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RESUMO 

 

 

Rached MR. Papel do HLA-G na endometriose [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

A endometriose é uma doença inflamatória crônica, estrógeno-dependente e 

de etiologia multifatorial, caracterizada pela implantação e crescimento de 

tecido endometrial fora da cavidade uterina e associada à dor pélvica e 

infertilidade. A doença é classificada de acordo com os estádios e sítios de 

acometimento nos órgãos pélvicos. Variantes genéticas, endócrinas e 

ambientais podem contribuir para a geração de uma deficiência na resposta 

imune local permitindo a implantação das células ectópicas na cavidade 

pélvica. Alterações constatadas no padrão de citocinas presentes no 

microambiente pélvico poderiam promover um ambiente imunossupressor, 

justificando a diminuição da resposta imune efetora verificada na endometriose. 

Dentre os possíveis fatores imunomoduladores, está o antígeno leucocitário 

humano-G (HLA-G), cuja expressão se dá intensamente nas células 

trofoblásticas, sendo reconhecido por induzir a tolerância materno-fetal. A 

proteína HLA-G pode ser expressa na membrana celular ou ser secretada na 

forma solúvel. HLA-G encontra receptores inibitórios nas células do sistema 

imune inato e adaptativo e tem sua expressão induzida sob condições não 

fisiológicas, como em transplantes alogênicos, doenças inflamatórias ou 

neoplasias malignas. Assim, a hipótese deste estudo é a de que a proteína 

HLA-G seria produzida em níveis superiores nas mulheres com endometriose, 

o que poderia contribuir para a imunossupressão no microambiente da doença. 

Para testar esta hipótese, a proteína solúvel foi mensurada no soro e no fluido 

peritoneal de mulheres com e sem endometriose, por ensaio de 

imunoabsorção enzimática (ELISA). Além disto, a expressão gênica de HLA-G 

foi avaliada nos tecidos de endométrio, por qRT-PCR, bem como a expressão 

da proteína, avaliada por imunohistoquímica, nos tecidos de endométrio e de 

lesão de endometriose, em mulheres com e sem a doença. Como resultados, 

verificaram-se maiores níveis da proteína solúvel no soro de mulheres que 



apresentavam endometriose em estádios avançados, especialmente naquelas 

com endometriose ovariana. Entretanto, na comparação entre os fluidos 

peritoneais, não houve diferença significativa entre os grupos com e sem 

endometriose.  A expressão do transcrito gênico (mRNA) se mostrou maior no 

endométrio de mulheres sem a doença, mas a presença da proteína foi 

semelhante entre os endométrios de mulheres com e sem endometriose. Por 

outro lado, a expressão da proteína HLA-G nos tecidos de lesão de 

endometriose avançada se mostrou superior à do endométrio de mulheres sem 

a doença, indicando que a expressão de HLA-G seria induzida ectopicamente, 

no microambiente pélvico da doença. Portanto, os resultados apontam para um 

aumento da expressão de HLA-G em endometriose avançada.  
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SUMMARY 

 

 

Rached MR. Role of HLA-G in endometriosis [Dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

Endometriosis is a chronic inflammatory, estrogen-dependent disease of 

multifactorial etiology characterized by implantation and growth of endometrial 

tissue outside the uterine cavity, and associated with pelvic pain and infertility. 

Endometriosis is classified according to the stages and sites of the disease. 

Genetic, endocrine and environmental factors may contribute to the deficit on 

local immune response, allowing ectopic implantation of endometrial cells into 

the pelvic cavity. Changes in cytokines pattern in the pelvic microenvironment 

might promote an immune suppressor environment and explain the decreased 

immune effector cells response verified in endometriosis. Among possible 

immunomodulatory factors is the human leucocytary antigen-G (HLA-G) which 

is intensively expressed in trophoblasts and recognized by inducing maternal-

fetal tolerance. HLA-G protein is expressed in both membrane-bound and 

soluble forms. HLA-G binds inhibitory receptors on innate and adaptive immune 

cells surface and its expression is induced in non-physiological conditions, such 

as allogeneic transplants, inflammatory diseases or neoplastic malignancies. 

Thus, this study hypothesizes that the HLA-G protein would be overexpressed 

in women with endometriosis, and could contribute to the immunosuppression 

in the disease microenvironment. To test this hypothesis soluble HLA-G protein 

was measured in serum and peritoneal fluid of women with and without 

endometriosis. Moreover, HLA-G gene expression were evaluated on 

endometrial tissue using RT-qPCR, and HLA-G protein expression were 

evaluated in matched ectopic and eutopic endometrium of women with and 

without endometriosis. As results, higher levels of soluble HLA-G were found in 

serum of women with advanced endometriosis, especially in those with ovarian 

endometriosis. However, soluble HLA-G levels in peritoneal fluid did not show 

significant differences between women with and without endometriosis. HLA-G 

mRNA expression were higher in eutopic endometrium of women without 



endometriosis, but the HLA-G protein expression were similar in eutopic 

endometrium of women with and without endometriosis. On the other hand, 

HLA-G protein expression in ectopic endometrium of women with advanced 

endometriosis was higher than in eutopic endometrium of women without 

endometriosis, suggesting that HLA-G expression was induced ectopically, in 

the pelvic microenvironment of the disease. In conclusion, the results point to 

an upregulation of HLA-G expression in advanced endometriosis.  
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1.    INTRODUÇÃO 



2 

 

1.1 ENDOMETRIOSE 

 

A Endometriose (EDT) é uma doença inflamatória crônica, de etiologia 

multifatorial, caracterizada pela implantação e crescimento de tecido 

endometrial, contendo células glandulares e estromais, fora da cavidade 

uterina. A doença acomete principalmente os órgãos pélvicos (peritônio, 

ovários, ligamentos útero-sacros, saco de Douglas e septo reto-vaginal) e mais 

raramente o pericárdio, pleura e cérebro (Giudice e Kao, 2004). Trata-se de 

uma desordem estrógeno dependente, atingindo cerca de 10% das mulheres 

em idade reprodutiva, sendo associada à dor pélvica, dismenorréia, 

dispareunia e infertilidade, especialmente nos casos de EDT severa, devido à 

extensa adesão e distorção na anatomia da pelve (Khan KN et al., 2008a; 

Zanatta et al., 2010). Segundo Nisolle e Donnez (1997), a EDT pode ser 

classificada em três entidades diferentes: EDT peritoneal, ovariana 

(endometrioma) e EDT do septo reto-vaginal, mais recentemente caracterizada 

como EDT profunda (Kamergorodsky et al, 2009). A forma mais agressiva da 

doença corresponde à EDT profunda, caracterizada por infiltrações com 

profundidade superior a cinco milímetros na região retrocervical, podendo 

envolver a parede posterior da vagina, o retossigmóide, ureteres ou a camada 

muscular da bexiga (Abrão et al., 2003). Segundo a classificação da American 

Society for Reproductive Medicine (ASRM), de 1996, a doença pode ser 

classificada em estádios de I a IV, de acordo com o número, tamanho e 

localização dos implantes endometrióticos, endometriomas e/ou adesões, 

sendo os estádios I e II considerados iniciais, III, intermediário e IV, EDT severa 

(Revised ASRM classification of endometriosis: 1996. Fertil Steril,1997). Uma 
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vez que ainda não existe cura definitiva para a doença, o tratamento clínico é 

direcionado ao alívio dos sintomas e à supressão da atividade ovariana. 

 

1.2 ETIOPATOGENIA DA ENDOMETRIOSE 

 

Diversas são as hipóteses que tentam elucidar a etiopatogenia da EDT, 

mas nenhuma delas, se considerada individualmente, consegue explicar as 

diferentes formas e sítios anatômicos de manifestação da doença. Por outro 

lado, tomadas em conjunto, as hipóteses indicam que a etiologia da EDT é 

multifatorial, envolvendo fatores anatômicos, hormonais, genéticos, ambientais 

e os relacionados ao sistema imune. Dentre os diversos fatores imunológicos 

passíveis de envolvimento na etiopatogenia da EDT, estaria a proteína HLA-G, 

uma vez que esta exerce papel supressor sobre diferentes tipos celulares do 

sistema imune.  

Dentre as hipóteses etiológicas da EDT, é amplamente aceita a hipótese 

da implantação via menstruação retrógrada, segundo a qual o tecido 

endometrial refluiria através das tubas de Falópio, recaindo sobre a cavidade 

pélvica (Sampson,1927). Distorções anatômicas (Sanfilippo et al., 1986; 

Barbieri, 1998; Nawroth et al., 2006) e o maior volume de menstruação 

retrógrada, observado nas mulheres com EDT (Halme et al., 1984), 

favoreceriam o aparecimento da doença. Entretanto, esta teoria isolada não 

explicaria todos os casos adequadamente, uma vez que a menstruação 

retrógrada foi observada em cerca de 90% das mulheres com tubas funcionais 

submetidas à laparoscopia, sendo que apenas 8% delas chegaram a 

apresentar a doença (Halme et al., 1984; Liu e Hitchcock, 1986), sugerindo que 
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outros fatores devem determinar a susceptibilidade ao desenvolvimento da 

EDT.  

Deste modo, outras hipóteses têm sido consideradas, tais como as 

hipóteses da metaplasia celômica (Meyer, 1919), ativação de restos 

embriogênicos (Longo, 1979), disseminação linfática ou vascular (Javert, 1952) 

e mais recentemente a hipótese da implantação de células progenitoras 

advindas da camada basal do endométrio (Leyendecker et al., 2002). Esta 

última sugere que parte das células epiteliais e estromais da camada basal 

descamariam junto com as células da camada funcional nas mulheres com 

endometriose; a resistência à apoptose e a elevada capacidade proliferativa, 

intrínsecas destas células, favoreceriam sua sobrevivência em ambiente 

ectópico. Todas essas hipóteses, embora plausíveis, explicariam apenas o 

aparecimento das células endometriais nas regiões ectópicas, mas não 

elucidam os mecanismos subseqüentes, que permitiriam às células sobreviver 

às defesas do organismo de modo a estabelecer-se a lesão de EDT. Neste 

sentido, a hipótese imunológica, que admite uma deficiência na imunovigilância 

ou a supressão das células imunes, vem complementar às demais, uma vez 

que considera que mulheres que desenvolvem EDT possuem um sistema 

imune ineficiente, incapaz de reconhecer ou montar uma resposta eficaz para 

eliminar os fragmentos endometriais da pelve; ao mesmo tempo, admite que o 

sítio da lesão ou os fragmentos endometriais per si possuam diferenças 

genéticas ou ambientalmente adquiridas que permitam às células 

endometrióticas escaparem à eliminação pelo sistema imune (Ahn et al., 2015). 

Assim sendo, a EDT pode ser considerada uma doença multifatorial, 

onde, além do excessivo volume de menstruação retrógrada, variantes 
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genéticas e endócrinas podem contribuir para a geração de um déficit na 

imunovigilância na cavidade peritoneal, possivelmente favorecido pela 

exposição a fatores ambientais incomuns, presentes nas mulheres susceptíveis 

à doença (Herington et al., 2011).   

 

1.3 SISTEMA IMUNE NA ENDOMETRIOSE 

 

Estudos têm demonstrado que o endométrio tópico de mulheres com 

EDT mostra diferenças significativas em relação ao endométrio de mulheres 

sem a doença. Especificamente, o endométrio das mulheres com EDT 

apresenta maior resistência à eliminação por células do sistema imune (Braun 

et al. 1998; Dmowski et al., 1998), resistência à apoptose (Dmowski et al., 

1998; Gebel et al., 1998), maior capacidade proliferativa (Wingfield et al., 1995) 

e maior produção de estrogênios (Bulun et al., 2006). Por outro lado, células do 

fluido peritoneal (FP) de mulheres com EDT apresentam citotoxicidade 

diminuída em relação às do FP de mulheres sem a doença (Oosterlynck et al., 

1994). Tais diferenças podem ser resultado de alterações genéticas herdadas 

ou induzidas pelo ambiente (Moen e Magnus, 1993; Afshar et al., 2013). 

 Na EDT parece existir uma perda do padrão normal de sinalização 

endócrina e imune (Tariverdian et al., 2007). A este respeito, a resistência à 

progesterona foi caracterizada na doença. A expressão de genes dependentes 

da progesterona parece estar alterada no endométrio das mulheres com 

endometriose (Kao et al., 2003; Al-Sabbagh et al., 2012). Nos tecidos de lesões 

de EDT foram identificadas a ausência da expressão dos receptores de 

progesterona PR-B, a elevada expressão do receptor estrogênico ER-β e a 
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extraordinária expressão da enzima aromatase (Attia et al., 2000; Bulun et al., 

2009; Bulun et al., 2010). A enzima aromatase, catalisadora da síntese de 

estradiol, foi identificada também no endométrio das mulheres com EDT (Noble 

et al., 1996). Por outro lado, a enzima 17beta-hidroxi-esteróide-desidrogenase-

2, que converte estradiol à estrona (forma menos ativa), não foi encontrada nas 

células endometriais ectópicas (Zeitoun et al, 1998).  Em última instância, tal 

fenótipo resultaria na predominância da ação do estradiol sobre as células 

endometriais em ambiente ectópico. 

Existem evidências sugestivas de que a progesterona favorece a 

inibição do sistema imune. Por exemplo, a inflamação notada regularmente no 

endométrio, quando da queda dos níveis do hormônio precedente à 

menstruação. Neste período, a baixa atividade da progesterona sobre as 

células endometriais (epiteliais e estromais) resulta na quebra da proteção 

contra o estresse oxidativo, levando ao aumento da formação de radicais de 

oxigênio (RO); estes, por sua vez, ativam a via NF-kB, que induz diversas vias 

de transcrição de fatores esteroidogênicos e pró-inflamatórios, tais como a via 

da ciclooxigenase-2/prostaglandina (COX2/PG) (Evans e Salamonsen, 2012). 

De forma análoga, nas células endometrióticas, a resistência à progesterona 

favoreceria a formação de RO na cavidade. Outro fator favorável à geração de 

RO e de fatores pró-inflamatórios na pelve seria o excesso de hemácias 

despejadas mensalmente na cavidade peritoneal (via menstruação retrógrada). 

Tal fenômeno geraria um excesso de ferro (Fe) na pelve e no interior dos 

macrófagos residentes na cavidade, prejudicando a função fagócitária destes. 

Além disto, o excesso de Fe gera o aumento de RO e, consequente, a ativação 

da via NF-kB (González-Ramos et al., 2010) (Figura 1).  
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Fonte: Adaptada de González-Ramos et al. (2010). 

Figura 1.  Via NF-KB na endometriose. Macrófagos ativados secretam citocinas, como 

interleucina-1 (IL-1), fator de necrose tumoral (TNF-α), que ativam a via NF-kB nas células  

endometrióticas (EcCs), amplificando a resposta inflamatória no local da lesão. O excesso de 

hemácias despejadas na cavidade peritoneal (via menstruação retrógrada) gera um excesso de 

ferro (Fe) na cavidade peritoneal e no interior dos macrófagos, o que prejudica a função 

fagócitária destes e também gera estresse oxidativo, ativando a via NF-kB. O Fe poderia, 

eventualmente, ativar a via NF-kB nas EcCs e aumentar a síntese de mediadores pró-

inflamatórios (COX-2, IL-1, MIF, TNF-α, RANTES), bem como aumentar a síntese de fatores 

antiapoptóticos (Bcl-2), fatores de adesão e invasão ao endotélio (ICAM-1) e fatores de 

angiogênese (VEGF). As expressões e secreções de ICAM-1 e RANTES induzidas nas EcCs 

poderiam, ainda, favorecer a atração de macrófagos ao local do implante da endometriose. 

COX-2, ciclooxigenase 2; MIF, fator inibidor da migração de macrófago; RANTES, regulated 

upon activation, normal T-cell expressed and secreted, variedade de quimiocina atraente de 

leucócitos; ICAM-1, intercellular adhesion molecule-1, molécula de adesão intercelular;Bcl-2, B 

cell lymphoma/leukemia-2, proteína antiapoptótica; VEGF,vascular endothelial growth factor, 

fator de crescimento do endotélio vascular; p50/p65 são subunidades formadoras da proteína 

NF-kB, fator transcricional que se liga ao DNA; IkBα, inibidor de NF-kB. 

 

A ativação da via NF-kB seria favorecida ainda, pelo excesso de 

endotoxinas despejadas na cavidade peritoneal via menstruação retrógrada. 

Sabe-se que a menstruação favorece a invasão transiente de bactérias e que 

Macrófago

Célula Endometriótica

Bcl-2
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endotoxinas bacterianas estimulam macrófagos e células endometriais a 

produzir elevados níveis de PGE2. A PGE2, por sua vez, causa 

imunossupressão e, por isto, poderia promover o crescimento de células 

endometrióticas indiretamente, ou ainda, diretamente, estimulando a síntese 

local de aromatase (Khan KN et al., 2009).  

Em resumo, a resistência à progesterona, a predominância de estradiol 

e o estresse oxidativo na região do implante endometriótico favoreceriam a 

indução da via COX2/PG, levando à síntese de quimiocinas atraentes de 

leucócitos, citocinas ativadoras de linfócitos e fagócitos, bem como a síntese de 

fatores imunorreguladores, como a PGE2. Como resultado, o ciclo de 

proliferação e apoptose se tornaria rompido nas células endometrióticas– em 

favor da sobrevivência, uma vez que elevadas concentrações de estradiol e de 

determinadas substâncias produzidas pela ativação da via NF-kB estimulariam 

a síntese de fatores antiapoptóticos, angiogênicos e imunossupressores no 

microambiente da endometriose (Tariverdian et al., 2007).  

Portanto, admitindo-se a alteração no padrão de sinalização endócrino-

imune na EDT, a produção de fatores pró-inflamatórios estaria aumentada no 

ambiente pélvico das doentes, o que levaria à ativação de células do sistema 

imune. Entretanto, apesar da ativação celular, o sistema não é capaz de 

eliminar os focos da doença. Deste modo, seria possível supor que fatores 

potencialmente imunossupressores, como a proteína HLA-G, poderiam estar 

envolvidos na falha da imunovigilância verificada na EDT. 
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1.3.1 Imunovigilância e implantação da endometriose 

 

A imunovigilância na cavidade peritoneal é representada por células 

imunes residentes e migratórias que efetuam a eliminação dos fragmentos de 

endométrio sem causar uma resposta inflamatória significativa (Bruner-Tran et 

al., 2013). Na maioria das mulheres, em seguida ao refluxo menstrual, os 

debris celulares e células endometriais apoptóticas são eliminados 

provavelmente por macrófagos residentes na pelve, uma vez que estes 

predominam dentre as células imunes regularmente identificadas no fluido 

peritoneal (Braun et al., 1998). Entretanto, nas mulheres com EDT, o que se 

verifica é uma inflamação crônica na pelve, onde além dos macrófagos, outras 

células imunes participariam dessa tentativa de “limpeza”, tais como fagócitos 

recrutados da circulação (neutrófilos e monócitos), células Natural Killer (NK) e 

linfócitos T citotóxicos (CTL) (Ahn et al., 2015). 

Em mulheres com EDT, estudos têm mostrado que a imunovigilância, 

aparentemente, não responde de maneira adequada à presença das células 

endometriais translocadas para a cavidade peritoneal (Christodoulakos et al., 

2007). A este respeito, foram observados o decréscimo na citotoxicidade de 

células NK peritoneais (Oosterlynck et.al, 1992) associado à atividade 

imunossupressora do FP de mulheres com endometriose (Oosterlynck et.al, 

1993). Também se verificou o aumento na ativação de monócitos e macrófagos 

peritoneais, mas com diminuição da capacidade fagocitária (Braun et al., 1998; 

Raiter-Tenenbaum et al., 1998)– provavelmente devida à inibição da expressão 

do receptor fagocitário CD36 (Chuang et al., 2010). Além disto, observou-se 

uma diminuição na atividade de MMP-9 e em sua produção por macrófagos do 
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FP em mulheres com EDT (Wu MH et al., 2005), fenômeno este que, assim 

como a inibição da expressão de CD36, se deu devido à ação da PGE2, 

presente no FP de mulheres com EDT em níveis muito superiores aos 

encontrados no FP de mulheres sem a doença (Wu MH et al., 2005).  Outras 

alterações verificadas no FP de mulheres com endometriose, referem-se à 

diminuição do estado de ativação de linfócitos T CD4 e T CD8 (Oosterlynck et 

al.,1994, Ho et al., 1995; Gallinelli et al., 2004), bem como da citotoxidade de 

linfócitos T CD8 (Steele et al., 1984; Oosterlynck et.al.,1994). 

Ainda não estão elucidados quais seriam os “sinais” que as células 

endometriais despejadas na cavidade pélvica enviariam ao sistema imune e 

que permitiriam a sua subsequente implantação, no caso de mulheres com 

EDT. Porém, sabe-se que as células responsáveis pelo processo de “limpeza” 

devem estar bem reguladas, para eliminarem apenas as células endometriais 

ectópicas, poupando as células uterinas (Osuga et al., 2011). Neste sentido, os 

linfócitos T reguladores (Tregs) desempenhariam um papel fundamental, 

através da produção de citocinas inibitórias que regulariam o nível de ativação 

das células imunes e controlariam a inflamação. 

Berbic et al. (2010) verificaram que a quantidade de células Tregs (CD4 

CD25 Foxp3) no endométrio de mulheres sem EDT sofria uma queda 

significativa na fase secretora, enquanto que em mulheres com EDT não houve 

significativa diminuição entre as fases proliferativa e secretora. Além disto, 

observaram que no tecido endometriótico a quantidade de Tregs praticamente 

se mantinha constante ao longo do ciclo menstrual. Tais achados sugerem que 

a maior expressão de células Tregs no endométrio de mulheres com EDT, 

durante a fase secretora tardia, diminuiria o recrutamento das células imunes, 
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conferindo às células endometriais uma vantagem de sobrevivência ao ataque 

imune e, consequentemente, de implantação em sítio ectópico por ocasião da 

menstruação retrógrada. Podgaec et al. (2012) por sua vez, compararam a 

concentração de Treg no fluido peritoneal de mulheres com e sem EDT e 

encontraram uma maior concentração das células no grupo doente, o que 

favoreceria a sobrevivência do implante  ectópico. 

De modo semelhante ao perfil da concentração de células Treg, o 

balanço entre os fatores pró e antiinflamatórias no FP também se mostra a 

favor da supressão da atividade imunológica nas mulheres com EDT (Podgaec 

et al., 2007). Segundo mencionado, a atividade de linfócitos T CD4 está 

diminuída no FP de mulheres com EDT, indicando que fatores presentes no FP 

suprimiriam a atividade das células T auxiliares (T helper), diminuindo a co-

ativação de linfócitos e a indução de fagócitos.  A este respeito, estudo 

avaliando a expressão de HLA em macrófagos do FP de mulheres com EDT 

mostrou que o fenótipo destes não favorecia a apresentação antigênica, uma 

vez que observaram um decréscimo na expressão de HLA-A, -B, -C e HLA-DR 

nos macrófagos peritoneais das doentes em relação às mulheres sem EDT 

(Kusume et al., 2005). Outro estudo, realizado por Lee et al. (2005), utilizando 

linhagem monocítica cultivada em meio contendo FP de mulheres com EDT, 

identificou uma diminuição na expressão de MHC classe II e das moléculas co-

estimulatórias CD80/CD86, indicando que substâncias presentes no FP 

endometriótico seriam capazes de afetar a apresentação antigênica e 

consequentemente diminuir a ativação de linfócitos T helper. Segundo o 

referido estudo, uma provável substância envolvida na diminuição da atividade 
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de T helper em EDT seria a interleucina IL-10, uma vez que a neutralização de 

IL-10, no meio de cultura, reverteu o efeito inibitório sobre os monócitos.  

Alguns estudos mostraram que as produções de IL-4 e IL-10, por 

linfócitos periféricos e também por linfócitos do FP, estão aumentadas em 

mulheres com EDT (Hsu et al.,1997; Antsiferova et al., 2005). Observou-se, 

ainda, que a despeito do aumento na concentração de IFN-γ e IL-2, existe uma 

predominância de IL-4 e IL-10 no FP de mulheres com EDT profunda, refletindo 

um perfil Th2 (antiinflamatório) da resposta imune (Podgaec et al., 2010). 

Com relação à diminuição da citotoxicidade de células NK em pacientes 

com EDT, alguns estudos indicam que tanto as NK periféricas quanto as 

peritoneais exibem menor citotoxicidade (Tanaka et al., 1992; Oosterlynck et 

al., 1992), sinalizando que o problema da funcionalidade de células NK não é 

quantitativo, mas sim qualitativo. Garzetti et al. (1993) observaram que existe 

significativa relação inversa entre a citotoxicidade de NK e os níveis séricos de 

hormônios em EDT. Nos estádios avançados da doença, a ineficiência das 

células NK se dava com o aumento de estrogênios e a diminuição da prolactina 

no sangue periférico, levando-os a propor que a interação endócrino-imune 

seria responsável pelo decréscimo da atividade de células NK na EDT.  

Ainda a respeito da citotoxicidade de células NK, o endométrio tópico de 

mulheres com EDT parece ser mais resistente à lise mediada por estas células, 

em comparação ao endométrio de mulheres sem a doença (Oosterlynck et al., 

1991). Além disto, a antigenicidade das células endometriais ectópicas parece 

estar alterada, apresentando uma superexpressão dos genes HLA classe I 

(Semino et al., 1995; Arimoto et al., 2003; Khan MA et al., 2012), o que as 

protegeria contra a citotoxicidade de células NK. Dentre os antígenos HLA 
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classe I passíveis de expressão alterada na EDT, poderia estar o HLA-G, 

antígeno imunossupressor, cuja expressão é induzida por citocinas 

reconhecidamente aumentadas na EDT, como a IL-10, por exemplo.  

A falha na imunovigilância na EDT estaria relacionada, dentre outros 

fatores, à imunomodulação exercida pelas células endometriais em ambiente 

ectópico (Kyama et al., 2003). Embora a proteína HLA-G possua expressão 

constitutiva restrita às células trofoblásticas e a poucos tecidos, sua expressão 

em outros tipos celulares pode ser induzida sob condições inflamatórias, como 

na menstruação, período no qual a expressão de HLA-G foi detectada nas 

células endometriais (Kawashima et al., 2009). Portanto, seria possível supor 

que na EDT, HLA-G também pudesse exercer um papel na imunomodulação 

do ambiente peritoneal inflamado, onde a presença de citocinas específicas 

estimularia a sua expressão na superfície das células endometriais ectópicas 

e/ou nas células do sistema imune presentes no microambiente da doença. 

 

1.3.2 HLA-G no contexto do MHC humano 

 

 O complexo principal de histocompatibilidade humano- MHC (do inglês, 

major histocompatibility complex), também chamado de antígenos leucocitários 

humanos ou HLA (do inglês, human leukocyte antigens) está localizado no 

braço curto do cromossomo 6. O complexo gênico HLA codifica 

aproximadamente 132 proteínas importantes para a regulação do sistema 

imune e de outros processos celulares. Os genes mais bem descritos referem-

se ao HLA classe Ia (HLA-A, -B, -C) e classe II, (HLA-DR, -DQ e -DP), todos 

eles altamente polimórficos e envolvidos na histocompatibilidade de órgãos 
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transplantados, na apresentação antigênica e também associados a doenças 

autoimunes. Entretanto, outra classe de genes HLA, denominada HLA Ib, ou 

não clássica, tem sido alvo de estudos devido sua relevância em processos 

biológicos, como a gestação, e na regulação do sistema imune em processos 

patológicos, como o desenvolvimento de tumores. Dentre os antígenos HLA 

classe Ib, HLA-E, -F e –G, ficou demonstrado que HLA-G  pode exercer papel 

supressor sobre o sistema imune (Djurisic e Hviid, 2014). 

Embora a estrutura molecular da proteína HLA-G seja a mesma das 

proteínas HLA de classe Ia– composta por uma cadeia alfa contendo três 

domínios e associada não covalentemente à β2-microglobulina– 

diferentemente delas, sua principal função não é a apresentação de peptídeos 

antigênicos, devido ao baixo polimorfismo na região da fenda peptídica 

(Castelli et al., 2014a). As principais características que distinguem HLA-G das 

moléculas clássicas de classe I são: (a) limitada variedade de proteínas; (b) 

ocorrência de splicing alternativo do transcrito gênico primário, gerando 

diferentes isoformas de proteínas solúveis e de membrana; (c) curta porção 

citoplasmática da proteína; (d) indução de imunotolerância e (e) expressão 

restrita a poucos e específicos tecidos (Castelli et al., 2014a). 

 

O gene HLA-G e proteínas codificadas 

O gene HLA-G humano, segundo a sequência referência da base de 

dados National Center for Biotechnology Information - NCBI, NC_000006.12 

(GRCh38), apresenta oito exons e sete introns, compatível com a estrutura dos 

genes clássicos de HLA classe I e compreende 4144 nucleotídeos entre as 

posições  29826979 e 29831122 no cromossomo  6p21.3. O transcrito primário 
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do gene HLA-G (mRNA) é capaz de produzir sete isoformas protéicas 

derivadas de splicing alternativo (Castelli et al., 2014a). A estrutura do gene 

HLA-G, bem como dos derivados da recombinação alternativa, “splicing” do 

mRNA e as sete estruturas proteicas estão esquematizadas na Figura 2, 

segundo a nomenclatura da NCBI. A estrutura proteica derivada da tradução 

do mRNA integral, corresponde à isoforma HLA-G1, composta  pela cadeia alfa 

(α)– que se posiciona externamente à membrana celular– e  contém os três 

domínios: α1, α2 e α3 (exons 2, 3 e 4), além da região transmembrana (exon 5) 

e da porção citoplasmática (exons 6, 7 e 8) (Figura 2); α1 e α2 contribuem para 

a formação da fenda de ligação a peptídeos.  

A isoforma completa, HLA-G1, encontra-se ancorada à membrana 

celular, associada à β2- microglobulina. Já as isoformas proteicas derivadas do 

splincing do mRNA, HLA-G2, HLA-G3 e HLA-G4, podem se associar à 

membrana celular, porém não ligadas à β2-microglobulina. As isoformas HLA-

G5, HLA-G6 e HLA-G7, por sua vez, são solúveis, podendo ser secretadas 

para o meio extracelular, sendo apenas HLA-G5 associada a β2 

microglobulina. HLA-G2 resulta da remoção do exon 3; HLA-G3, da remoção 

dos exons 3 e 4 e HLA-G4 resulta da retirada do exon 4 do mRNA inicialmente 

transcrito. HLA-G5 e 6 se tornam solúveis devido à permanência do intron 4 no 

transcrito primário, o que adiciona 21 aminoácidos na tradução das proteínas 

solúveis. HLA-G7, por sua vez, inclui o exon 2 e parte do intron 2 (Djurisic e 

Hviid, 2014) (Figura 2). 
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Fonte: Extraída de Hviid, 2006 

Figura 2. Gene e isoformas protéicas do antígeno leucocitário humano-G (HLA-

G). O gene HLA-G apresenta domínio citoplasmático mais curto que os demais genes HLA Ia e 

limitado polimorfismo na região codificante. A região 3′UTR e seu transcrito (mRNA) possuem 

um polimorfismo de inserção/deleção de 14 pares de bases (14 bp ins/del). Sete isoformas de 

mRNA e de proteínas são passíveis de geração por recombinação alternativa (splicing) do 

mRNA. Dentre as isoformas proteicas, três delas são solúveis (HLA-G5, -G6, -G7). Nelas 

ocorre a retenção de um códon de parada no intron 4 ou no intron 2. A isoforma de membrana 

comumente identificada é a HLA-G1, sendo provável a expressão na membrana também das 

isoformas mais curtas (HLA-G2, -G3, -G4). (Baseado em Hviid,2006; Djurisic e Hviid, 2014 e 

Castelli et al., 2014a). 

 

Em contraste aos genes HLA classe I clássicos, o gene HLA-G 

apresenta baixíssima variabilidade em sua região codificadora. Até o momento, 

apenas cinquenta alelos foram reconhecidos, segundo o banco de dados  

ImMunoGeneTics- IMGT/HLA. A maioria das variações de um único 

nucleotídeo (SNV, do inglês, single nucleotide variations) são mutações 

sinônimas ou variantes intrônicas, resultando em apenas dezesseis proteínas 

diferentes descritas até o momento (Castelli et al., 2014a). Em contrapartida, o 

gene HLA-G apresenta polimorfismo mais significativo em regiões não 
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codificantes: introns, região promotora e região 3’ não tradutora do mRNA 

(3’UTR).  

A variação na região 3’UTR do gene HLA-G pode influenciar a 

estabilidade do mRNA ou a ligação a microRNAs, afetando, desta forma, a 

regulação gênica pós-transcricional. A variação mais estudada na região 3’UTR 

consiste no polimorfismo de deleção/inserção de 14 pares de bases (14 bp- 

del/ins) e está associado a doenças autoimunes, como artrite reumatóide e 

lupus eritematoso sistêmico (Brenol et al., 2012), bem como a pré-eclâmpsia e 

abortos espontâneos recorrentes (Shankarkumar et al., 2011; Djurisic e Hviid, 

2014). O polimorfismo 14 bp-del/ins está localizado na posição +2960 do exon 

8 (Figura 2), sendo que a inserção de 14 bp resulta em níveis reduzidos de 

mRNA. Tal fato ocorre porque a presença dos 14 bp induz a um passo 

adicional de splicing alternativo no mRNA, levando à remoção de 92 

nucleotídeos, que resulta em maior instabilidade do mRNA (Brenol et al., 2012).  

A região promotora do gene HLA-G, por sua vez, apresenta vários sítios 

de polimorfismo junto às sequências de nucleotídeos que servem como 

elementos reguladores. A variação de nucleotídeos na região promotora pode 

influenciar os níveis de HLA-G, uma vez que modifica as afinidades de ligações 

a fatores de transcrição. Diferentemente dos genes HLA classe Ia, a região 

promotora do gene HLA-G não apresenta funcionalidade nos mesmos sítios 

conservados dos elementos responsivos a IFN-𝛾 (interferon-stimulated 

regulatory element - ISRE) ou NF-𝜅B (Enhancer A element). Por outro lado, 

foram identificados elementos responsivos a progesterona (PRE), proteína de 

choque térmico, Hsp (HSE) e hipóxia (HRE) na região promotora de HLA-G 

(Castelli et al., 2014a). Embora a expressão de HLA-G seja induzida por IL-10 
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(Moreau et al., 1999; Rizzo et al., 2005) e glicocorticóides (Moreau et al., 2001), 

não foram identificados, no gene, os elementos responsivos correspondentes 

(Castelli et al., 2014b).  

 

1.3.3 HLA-G nas interações com o sistema imune 

 

A proteína HLA-G e seu papel imunomodulador foram primeiramente 

identificados nas células extravillous trofoblásticas (EVT) na interface com o 

útero, onde a proteína secretada ou fixa à membrana das células EVT interage 

com os receptores inibitórios na superfície de células NK uterinas (uNK), 

contribuindo para a manutenção da tolerância materno-fetal (Carosella et al., 

2003). Posteriormente, a expressão de HLA-G foi observada sob condições 

fisiológicas na córnea, timo, ilhotas pancreáticas e em precursores eritróides e 

endoteliais (Brenol et al., 2012).  

Entretanto a expressão de HLA-G em outros tipos celulares pode ser 

induzida sob condições patológicas ou em transplantes, conforme observado 

em aloenxertos e células mononucleares infiltradas nos tecidos enxertados 

(Rouas-Freiss et al., 2003) e em células apresentadoras de antígenos (APC) 

infiltradas nos tecidos lesionados por infecções virais, doenças  inflamatórias 

ou autoimunes (Lozano et al., 2002; Pangault et al., 2002; Brenol et al., 2012).  

A proteína HLA-G também foi identificada em doenças linfoproliferativas, 

em tumores sólidos de diversas naturezas, bem como nas células APC 

infiltradas nos tumores (Gros et  al, 2006; Kleinberg et al., 2006; Menier et al, 

2009). Além disto, a indução in vitro da expressão gênica e protéica de HLA-G 

foi observada em monócitos do sangue periférico e linhagens de células 
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tumorais, estimulados por IFNβ, IFNγ e IL-10 (Yang Y et al., 1996; Moreau et 

al.,1999; Lefebvre et al., 2001). 

A atividade imunomoduladora de HLA-G pode dar-se de duas formas– 

através da ligação direta a receptores específicos ou pela indução da 

expressão destes em células do sistema imune, a saber: células NK, células 

dendríticas (DC), monócitos, macrófagos, linfócitos TCD8, TCD4 e linfócitos B.  

Os receptores com afinidade pela proteína HLA-G são: 

LILRB1(ILT2/CD85j)1, expresso por todos os monócitos, macrófagos, DC, 

linfócitos B e algumas linhagens de linfócitos T e células NK; LILRB2 

(ILT4/CD85d), expresso somente por monócitos, macrófagos e DC; 

KIR2DL4(CD158d), estritamente expresso por  células NK (Carosella et al., 

2008).  

O receptor KIR2DL4 (killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4) 

possui características estruturais comuns tanto a receptores inibitórios, como a 

ativadores. KIR2DL4 possui a terminação ITIM2 no citoplasma, característica 

de receptor inibitório e, ao mesmo tempo, apresenta um aminoácido carregado 

positivamente, na região transmembrana, típico de receptores KIR ativadores 

(Rajagopalan e Long, 2005). Segundo verificaram Rajagopalan e 

colaboradores (2001), KIR2DL4 é um receptor ativador, com a propriedade 

                                                        

1  
LILRB, do inglês Leucocyte Immunoglobulin-Like Receptor-B, receptor da superfamília das 

imunoglobulinas, previamente denominado ILT- Immunoglobulin Like Transcript ou CD85, cluster of 
differentiation 85. 
2
 ITIM, do inglês immunoreceptor tyrosine-based inhibition motifs, são resíduos de tirosina que 

exercem inibição, presentes nas terminações de receptores de células imunes. Receptores com 
cauda citoplasmática longa carregam uma ou duas terminações. Receptores com cauda 
citoplasmática curta têm um resíduo de lisina na porção transmembrana, o qual é requerido para 
parear com a proteína adaptadora DAP12 citoplasmática, que possui terminação ativadora ITAM 
(immunoreceptor tyrosine-based activation motif). 
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única de induzir a produção de IFN-γ, mas não a citotoxicidade em células NK 

em repouso. 

Com relação aos receptores LILRB, a ligação a HLA-G depende da 

estrutura da isoforma protéica em questão, sendo a presença da β2-

microglobulina essencial para a ligação de HLA-G ao receptor LILRB1, mas 

não essencial para a ligação a LILRB2 (Carosella et al., 2008). Segundo a 

estrutura cristalográfica da proteína HLA-G, o possível sítio de ligação a 

LILRB1 e LILRB2 fica no domínio α3, que é estruturalmente diferente do α3 das 

moléculas clássicas de MHC classe I (Clements et al., 2005). Mais ainda, 

dímeros de HLA-G têm mostrado afinidade de ligação cerca de cem vezes 

maior pelos receptores LILR do que os monômeros (Shiroishi et al., 2006). 

Peculiarmente, HLA-G possui dois resíduos de cisteína, na posição 42 do 

domínio α1 e na posição 147 do domínio α2, o que permite a dimerização pela 

formação de ponte dissulfito (Boyson et al., 2002).  

Além dos receptores mencionados, ficou demonstrado que o co-receptor 

CD8 é capaz de ligar-se à forma solúvel de HLA-G (sHLA-G), levando células T 

e NK à apoptose através da ativação da via Fas/FasL3  (Contini et al. 2003). A 

ligação de HLA-G solúvel ao receptor CD160 nas células endoteliais também 

mostrou induzir essas células à apoptose por mecanismos ainda não 

elucidados (Fons et al., 2006). 

                                                        

3 
A via Fas/FasL trata-se da via apoptótica induzida pela ligação entre as proteínas Fas e FasL. Fas 

(CD95) é uma proteína de membrana pertencente à família das proteínas receptoras TNF/NGF 
(tumor necrosis factor/nerve growth fator). A proteína ligante a Fas (FasL) pertence à superfamília 
TNF. 
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Em células do sistema imune, a ligação do HLA-G aos receptores 

inibitórios induz a apoptose de células T CD8+ ativadas (Kapasi et al., 2000), 

modula a atividade de células NK (Rajagopalan e Long, 1999) e de células 

dendríticas (DC) (Liang et al., 2008). Em casos de transplantes de órgão ou 

tecidos, a interação HLA-G-receptor imune bloqueia a alo-citotoxicidade de 

linfócitos T, induz a expansão de populações de células T reguladoras 

(CD4+CD25+FoxP3+) e de células T CD4 e CD8 supressoras (CD3+Foxp3-)  

(Naji et al., 2007; Selmani et al., 2008). A ligação do HLA-G ao receptor LILRB2 

(ILT4) também evita a expressão de moléculas co-estimulatórias e inibe a 

maturação de DC (Ristich et al., 2007).  

Há tempos se sabe que células APC, quando expressam muito HLA-G, 

são fracas estimuladoras e induzem células T CD4 supressoras e/ou anérgicas 

(LeMaoult et al., 2004).  Células T supressoras (CD4+ ou CD8+) que 

expressavam HLA-G foram identificadas no sangue periférico e em tecidos 

inflamados (Feger et al., 2007). Além disto, células T CD4+ foram induzidas à 

diferenciação em células T reguladoras adaptativas tipo-1 (Treg-1, 

CD25+Foxp3+) por meio do contato com um subtipo específico de células 

dendríticas identificadas no sangue periférico, as chamadas DC-10, altamente 

produtoras de IL-10 e expressoras de HLA-G e receptores LILRB (ILT) (Gregori 

et al., 2009). Mais ainda, demonstrou-se que a IL-10 produzida pelas DC-10 

induzia a expressão de HLA-G nas células TCD4+, e que a diferenciação em 

Treg-1 se devia à interação entre os dois tipos celulares via HLA-G/ILT4 

(Gregori et al., 2011). A indução da expressão de HLA-G em células do sistema 

imune, seja por tumores, enxertos ou agentes patogênicos, está associada, 

portanto, à anergia ou imunossupressão. 
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Avaliações do sangue periférico de pacientes acometidos por doenças 

neoplásicas têm mostrado que o soro destes doentes possui uma 

concentração de HLA-G solúvel (sHLA-G) superior à encontrada em indivíduos 

saudáveis (Gros et  al, 2006; Sebti et al., 2007; Schütt et al., 2010). Em 

pesquisa envolvendo pacientes com neuroblastoma observou-se, ainda, que as 

células preponderantemente secretoras de sHLA-G não foram as células 

tumorais, mas sim os monócitos periféricos ativados por citocinas derivadas do 

tumor. Além disto, sHLA-G do soro destes doentes foi capaz de inibir, in vitro, a 

citotoxicidade de linfócitos T citotóxicos (CTL) e de células NK contra linhagens 

de neuroblastoma (Morandi et al., 2007). 

 Estudos têm mostrado que a expressão de HLA-G é induzida também 

na membrana de células tumorais de diferentes naturezas. Como exemplos, a 

expressão anormal de HLA-G1 foi verificada em células de carcinoma 

pulmonar (Urosevic et al., 2001), câncer de mama (Lefebvre et al., 2002) e em 

adenocarcinoma endometrial (Barrier et al., 2006a).  

Outros estudos demonstraram ser possível a clivagem de HLA-G1 por 

MMPs e sua liberação na forma solúvel (Zidi et al., 2006) ou a secreção direta 

da isoforma solúvel HLA-G5, identificada no plasma de pacientes com 

desordens linfoproliferativas (Sebti et al., 2007), câncer de pulmão (Schütt et 

al., 2010) e em efusões extraídas de carcinoma de ovário, onde dímeros de 

HLA-G5 foram observados (Zilberman et al., 2012).  

Fatores ambientais comumente encontrados na placenta e em certos 

tumores são cruciais para indução, aumento ou manutenção da expressão de 

HLA-G verificada em alguns tipos celulares. Dentre os fatores já identificados 

estão as citocinas IL-10 (Moreau et al., 1999), IFN-β (Lefebvre et al., 2001), 
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IFN-γ (Yang Y et al., 1996), IL-10  associada a IL-2, IFN- γ e GM-CSF (Sebti et 

al., 2003), LIF4 (Bamberger et al., 2000), os hormônios glicocorticóides 

(dexametasona, hidrocortisona) (Moreau et al., 2001) e progesterona (Yie et al, 

2006). Além destes, a proteína galectina-15 (Tirado-González et al., 2013) e os 

fatores presentes sob condições de estresse, como hipóxia e a proteína Hsp 

(Ibrahim et al., 2000; Mouillot et al., 2006) também foram capazes de induzir a 

expressão de HLA-G. Estes fatores regulatórios exercem controle sob a 

quantidade do transcrito gênico e/ou da proteína HLA-G e alguns deles levam 

também à diminuição da expressão das moléculas HLA Ia– especificamente IL-

10 (Moreau et al., 1999) e glicocorticóides (Moreau et al., 2001). 

 

1.3.4 HLA-G na endometriose 

 

 Analogamente aos estudos em câncer, evidências recentes dão indícios 

de que o antígeno HLA-G possa estar envolvido na redução da atividade de 

células imunes na EDT. Especificamente, as células NK de mulheres com EDT 

expressam mais receptores KIR inibitórios do que KIR ativadores (Wu MY et 

al., 2000; Yang JH et al., 2004; Kitawaki et al., 2007). Além disto, observou-se 

que a frequência da combinação genotípica KIRs inibitórios/HLA-classe I 

                                                        

4 
LIF, Fator Inibidor de Leucemia, do inglês Leukemia Inhibitory Factor; trata-se de citocina expressa 

nos citotrofoblastos, principalmente durante o período denominado “janela de implantação”, e 
contribui para a implantação do embrião.    
 
5 

Galectina-1, proteína altamente conservada evolutivamente, com afinidade de ligação a resíduos 
glicanos em  β-galactosídeos de membrana, envolvida na modulação das interações célula-célula e 
célula–matriz extracelular. Considerada um fator de imunossupressão, uma vez que exerce ação  
autócrina negativa na proliferação de linfócitos T. 
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estava significativamente aumentada nas pacientes com EDT comparada à de 

mulheres sem a doença (Kitawaki et al., 2007). 

Particularmente em relação à citotoxicidade de células NK, estudos in 

vitro demonstram que o nível de citólise diminui de acordo com o aumento da 

proporção de HLA-G1 expresso na superfície das células alvo (Rouas-Freiss et 

al, 2007; Chen BG et al. 2013). Paralelamente, observou-se que nos casos de 

mulheres com abortos espontâneos de repetição, a funcionalidade das células 

NK se mostrava excessivamente elevada (Somigliana et al., 1999, Aldrich et 

al., 2001), enquanto que na EDT estava  reduzida (Oosterlynck et al., 1992), 

semelhantemente ao que ocorre nos casos de tumores (Vitale et al., 2014). No 

tocante às mulheres com abortos de repetição, existem indícios de que o 

polimorfismo de inserção de 14 bp na região 3’UTR do gene HLA-G poderia 

estar associado à menor expressão da proteína HLA-G nos citotrofoblastos 

(Shankarkumar et al., 2011) e, consequentemente, à maior atividade das 

células NK uterinas. Em contrapartida, a menor atividade de células NK na EDT 

poderia estar associada a uma maior expressão da proteína HLA-G nas células 

endometriais ectópicas. 

A produção de citocinas de perfil Th2, passíveis de modulação por HLA-

G, também foi investigada em EDT. Linfócitos expressores de IL-10 e IL-4 

ocorreram em maior percentagem no sangue periférico de mulheres com 

endometriose (Antsiferova et al., 2005). O FP de mulheres com EDT, por sua 

vez, apresentou maior concentração das citocinas IFN, IL-10 e IL-4 do que o 

FP de mulheres sem a doença (Podgaec et al., 2007). Mais ainda, observou-se 

maior concentração de IL-12 no FP em EDT severa (Fairbanks et al., 2009), o 

que estimularia a produção de  IL-4, 5, 10, e 13.  
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Recentemente, Kawashima et al. (2009) observaram que a proteína 

HLA-G estava expressa em quantidades semelhantes no endométrio tópico de 

mulheres com e sem EDT, mas somente durante a fase menstrual, estando 

ausente sob condições não inflamatórias (fases secretora ou proliferativa). 

Além disto, identificaram a presença do receptor específico para HLA-G, 

KIR2DL4, em células NK do FP em mulheres com e sem EDT. Tais evidências 

levaram os pesquisadores a sugerir que células epiteliais carregando o 

antígeno HLA-G adentrem à cavidade peritoneal durante a menstruação 

retrógrada, permitindo que o antígeno reaja localmente com o receptor 

KIR2DL4 na superfície das células NK (Kawashima et al., 2009). 

Outros achados relevantes em EDT referem-se à identificação de HLA-G 

no epitélio glandular de lesões endometrióticas no peritôneo (Barrier et al., 

2006b). A proteína HLA-G foi também identificada em adenomiose, tanto no 

epitélio glandular como no estroma, em células endométriais tópicas e 

ectópicas (Wang  et al., 2008).  

A proteína HLA-G solúvel, por sua vez, foi investigada ora no FP, ora no 

soro de mulheres com EDT. Eidukaite e Tamousiunas (2008) avaliaram o FP 

de 58 mulheres com queixas de dores abdominais, subdivididas em grupos 

com EDT inicial (17, estádio I ou II), EDT avançada (14, estádio III ou IV) e sem 

EDT (27), mas não encontraram diferença entre os grupos. A avaliação no 

soro, por sua vez, realizada por Mach et al. (2010), comparou os níveis de 

HLA-G solúvel em 123 mulheres doentes subdivididas em 3 grupos– com 

endometrioma (30), com EDT profunda (28) e com cancer ovariano (65). Como 

resultados, observaram maiores concentrações de HLA-G no soro do grupo 

com EDT profunda comparado ao grupo com endometrioma, mas não quando 
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comparado ao grupo com câncer ovariano. Além disto, compararam as 

concentrações séricas de HLA-G subdividindo as mulheres em fase 

proliferativa e secretora do ciclo menstrual e observaram maior concentração 

na fase secretora apenas no grupo com EDT profunda.  

Mais indícios da possível interferência de HLA-G na EDT vêm do 

aumento da expressão de FasL, tanto no endométrio tópico como no ectópico 

das doentes (Harada et al., 2004). Como mencionado, HLA-G via ligação a 

CD8 induz a via Fas/FasL. A proteína FasL expressa nas células ectópicas,  

poderia ser convertida à forma ativa solúvel por ação de  MMPs e ligar-se ao 

receptor apoptótico Fas em linfócitos T que circulam  próximos ao implante, 

induzindo-os à apoptose (Harada et al., 2007). Cabe salientar que a expressão 

de FasL foi induzida em células estromais endometrióticas por IL-8 (Selam et 

al., 2002) e CCL2 (Selam et al., 2006), sabidamente aumentadas no soro e 

fluido peritoneal de mulheres com EDT (Osuga et al., 2011). 

Portanto, em EDT, os fenótipos das células endometriais e dos 

diferentes tipos celulares presentes no microambiente da lesão parecem induzir 

uma resposta imune anormal, no que se refere ao reconhecimento antigênico, 

nível de ativação e citotoxicidade que, em última instância, favoreceriam a 

sobrevivência do implante endometriótico.  

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    JUSTIFICATIVA  
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Uma vez que a patogênese da endometriose ainda não está 

totalmente elucidada e que mecanismos imunossupressores parecem 

contribuir para o desenvolvimento da doença, a pesquisa da proteína 

imunomoduladora HLA-G se mostra relevante na endometriose. 

Assim, considerando que em mulheres com endometriose, alterações 

endócrino-imunes e diferenças genéticas ou ambientalmente adquiridas 

predisporiam as células endometriais à sobrevivência fora do útero, a 

pesquisa simultânea da expressão de HLA-G no microambiente da doença, 

no sangue periférico e no endométrio, em comparação a mulheres livres de 

doenças inflamatórias, poderia auxiliar a elucidar a etiopatogenia da 

endometriose. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    HIPÓTESE 
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Considerando-se o microambiente inflamatório da endometriose, onde 

determinados fatores seriam capazes de induzir a expressão de HLA-G e de 

seus receptores, a hipótese do estudo é a de que as células endometriais 

ectópicas expressariam níveis de HLA-G superiores aos eventualmente 

encontrados no endométrio tópico de mulheres saudáveis e induziriam a 

supressão da resposta imune, a partir do aumento da expressão de HLA-G 

de membrana e/ou da secreção de HLA-G na forma solúvel.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    OBJETIVOS 
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4.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral da pesquisa foi verificar o possível envolvimento da 

proteína HLA-G na fisiopatologia da endometriose. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar a concentração local e sistêmica de HLA-G solúvel em mulheres com 

e sem endometriose, de acordo com as fases do ciclo menstrual, localização e 

estádio da doença. 

 

2. Avaliar a expressão gênica e protéica de HLA-G entre os endométrios de 

mulheres com e sem endometriose, bem como a expressão protéica nas 

lesões de endometriose profunda, considerando os estádios da doença. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    MÉTODOS 
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5.1 CASUÍSTICA 

 

Trata-se de um estudo transversal, caso-controle, com a seguinte 

casuística:  

a) Grupo Endometriose (EDT), composto por mulheres diagnosticadas com 

endometriose (EDT), confirmada por cirurgia laparoscópica.  

b) Grupo Controle (CTRL), composto por mulheres sem EDT submetidas à 

laqueadura tubária laparoscópica, ocasião em que foi possível verificar-se a 

real ausência da doença.  

Tratando-se da pesquisa do antígeno HLA-G solúvel, o número 

amostral (n) foi inicialmente definido em 112 pacientes, em ambos os grupos 

(EDT e CTRL). A definição do n para a variável contínua, “concentração de 

HLA-G solúvel (U/ml)”, foi baseada numa diferença entre caso e controle de 

pelo menos o dobro do valor na concentração sérica (Cao et al., 2011, 

Provatopoulou et al., 2012). Com base na literatura, o valor esperado de 

HLA-G solúvel no soro em pessoas sadias é de 10,1U/ml, com variabilidade 

aproximada de 30,0 U/ml (DP=30,0 U/ml), segundo Jeong et al, 2014. 

Admitindo um poder de 80% e confiança de 95%, a amostra necessária 

seria de 112 mulheres em cada grupo (EDT e CTRL). Entretanto, uma vez 

atingido o número amostral de 132 no grupo EDT, mas de apenas 70 no 

grupo CTRL, novo cálculo amostral foi realizado, baseando-se nas médias 

das concentações de HLA-G no soro de ambos os grupos. Foram obtidas as 

seguintes médias ± desvios padrões: controles (8,60±8,43) e casos com 

endometriose (16,78±23,66); notou-se que as variâncias foram diferentes 
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entre casos e controles, analisadas pelo teste de Levene (p<0,05), ou seja, 

as amostras são heterocedásticas entre si. Para o cálculo do tamanho 

amostral considerou-se, portanto, a diferença entre as duas médias (8,18) e 

a variância estimada entre as duas amostras (337,45) para um risco α ≤ 5% 

para cometer erro tipo I e risco β ≤ 20% para cometer erro tipo II. Estimando-

se um poder amostral de 80%, o número necessário para o estudo seria de 

168 mulheres. Devido à diferença entre as variâncias observadas, a 

distribuição das 168 mulheres se daria de forma heterogênea entre os 

grupos caso e controle. Tal distribuição se dá pela razão dos coeficientes de 

variação (CV) entre as duas amostras, que ficariam assim distribuídas: 

amostra de casos no grupo EDT (CV=141%) seria de 114 mulheres; amostra 

no grupo CTRL (CV=96%) seria de 54 mulheres. Sendo assim, os números 

amostrais alcançados em ambos os grupos superaram o n exigido no 

recálculo amostral e, portanto, foram considerados satisfatórios. 

No caso das avaliações da expressão gênica e proteica de HLA-G 

nos tecidos, o n definido foi de 18 pacientes em cada grupo. O cálculo foi 

baseado em dados da literatura, segundo a estimativa de um nível de 

significância () de 0,05 e um poder do teste de 90%, considerando-se

encontrar uma diferença (ε) entre caso e controle de 0,50, com variação () 

de 0,50, baseado em Jung et al., 2009 e Kawashima et al.,  2009.  

Os cálculos de tamanho amostral foram realizados através do 

programa estatístico R (R Development Core Team, 2009). 
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5.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

5.2.1 Pacientes: natureza dos grupos amostrais e critérios de inclusão  

 

As pacientes incluídas no estudo pertenciam ao Hospital de Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP e 

concederam prévia autorização, através da assinatura dos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Anexos I.a e I.b), para a cessão 

de informações clínicas, bem como para a coleta dos materiais biológicos 

descritos no item a seguir. O estudo contou com a aprovação da Comissão 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP 

(Anexo II), que foi devidamente registrada na Comissão de Pós-Graduação 

da Instituição. 

Os critérios para a inclusão das mulheres, tanto no grupo EDT, como 

no CTRL foram: idade reprodutiva; ciclos menorréicos; abstinência de 

medicamentos hormonais por no mínimo três meses anteriores à data

da cirurgia; comprovação da presença ou ausência da doença por 

observação cirúrgica laparoscópica. O critério para a não inclusão ou 

exclusão de mulheres em ambos os grupos foi a presença de evidências 

clínicas e laboratoriais (quando necessário) de outras doenças inflamatórias, 

tumores ou doenças autoimunes.  

Para efeito de confirmação das condições clínicas estabelecidas para 

a inclusão/exclusão de pacientes, os laudos dos exames 
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anatomopatológicos das mulheres de ambos os grupos amostrais foram 

avaliados e excluídas aquelas que apresentaram doenças não 

diagnosticadas previamente à data da cirurgia. Sempre que possível, 

biópsias de endométrio coletadas durante as cirurgias tiveram a datação 

determinada por análise anatomopatológica, com o objetivo de determinar a 

fase do ciclo menstrual em que se encontrava a paciente à data da cirurgia. 

 

5.2.2 Dados clínicos: Fontes 

 

As informações referentes aos tipos de endometriose e estádio da 

doença foram obtidadas a partir dos registros nos relatórios cirúrgicos, feitos 

em formulário específico (Anexo IV) e baseado no critério de classificação 

da American Society for Reproductive Medicine (ASRM) (1996) (Anexo V). 

Já a fase do ciclo menstrual, sempre que possível, foi considerada aquela 

datada por médico patologista, a partir da avaliação de biósia do endométrio, 

e constante no laudo anatomopatológico. Nos casos em que a datação não 

foi realizada, foi considerada a data da última menstrução, informada pela 

paciente e registrada no relatório cirúrgico, para definição da fase do ciclo 

menstrual da paciente na data da realização da coleta das amostras. 

 

5.2.3 Amostras: natureza, coleta e preservação  

 

As amostras foram prospectivamente coletas ou selecionadas a partir 

do “Banco de Tecidos e Fluidos Corporais de Pacientes com Endometriose”, 
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projeto previamente desenvolvido pelo Departamento de Obstetrícia e 

Ginecologia com o intuito de atender aos projetos de pesquisa que 

obedecessem aos mesmos critérios de inclusão/exclusão do presente 

estudo. O protocolo de pesquisa do referido projeto, inclusive o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, foi aprovado na CAPPesq/ HCFMUSP, 

sob o nº0505/07 (Anexo III) e serviu de fonte de amostras de tecidos e 

fluidos corporais para os projetos de pesquisa incluídos no protocolo de 

pesquisa CAPPesq nº 0386/11, dentre os quais se inclui o presente projeto 

objeto de mestrado, conforme atestado pelo Anexo II.  

Amostras de sange periférico e fluido peritoneal foram coletadas para 

a pesquisa da proteína HLA-G solúvel. Cerca de 5 ml  de sangue periférico 

foram coletados em tubos contendo gel separador, preferencialmente antes 

da indução anestésica. Após a coagulação do sangue, as amostras foram 

centrifugadas a 2500 rpm, por 10 minutos, para obtenção dos soros que 

seriam utilizados para a pesquisa. Os soros foram preservados a -80 ºC até 

o momento de uso. As amostras de fluido peritoneal, por sua vez, foram 

coletadas no início da cirurgia laparoscópica, logo após as punções com os 

trocateres, através de aspiração em seringa estéril. As amostras foram 

processadas em centrífuga (1800 rpm por 10 minutos), para separação da 

fração celular, e a fração sobrenadante de interesse foi armazenada em 

tubos de congelamento estéreis,  em freezer a - 80ºC, até seu uso. 

As amostras utilizadas na avaliação da expressão gênica e expressão 

protéica de HLA-G correspondem a biópsias (1 a 3 cm2) do tecido 

endometrial de ambos os grupos de mulheres e de tecidos excisados 
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contendo as lesões de endometriose, no caso do grupo doente. As coletas 

dos endométrios se deram através de cânula de aspiração de Pipelle, no 

início das cirurgias; as amostras das lesões de endometriose constituíram-se 

de produtos da ressecção de lesões de endometriose intestinal 

(retossigmóide) e lesões retrocervicais.  

As amostras de tecido endometrial coletadas foram, em parte, 

transferidas imediatamente para criotubos e congeladas em nitrogênio 

líquido até serem transferidas para freezer -80 ºC, onde permaneceram 

armazenadas até o momento da sua utilização para determinação da 

expressão gênica. Outra parte dos tecidos de endométrio, bem como os 

tecidos contendo as lesões de endometriose (retossigmóide ou retrocervical) 

destinaram-se à análise anatomopatológica regular, seguida da fixação com 

formalina e inclusão em parafina. Por ocasião dos ensaios para avaliação da 

proteína tecidual, os blocos de parafina selecionados foram submetidos à 

microtomia e lâminas de cortes histológicos foram confeccionadas. Os 

blocos de tecidos selecionados foram de duas naturezas– blocos contendo 

fragmentos de endométrio, nos casos dos grupos CTRL e EDT e blocos 

contendo fragmentos de endometriose retossigmóide ou retrocervical (grupo 

EDT).  

 

5.2.4 Desenho do estudo 

 

O estuto contempla três ramos de pesquisa, utilizando técnicas 

laboratorias diferentes, a saber: Imunoensaio enzimático (ELISA), para a 
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pesquisa da proteína HLA-G solúvel; reação em cadeia com polimerase 

(PCR), quantitativa e em tempo real (qRT-PCR), para avaliação da 

expressão gênica de mRNA e imunohistoquímica, para detecção da proteína 

tecidual, segundo o desenho do estudo ilustrado na figura 3.  

Cabe salientar que os números amostrais apresentados no desenho 

experimental para os ensaios de imunohistoquímica e qRT-PCR superam o 

n mínimo, descrito no item 5.1, uma vez que foi possível, ao longo do 

desenvolvimento do trabalho, prospectar e incluir, em ambos os grupos, um 

número maior de pacientes do que o definido.  

 

 

 
Figura 3. Desenho do estudo.  Descrição dos números amostrais (n), naturezas das 

amostras e metodologias aplicadas para a avaliação da expressão gênica e proteica de 

HLA-G na endometriose. A expressão do RNA mensageiro (mRNA) foi específica para as 

isoformas de membrana do gene HLA-G (mHLA-G). CTRL, controle; EDT, endometriose; 

RS, retossigmóide; RC, retrocervical. 
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5.3 TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 

5.3.1 Detecção da proteína HLA-G solúvel por ELISA 

 

A pesquisa de HLA-G solúvel (sHLA-G) foi realizada pela técnica de 

imunoensaio enzimático (ELISA) indireto, utilizando-se o Kit RD194070100R 

sHLA-G ELISA (Exbio, República Tcheca). O Kit traz todos os reagentes 

necessários, incluindo um tubo com o antígeno humano sHLA-G liofilizado e 

uma microplaca de 96 poços sensibilizada com o anticorpo monoclonal de 

camundongo MEM-G 9 específico para a detecção dos antígenos solúveis 

HLA-G1 clivado (cHLA-G1) e HLA-G5. De acordo com a indicação de 

volume prescrita na bula do produto, o antígeno sHLA-G liofilizado foi 

reconstituído em  água destilada, atingindo a concentração de 625 U/ml. A 

solução foi, em seguida, diluída em série para obtenção das concentrações 

necessárias à construção da curva de calibração, a saber: 125,00; 62,50; 

31,25; 15,63; 7,81; 3,91 (U/ml). O volume de 100 uL de cada produto da 

série de diluições foi dispensado (em duplicata) nos poços da microplaca, 

assim como as amostras de soro e fluido peritoneal correspondentes a cada 

paciente. Como controle negativo (branco) foi usado o tampão de diluição 

(100 uL, em duplicata). A microplaca foi então incubada a 8 ºC durante 16 a 

20 horas, após o quê  os poços foram lavados com solução de PBS por 5 

vezes e a eles adicionados um conjugado composto pelo anticorpo 

monoclonal anti-β2 microglobulina humana marcado com peroxidase de 

rábano silvestre, HRP (do inglês, horseradish peroxidase). A placa foi 
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mantida em incubação a 25ºC por 60 min, sob agitação orbital a 300 rpm, 

período este suficiente para permitir a ligação  do conjugado ao sHLA-G 

amostral capturado na placa. Novas lavagens (com PBS, por 5 vezes) 

seguiram-se ao período de incubação e a solução cromógena 

tetrametilbenzidina associada ao peróxido de hidrogênio, substrato da 

peroxidase, foi adicionada. A placa, protegida da luz, foi incubada sem 

agitação por 25 min a 25 ºC permitindo a reação de ligação da enzima 

peroxidase ao substrato, formando um produto de coloração azul. Em 

seguida, a reação foi paralisada pela adição de solução contendo ácido 

sulfúrico. A adição da solução de parada resultou na mudança de coloração 

para amarelo e a leitura das absorbâncias foi realizada 5 min após a parada 

da reação, no espectrofotômetro KC Jr. (Bio-Tek Instruments, Inc., Vermont, 

EUA) em comprimento de onda de 450 nm e sob as condições previamente 

padronizadas, conforme descrição a seguir. O limite de detecção informado 

na bula foi de 0,6 U/ml.  

As amostras de soro foram utilizadas em sua concentração original 

(sem diluição), conforme indicação da bula. No caso do fluido peritoneal 

procedeu-se à padronização da diluição de uso, uma vez que o fabricante 

não a especificara. Para tanto, quatro amostras de fluido peritoneal foram 

previamente testadas sob as formas integral e diluída 4 vezes (em Tampão 

de Diluição fornecido no Kit, pronto para uso); como resultado verificou-se 

que as amostras integrais apresentaram concentrações dentro dos limites da 

curva de calibração de sHLA-G (proposta pelo fabricante  para a realização 

das leituras de densidade óptica). Desta forma, padronizou-se a utilização 
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do fluido peritoneal em sua forma integral e, eventuais amostras que 

ultrapassassem o limite superior da curva de calibração (125 U/ml), seriam 

reavaliadas efetuando-se as diluições necessárias.  

As amostras (100 ul) foram testadas em duplicata e as densidades 

ópticas medidas no referido espectrofotômetro, com filtragem em 450 nm e 

comprimento de onda de referência de 630 nm. A concentração final das 

amostras foi determinada pela densidade óptica de acordo com a curva 

padrão (intervalo 0 -125 U/ml). As amostras de soro ou fluido peritoneal que 

eventualmente ultrapassaram o limite superior de absorbância foram 

reavaliadas a partir de diluições maiores, em repetição do ensaio. 

 

5.3.2 Detecção do transcrito gênico de HLA-G por qRT-PCR  

 

Visando a realização dos ensaios de qRT-PCR, procedeu-se 

inicialmente à lise dos tecidos congelados (pela técnica automatizada de lise 

a frio), seguida das extrações de RNA total (pela técnica com Trizol®), 

cálculo das concentrações de RNA total (a partir da medida da densidade 

óptica em espectrofotômetro) e às sínteses de DNA complementar (cDNA), 

segundo os protocolos técnicos descritos a seguir. 

 

5.3.2.1 Lise de Tecidos, extração e análise da integridade do RNA total 

 

Amostras de tecido de endométrio pesando cerca de 100 mg, foram 

lisadas com o intuito de formar homogenatos do tecido. Para tanto, utilizou-
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se o equipamento Precellys® (Bertin Technologies, França), que realiza lise 

a frio de amostras distribuídas em tubos contendo esferas metálicas e 

preenchidos com 1 ml de Trizol® (Invitrogen, EUA). O equipamento de lise 

foi mantido resfriado com nitrogênio líquido até cerca de 8ºC e programado 

para 3 ciclos de rotação a 6.800 rpm, por 15 segundos, intercalados por 

pausa de 20 segundos a cada ciclo.  

A extração do RNA se deu pelo método baseado em Chomczynski e 

Sacchi (1987), utilizando-se os homogenatos de tecido em meio à solução 

de Trizol®. O Trizol é uma solução monofásica de fenol e isotiocianato de 

guanidina que rompe a célula mantendo a integridade do RNA. A extração 

do RNA total se deu pela transferência dos homogenatos de tecido em 

Trizol® para tubos de 1,5 ml (RNAase/DNAase free) e adição de 0,2 ml de 

clorofórmio, seguida de agitação vigorosa por aproximadamente 15 

segundos. O material permaneceu em incubação por 3 minutos à 

temperatura ambiente; posteriormente, foi centrifugado a 12.000 g por 15 

minutos a 4ºC, para permitir a separação da solução em três fases (aquosa, 

interface e orgânica). A fase aquosa, que contém o RNA, foi transferida para 

um novo tubo contendo 0,5 ml de álcool isopropílico, com o intuito de 

precipitar do RNA. Cada tubo foi homogeneizado por inversão e, após 

incubação por 10 minutos à temperatura ambiente, centrifugado novamente 

a 12.000 g por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi removido e o 

precipitado de RNA, lavado com 500 ml de etanol 75% e centrifugado a 

7.500 g por 5 minutos a 4ºC. Descartado o sobrenadante de etanol (com 

micropipeta), o tubo com RNA total assim obtido foi deixado secar por 5 
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minutos (para evaporação dos resíduos de etanol) e o RNA, ressuspenso 

em 30 µL de água deionizada (Milli-Q®, Millipore, EUA).  

Em seguida à extração do RNA total, a concentração de RNA dada 

em ng/µL, foi calculada em cada tubo a partir da medida da densidade óptica 

no espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

Além da concentração, a medida espectrofotométrica forneceu a razão entre 

as absorbâncias a 260 e 280 nm (razão 260/280 nm), indicativa do teor de 

contaminação dos ácidos nucleicos por proteínas, tendo sido considerados 

os valores de razão entre 1,8 e 2,0 como aceitáveis, representativos de 

baixa contaminação e de boa qualidade do ácido nucléico.  

A integridade do RNA total foi avaliada utilizando-se o equipamento 

2100 Bioanalyser (Agilent Technologies, EUA), segundo o princípio de 

separação eletroforética em matriz de gel aplicado nos capilares de chip 

contendo uma mistura de fluoróforos e marcadores de peso molecular. A 

ligação dos fluoróforos aos marcadores e ao RNA resulta em fluorescência 

que é quantificada, permitindo a separação dos RNA ribossômicos 18S e 

28S e a atribuição de um número de integridade (RIN, do inglês, RNA 

integrity number), que varia de 1 a 10, gerado pelo software do equipamento 

juntamente com uma imagem representativa das bandas 28S e 18S no gel. 

Segundo Fleige e Pfaffl, 2006, foram consideradas satisfatórias as amostras 

que apresentaram valores de RIN superiores a 5 para aplicação em técnica 

de PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR). Os valores individuais do 

RIN de cada amostra, bem como um exemplo do resultado gerado pelo 

software, estão demonstrados no Anexo IX. Após as avaliações de 
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qualidade, os tubos contendo as amostras de RNA total foram mantidos a -

80ºC até o momento da utilização para a síntese de cDNA. 

 

5.3.2.2 Síntese de cDNA 

 

A síntese das moléculas de DNA complementar (cDNA) se deu a 

partir de  alíquotas equivalentes a 1 µg de RNA amostral e o volume 

completado para 5,5 µl com água deionizada. Seguiu-se com o tratamento 

para eliminação de resíduos de DNA nas amostras, pela adição de 2,0 µl da 

enzima DNase-I (1U/µl) (RNAse free, Fermentas, Thermo Fisher Scientific, 

EUA), 0,5 µl (20U) da enzima  RNaseOUTTM (40U/µl) (Invitrogen) e 2,0 µl 

solução tampão 5X Buffer 1st Strand (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, 

EUA), obtendo-se um volume total de 10 µl de solução. As amostras foram 

então incubadas a 37ºC por 10 min e depois, a 75ºC por 5 min. Seguiu-se 

com a adição dos reagentes para a reação em cadeia da polimerase (PCR), 

a saber: 1,0 µl de desoxinucleotídeos trifosfatados (dNTP) (10 nM) 

(Fermentas, Thermo Fisher Scientific, EUA); 0,5 µl de primer OligodT18 (500 

µg/ml) (Fermentas), para mRNA poli A;  0,5 µl de Random primer (100ng/ul), 

primer para mRNA não-poli A e 1 µl de água deionizada, totalizando 13,0 µl 

de solução por tubo. Cada tubo foi, então, incubado a 65ºC por 10 min e, 

após, colocado imediatamente no gelo por 1 minuto. Em seguida, os demais 

reagentes da PCR foram adicionados: 4 µl do tampão da enzima  

SuperScript® III, (Buffer 5x, Invitrogen); 01 µl de Ditiotreitol 5 mM 

(Invitrogen); 0,5 µl (20U) de RNaseOUTTM (40U/µl) (Invitrogen); 1µl da 



47 

 

 

enzima transcriptase reversa (SuperScript® III, Invitrogen) e 0,5 µl água 

deionizada, totalizando 20 µl de solução por tubo. A reação de síntese de 

cDNA ocorreu em três ciclos de incubação: a 25ºC por 10 min, seguida de 

incubação a 55ºC por 2 horas e a 75 ºC por 15 min. As amostras de cDNA 

assim sintetizadas foram diluídas a 1:3, adicionando-se 40ul de água DEPC 

(Dietilpirocarbonato), (Sigma-Aldrich, Alemanha) e estocadas em freezer a   

-20ºC até o momento do uso nas reações de qRT-PCR. 

 

5.3.2.3 PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR)  

 

Desenho, padronização e eficiência dos primers 

A partir das amostras de cDNA sintetizadas, procedeu-se às reações 

de PCR quantitativas em tempo real (qRT-PCR). Entretanto, esta etapa foi 

precedida da elaboração das moléculas iniciadoras da reação (par de 

primers foward e reverse), as quais foram específicas para as isoformas de 

membrana do gene alvo (mHLA-G contido no cDNA).  

O desenho dos pares de primers foi realizando utilizando-se o 

programa computacional Primer Blast, disponível no sítio eletrônico do 

NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast. Os pares de primers foram 

desenhados respeitando as especificações requeridas, a saber: tamanho do 

fragmento (entre 50-150bp), percentual de pares de bases CG (entre 30-

60%), baixa capacidade de homo- ou heterodimerização, temperatura de 

anelamento (entre 58-60°C). Além disso, os desenhos dos primers se 

fizeram estendendo-se entre dois exons diferentes do gene, a fim de evitar 



48 

 

 

coamplificação de eventual DNA genômico contaminante. No caso do gene 

HLA-G, os exons 6 e 7 constituíram a região utilizada para o desenho dos 

primers, uma vez que transcrevem a região transmembrana e 

citoplasmática, respecticvamente. Os mesmos parâmetros foram aplicados 

para desenhar pares de primers do gene β-actina, de expressão endógena 

regular e que serviu de normalizador da expressão relativa do gene HLA-G, 

alvo do estudo.  

As sequências gênicas de referência, que serviram de base para 

desenhar os pares de primers, foram extraídas do banco de dados 

genômicos NCBI Reference Sequence, no sítio eletrônico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore e estão catalogadas sob as seguintes 

denominações de acesso: NG_029039.1, sequência referência do gene 

HLA-G, no cromossomo 6 humano; NG_007992.1, sequência referência do 

gene β-actina, no cromossomo 7 humano (Figura 4). 

Reações qRT-PCR foram previamente realizadas para testar os 

diferentes pares de primers, tanto do gene mHLA-G como do normalizador 

β-actina (explicado mais adiante), a fim de eleger o par de primers com 

melhor eficiência de amplificação e padronizar a sua concentração de uso, 

bem como a concentração amostral de cDNA a ser utilizada.  

A análise da eficiência de amplificação se fez necessária uma vez que 

o ganho de amplificação dificilmente chega a dobrar a quantidade do 

produto a cada ciclo de reação, dado que a eficiência de amplificação dos 

primers raramente atinge os 100%. Para tanto, foi preparada uma mistura 

(pool) de diferentes amostras de endométrios e lesões de endometriose, a 
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partir das amostras de cDNA 1:3 estocadas, sendo a mistura diluída em 

série nas concentrações 1:10, 1:30, 1:60, 120 e 1:240. A série de diluições 

do pool de cDNA amostral foi testada frente a diferentes concentrações dos 

primers (alvo e endógeno), a saber: 50, 100, 200, 400 e 600 nM. Estes 

ensaios permitiram determinar a concentração ótima de cada par de primers, 

caracterizada pela menor concentração onde o Ct, ciclo de início da 

amplificação exponencial (do inglês, threshold cicle, explicado mais adiante) 

e o perfil da curva de amplificação não apresentem grandes variações em 

relação às maiores concentrações, observando-se a menor formação de 

dímeros de primers (quando presentes).  

Os desenhos dos pares de primers (HLA-G e β-actina) que monstram 

melhores perfis da curva de amplificação e, portanto, foram padronizados 

para uso, estão mostrados na figura 4. 

Uma vez identificada a melhor concentração de uso para cada par de 

primer (HLA-G, 100 nM e β-actina, 200nM), os mesmos foram testados nas 

respectivas concentrações com o intuito de verificar as suas eficiências de 

amplificação frente às diferentes concentrações do pool de cDNA, bem 

como padronizar a concentração amostral de uso. Tais ensaios permitiram a 

construção das curvas que representam a real taxa de amplificação, que 

nem sempre resulta em 100%. A regressão linear dos valores de Cts em 

função do logaritmo da respectiva diluição forneceu o coeficiente angular da 

reta (a, em y=ax+b) que foi utilizado para o cálculo da eficiência de 

amplificação (Ef) do produto, segundo fórmula Ef = 10-1/a ou Ef (%) = (Ef -1) 

x 100.  
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Adaptada do site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/. 

Figura 4. Região gênica de amplificação do HLA-G, desenhos e características 

físico-químicas dos pares de primers mHLA-G e β-actina. A: Framento gênico 

HLA-G amplificado compreende as regiões transmenbrana e citoplasmática da proteína 

HLA-G, localizadas entre os exons 6 e 7. B: Representação e características dos pares de 

primer mHLA-G e par β-actina que apresentaram melhor perfil da curva de dissociação na 

reação de amplificação. mHLAG, HLA-G de membrana; bp, pares de bases; NG, Nº do 

Gene na base de dados NCBI; 5'→3', sentido de elongaçao do ácido nucleico- da 

extremidade fosfatada 5' para a extremidade 3' hidroxilada; foward, primer iniciador da fita 

anti-senso (3'→5') do ácido nucléico; reverse, primer iniciador da fita senso (5'→3') do ácido 

nucleico; Tm, Temperatura de dissociação do primer, do inglês Melting; CG, percentual de 

ocorrêcia das bases Citosina e Guanina na molécula do primer. 

 

No presente caso o coeficiente angular obtido para o primer β-actina 

foi de aproximadamente -3,6 e para o primer HLA-G, -3,3, resultando nas 

eficiências de amplificação próximas a 89% e 97%, respectivamente (β-

actina, Ef=1,89; HLA-G, Ef=1,97), conforme os cálculos demonstrados na 

Figura 5.  

Segundo Pfaffl (2001), valores de eficiência entre 1,8 e 2,2 significam 

reprodutibilidade e exatidão na cinética de amplificação, portanto os valores 

de eficiência obtidos para os primers HLA-G e β-actina foram considerados 

satisfatórios. 

Gene 
Sequência Referência

(NG)

Sequência do primer

(5'→3')
Tamanho 

(bp)

Tm

(ºC)

CG 

(%)

foward                  ATCGTTGCTGGCCTGGTT 18 59,56 55,56

reverse  GTAGCTCCCTCCTTTTCAATCTG 23 58,80 47,83

foward            GGCACCCAGCACAATGAAG 19 59.41 57.89

reverse     CCGATCCACACGGAGTACTTG 21 60.47 57.14

A. Produto de amplificação do gene HLA-G, contendo 102 bp, compreendido entre os exons 6 e 7.

ATCGTTGCTGGCCTGGTTGTCCTTGCAGCTGTAGTCACTGGAGCTGCGGTCGCTGCTGTGCTGTGGAGA

AAGAAGAGCTCAGATTGAAAAGGAGGGAGCTAC

B. Desenhos e características físico-químicas dos primers  mHLA-G e β-actina.

NG_007992.1

NG_029039.1HLA-G

β-actina
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Quanto à concentração do cDNA usada para amplificar todas as 

amostras, a diluição 1:30 se mostrou suficiente, segundo indicam ambas as 

curvas de eficiência (Figura 5),  portanto, foi a escolhida. 

 

 

 

Figura 5. Cálculo da Eficiência dos primers HLA-G e β-actina. Regressão linear e 

cálculo das eficiências (Ef) dos primers mHLA-G (A) e β-actina (B), a partir dos coeficientes 

angulares das respectivas retas. 

 

Características dos ensaios de qRT-PCR 

As reações qRT-PCR foram realizadas em triplicata, em placas de 96 

poços no equipamento Perkin-Elmer ABI Prism 7500 sequence detection 

system (Applied Biosystems, EUA). A detecção do produto da reação de 

amplificação se deu através dos fluoróforos ROXTM e SYBR® Green, 
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contidos no reagente Fast SYBR® Green Master Mix, do mesmo fabricante; 

integram ainda a composição deste reagente, os dNTPs, a enzima DNA 

polimerase (termoestável) e solução tamponante, essenciais à reação de 

amplificação de ácidos nucleicos. As reações se deram em 40 ciclos de 15 

segundos a 94ºC, seguidas de 1minuto a 60ºC, de acordo com o manual de 

instruções do fabricante. A cada poço reacional foram adicionados 6 μl do 

reagente Fast SYBR® Green Master Mix, 3 μl da solução de primers (foward 

e reverse) e 3 μl da solução amostral de cDNA diluída 1:30, totalizando  um 

volume de reação de 12 μl em cada poço da placa. 

 A intensidade de fluorescência na reação foi determinada pelo 

equipamento de amplificação, segundo o cálculo do ΔRn (ΔRn = Rn+ - Rn-), 

onde Rn+ representa a intensidade de emissão do SYBR Green / intensidade 

de emissão do ROX em um dado momento da reação; Rn-, por sua vez, 

representa a intensidade de emissão do SYBR Green / intensidade de 

emissão do ROX antes da amplificação. O fluoróforo ROX é utilizado como 

controle interno passivo, pois emite fluorescência de intensidade constante 

durante toda a reação. Durante os ciclos iniciais da reação não há acúmulo 

de produtos de amplificação, de modo que os valores de ΔRn permanecem 

na linha de base (fluorescência do ROX > SYBR Green). Na fase logarítmica 

da reação ocorre acúmulo dos produtos de amplificação, levando o ΔRn a 

ultrapassar a linha de base. Para a quantificação da expressão de cada 

gene foi estabelecido um valor de ΔRn, correspondente à linha de corte 

(Threshold), ponto da curva onde se inicia a amplificação exponencial 

promovida por cada par de primers. O número do ciclo em que a ΔRn cruza 
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o ponto de corte corresponde ao “ciclo de corte” ou  Threshold Cicle (Ct), 

proporcional à quantidade de mRNA amplificada na amostra. O valor de Ct é 

preditivo da quantidade de mRNA primer-específico presente na amostra e 

quanto menor o seu valor, maior é quantidade de mRNA presente.  

As amostras de endométrios (CTRL e EDT) foram amplificadas em 

triplicatas com o primer do gene HLA-G e com o primer do gene de 

referência β-actina (endógeno). O valor médio de Ct , tanto na amplificação 

do primer HLA-G como do β-actina foi calculado a partir de cada triplicata 

amostral. A diferença dentro de cada amostra entre a média de Ct do gene 

HLA-G e a média de Ct do gene β-actina representa a expressão do gene 

alvo (HLA-G), dada pela equação ΔCt = Ct HLA-G – Ct β-actina. O valor de ΔCt é 

inversamente proporcional à expressão do gene alvo, portanto, quanto 

menor o valor de ΔCt maior será a quantidade de mRNA do gene HLA-G 

presente na amostra. 

 

5.3.3 Detecção da proteína HLA-G por imunohistoquímica 

 

 Vizando a confecção das lâminas para posteriores ensaios 

imunohistoquímicos, os fragmentos de tecidos preservados em blocos de 

parafina foram submetidos à microtomia, gerando secções laminares de 

aproximadamente 3 μm de espessura, com os quais se prepararam as 

lâminas silanizadas com 3-Aminopropil-trietoxi-silano (Sigma-Aldrich, 

Alemanha). As lâminas do grupo CTRL constituíram-se de amostras do 

tecido endometrial. Com relação ao grupo EDT, cada lâmina conteve uma 
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secção de tecido endometrial e uma secção da lesão de endometriose, 

correspondentes à mesma paciente. Do total de 26 pacientes no grupo EDT, 

15 referiram-se a casos de doença no retossigmóide e 11 na região 

retrocervical. 

O anticorpo primário (anti-HLA-G) usado nos ensaios de 

imunohistoquímica foi o anticorpo monoclonal purificado isotipo Mouse IgG1, 

clone 4H84 (Exbio, República Tcheca), com imunogenicidade específica 

para os aminoácidos 61 a 83 da proteína HLA-G humana, comum a todas as 

isoformas (Menier et al., 2003). O anticorpo (Ac) 4H84 liofilizado foi 

ressuspenso em solução tamponada de PBS com 15mM de azida sódica, 

atingindo a concentração de 1mg/ml e pH 7,4, conforme instruções do 

fabricante, e estocado a 8ºC até o momento do uso. Sua concentração de 

uso foi previamente padronizada, testando-se as diluições 1:100, 1:500 e 

1:1.000 com réplicas de algumas lâminas contendo amostras de tecidos de 

endométrio e de lesões de endometriose, tendo sido eleita a concentração 

de uso 1:100 (ou 10μg/ml), segundo avaliação feita por médico patologista.  

Amostra de tecido placentário parafinado foi utilizada para a 

confecção de lâminas que serviram de “controle-positivo” para a reação de 

imunohistoquímica com o Ac anti-HLA-G, tanto durante a padronização do 

título do anticorpo, como nos testes com as lâminas amostrais. As lâminas 

“controle-positivo” foram processadas de maneira semelhante às lâminas de 

amostras em teste. Como lâmina “controle-negativo” da reação, admitiu-se a 

substituição do anticorpo primário por solução tampão fosfato-salina (PBS). 

Como Ac secundário, utilizou-se o Ac biotinilado IgG-mouse do Kit 
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VECTASTAIN, produzido por Vector Laboratories (Burlingame, EUA), diluído 

1:100, conforme instruções do fabricante. 

A técnica de imunohistoquímica foi baseada na detecção de 

cromógeno pelo método da avidina-biotina-peroxidase HPR6.  A técnica foi 

precedida da preparação das lâminas com os cortes histológicos, 

obedecendo aos protocolos de desparafinização, hidratação e recuperação 

antigênica, seguidos dos protocolos de bloqueio da peroxidase endógena e 

incubação com os anticorpos, todos conforme as descrições a seguir. 

As lâminas silanizadas foram desparafinadas em xilol a quente, em 

estufa a 60-65ºC, durante 5 minutos e posteriormente passadas rapidamente 

por 3 banhos de xilol a frio. A hidratação se deu em duas etapas de banho 

em etanol, sendo a primeira em etanol 95% e a segunda em etanol 70%, 

intercaladas por lavagens, em água corrente e em água deionizada e 

finalizada com banho em ácido fórmico puro, por 3 minutos, seguido do 

mesmo padrão de lavagens, após as quais, as lâminas foram colocadas em 

tampão PBS. A recuperação antigênica7 foi obtida por alta temperatura (Shi 

et a.l, 1991), utilizando-se tampão de citrato 10 mM em pH 6 (Shi et a.l, 

                                                        

6
 Método da avidina-biotina-peroxidase: Método imunoenzimático para identificação de antígeno, 

baseado na detecção do conjugado avidina-biotina-peroxidase, complexado a cromógeno, como 
a diaminobenzidina (DAB), associado a peróxido de hidrogênio. Inicialmente, há a formação do 
complexo antígeno-anticorpo primário; depois, um anticorpo secundário marcado com biotina 
reage com esse complexo; por fim, um complexo protéico de avidina e peroxidase de rábano 
silvestre (HRP, do inglês horseradish peroxidase) se liga às biotinas do anticorpo secundário; o 
complexo resultante reage com o peróxido de hidrogênio associado a DAB, emitindo uma 
coloração amarronzada. 
 
7 

Recuperação antigênica consiste no processo de reversão da estrutura tridimensional da 
proteína alterada pela fixação em formalina. A fixação em formalina promove ligações múltiplas 
entre os grupos aminos e a formação de pontes de metileno entre os aminoácidos de peptídeos 
de uma determinada proteína com aminoácidos de proteínas adjacentes. Estas múltiplas 
ligações bloqueiam o acesso de anticorpos aos epitopos alvo, mascarando o antígeno. 
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1993), aquecendo-se as lâminas a 125ºC, por 1 minuto, em panela de 

pressão (S2800-Dako Cytomation, Terapeak Inc, CA). O bloqueio da 

peroxidase endógena8 se fez em banho de água oxigenada 3%, por 5 min, 

repetido por quatro vezes. Na sequência, as lâminas foram lavadas em água 

corrente, água destilada e em PBS/ Tween® (solução detergente 

tamponante). Em seguida, utilizando-se micropipeta, foi adicionado, sobre 

cada secção laminar, o Ac primário diluído 1:100 em diluente de anticorpos 

Spring ADS125 (Spring, EUA) e incubadas as lâminas, de um dia para outro, 

em câmara úmida (4-8ºC).  Após o período de incubação, as lâminas foram 

lavadas por 3 vezes, mergulhando-as por 3 minutos em solução PBS a cada 

vez. Seguiu-se com a adição do Ac secundário biotinilado (igualmente 

diluído) e incubadas as lâminas, por 30 minutos a 37ºC. Após a incubação, 

as lâminas foram lavadas por 3 vezes (PBS por 3 min) e o complexo avidina-

biotina conjugado com peroxidase (ABC KIT Vectastain Elite Mouse IgG, 

Vector Laboratories, EUA) foi então adicionado. As lâminas foram mais uma 

vez incubadas (por 30 min a 37ºC), lavadas (por 3 vezes com PBS, por 3 

min) e imersas em solução de peróxido de hidrogênio associado a 

cromógeno DAB9 (diaminobenzidina). Aguardou-se cerca de 5 minutos– 

tempo suficiente para se dar a reação cromogênica, após o qual, as lâminas 

                                                        

8
 Bloqueio da peroxidade endógena se faz necessário uma vez que as células possuem 

diferentes enzimas peroxidases. Quando as peroxidases endógenas não são bloqueadas, ao se 
aplicar o DAB, ocorre reação cruzada entre este e as enzimas, impedindo a diferenciação da 
reação antígeno-anticorpo combinada ao conjugado avidina-biotina-peroxidase, gerando reações 
falso-positivas. 
 
9
 Solução DAB associada a peróxido de hidrogênio: Preparada com 140 mg de hidrato de 

tetrahidroclorido-diaminobenzidina diluído em 20 mL de solução tampão Tris-HCl (10x) e água 
destilada qsp 210 mL. No momento do uso foram acrescentados 30 μL de água oxigenada 30 
Volumes. 
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foram lavadas, por 10 minutos, em água corrente e a contra-coloração 

realizada com Hematoxilina de Harris. Em seguida, as lâminas foram 

lavadas novamente em água corrente, por 5 minutos e desidratadas em 

banhos de etanol, na seguinte sequência: etanol 70% (1min), etanol 95% (1 

min) e 3 banhos de etanol 100% (1 min). Finalmente, as lâminas foram 

diafanizadas, em 3 banhos de xilol (cerca de 1 min cada) e montadas as 

lamínulas com resina sintética para posterior avaliação microscópica, feita 

por médico patologista. 

A análise das reações imunohistoquímicas, de acordo com a 

quantidade de marcações cromogênicas e intensidade da coloração, se deu 

pela atribuição de notas (scores), segundo a graduação indicada na Tabela 

1 (Borrelli et al., 2016). O produto do score de intensidade (score I) 

multiplicado pelo score da distribuição (score D), representativo do 

percentual de células marcadas, resultou no score de imunorreatividade 

(IRS). A atribuição de scores na avaliação das secções de tecido foi 

individualizada por região — epitélio glandular e estroma, tendo sido 

considerada a média entre os scores de expressão glandular (IRS 

Glandular) e estromal (IRS Estromal), como score final da imunorreatividade 

no tecido (IRS Final). 
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Tabela 1. Critério de avaliação da marcação imunohistoquímica de HLA-G no 

epitélio glandular e no estroma de secções de tecidos de endométrio e de lesão de 

endometriose. 

 

 

 

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis contínuas tiveram a normalidade avaliada pelos testes de 

Kolmogorov-Smimov e Shapiro Wilk. Os dados se mostraram todos não 

paramétricos e foram comparados usando-se o teste Mann-Whitney U para 

duas amostras independentes ou o teste  Kruskal–Wallis com pós teste 

Müller-Dunn para múltipla comparação no caso de três ou mais amostras. 

Análises de correlação foram efetuadas através do teste de postos de 

Spearman e consideradas fortes as correlações cujo coeficiente de 

Spearman (r) tenha sido superior a 0,8. 

Em todas as análises estatísticas, os valores de p iguais ou inferiores 

a 0,05 foram considerados significativos. 

As análises estatísticas foram realizadas através do programa 

computacional GraphPad Prism 5 Software (GraphPad Software, Inc., EUA). 

 

 Score  de 

Imunorreatividade

  (IRS)

Nota da 

Distribuição 

 score  (D)

Nota da 

Intensidade 

 score (I)

Intensidade da 

Coloração (D) x  (I)

0 0 sem marcação

1 1 amarelo claro

2 2 amarelo escuro

3 3 marrom claro/escuro

4

51 a 75

76 a 100

0 a 12

Distribuição 

da marcação IHQ

Intensidade

 da marcação IHQ

células

 marcadas

(%)

0

1 a 25

26 a 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    RESULTADOS 
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6.1 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA HLA-G SOLÚVEL NO SORO E NO 

FLUIDO PERITONEAL 

 

Os dados clínicos das pacientes dos grupos CTRL e EDT, bem como 

os valores das concentações da proteína HLA-G solúvel (sHLA-G) estão 

discriminados no Anexo VI, que  traz as concentrações detectadas no soro e 

no fluido peritoneal (FP) dos grupos CTRL (Anexo VI.a) e EDT (Anexo VI.b). 

Baseado nas informações dos referidos anexos, seguem abaixo a 

demonstração dos resultados e os comparativos entre os grupos amostrais. 

Considerando a totalidade das pacientes em cada um dos grupos 

(CTRL e EDT), a comparação entre as concentrações de sHLA-G no soro e 

no fluido peritoneal (FP) mostrou que a expressão da proteína solúvel é 

significativamente maior nos fluidos peritoneais, tanto no grupo CTRL 

(p<0,0001) como no grupo EDT (p<0,0001) (Tabela 2 e Figura 6.A). Já na 

comparação entre os grupos amostrais (CTRL versus EDT), não houve 

diferença significativa entre os soros (p=0,195), tampouco entre os fluidos 

peritoneais (p=0,743), conforme indicam a Tabela 2 e a Figura 6.B. 

A análise de correlação entre soro e FP resultou em fraca correlação 

no grupo EDT (r=0.205; p=0.0184) e nenhuma correlação no grupo CTRL 

(r=0.0849; p=0.485) (gráficos não mostrados). 
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Tabela 2.  Comparativos entre as concentrações de sHLA-G (U/ml) nos soros e nos 

fluidos peritoneais dos grupos Controle e Endometriose. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Concentrações de sHLA-G (U/ml) no soro e fluido peritoneal (FP) de 

mulheres com e sem endometriose.  A. Comparativos entre soro e FP nos grupos 

Controle (CTRL) e Endometriose (EDT). B. Comparativos entre os soros e entre os fluidos 

peritoneais, CTRL versus EDT. As barras horizontais representam as medianas (negritadas) 

e os intervalos interquartis; n/s, não significativo (p>0,05). Teste estatístico Mann Whitney U. 

 

As concentrações de sHLA-G  nos soros e nos fluidos peritoneais 

também foram avaliadas de acordo com as diferentes fases do ciclo 

Controle

(n=70)

Endometriose

(n=132)

CTRL x EDT

(70 x132)

U/ml  Mediana (min-max) pa  Mediana (min-max) pa pb

Soro      5,8 (0,0-36,9     6,2 (0,0-140,4) 0,195

FP 32,4 (3,3-136,4) 28,0 (4,0-254,7) 0,743

< 0.0001 < 0.0001

a Valor  p  na comparação entre Soro e Fluido Peritoneal (FP) intra-grupo.
b Valor p  na comparação entre os grupos Controle (CTRL) e Endometriose (EDT).

Teste estatístico Mann Whitney U .
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menstrual, independentemente do estádio ou tipo de EDT, conforme 

demonstra a Tabela 3. A concentração de sHLA-G no soro não apresentou 

diferença entre as fases do ciclo menstrual, tanto no grupo CTRL (p’=0,567) 

como no grupo EDT (p’=0,357). Em relação ao FP, foi possível observar uma 

preponderância nos níveis de sHLA-G na fase menstrual, mas apenas no 

grupo EDT (p’=0,031). Quando da comparação entre os grupos CTRL versus 

EDT, não houve diferença em nenhuma das fases do ciclo menstrual, 

conforme indicam os valores de significância estatística (p) na Tabela 3.  

 

Tabela 3.  Comparativos entre as concentrações de sHLA-G (U/ml) nos grupos 

Controle e Endometriose, de acordo com a fase do ciclo menstrual. 

 

  

As concentrações de sHLA-G no soro e no FP foram também 

avaliadas considerando-se as pacientes segmentadas de acordo com os 

estádios, iniciais (I/II) e avançados (III/IV) da endometriose, bem como 

considerando-se os diferentes tipos de endometriose, classificados de 

acordo com os sítios de manisfestação da doença. O detalhamento dos 

     Fase 

      Hormonal
n mediana (min-max)

p
a n mediana (min-max)

p
a

      Menstrual 4 3,7 (0,0-12,2) 0,567 5   4,1 (3,4-79,3) 0,357

   Proliferativa 28 5,6 (0,2-33,8) 36   9,9 (0,0-83,4)

     Secretora 29 6,2 (0,0-36,9) 86 5,8 (0,0-140,4)

Não Referida 9   4,3 (1,5-8,9) 5 2,1 (0,54-18,2)

     Menstrual 4 34,5 (23,5-65,6) 0,843 5 137,5 (16,2-254,7) 0,031

  Proliferativa 28 32,7 (5,9-136,4) 36     31,7 (5,6-210,8)

     Secretora 29 28,6 (3,3-100,9) 86     27,6 (4,0-174,7)

Não Referida 9 41,8 (14,2-73,8) 5     24,3 (10,0-31,9)

a p, índice de significância estatística na comparação entre as fases do ciclo menstrual intra-grupo, excetuando-se fase

do ciclo "Não Referida"; teste estatístico Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn. 
b p , índice de significância estatística na comparação entre os grupos CTRL e EDT, calculado para cada fase do ciclo

menstrual; teste estatístico Mann-Whitney U . 

EDT, endometriose; CTRL, controle; FP, fluido peritoneal; n , número amostral. 

CTRL

SORO
0,106

0,750

0,190

FP

0,190

0,670

0,679

0,083

EDT  CTRL x EDT

    p b

0,413
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valores referentes a essas concentrações, bem como das comparações 

estatísticas com o grupo CTRL constam no Anexo VII e estão representados 

pelas Figuras 7 e 8.   

 

 
 

Figura 7. Concentrações de sHLA-G (U/ml) de acordo com estádios iniciais 

(I/II) e avançados (III/IV) da endometriose. A. Comparativo entre soro do grupo 

Controle (CTRL) e subgrupos Endometriose (II/II) e (I/IV); B. Comparativo entre fluido 

peritoneal (FP) do grupo Controle (CTRL) e subgrupos Endometriose (II/II) e (I/IV). n, 

número amostral; n/s, não significativo (p>0,05); teste estatístico Mann Whitney U. 

 

 



64 

 

 

 
 

Figura 8. Concentrações de sHLA-G (U/ml) de acordo com os tipos de 

endometriose. A. Comparativo entre soro do grupo Controle (CTRL) e dos subgrupos 

Endometriose; B. Comparativo entre Fluido Peritoneal (FP) do grupo CTRL e dos subgrupos 

Endometriose. SPF, endometriose superficial; EOMA, endometrioma; PFD, endometriose 

profunda; EOMA/PFD, endometrioma associado à endometriose profunda; n, número 

amostral. Barras horizontais representam as medianas (negritadas) e os intervalos 

interquartis; (*), p≤0,05; teste estatístico Mann Whitney U nas comparações com grupo 

CTRL. 

 

Considerados os estádios da EDT, a concentração de sHLA-G no soro 

das mulheres em estádios avançados (III/IV) mostrou-se significativamente 

maior que no grupo CTRL (p=0,05); na comparação dos soros entre os 

grupos CTRL e EDT inicial (I/II), por sua vez, não houve diferença 

significativa (Figura 7.A; Anexo VII.a). Já a comparação entre os fluidos 

peritoneais não mostrou diferença significativa do grupo CTRL em relação 

ao grupo EDT inicial (I/II) ou avançada (III/IV) (Figura 7.B; Anexo VII.a).  

Admitidas as diferentes localizações (Tipos) da EDT, as doentes que 

possuíam endometrioma ovariano (EOMA) e aquelas que acumulavam a 

forma ovariana e profunda da doença (EOMA/PFD) apresentaram níveis 
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mais elevados de sHLA-G no soro,  comparativamente ao grupo CTRL. 

(Figura 8.A, Anexo VII.b). Já em relação ao FP, não houve diferença 

significativa entre as concentrações de sHLA-G nas diferentes formas de 

manifestação e/ou acumulação  da doença (Figura 8.B; Anexo VII.b).  

Cabe salientar que dentre as 51 doentes que possuíam 

endometrioma (EOMA)– 9 com EOMA e 42 com EOMA associado à doença 

profunda (EOMA/PFD)– 49 delas (96%) apresentavam-se nos estádios 

avançados da doença, como demonstra a Tabela 4, que traz a distribuição 

das lesões de endometriose de acordo com os estádios da doença. 

Portanto, os níveis de sHLA-G mais elevados encontrados no soro das 

mulheres que possuíam EOMA esteve associado aos estádios avançados 

(III ou IV) da endometriose. 

 

Tabela 4. Distribuição das lesões de endometriose segundo sua localização na 

pelve e de acordo com os estádios iniciais (I/II) ou avançados (III/VI) da doença. 

 

 

I/II III/IV

Superfície dos tecidos (SUP) a
15 (11) 0 (0)

Endometrioma ovariano (EOMA) b
0 (0) 9 (7)

38 (29) 28 (21)

EOMA mais PFD (EOMA/PFD) d
2 (2) 40 (30)

Total 55 (42) 77 (58)

a SUP, lesões presentes apenas na superfície do peritôneo ou de outros

órgãos pélvicos.     

b Endometrioma (EOMA) sem a presença de endometriose profunda

(PFD), com ou sem a presença de lesões SUP.

c PFD sem a presença de EOMA, com ou sem a presença de lesões

SUP.

d Presença concomitante de EOMA e PFD, com ou sem a presença de

lesões SUP.

Estádios

Localização Frequência (%)

Endometriose Profunda (PFD) c
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6.2 EXPRESSÃO DO mRNA HLA-G NO ENDOMÉTRIO  

 

Os quadros constantes no Anexo VIII trazem os valores de Ct médio 

das triplicatas amostrais referentes à amplificação dos genes HLA-G e β-

actina e os correspondentes valores de ΔCt, bem como as características 

clínicas das mulheres dos grupos CTRL (VIII.a) e EDT (VIII.b) incluídas na 

avaliação da expressão do mRNA HLA-G nos tecidos de endométrio. 

Importante notar no Anexo VIII.b que, dentre as 24 mulheres do grupo 

EDT, apenas 1 possuía endometriose em estádio 2, tendo todas as demais  

endometriose nos estádios 3 ou 4. Portanto, a expressão gênica verificada é 

preponderantemente relativa às mulheres em estádios avançados da 

endometriose (96%). 

A expressão de mRNA HLA-G no endométrio das mulheres de 

ambos os grupos está indicada na Figura 9, pelo valor de 1/ΔCt, uma vez 

que a expressão dos genes é inversamentre proporcional ao valor de ΔCt.  A 

comparação estatística entre os grupos mostra que o endométrio tópico das 

mulheres com endometriose (EDT) apresentou menor expressão de HLA-G 

que o endométrio Controle (CTRL) (p=0,0035) (Figura 9).  



67 

 

 

 

Figura 9. Expressão gênica de HLA-G no endométrio de mulheres com e sem 

endometriose. Expressão de mRNA de HLA-G normalizada pelo gene endógeno β-actina 

nas amostras de endométrio de mulheres dos grupos Controle (CTRL) e Endometriose 

(EDT). Valores de ΔCt representam a diferença entre a média de Ct do gene HLA-G e a 

média de Ct do gene β-actina em cada amostra. A expressão do gene HLA-G está 

representada pelos valores de 1/ΔCt, uma vez que a expressão gênica é inversamente 

proporcuional ao valor de ΔCt. Barras horizontais representam a mediana; teste estatístico 

Mann Whitney U. 

 

6.3  EXPRESSÃO DA PROTEÍNA HLA-G NO ENDOMÉTRIO E NA 

ENDOMETRIOSE 

 

O Anexo X traz as notações (scores) referentes à detecção 

cromogênica da proteína HLA-G nos grupos CTRL (X.a) e EDT (X.b). Para a 

atribuição das notas (scores) às secções dos tecidos de endométrio e de 

lesão de EDT, considerou-se a distribuição da proteína segundo a região de 

sua expressão – glandular e/ou estromal, bem como a intensidade da 
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coloração imunohostoquímica. Os scores finais (IRS Final), representativos 

da média entre a expressão glandular e estromal, serviram de base para as 

avaliações estatísticas da expressão de HLA-G no endométrio do grupo 

CTRL (Tabela 5) e nos tecidos de endomério e de lesões do grupo EDT 

(Tabela 6). Já os comparativos entre os grupos amostrais, considerando-se 

as variáveis clínicas “Estádio da EDT” e “Fase do ciclo menstrual” estão 

demonstrados na Tabela 7 e Figura 11, respectivamente.  

Os dados constantes no Anexo X.a indicam que a expressão de HLA-

G no endométrio de mulheres do grupo CTRL se deu exclusivamente no 

epitélio glandular, não havendo expressão no estroma em nenhuma das 

amostras de tecido endometrial no grupo. De forma semelhante, no grupo 

EDT (Anexo X.b) a expressão de HLA-G se deu eminentemente no epitélio 

glandular, tanto no endométrio como nas lesões de endometriose, tendo 

ocorrido raramente no estroma, com baixa intensidade e distribuição em 

apenas 5 dos 26 casos. A Figura 10 traz exemplos representativos da 

expressão da proteína HLA-G nos tecidos de endométrio e de lesão de 

endometriose. 
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Tabela 5. Avaliação estatística dos scores de imunorreatividade (IRS) da proteína 

HLA-G no epitélio glandular e estroma dos endométrios do grupo Controle. 

 

 
          
 IRS Final, média entre o IRS Epitelial e IRS Estromal. 

 

Tabela 6. Avaliação estatística dos scores de imunorreatividade (IRS) da proteína 
HLA-G no epitélio glandular e estroma dos endométrios tópicos e lesões do grupo 
Endometriose. 
 

 
 
IRS Final, média entre o IRS Epitelial e IRS Estromal. 
 

A avaliação imunohistoquímica mostrou, portanto, que HLA-G está 

diferencialmente expresso no epitélio glandular, comparativamente ao 

estroma, seja no endométrio tópico do grupo CTRL (Tabela 5), no 

endométrio tópico do grupo EDT (p < 0.0001) ou no tecido glandular das 

lesões de endometriose (p < 0.0001) (Tabela 6).           

CTRL 

(n=22)

IRS 

Epitelial 

IRS

Estromal 

IRS 

FINAL Idade

Valor Mínimo 1,0 0,0 0,5 25,0

Percentil 25 3,0 0,0 1,5 28,3

Valor Mediano 4,0 0,0 2,0 32,5

Percentil 75 6,5 0,0 3,3 36,5

Valor Máximo 12,0 0,0 6,0 46,0

Valor Médio 5,3 0,0 2,7 32,8

Desvio Padrão 2,9 0,0 1,4 5,9

EDT

(n=26)

IRS 

Epitelial 

IRS

Estromal 

IRS 

FINAL

IRS 

Epitelial 

IRS

Estromal 

IRS 

FINAL Idade

Valor Mínimo 2,0 0,0 1,0 3 0,0 1,5 21,0

Percentil 25 3,0 0,0 1,5 4 0,0 2,0 29,8

Valor Mediano 6,0 0,0 3,0 8 0,0 4,0 35,0

Percentil 75 12,0 0,0 6,0 12 0,0 6,0 39,3

Valor Máximo 12,0 6,0 9,0 12 1,0 6,5 46,0

Valor Médio 7,0 0,4 3,7 7,6 0,1 3,8 34,7

Desvio Padrão 4,1 1,2 2,3 3,7 0,3 1,9 6,3

p < 0.0001 < 0.0001

Endometrio Lesão
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Figura 10. Exemplos representativos das marcações imunohistoquímicas da 

proteína HLA-G usando o anticorpo monoclonal 4H84 em tecidos de 

endométrio e em lesões de endometriose. A. Tecido endometrial; B. Lesão de 

endometriose retossigmóide; C. Lesão de endometriose retrocervical; D. Controle negativo 

em lesão de retossigmóide. Objetiva 40 x. 

 

Tomando-se como referência a expressão de HLA-G no endométrio 

do grupo CTRL, as comparações apontam para uma maior expressão de 

HLA-G nos tecidos de lesão de EDT e uma semelhança na expressão nos 

endométrios dos grupos CTRL e EDT (Tabela 7). 
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Tabela 7. Score de Imunorreatividade (IRS) da proteína HLA-G no endométrio e 

nas lesões de endometriose de acordo com os estádios da endometriose. 

  

       
Considerando-se o total de amostras de lesão de EDT na 

comparação com o endométrio CTRL, a expressão da proteína foi 

significativamente maior nas lesões (p=0,037). Quando segmentadas as 

lesões de acordo com os estádios da doença, a expressão de HLA-G foi 

significativamente maior nas lesões de EDT em estádios avançados (III/IV) 

(p=0,017). Já em relação à expressão de HLA-G no endométrio do grupo 

EDT, não houve diferença em relação ao grupo CTRL, seja considerando o 

grupo EDT como um todo (p=0,207) ou segmentado por estádios iniciais 

(p=0,797) e avançados (p=0,084).  

A avaliação imunohistoquímica, segundo as fases do ciclo menstrual, 

não apontou diferença significa entre as fases, seja no endométrio do grupo 

n 
IRS

Glandular

IRS 

Estromal

IRS

Final
p a

CTRL Endométrio 22 4 (1-12) 0 (0-0) 2,0 (0,5-6,0)

Endométrio 12 4 (2-12) 0 (0-1) 2,0 (1,0-6,5) 0,797

Lesão EDT 12 6 (3-12) 0 (0-1) 3,25 (1,5-6,0) 0,338

Endométrio 14 8 (2-12) 0 (0-6) 4,0 (1,0-9,0) 0,084

Lesão EDT 14 8 (3-12) 0 (0-1) 4,0 (1,5-6,5) 0,017

Endométrio 26 6 (2-12) 0 (0-6) 3,0 ( 1,0-9,0) 0,207

Lesão EDT 26 8 (3-12) 0 (0-1) 4,0 (1,5-6,5) 0,037

b Amostras de pacientes com endometriose em estádios iniciais (I/II), apresentando lesões

em região retrocervical (n=6) e lesões em retossigmóide (n=6). n , tamanho amostral.
c Amostras de pacientes com endometriose em estádios avançados (III/IV), apresentando

lesões em região retrocervical (n=5) e lesões em retossigmóide (n=9).

Valores de p  negritados representam as comparações estatisticamente significativas.

I/II b

III/IV c

Total

a valores p relativos às compações com Endométrio do grupo controle (CTRL) nas

avaliações dos valores de IRS Final. Valores de IRS representados por mediana (min-max).

Teste estatístico Mann-Whitney.
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CTRL, endométrio do grupo EDT ou na lesão de EDT, conforme demonstra 

a Figura 12. 

 

 

 

Figura 11. Score de imunoreatividade (IRS) Final na avaliação 

imunohistoquímica da proteína HLA-G de acordo com as fases do ciclo 

menstrual. IRS Final nos tecidos de endométrio e lesão de endometriose nos grupos 

Controle (CTRL) e Endometriose (EDT); M, menstrual; P, proliferativa; S, secretora. Teste 

estatístico de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn, n/s, não significativo (p>0,05). 

 

Dentre as mulheres cujos tecidos foram submetidos à avaliação 

imunohistoquímica, 22 das 26 mulheres do grupo EDT e 16 das 22 mulheres 

do grupo CTRL tiveram também realizada a avaliação da proteína HLA-G 

solúvel no soro e no fluido peritoneal e estão discriminadas Anexo X.a e X.b 

(vide Notas). Deste modo, foi possível realizar análises de correlação entre a 
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expressão da proteína nos tecidos (endométrio e lesão) e a concentração da 

proteína solúvel (soro e FP) em ambos os grupos. 

  A análise entre a concentração de sHLA-G no soro e o IRS final no 

endométrio não resultou em correlação, seja no grupo controle (r=0,007; 

p=0,980) ou no grupo EDT (r= -0,213; p=0,342). A análise considerando a 

concentração de sHLA-G no FP também não resultou em correlação com a 

expressão de HLA-G no endométrio, tanto no grupo CTRL (r= -0,015; 

p=0,957), como no EDT (r=0,082; p=0,716) (gráficos não mostrados). 

A análise considerando a expressão no tecido de lesão de EDT 

resultou em correlação negativa com a concentração de sHLA-G no soro (r= 

-0,456; p=0,033), embora o coeficiente r tenha  indicado apenas uma fraca 

correlação (r < 0,8). Já a análise considerando o FP, não resultou em 

correlação com a expressão de HLA-G na lesão de EDT (r= -0,036; p=0,874) 

(gráficos não mostrados). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    DISCUSSÃO 
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Os resultados descritos mostraram que a expressão de HLA-G é maior 

nas mulheres com endometriose avançada. A concentração de HLA-G solúvel 

no sangue periférico de mulheres com endometriose avançada, mas não com 

endometriose inicial, se mostrou maior do que em mulheres sem a doença. 

Mais ainda, dentre as mulheres cujas concentrações séricas de HLA-G se 

mostraram mais elevadas– aquelas com endometrioma (EOMA), ou com 

endometrioma e doença profunda concomitante (EOMA/PFD)– 96% delas 

apresentavam endometriose nos estádios avançados. De forma semelhante, a 

expressão da proteína HLA-G nas lesões de endometriose profunda foi 

significativamente maior nas lesões de endometriose avançada, mas não nas 

lesões de endometriose inicial. Portanto, os achados deste estudo indicam que 

a expressão de HLA-G em endometriose estaria relacionada à progressão da 

doença. 

Interessante notar que o transcrito gênico de HLA-G esteve mais 

expresso no endométrio das mulheres saudáveis, mas a expressão da proteína 

se mostrou semelhante entre os endométrios de mulheres com e sem 

endometriose. Sob este aspecto, vale lembrar que o primer utilizado 

amplificava apenas as isoformas de membrana do mRNA HLA-G. Portanto, 

seria possível imaginar que formas solúveis intracitoplasmáticas da proteína 

HLA-G poderiam estar sendo mais expressas no endométrio das mulheres com 

endometriose, ou ainda que mecanismos pós-transcricionais regulariam a 

tradução da proteína HLA-G no endométrio das doentes, de modo que a 

expressão da proteína se assemelharia à encontrada nas células endometriais 

de mulheres saudáveis. Por outro lado, a maior expressão da proteína HLA-G 

no epitélio glandular em ambiente ectópico, verificada nas lesões de 
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endometriose avançada, sugere que fatores presentes no microambiente da 

doença estimulariam as células endometrióticas a produzir HLA-G. 

A este respeito, estudos anteriores investigando a expressão gênica e 

proteica de HLA-G em endometriose e adenomiose, apresentaram conclusões 

contraditórias. Barrier et al. (2006b),  empregando a técnica de hibridização do 

RNA in situ, identificou a presença de mRNA HLA-G no epitélio glandular de 

lesões de endometriose peritoneal. Mas, em relação ao endométrio, o transcrito 

gênico não foi detectado em mulheres com ou sem endometriose. Por 

imunohistoquímica, os pesquisadores avaliaram, ainda, a presença da proteína 

HLA-G nos mesmos tecidos e, mais uma vez, encontraram a expressão nas 

lesões de endometriose, mas não nos endométrios de mulheres com ou sem 

endometriose. Wang  et al. (2008), por sua vez, avaliando HLA-G em mulheres 

com e sem adenomiose, identificaram a presença da proteína no endométrio 

das doentes e nas lesões de adenomiose, mas não encontraram HLA-G no 

endométrio das mulheres sem a doença. Em resumo, de acordo com Barrier et 

al., a inflamação ou o estresse celular na cavidade peritoneal estimulariam os 

mecanismos promotores da expressão ectópica de HLA-G. Contrariamente, os 

dados de Wang et al., sugerem que o endométrio tópico das doentes já 

apresentaria um fenótipo diferenciado; e que a inflamação ou o estresse 

cellular, ainda em ambiente tópico, induziriam a expressão de HLA-G.   

Segundo postulado na hipótese deste estudo, a expressão diferencial de 

HLA-G nas lesões de endometriose poderia ser sugestiva, também, de uma 

maior expressão da proteína na forma solúvel, no microambiente da doença. 

Entretanto, embora a proteína solúvel tenha sido dectada em maiores níveis no 

soro das mulheres com endometriose avançada, o FP das mulheres com 
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endometriose não apresentou níveis de HLA-G significativamente superiores 

aos encontrados no FP de mulheres sem a doença, seja nas doentes em 

estádio inicial ou avançado. Neste caso, admitindo-se que as lesões de 

endometriose secretem HLA-G solúvel para o FP, uma possível explicação 

seria a captação da proteina solúvel, devido à maior quantidade de células 

imunes presentes no FP das doentes. As células imunes são capazes de 

sequestrar HLA-G solúvel do FP através da ligação a receptores inibitórios em 

suas superfícies. Estudos anteriores já mostraram que não apenas a 

quantidade de células imunes presentes no FP de mulheres com endometriose 

é maior (Oosterlynck  et al., 1994; Tariverdian et al., 2009; Osuga et al., 2011), 

mas também que a capacidade fagocitária (Braun, et al., 1992) ou citotóxica 

(Steele, et al., 1984; Oosterlynck, et al., 1991, Oosterlynck, et al., 1992) destas 

células está diminuída, o que poderia ser, em parte, explicado pela interação 

com a proteina HLA-G solúvel sequestrada do FP. 

Segundo a análise de correlação entre soro e FP, o presente estudo 

mostrou que os níveis de HLA-G solúvel (sHLA-G) no soro seriam independentes 

dos níveis no FP, em ambos os grupos de mulheres. Entretanto, nas mulheres com 

endometriose avançada, níveis séricos mais elevados de HLA-G foram 

observados, sem que tenha havido um correspondente aumento no FP. Além da 

provável ligação de formas solúveis de HLA-G às células imunes do FP, seria 

possível sugerir, também, que, na endometriose, a maior presença de formas 

solúveis de HLA-G no sangue periférico tenha outra origem associada, que não a 

produção e secreção pelas células endometriais ectópicas. Neste sentido, seria 

possível considerar que a secreção de HLA-G para o sangue periférico tenha sido 

induzida fora do ambiente da endometriose; citocinas geradas no microambiente 
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da endometriose, uma vez passadas à circulação sistêmica, poderiam induzir 

células do sistema imune a produzir e secretar HLA-G. 

À luz dos presentes achados, há de se levar em consideração, portanto, 

os fatores existentes no microambiente da endometriose que poderiam ter 

induzido a expressão de HLA-G nas células endometrióticas, ou talvez também 

em células imunológicas, e que justificariam a maior expressão de HLA-G 

verificada na superfície das glândulas endometrióticas e no soro das doentes 

em fase avançada. Os padrões de citocinas presentes no fluido peritoneal e no 

sangue periférico de mulheres com endometriose já foram investigados e níveis 

mais elevados de determinadas citocinas capazes de induzir a expressão de 

HLA-G foram identificados em ambos.  

Sabe-se que IL-10, IFN-β e IFN-γ são capazes de induzir, in vitro, a 

expressão de HLA-G em células trofoblásticas (Moreau et al., 1999; Gregori et 

al., 2015), monocitárias (Yang Y et al., 1996; Wiendl et al., 2002; Rebmann et 

al., 2003; Mitsdoerffer et al., 2005) ou tumorais (Ibrahim et al., 2001; Morandi et 

al., 2007). Em endometriose, IL-10 e IFN-γ na forma solúvel foram detectadas 

em maiores concentrações, tanto no FP (Tabibzadeh et al.,2003, Monsanto et 

al., 2015) como no sangue periférico (Suen et al., 2014; Malutan et al., 2015a; 

Malutan et al., 2015b) das doentes. A percentagem de linfócitos que 

expressavam IL-10 e IFN-γ foi maior nas mulheres com endometriose em 

comparação às mulheres saudáveis, tanto em relação aos linfócitos periféricos, 

como aos do endométrio e das lesões de endometriose (Antsiferova et a., 

2005).  

Segundo observaram Tabibzadeh e colaboradores (2003), a presença 

de IL-10 solúvel no FP de mulheres com endometriose se mostrou aumentada 
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em relação ao FP de mulheres sem a doença, mas apenas naquelas em 

estádios avançados. Já a concentração de IFN-γ solúvel no FP se mostrou 

mais elevada nas mulheres com endometriose e se manteve semelhante entre 

os estádios iniciais e avançados da doença (Monsanto et al., 2015).  Além 

disto, segundo Monsanto et al., (2015) existiria uma correlação positiva entre 

FP e soro no que diz respeito às concentrações das citocinas  em 

endometriose, sugerindo que as lesões ectópicas seriam o principal fator 

causador da inflamação sistêmica.  

Por conseguinte, o achado de maior concentração sérica de sHLA-G  

nas mulheres em estádios avançados poderia ser resultado da indução por 

citocinas geradas no ambiente das lesões de endometriose. Uma possibilidade 

seria a síntese local de HLA-G, induzida por citocinas como IL-10 ou IFN-γ, que 

estimulariam células endometrióticas ou células do sistema imune no 

microambiente da doença a produzir e secretar HLA-G para o sangue 

periférico. Outra possibilidade seria a indução sistêmica, por meio das citocinas 

que passariam do local da doença à circulação e, deste modo, induziriam 

diretamente células monocitárias ou outras células do sistema imune a produzir 

e secretar HLA-G para o sangue periférico.  

Recentemente, foi demosntrado, in vitro, que monócitos constituem a 

principal fonte secretora da proteína HLA-G5 após indução por IL-10 e que 

linfócitos T CD4, T CD8 e B também são capazes de produzir HLA-G5, embora 

em quantidades muito menores, acrescentando-se IFN-γ ao meio (Rebmann et 

al., 2003). Outro experimento in vitro, utilizando monócitos do sangue periférico 

de pacientes com neuroblastoma, mostrou que estas células secretavam sHLA-

G em resposta à ativação por citocinas derivadas das  células tumorais 
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(Morandi et al., 2007). Sabe-se também que células dendríticas DC-10 também 

seriam capazes de secretar HLA-G (vide item 1.3.3). Estudo recente observou 

que a elevada concentração de sHLA-G no plasma de pacientes com tumor 

gástrico estava associada ao maior percentual de células DC-10 presentes no 

sangue periférico destes doentes, em comparação a indivíduos saudáveis (Xu 

al., 2016).  

Baseado nos exemplos acima seria possível supor que citocinas 

derivadas do microambiente da doença induziriam a secreção sistêmica de 

HLA-G, especificamente nas mulheres com endometrioma associado, casos 

em que as concentrações séricas de HLA-G se mostraram mais elevadas.  Tal 

sugestão decorre de achados anteriores, que revelaram níveis mais elevados 

de IL-10 no FP das mulheres com endometrioma, comparadas às mulheres 

que apresentavam endometriose em outros sítios ou comparadas às mulheres 

saudáveis de Podgaec et al. (2010). Estudo anterior de Podgaec et al. (2007) já 

havia mostrado que o balanço entre citocinas pró e  anti-inflamatórias em 

endometriose possui um perfil de resposta imune predominantemente de 

padrão Th2, observado tanto no soro como no FP das doentes.  

Tais observações corroboram com a hipótese aqui sugerida, de que o 

perfil de citocinas em endometriose, tanto sistêmico como local, favoreceria a 

indução da síntese de HLA-G e, por conseguinte, uma resposta 

imunossupressora, onde além da diminuição da citoxicidade e indução à 

apoptose de células imunes, a diferenciação de células imunorreguladoras 

também seria estimulada.  

Com relação ao papel imunomodulador de HLA-G, foi observado que o 

FP possui uma concentração de sHLA-G muito superior à do soro, mesmo nas 



81 

 

 

mulheres saudáveis. Além disto, a concentração de sHLA-G no FP não diferiu 

significativamente entre as mulheres com e sem endometriose. Analisadas em 

conjunto, tais observações levam à conclusão de que um determinado nível de 

sHLA-G no FP é normalmente mantido, sugerindo que sHLA-G deva exercer 

um papel fisiológico relevante na imunorregulação da pelve feminina. Na 

mesma direção, estudo anterior que avaliou a concentração de sHLA-G no FP 

de mulheres com dor pélvica, com e sem endometriose, igualmente não 

encontrou diferença significativa entre as mulheres (Eidukaite e Tamousiunas, 

2008).  

Outro achado relevante, diz respeito à expressão de HLA-G no 

endométrio tópico de mulheres saudáveis, independentemente da fase do ciclo 

menstrual. Kawashima et al. (2009), avaliando também por imunohistoquímica 

a presença de HLA-G no endométrio de mulheres com e sem endometriose, 

identificou a proteína apenas na fase  menstrual, em ambos os grupos. Tal 

observação levou os pesquisadores a concluir que a expressão de HLA-G no 

endométrio é um evento fisiológico durante a fase menstrual, reflexo do 

estresse do microambiente intrauterino nesta fase. Mais ainda, atribuíram às 

células endometriais advindas da menstruação retrógrada, a origem da 

proteína HLA-G solúvel identificada por Eidukaite e Tamousiunas (2008) no 

fluido peritoneal. De fato, foi apenas na fase menstrual que a expressão de 

sHLA-G no FP se mostrou mais elevada (p=0,031, Tab.3) nas mulheres com 

endometriose, provavelmente devido ao elevado volume de menstruação 

retrógrada nestas mulheres (Halme et al., 1984). 

Complementando as conclusões de Kawashima et al. (2009), a 

expressão de HLA-G no endométrio tópico em outras fases do ciclo menstrual  
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indicaria que os estímulos moduladores da expressão de HLA-G no endométrio 

estão fisiologicamente ativos mesmo nas fases não inflamatórias que 

precedem a implantação do embrião. Um possível fator modulador da 

expressão de HLA-G no endométrio não gravídico seria a progesterona. Sabe-

se que as células endometriais expressam receptores de progesterona (PR) ao 

longo das fases proliferativa e secretora e que a progesterona é capaz de 

regular diretamente a transcrição do gene HLA-G, via ativação do receptor PR. 

O complexo P-PR, por sua vez, liga-se ao elemento responsivo à progesterona 

(PRE) na região promotora do gene HLA-G (Yie et al., 2006).  

Por outro lado, em relação às células endometrióticas, a resitência à 

progesterona já foi bem caracterizada (Bulun, 2009). Portanto, outros 

mecanismos moduladores presentes no microambiente da endometriose 

estariam envolvidos no aumento da expressão de HLA-G nas lesões 

endometrióticas. A este respeito, o estresse oxidativo gerado pela menstruação 

retrógrada e o contínuo processo inflamatório na cavidade poderiam induzir a 

expressão de HLA-G nas células endometrióticas, ou ainda, nas células imunes 

que compõe o microambiente da doença (Maeda et al., 2012) 

Os mecanismos moleculares responsáveis pelo aumento da transcrição 

do gene HLA-G, qualquer que seja o estímulo modulador, não estão 

completamente elucidados. Tais fatores poderiam promover a transativação, ao 

invés de agirem diretamente na região promotora do gene HLA-G ou ainda 

poderiam estar envolvidos na estabilidade do mRNA. Contudo, qualquer que 

seja o mecanismo de atuação, a eficiência dos moduladores depende de um 

nível de transcrição basal de HLA-G, fisiologicamente encontrado na quase 

totalidade dos tecidos humanos, mas que não necessariamente se traduz na 
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presença da proteína (Brenol et al., 2012). Portanto, fatores de repressão da 

tradução da proteína HLA-G estariam “desbloqueados” sob condições não 

fisiológicas, tais como em doenças autoimunes, tumores ou na endometriose. 

No contexto da endometriose, o estresse gerado no microambiente pélvico 

poderia ser um reversor da repressão sobre o gene HLA-G.  

  O estresse oxidativo gerado na endometriose leva à liberação de 

substâncias intracelulares capazes de se ligar a diferentes receptores em 

células do sistema imune inato, ativando a resposta inflamatória. Deste modo, 

um dos mecanismos possíveis para explicar o início do processo inflamatório 

seria o reconhecimento de DAMPs10 via tool-like receptors-TLR11, uma vez que 

grande parte das células do fluido menstrual retrógrado são células induzidas à 

apoptose, devido ao estresse oxidativo gerado pela hipóxia durante o 

desprendimento do endométrio (Maeda et al., 2012). A cronicidade da 

inflamação pélvica, por sua vez, se daria pelo estresse oxidativo local 

resultante da lesão do mesotélio– pela invasão do tecido endometrial, e pela 

constante tensão mecânica imposta pelas lesões, provocando microtraumas e 

a ativação contínua de reações inflamatórias, características do sistema lesão-

reparo tecidual (Leyendecker et al., 2009; Khan KN et al., 2013).  

                                                        

10
 DAMPs, do inglês damage-associated molecular patter, são moléculas liberadas da matriz 

extracelular ou do interior da célula, devido a estresse celular, apoptose ou morte celular por fatores 

não fisiológicos. São moléculas capazes de iniciar ou perpetuar um processo inflamatório estéril, 

uma vez ligadas a tool-like receptors (TLR) na superfície de células do sistema imune inato. 

 
11

 Tool-like receptors (TLR) são receptores de membrana presentes em células do sistema imune, 

capazes de reconhecer padrões moleculares de patógenos e/ou autólogos. 
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Assim sendo, a constante geração de fatores de estresse no local da 

endometriose seria suficiente para “desbloquear” o silenciamento do gene 

HLA-G nas células endometrióticas. Além disto, uma vez que o gene HLA-G é 

ativado e a proteína passa a ser expressa, seja na forma de membrana ou 

secretada, ela interage com os receptores inibitórios presentes na superfície 

das células do sistema imune e induz a produção de citocinas 

imunorreguladoras, retroalimentando, deste modo, a síntese de HLA-G e dos 

seus receptores. 

Em endometriose, vários são os fatores de estresse (DAMPs) passíveis 

de induzir os genes. Especificamente em relação ao gene HLA-G, um dos 

marcadores de estresse tecidual buscado em endometriose, a proteína de 

choque térmico Hsp-70, tem especial relevância, uma vez que a região 

promotora do gene HLA-G possui um elemento responsivo às proteínas de 

choque térmico. Estudos mostraram que a proteína Hsp-70 está mais 

concentrada nos tecidos de endométrio e de lesões em mulheres com 

endometriose do que nos endométrios de mulheres sem a doença. Além disto, 

os tecidos de endométrio e de lesão endometriótica apresentaram expressão 

de HSP-70 muito superiores na fase menstrual, comparada à fase proliferativa 

ou secretora (Imamura et al., 2014). No presente estudo, foi justamente na fase 

menstrual que a concentração de sHLA-G se mostrou maior no FP das 

mulheres com endometriose, corroborando com a hipótese de uma possível 

indução da síntese de HLA-G por HSP-70 durante esta fase.  

Baseado nos resultados deste estudo e nas evidências trazidas para esta 

discussão seria possível sugerir que a proteína HLA-G integraria a 

fisiopatologia da endometriose, segundo os mecanismos descritos a seguir.  
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Em um ciclo menstrual usual de uma mulher saudável, a queda da 

progesterona sérica induziria a contração da musculatura lisa do útero e das 

artérias espiraladas, resultando na menstruação; tais contrações induziriam o 

estresse oxidativo devido à injúria isquêmica e rompimento do tecido 

endometrial. A invasão transiente de bactérias e a inflamação no útero durante 

o período menstrual aumentaria a produção de Hsp70 e HLA-G no endométrio, 

fisiologicamente (Khan KN et al., 2008b; Khan KN et al., 2010, Maeda et al., 

2012). Via refluxo pelas tubas, células endometriais apoptóticas (expressoras 

de Hsp70 e HLA-G), endotoxinas e debris celulares atingiriam a cavidade 

pélvica e reagiriam com células imunocompetentes presentes no fluido 

peritoneal. No caso de mulheres saudáveis, o conteúdo do refluxo menstrual 

seria eliminado da cavidade sem que houvesse processo inflamatório (Bruner-

Tran et al., 2013). Entretanto, nas mulheres com endometriose, o fenótipo das 

células endometriais descamadas seria outro, mais parecido com o fenótipo de 

células da basalis, resistentes à apoptose, conferindo-lhes uma vantagem à 

sobrevivência em ambiente ectópico (Leyendecker et al, 2002). O fluido 

retrógrado das mulheres com endometriose, além de mais volumoso, 

apresentaria maior concentração de endotoxinas e Hsp70, o que estimularia a 

ativação de fagócitos em níveis acima do fisiológico, levando-os a produzir 

citocinas pró-inflamatórias que acabariam por favorecer os processos de 

adesão e invasão das células endometriais viáveis (Kyama et al., 2003; Khan 

KN et al., 2010). Além disto, a expressão de HLA-G pelas células endometriais 

“menstruais” resistentes à apoptose favoreceria a  inibição de células imunes, 

permitindo-lhes sobreviver e se implantar. Nesta fase inicial da endometriose, a 

prevalência de citocinas como IFN-γ poderia favorecer a produção de HLA-G 
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pelas células endometrióticas. A presença de estrogênios, cujos receptores 

estão altamente expressos nas células endometrióticas, estimularia o processo 

de proliferação das células endometrióticas, bem como o sistema lesão-reparo 

(Leyendecker et al., 2009). A repetição desses fenômenos ciclicamente levaria 

à cronificação da doença, quando fatores do sistema imune adaptativo já 

estariam influenciando o microambiente da lesão, através de elevadas 

concentrações de citocinas de perfil anti-inflamatório, como IL-10, capaz de 

estimular a produção de HLA-G, tanto nas células endometrióticas implantadas, 

como nas células do sistema imune das imediações das lesões ou circulantes.  

Assim, estes mecanismos explicariam a participação de HLA-G nos 

processos de implantação e manutenção das células endometriais ectópicas e 

seriam congruentes com os achados de maior expressão da proteína HLA-G 

nas fases avançadas da endometriose, tanto nas lesões de endometriose, 

como no soro das doentes. 

Os resultados desta pesquisa indicam, portanto, que a proteína HLA-G 

participa da fisiopatologia da endometriose. Desde que estudos mais 

aprimorados venham a ser realizados, os resultados aqui obtidos abrem a 

possibilidade de se usar a concentração sérica de HLA-G como biomarcador 

para monitorar a progressão da endometriose, especialmente nas mulheres 

que apresentam simultaneamente a forma ovariana e profunda da 

endometriose. Surge daqui, também, a perspectiva de se considerar terapias 

imunomoduladoras para reversão da imunossupressão induzida por HLA-G e, 

consequentemente, a eliminação das lesões de endometriose. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8.    CONCLUSÃO              
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Frente aos resultados obtidos é possível concluir que existe um 

envolvimento da proteína HLA-G na fisiopatologia da endometriose, uma vez 

que:  

 

1. Sistemicamente, a proteína HLA-G solúvel ocorre em maiores níveis nas 

mulheres com endometriose nos estádios mais avançados (III ou IV), 

indepedendentemente da localização da doença. Considerada a 

localização da endometriose, os níveis sistêmicos são maiores nas 

mulheres com endometrioma ovariano, associado ou não, à 

endometriose profunda, nos estádios avançados da doença. 

 

2. Embora a expressão da proteína HLA-G seja semelhante entre os 

endométrios de mulheres com e sem endometriose, sua expressão é 

maior nas lesões de endometriose profunda, indicando que a produção 

da proteína é induzida no microambiente da endometriose.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                   

                                                                   9.    ANEXOS 

 

 

 



90 

 

 

ANEXO I - Termos de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE 
 
 
a. Termo de Consentimento aplicado a pacientes com endometriose. 
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b. Termo de Consentimento aplicado a pacientes Controles. 
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ANEXO II – Projeto de Mestrado: Aprovações do Comitê de Ética. 
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ANEXO III – Banco de Tecidos e Fluidos Corporais: Aprovação 

do Comitê de Ética. 
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ANEXO IV – Relatório Cirúrgico. 
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ANEXO V – Formulário de estadiamento da ASRM. 
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ANEXO VI – Concentrações de sHLA-G no soro e fluido 
peritoneal e Dados clínicos das pacientes. 
 
 
a. Concentrações (U/ml) de sHLA-G no soro e fluido peritoneal e dados 
clínicos do grupo Controle. 
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b. Concentração (U/ml) de sHLA-G no soro e fluido peritoneal, dados 
clínicos e cirúrgicos do grupo Endometriose. 
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ANEXO VII – Avaliação estatística das concentrações de sHLA-G 
de acordo com o estádio e tipo da endometriose. 
 
 
a. Comparações das concentrações (U/ml) de sHLA-G no soro e fluido 
peritoneal entre o grupo Controle e os sub-grupos de Endometriose, 
segmentados de acordo com os estádios iniciais (I/II) e avançados (III/IV) da 
doença. 
 

 

Nota: Valores de p representam a significância nas comparações entre o grupo Controle 
(CTRL) e um dos sub-grupos de Endometriose (EDT) – EDT I/II ou EDT III/IV; n, número 
amostral; teste estatístico, Mann Whitney. 

 

 

 

 

 

CTRL EDT I/II EDT III/IV

n 70 55 77

Valor Mínimo 0,0 1,2 0,0

Percentil 25 3,9 3,3 3,9

Valor Mediano 5,8 5,3 8,5

Percentil 75 10,4 15,4 22,7

Valor Máximo 36,9 140,4 121,4

 p    0,893 0,050

CTRL EDT I/II EDT III/IV

n 70 55 77

Valor Mínimo 3,29 4,02 4,88

Percentil 25 18,1 13,02 19,32

Valor Mediano 32,4 30,1 27,9

Percentil 75 53,0 42,9 57,4

Valor Máximo 136,4 254,7 174,7

 p     0,326 0,794

SORO 

FLUIDO PERITONEAL
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b. Comparações das concentrações (U/ml) de sHLA-G no soro e fluido 
peritoneal entre o grupo Controle e os subgrupos de Endometriose, 
segmentados de acordo com o tipo da doença. 
 

 

Nota: Valores de p representam a significância nas comparações entre o grupo Controle 
(CTRL) e um dos subgrupos de Endometriose (EDT) – Superficial (SUP), Endometrioma 
(EOMA), Profunda (PFD) ou  Endometrioma associado à doença Profunda (EOMA/PFD); n, 
número amostral; teste estatístico, Mann Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTRL SUP EOMA PFD EOMA/PFD

n 70 15 9 66 42

Valor Mínimo 0,0 1,6 2,6 0,9 0,0

Percentil 25 3,9 3,9 5,3 3,3 4,0

Valor Mediano 5,8 6,6 12,0 5,3 11,1

Percentil 75 10,4 37,6 40,8 13,3 23,6

Valor Máximo 36,9 83,4 81,5 140,4 67,7

 p    0,390 0,042 0,931 0,046

CTRL SUP EOMA PFD EOMA/PFD

n 70 15 9 66 42

Valor Mínimo 3,3 6,8 11,1 4,0 4,9

Percentil 25 18,1 16,7 18,3 14,8 21,5

Valor Mediano 32,4 34,1 33,1 27,1 28,0

Percentil 75 53,0 42,3 76,8 52,7 48,9

Valor Máximo 136,4 210,8 153,0 254,7 174,4

 p     0,813 0,464 0,574 0,871

SORO 

FLUIDO PERITONEAL
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ANEXO VIII – Avaliação da expressão de mRNA HLA-G e dados 
clínicos dos grupos Controle e Endometriose. 
 
 

a. Valores de Ct HLA-G, Ct β-actina e ΔCt em amostras de endomério do 
grupo Controle e dados clínicos.  
 

 

 

 

 

 

CTRL

Identificação  Ct HLA-G Ct β-actina ΔCt
Fase  

Hormonal

Idade 

(anos)

C 01 22,6932 20,3228 2,3704 M 26

C 03 26,7521 22,3086 4,4435 M 36

C 08 22,6708 20,9346 1,7362 P 31

C 10 21,8309 20,0166 1,8142 P 35

C 11 24,1183 21,3507 2,7676 P 29

C 13 24,6826 20,4499 4,2327 P 35

C 19 22,6799 19,7427 2,9373 P 30

C 30 24,1673 20,4499 3,7173 P 40

C 31 23,7923 21,4234 2,3689 P 32

C 36 27,2889 20,1854 7,1036 S 34

C 39 24,5599 20,5245 4,0354 S 37

C 48 24,8169 21,0985 3,7184 S 43

C 50 25,8260 22,2710 3,5549 S 29

C 57 25,3923 19,8907 5,5017 S 40

C 58 23,3219 22,7116 0,6102 S 32

C 59 23,3112 19,8996 3,4116 S 36

C 71 22,5739 19,7748 2,7991 P 30

C 73 24,1936 22,1430 2,0506 P 29

C 74 26,3490 22,4841 3,8649 P 25

C 77 22,7599 21,7160 1,0439 NR 32

C 78 24,8819 21,5620 3,3200 P 29

Valor

Médio
24,22204 21,01241 3,2096

Endométrio

Nota: Ct, Threshold cicle ; valores de Ct correspondentes à

média de triplicata. ΔCt = Ct HLA-G - Ct β-actina; CTRL, grupo

Controle; M, menstrual; P, proliferativa, S, secretora; NR, não

referida.

Dados Clínicos
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b. Valores de Ct HLA-G, Ct β-actina e ΔCt em amostras de endomério do 
grupo endometriose, dados clínicos e cirúrgicos. 

 

 
 

 

 

Grupo

 EDT

Identificação Ct HLA-G Ct β-actina ΔCt Estádio 

Fase 

Hormonal

Idade 

(anos)

P 26 25,8962 21,2899 4,6064 X X 3 S 26

P 36 26,5252 23,3401 3,1851 X X 4 P 37

P 44 24,1969 18,4173 5,7795 X 4 S 27

P 55 23,5693 19,4115 4,1579 X X 4 S 33

P 57 25,8500 21,4722 4,3778 X 4 S 29

P 60 24,9244 20,5533 4,3712 X 4 S 25

P 98 26,1928 21,7588 4,4340 X 4 S 37

P 99 23,7452 20,5477 3,1975 X 4 S 38

P 121 25,8974 22,0117 3,8857 X 2 S 38

P 132 26,4362 20,1900 6,2461 X X 4 S 42

P 135 23,0563 20,6595 2,3968 X X 4 S 35

P 137 25,7457 21,3180 4,4277 X X 3 S 33

P 138 21,8545 19,7055 2,1490 X X X 4 S 29

P 139 27,8181 21,9350 5,8831 X X 4 P 43

P 140 23,9392 18,7162 5,2230 X 4 P 34

P 141 24,1991 19,5928 4,6063 X 4 S 33

P 142 23,2290 18,7618 4,4672 X X 4 S 30

P 143 26,4928 19,0279 7,4650 X X 4 S 33

P 144 27,1038 22,1642 4,9396 X X 3 M 32

P 145 25,1119 21,5634 3,5484 X X X 4 S 38

P 146 23,2537 19,7152 3,5385 X X 4 S 40

P 147 23,0393 19,3173 3,7220 X X X 4 P 26

P 148 23,3095 19,5915 3,7180 X X 4 S 30

P 149 24,3287 20,5639 3,7648 X X X 4 S 36

Valor

Médio
24,82147 20,48435 4,3371

Endométrio Dados Clínicos e Cirúrgicos 

Tipos de EDT

 SUP EOMA PFD

Nota: Ct, Threshold cicle; valores de Ct correspondentes à média de triplicata.

ΔCt = Ct HLA-G - Ct β-actina; EDT, grupo Endometriose; RS, retossigmóide; SUP,

endometriose superficial, EOMA, endometrioma ovariano; PFD, endometriose

profunda; M, menstrual; P proliferativa; S, secretora.
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ANEXO IX – Análise da qualidade e integridade das amostras de 
RNA. 
 

 
 
Nota: CTRL, Controle; EDT, Endometriose; RIN, Número de integridade do RNA. 

 

Avaliação da integridade de RNA utilizando o equipamento 2100 Bioanalyzer 

(Agilient). A. imagem representa uma das amostras de RNA que foi quantificada e traz o 

valor de RIN (RNA integrity number), gerado pelo software. A. Gráfico mostrando os picos 

de 18S e 28S. B. Gel virtual com as bandas representativas de 28S e 18S. 

CTRL EDT

Identifi-

cação  

Razão

260/280 nm 
RIN

Identifi-

cação 

Razão

260/280 nm 
RIN

C 01 2,0 5,5 P 26 1,86 6,1

C 03 2,0 5,1 P 36 1,95 6,6

C 08 2,0 6,0 P 44 1,58 6,9

C 10 2,0 6,9 P 55 1,91 7,2

C 11 2,0 7,5 P 57 1,93 7,2

C 13 1,8 6,4 P 60 1,94 7,2

C 19 2,0 7,3 P 98 1,86 5,5

C 30 1,9 6,0 P 99 1,67 6,5

C 31 2,0 5,9 P 121 1,52 7,5

C 36 2,0 7,1 P 132 1,98 6,9

C 39 1,8 6,5 P 135 1,93 5,8

C 48 1,6 6,6 P 137 1,95 6,7

C 50 1,8 4,9 P 138 1,95 5,6

C 57 1,7 7,0 P 139 1,97 5,0

C 58 1,9 8,1 P 140 1,15 6,0

C 59 2,0 6,4 P 141 1,91 7,4

C 71 1,8 6,8 P 142 1,87 4,0

C 73 2,0 6,3 P 143 1,92 6,5

C 74 2,0 6,2 P 144 1,86 4,3

C 77 1,8 6,9 P 145 1,91 5,4

C 78 2,0 6,3 P 146 1,86 6,2

P 147 1,65 7,3

P 148 1,98 5,4

P 149 1,89 5,8

Endométrio Endométrio
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ANEXO X – Avaliação imunohistoquímica da expressão da 
proteína HLA-G em tecidos de endométrio e de lesão de 
endometriose e dados clínicos dos grupos Controle e 
Endometriose. 

 
 
a. Avaliação Imunohistoquímica de HLA-G no endométrio e dados clínicos 
do grupo Controle. 

 

 

Nota: IRS, score de imunoreatividade; IRS Final, corresponde à media entre o IRS Epitelial 
e o IRS Estromal; M, menstrual; P, Proliferativa; S, Secretora. As 16 primeiras mulheres 
discriminadas (C01 a C58) tiveram determinadas as concentrações da proteína HLA-G 
solúvel no soro e no fluido peritoneal, cujos valores encontram-se no Anexo VI.a. 

 
 

 

 

 

 

GRUPO

CONTROLE

IRS 

FINAL

Identificação da 

Paciente

Distribui-

ção

Intensi-

dade

IRS 

Epitelial 

Distribui-

ção

Intensi-

dade

IRS

Estromal 
Score

Fase

Hormonal
Idade

C 01 3 1 3 0 0 0 1,5 M 26

C 03 3 1 3 0 0 0 1,5 M 36

C 11 3 1 3 0 0 0 1,5 P 29

C 12 3 1 3 0 0 0 1,5 P 25

C 13 3 2 6 0 0 0 3 P 35

C 21 4 1 4 0 0 0 2 P 35

C 22 4 2 8 0 0 0 4 P 43

C 23 3 2 6 0 0 0 3 P 32

C 25 3 2 6 0 0 0 3 P 33

C 28 3 1 3 0 0 0 1,5 P 26

C 29 4 3 12 0 0 0 6 P 34

C 46 2 2 4 0 0 0 2 S 25

C 50 4 1 4 0 0 0 2 S 29

C 56 4 2 8 0 0 0 4 S 38

C 57 4 1 4 0 0 0 2 S 40

C 58 4 3 12 0 0 0 6 S 32

C 71 3 2 6 0 0 0 3 P 30

C 72 3 1 3 0 0 0 1,5 P 46

C 73 4 1 4 0 0 0 2 P 29

C 74 4 2 8 0 0 0 4 P 25

C 75 3 2 6 0 0 0 3 P 36

C 76 1 1 1 0 0 0 0,5 P 38

IMUNORREATIVIDADE HISTOQUÍMICA DE  HLA-G NO 

ENDOMÉTRIO

EPITÉLIO GLANDULAR ESTROMA DADOS CLÍNICOS
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b. Dados estatísticos da expressão da proteína HLA-G no endométrio de 
pacientes do grupo Controle . 
 

 
 
Nota: IRS, score de imunoreatividade; IRS Final, corresponde à media entre o IRS Epitelial 
e o IRS Estromal; n, número amostral; p, índice de significância estatística. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTRL 

(n=16)

IRS 

Epitelial 

IRS

Estromal 

IRS 

FINAL
Idade

Valor Mínimo 0 0 0 25

Percentil 25 3 0 1,5 26

Valor Mediano 4 0 2,0 29,5

Percentil 75 6 0 3 35

Valor Máximo 8 0 4 46

Valor Médio 4,1 0 2,0 31,6

Desvio Padrão 2,6 0 1,3 6,4

Valor p 0,0015
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c. Avaliação Imunohistoquímica de HLA-G em tecidos de endométrio e de 
lesão de endometriose e dados clínicos do grupo Endometriose. 

 

 
 
Nota: IRS, score de imunoreatividade; IRS Final, corresponde à media entre o IRS Epitelial 
e o IRS Estromal; RC, retrocervical; RS retossigmM, menstrual; P, Proliferativa; S, 
Secretora. As 22 primeiras mulheres discriminadas (P44 a P132) tiveram determinadas as 
concentrações da proteína HLA-G solúvel no soro e no fluido peritoneal, cujos valores 
encontram-se no Anexo VI.b. 

IRS 

FINAL

 Identificação 

da Paciente  Tecido

Distribui-

ção

Intensi-

dade

IRS 

Epitelial 

Distribui-

ção

Intensi-

dade

IRS

Estromal Score

Fase

Hormonal Estádio Idade

Lesão RS 4 2 8 0 0 0 4

Endométrio 4 2 8 2 1 2 5

Lesão RS 4 3 12 1 1 1 6,5

Endométrio 4 3 12 3 2 6 9

Lesão RC 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 4 3 12 1 1 1 6,5

Lesão RS 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 4 3 12 0 0 0 6

Lesão RS 4 1 4 1 1 1 2,5

Endométrio 2 1 2 1 1 1 1,5

Lesão RS 4 1 4 0 0 0 2

Endométrio 3 1 3 0 0 0 1,5

Lesão RS 4 2 8 0 0 0 4

Endométrio 4 3 12 0 0 0 6

Lesão RC 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 4 2 8 0 0 0 4

Lesão RC 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 4 3 12 1 1 1 6,5

Lesão RC 4 1 4 0 0 0 2

Endométrio 4 1 4 0 0 0 2

Lesão RC 3 1 3 0 0 0 1,5

Endométrio 2 1 2 0 0 0 1

Lesão RC 3 1 3 0 0 0 1,5

Endométrio 3 1 3 0 0 0 1,5

Lesão RC 3 1 3 0 0 0 1,5

Endométrio 4 1 4 0 0 0 2

Lesão RC 3 2 6 0 0 0 3

Endométrio 4 3 12 0 0 0 6

Lesão RS 3 1 3 0 0 0 1,5

Endométrio 3 1 3 0 0 0 1,5

Lesão RS 4 2 8 0 0 0 4

Endométrio 4 2 8 0 0 0 4

Lesão RS 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 2 1 2 0 0 0 1

Lesão RC 4 2 8 0 0 0 4

Endométrio 4 2 8 0 0 0 4

Lesão RS 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 4 1 4 0 0 0 2

Lesão RS 3 1 3 0 0 0 1,5

Endométrio 3 1 3 0 0 0 1,5

Lesão RS 4 2 8 0 0 0 4

Endométrio 4 3 12 0 0 0 6

Lesão RS 4 1 4 0 0 0 2

Endométrio 4 1 4 0 0 0 2

Lesão RS 4 1 4 0 0 0 2

Endométrio 4 1 4 0 0 0 2

Lesão RS 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 4 3 12 0 0 0 6

Lesão RS 4 2 8 0 0 0 4

Endométrio 4 1 4 0 0 0 2

Lesão RS 4 3 12 0 0 0 6

Endométrio 4 3 12 0 0 0 6
4

32

37

42

29

38

35

39

4

2

4

3

4

4

S

S

S

S

P

S

S

P 130

P 131

P 132

P 133

P 134

P 135

P 136

P 129 S 2 26

P 127 P 3 46

P 128 S 4 21,0

P 124 M 2 41

P 126 S 4 33

P 108 M 2 34

P 120 M 4 40

P 104 P 2 27

P 106 P 2 38

P 96 S 3 25

P 101 S 3 34

P 93 M 2 35

P 94 S 2 35

P 63 M 1 39

P 92 P 1 44

P 53 P 2 41

P 62 S 2 35

P 44 S 4 27

P 45 S 4 30

GRUPO 

ENDOMETRIOSE
IMUNORREATIVIDADE HISTOQUÍMICA DE  HLA-G

IDENTIFICAÇÃO EPITÉLIO GLANDULAR ESTROMA DADOS CLÍNICOS
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d. Dados estatísticos da expressão da proteína HLA-G no grupo 
Endometriose e dados clínicos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica-

ção da 

paciente 

IRS 

Epitelial 

IRS

Estromal 

IRS 

FINAL
Local da 

Lesão
Estádio

Fase

Hormonal
Idade

IRS 

Epitelial 

IRS

Estromal 

IRS 

FINAL

    P 63 2 1 1,5  RS 1 M 39 4 1 2,5

    P 149 3 0 1,5  RC 2 M 41 3 0 1,5

    P 108 4 0 2  RS 2 M 34 3 0 1,5

    P 92 3 0 1,5  RC 1 P 44 4 0 2

    P 53 12 1 6,5  RC 2 P 41 12 0 6

    P 104 2 0 1  RS 2 P 27 3 0 1,5

    P 106 3 0 1,5  RS 2 P 38 3 0 1,5

    P 137 2 0 1  RC 3 P 46 12 0 6

    P 62 12 0 6  RS 2 S 35 12 0 6

    P 94 8 0 4  RC 2 S 35 12 0 6

    P 148 4 0 2  RC 2 S 26 12 0 6

    P 96 12 1 6,5  RC 3 S 25 12 0 6

    P 151 4 0 2  RC 3 S 29 4 0 2

    P 101 4 0 2  RC 3 S 34 4 0 2

    P 44 8 2 5  RS 4 S 27 8 0 4

    P 45 12 6 9  RS 4 S 30 12 1 6,5

    P 130 3 0 1,5  RS 4 S 32 3 0 1,5

    P 147 4 0 2  RS 4 S 42 4 0 2

    P 150 12 0 6  RS 4 S 39 12 0 6

n 19 19 19 19 19 19 19

Mínimo 2 0 1,0 25 3 0 1,5

PC 25% 3 0 1,5 29 3 0 1,5

Mediano 4 0 2,0 35 4 0 2,5

PC 75% 12 1 6,0 41 12 0 6

Máximo 12 6 9,0 46 12 1 6,5

Médio 6 0,58 3,3 35,0 7,3 0,11 3,7

DP 4,028 1,4 2,4 6,4 4,2 0,32 2,1

p

GRUPO ENDOMETRIOSE

< 0.0001 < 0.0001

ENDOMÉTRIO  LESÃO DE ENDOMETRIOSEDADOS CLÍNICOS
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