IL-1ß, IL-6 e SAA entre os subgrupos A I-II, A III-IV não diferiram
no líquido peritoneal assim como no soro.
AQUI TABELA 3

85

Na tabela 4 estão contidos os resultados das concentrações dos
marcadores no líquido peritoneal e no sangue segundo a fase do ciclo menstrual
das pacientes com endometriose (grupo A). Não foram observadas diferenças nas
concentrações dos três mediadores inflamatórios tanto no sangue como no líquido
peritoneal.
AQUI TABELA 4

Na tabela 5 estão contidos os resultados das concentrações dos
marcadores no líquido peritoneal e no sangue segundo o tipo histológico das
lesões endometrióticas. Foram agrupados os casos do grupo A com aspecto
histológico diferenciado, classificados como bem definido ou estromal, e
comparados com os restantes, de aspecto indiferenciado isolado ou misto10. Não
foram

observadas

diferenças

nas

concentrações

dos

três

mediadores

inflamatórios tanto no sangue como no líquido peritoneal.
AQUI TABELA 5

Foi utilizado o teste de correlação de Spearman para avaliar a possibilidade
de predição das concentrações peritoneais dos marcadores a partir dos valores
séricos. O teste não mostrou correlação significante (p>0,05). Entretanto, foi
constatado que as pacientes do grupo A que apresentam níveis mais elevados de
IL-1 no peritônio também apresentam níveis mais elevados de IL-6 (p<0,05). Não
foi constatada correlação entre estas interleucinas e o SAA.
Com os resultados das dosagens dos mediadores IL-1 e IL-6 no soro e líquido
peritoneal foi construída uma curva ROC, para se estabelecer qual seria o melhor
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preditor de endometriose. A maior área sob a curva ROC foi da IL-6 sérica (0,668),
seguida da IL-1 sérica (0,627), da IL-1 peritoneal 0,621, e da IL-6 peritoneal
(0,427). Portanto, a IL-6 sérica foi o melhor preditor dentre os mediadores
estudados para a endometriose no grupo A.
AQUI FIGURA 1
Discussão
Concentrações peritoneais dos mediadores inflamatórios
Quanto às concentrações dos mediadores encontrados nas pacientes do
grupo endometriose (grupo A), o valor de mediana para IL-1ß no líquido peritoneal
foi semelhante ao verificado por Sokolov et al (2005) que encontraram 24,3 pg/ml
em um grupo de 27 pacientes, avaliadas com metodologia semelhante, e ao de
Ishimaru em 1994, com mediana cerca de 20 pg/ml em 34 casos de
endometriose11,12. Alguns outros autores verificaram concentrações menores que
as apresentadas, como Ho em 1996, mas este incluiu na sua casuística pacientes
já medicadas, e Calhaz em 2003 que teve um valor máximo de 8,7 pg/ml, mas
este avaliou uma casuística heterogênea que englobou pacientes com
endometriose e outros sem doença aparente13,14.
No presente estudo, as concentrações da IL-6 no líquido peritoneal no
grupo A resultaram em mediana de 6,8 pg/ml ±46,31. Estes valores são inferiores
ao encontrado por Khan em 2002 - 82,1±13,0 para todos os estádios da doença,
porém próximos ao verificado por este autor para os casos de estádio III/IV - 34,3±
4,8 pg/ml15. O resultado que observamos é compatível com o encontrado por
Rapkin em 2000 de 15,34 ± 50,56 pg/ml, que também mostra extensa dispersão
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dos valores encontrados, assim como Skrzypczak em 2005, quando as medianas
de grupos de pacientes com endometriose situaram-se entre 0 a 110 pg/ml e o
desvio padrão de 49 a 290,316,17. Para este autor; as maiores concentrações da IL6 foram verificadas nas pacientes férteis com endometriose.
No líquido peritoneal verificaram-se para a SAA uma concentração média e
um valor da mediana semelhantes, respectivamente 309,40±97,79 ng/ml e 310,30
ng/ml, ambas superiores ao grupo controle. Não foram encontrados outros
trabalhos na literatura que tenham avaliado este mediador de fase aguda no
líquido peritoneal em casos de endometriose, apesar da SAA ter sido descoberta
desde 1973 nos

casos de amiloidose, e ter sido avaliada posteriormente em

outras doenças inflamatórias7. É reconhecido que a SAA é produzida, entre outros
estímulos, em resposta à ação das citocinas IL-1 e IL-6, mas isto não foi verificado
no estudo – não houve associação entre as concentrações destas interleucinas e
da SAA.
As concentrações peritoneais dos mediadores inflamatórios IL-1β, IL-6 e
SAA nas pacientes com endometriose mostraram-se elevadas em relação ao
grupo controle (tabela 2), como também foi verificada a associação entre as
concentrações da IL-1ß e da IL-6 no líquido peritoneal destas pacientes. Estas
constatações indicam que há na endometriose pélvica uma inflamação local, como
observado por outros autores6,11. Porém, alguns aspectos dos resultados como a
extensa faixa de variação das concentrações das interleucinas e da SAA no
líquido peritonial e as concentrações similares nos estádios mais avançados
(estádios III e IV) aos estádios iniciais limita a utilização destes mediadores como
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marcadores de atividade da doença.Além das concentrações dos mediadores
deve-se avaliar também sua interação com os receptores específicos como na IL1. Desta forma pode-se explicar a intensidade variável dos sintomas apresentados
com iguais concentrações de mediadores inflamatórios peritoneais. Outros
reconhecem frente a estes achados, haver indícios de que além da inflamação na
endometriose possam ocorrer outros mecanismos fisiopatogênicos, associados.

As concentrações séricas dos mediadores inflamatórios
A IL-1ß no soro (Tabela 2) teve mediana de 1,83 pg/ml, média de 2,75
pg/ml ± 3,68, e uma faixa de valores entre 0 e 20,62.

Estes resultados são

similares aos encontrados por Koumantakis et al em 1994, 2,97 ±2,83 pg/ml18.
As concentrações séricas de IL-6 para o grupo A tiveram mediana de 3,70
pg/ml, média de 4,04 e um desvio padrão de 1,70 pg/ml, proporcionalmente menor
que o da IL-1 (Tabela 2). As concentrações são superiores às encontradas por
Somigliana em 2004 (valor máximo de 1,4 pg/ml), e inferiores às verificadas por
Bedaiwy em 2002 - 21,58 pg/ml (8,22-60,36), que também utilizou a técnica de
ELISA, e à observada por Darai em 2003 que encontrou mediana de 18,4 pg/ml
±13,5 através de radioimunoensaio19.
A concentração de SAA sérica média (tabela 2) encontrada foi 21,93 ±
32,30 ng/ml com mediana de 14,01 ng/ml, semelhante ao verificado nas pacientes
do grupo controle. Abrão et al em 1997 avaliaram a possível correlação da SAA
sérica com a endometriose. Neste estudo da proteína de fase aguda,
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encontraram uma concentração média de 4,1 ± 0,8 (estádio I/II) a 38,8 ± 17
(estádio III/IV), resultado semelhante ao do grupo A7.
A elevação dos níveis séricos dos marcadores nos casos de endometriose,
frente ao grupo controle, indica que parte das interleucinas séricas pode refletir a
inflamação gerada pelo foco pélvico de endometriose,passando de uma
inflamação local a um quadro sistêmico.

Porém a dispersão dos valores

encontrados para cada interleucina foi elevada. A verificação de alteração na
concentração sérica destas interleucinas e a grande dispersão dos valores nos
casos de endometriose, haviam sido previamente observadas por Kharfi 2001 e
Bedaiwy 200220.
As concentrações séricas e peritoneais dos mediadores inflamatórios
segundo as características da endometriose
Ao subdividirmos os resultados séricos do grupo A segundo o estádio da
doença ou a fase do ciclo menstrual, observa-se que não há diferença significante
das concentrações (tabelas 3 e 4). No líquido peritoneal, as concentrações dos
mediadores mostram semelhança para a IL-1ß nos 4 estádios, para IL-6 houve
uma tendência para níveis mais elevados nos estádios III/IV, não significante, e
para a SAA os níveis tenderam a serem maiores nos estádios I/II. Na literatura, a
IL-1ß não apresenta diferença nas concentrações entre os estádios, e,
eventualmente seria discretamente superior nos estádios iniciais (I/II)11,21. Para a
IL-6 nossos resultados são semelhantes aos de Schroder (1996), com aumento
discreto nos estádios avançados22. Por outro lado, Keenan em 1994 encontrou
níveis quatro vezes maiores nos estádios avançados frente aos iniciais23. Em
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conjunto, estas observações não indicam de forma absoluta reação inflamatória
inespecífica mais intensa nos estádios avançados.
As concentrações dos mediadores séricos e peritoneais no grupo A não
diferiram nas fases folicular e secretora do ciclo menstrual. Parte dos autores
observaram valores superiores para a IL-1 na fase lútea, e não encontraram
diferença entre as concentrações de IL-6 nas duas fases do ciclo; a SAA não foi
avaliada previamente frente à fase do ciclo3,24.
Quanto ao tipo histológico envolvido, ao avaliarmos o grau de diferenciação
do tecido endometriótico (tabela 5) não houve associação significante com as
concentrações séricas ou peritoniais dos três mediadores avaliados com a
presença de tecido indiferenciado de forma isolada ou mista.
Correlação entre o nível sérico e peritoneal dos mediadores IL-1β, IL-6
e SAA nas pacientes com endometriose
As medianas das concentrações dos mediadores tiveram valores
superiores no peritônio frente aos níveis séricos, de forma semelhante nos dois
grupos. Nos casos de endometriose as concentrações peritoniais foram 22,14
vezes maiores para a SAA, 6,13 vezes para a IL-1 e 1,83 vez para a IL-6;
enquanto no grupo B eram 5,62 vezes maiores para a SAA, 2,38 vezes para a IL-1
e 1,70 vez para a IL-6. Foram avaliadas as correlações entre os níveis séricos e
peritoneais do mesmo marcador, pela possibilidade das concentrações séricas
refletirem as concentrações peritoneais. O teste de correlação de Spearman não
encontrou uma relação direta significativa entre os níveis séricos e peritoneais
para os mediadores estudados em cada paciente. O único autor que comprovou
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uma correlação direta foi Harada em 1997, para a IL-624. No presente estudo, o
melhor marcador para o diagnóstico da endometriose foi a IL-6 sérica, como
descrito previamente por Bedaiwy 2002. Este autor obteve melhores índices de
sensibilidade e especificidade com nível de corte acima de 2pg/ml. No presente
estudo, acima do ponto de corte 3,45 pg/ml a IL-6 apresentou sensibilidade de
52,6% e especificidade de 61,5% no diagnóstico da endometriose, tendo perfil
superior ao CA-1253,25. O reconhecimento da natureza inflamatória da
endometriose pélvica e de sua repercussão sérica auxilia na compreensão da
etiopatogenia da doença, e indica que a busca por marcadores inflamatórios
séricos pode ser um caminho promissor para o diagnóstico não-invasivo.
Ao analisar-se as relações entre as concentrações dos três mediadores no
sangue e no líquido peritoneal, através do teste de Spearman, foi verificada a
correlação positiva entre a IL-1ß e a IL-6 no líquido peritoneal para os grupos A e
B, conforme classicamente é descrito nas reações de imunidade inata. Esta
correlação direta entre IL-1 e IL-6 não foi observada no sangue. A contraprova
desta associação é verificada após a remoção dos focos endometrióticos, que
constatam a diminuição dos níveis de IL-1 e IL-6, acompanhadas muitas vezes de
melhora dos sintomas24.

Características da amostra e a implicação no perfil dos mediadores
O estudo avaliou 84 pacientes com queixas compatíveis com endometriose
pélvica (grupos A) e 13 pacientes sem doença alguma. A mediana de idade do
grupo A, 33 anos, é semelhante a verificada habitualmente nos serviços
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especializados, com início na menacme e declínio de incidência após os 44 anos
de idade, o que afasta alguma possível interferência do fator etário25. Os grupos A
e B não apresentaram diferenças em relação à média de idade. O grupo A foi
operado predominantemente na primeira fase do ciclo, como analisado
previamente, mas a fase do ciclo não teve correlação com as concentrações dos
mediadores. O grupo C foi operado nas duas fases, uniformemente, conforme
seria previsível para pacientes sem doença.
Com relação às queixas clínicas das pacientes predominou a dismenorréia,
habitualmente o sintoma mais frequente da doença25. Na literatura o percentual de
prevalência da endometriose varia segundo o perfil das pacientes - cerca de 70%
entre as que apresentam algia pévica crônica, 50 a 68% naquelas com
infertilidade e apenas 5% em pacientes assintomáticas. No grupo A também
houve maior incidência de infertilidade, dispareunia, dor acíclica e sintomas
intestinais em comparação com população da mesma faixa etária25. O número de
queixas por paciente foi elevado - 173 sintomas para 57 casos, com média de 2,9
sintomas/caso. Em nosso meio desde o início dos sintomas até o diagnóstico da
doença transcorrem em média sete anos.(Arruda et al, 2003). Isto pode explicar o
predomínio dos casos dos estádios avançados (III e IV-58,6%) frente aos estádios
iniciais (I/II- 41,4%) na presente amostra. O fato deste estudo ter sido realizado em
hospital de refência aumenta a probabilidade de selecionar os casos mais
avançados.
O grupo controle B foi reduzido, com apenas 13 pacientes hígidas
submetidas à laqueadura tubárea eletiva, sem queixas clínicas e sem alterações à
videolaparoscopia, e que se dispuseram a participar do estudo. É difícil a obtenção
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de controles com este perfil, por este motivo muitos autores constituem grupos
controles inadequados, principalmente recrutados entre casos sem endometriose
porém com sintomatologia 6. O tamanho da amostra foi adequado à avaliação dos
mediadores3.
Quanto à característica do tecido endometrial encontrado, em 60,3% dos
casos o tecido era indiferenciado, de forma isolada ou associada a outros tipos
histológicos. Esta predominância de tecido pouco diferenciado ocorre nos estádios
III e IV freqüentes na amostra, como já descrito por Abrão 10.
Em conclusão, foram observados dados que reforçam a teoria inflamatória
na

fisiopatogenia

imunológicas

locais

da
e

endometriose,
sistêmicas

sem

também

desconsiderar
têm

sido

que

alterações

observadas15-17.

A

especificidade diagnóstica dos mediadores séricos IL-1β, IL-6 e SAA para a
endometriose deverá ser cotejada ainda, com os achados em outras doenças. Há
relatos de aumento nas concentrações de mediadores em pacientes com outras
afecções ginecológicas benignas14-16.

.Fica portanto ressalvada uma possível

inespecificidade das alterações verificadas nas concentrações dos mediadores
frente a outras doenças com componente inflamatório .
Os marcadores peritoniais e séricos de IL-1ß, IL6 e SAA apresentam limitada
sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da endometriose. O melhor
parâmetro foi a concentração de IL-6 sérica que acima do ponto de corte 3,45
pg/ml teve sensibilidade de 52,6% e especificidade de 61,5%, superiores ao que é
descrito para o CA-125, o marcador sérico mais empregado atualmente.
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Tabela 1- Características das mulheres com endometriose quanto à localização,
estadiamento e tipo histológico das lesões
CARACTERÍSTICA
SINTOMAS

N

%

17
38
31
34
21
30
2

29,3
65,5
53,5
58,6
36,2
51,7
3,5

I
II
III
IV

8
16
4
30

13,8
27,6
6,9
51,7

Peritônio
Ovário
Profunda

27
36
31

46,6
62,1
53,4

1
BD
4
E
E+BD
18
E+I
3
E+M
32
* E (estromal), BD (bem diferenciado), M (misto),
(indiferenciado)

1,7
6,9
31,1
5,2
55,1

Dismenorréia leve/moderada
Dismenorréia severa/incapacitante
Dispareunia de profundidade
Dor acíclica
Infertilidade
Alteração Intestinal
Alteração urinária

ESTÁDIO

LOCALIZAÇÃO

TIPO
HISTOLÓGICO*
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Tabela 2- Concentrações séricas e peritoniais das interleucinas 1, 6 e da SAA no
líquido peritoneal e no sangue em crianças com endometriose e no grupo controle
LÍQUIDO PERITONEAL
SANGUE
GRUPO N MEDIANA DP
P* MEDIANA DP
P*
57
11,22
25,36
1,83
3,68
IL-1 A
< 0,01
0,02
13
1,91
2,49
0,80
0,23
B
57
6,80
46,31
3,70
1,70
IL-6 A
0,02
< 0,01
13
3,40
1,90
2,00
0,80
B
57
310,30
97,79
14,01
32,30
SAA& A
0,01
0,35
13
53,4
58,16
9,5
15,90
B
&
(*) Kruskal-Wallis
Substância Amilóide A
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Tabela 3- Concentrações séricas e peritoniais das interleucinas 1, 6 e da SAA no
líquido peritoneal e no sangue de pacientes com endometriose conforme o
estadiamento&
GRUPO
MEDIADOR ESTÁDIO&
A I-II
IL-1
A III-IV
B

LÍQUIDO PERITONEAL
N MEDIANA
DP
P*

SANGUE
MEDIANA DP

22
35
13

11,02
11,22
1,91

34,67
0,80
18,22
2,49

1,72
1,94
0,80

1,41
4,64
0,23

IL-6

A I-II
A III-IV
B

22
35
13

5,05
7,60
3,40

48,48
0,24
45,48
1,90

3,10
3,90
2,00

1,65
1,69
0,00

SAA

A I-II
A III-IV
B

22
35
13

323,70
294,10
53,4

91,29
0,54
97,40
58,16

14,74
13,29
9,5

13,73
41,19
15,90

&

ASRM (1997)

* teste de Kruskal-Wallis

P*
0,48

0,33

0,47

DP desvio padrão
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Tabela 4- Concentrações dos marcadores no líquido peritoneal e no sangue
segundo a fase do ciclo menstrual das pacientes com endometriose (grupo A)
GRUPO A
LÍQUIDO PERITONEAL
MEDIADOR
FASE
N MEDIANA DP
P*
11,02
27,04
FOLICULAR 45
0,62
IL-1
12
12,13
7,75
LÚTEA
IL-6

FOLICULAR 45
12
LÚTEA

6,90
5,55

49,86
8,93

314,30
94,36
FOLICULAR 45
12
278,00
124,90
LÚTEA
* teste de Kruskal-Wallis
DP desvio padrão

SAA

SANGUE
MEDIANA
DP

P*

1,72
2,17

2,04
7,50

0,43

0,69

3,75
3,00

1,69
1,69

0,29

0,33

14,74
12,57

34,89
12,45

0,57
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Tabela 5 - Concentrações dos marcadores no líquido peritoneal e no sangue
segundo a diferenciação histológica das lesões endometrióticas
LÍQUIDO PERITONEAL
SANGUE
DIFERENCIAÇÃO
MEDIADORES
MEDIANA DP
P* MEDIANA DP P*
HISTOLÓGICA
11,62
36,81
1,94 3,26
BD E/OU E&
0,56
0,82
IL-1
#
11,12
9,00
1,83 4,08
I E/OU M
IL-6

BD E/OU E&
I E/OU M#
BD E/OU E&
I E/OU M#

5,40
7,25

314,30
296,80
&
diferenciados BD: Bem diferenciada; E:Estromal,
#
indiferenciados I:Indiferenciada, M:Mista
* teste de Mann-Whitney

SAA

49,11
44,53

0,27

91,11
0,24
101,70

3,40
3,85

1,72
0,26
1,69

14,01 13,72
0,89
24,01 42,90
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ROC Curve
1,00

,75

Source of the Curve
,50

Reference Line

Sensitivity

Il-6s
,25

IL-6p
IL-1S

0,00

IL-1p

0,00

,25

,50

,75

1,00

1 - Specificity
Diagonal segments are produced by ties.

Figura 1 - Curva ROC com a sensibilidade e especificidade das diferentes
concentrações séricas e peritoneais dos mediadores IL-1 e IL-6 no diagnóstico da
endometriose
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