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Resumo 

MENDONÇA, C.E.F. Estudo comparativo de contraceptivos orais combinados sobre o 
sistema complemento e moléculas de adesão solúveis. 2017. 105f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
A inflamação envolve vários mecanismos biológicos relacionados entre si e altamente 
regulados: coagulação, fibrinólise, sistema complemento (SC), antioxidação e regulação 
hormonal. Fisiologicamente, o SC e a coagulação compartilham componentes regulatórios e 
várias interações entre o SC e a hemostasia têm sido propostas, mas não elucidadas. O 
interesse científico sobre as interações do SC com a hemostasia é crescente, devido ao 
risco de tromboembolismo venoso (TEV) associado ao uso de contraceptivos orais 
combinados (COC). Nosso grupo tem investigado os efeitos de COC sobre o SC, 
hemostasia e moléculas de adesão. Os resultados confirmam vantagens do etinilestradiol 
(EE)/levonorgestrel (LNG), um COC de 2ª geração sobre os de 3ª geração, mantendo-o 
como referência para comparação com novos COC, os quais buscam componentes mais 
naturais. Os componentes hormonais nos COC podem influenciar as interações entre o 
endotélio e o SC, as quais medeiam adesão de neutrófilos ao endotélio, podendo favorecer 
o TEV. Desde o advento dos COC busca-se constantemente minimizar seus efeitos 
indesejáveis com redução das doses, diferentes combinações de progestógenos/estrógenos 
e vias de administração. O 17β estradiol (E2) é o estrógeno natural e encontra-se 
combinado com o progestógeno acetato de nomegestrol (NOMAC), mais seletivo para o 
receptor de progesterona, minimizando efeitos indesejáveis sobre o metabolismo. 
Considerando-se os benefícios do EE/LNG e a aprovação do E2/NOMAC, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o efeito destes COC sobre: 1) o SC por ativação das Via Clássica (VC) e 
Via das Lectinas (VL), concentração de C4d e concentração sérica e atividade do inibidor de 
C1 (C1inh) e 2) os níveis séricos de moléculas de adesão intercelular (ICAM)-1 e vascular 
(VCAM)-1 e E-selectina. A atividade hemolítica (AH) sérica da VC foi avaliada por ensaio 
cinético nos grupos de usuárias ou não dos COC e em pool de soro humano normal (SHN) 
exposto aos componentes dos COC. Os demais parâmetros (VL, C4d, C1inh e moléculas de 
adesão) foram avaliados por ensaios imunoenzimáticos. Os resultados foram: 1) não houve 
diferenças na AH sérica da VC; 2) exceto para EE+LNG, a AH da VC in vitro foi menor 
quando o pool de SHN foi exposto aos componentes individuais das formulações dos COC 
(EE, LNG, E2 e NOMAC) e à combinação E2+NOMAC comparada ao controle (pool SHN 
sem componentes das formulações dos COC), menor para E2+NOMAC comparada ao 
EE+LNG e menor para o NOMAC comparado ao LNG; 3) não houve diferenças na ativação 
da VL; 4) não houve diferenças na concentração sérica do fragmento C4d; 5) a 
concentração sérica do C1inh foi maior para o grupo EE/LNG, enquanto a atividade do 
mesmo foi maior para o grupo E2/NOMAC quando comparadas ao grupo controle; 6) a 
concentração sérica de E-selectina foi maior para o grupo E2/NOMAC comparada ao grupo 
controle e 7) não houve diferenças para ICAM-1 e VCAM-1. E2/NOMAC teve efeito sobre 
maior número de parâmetros comparados ao grupo controle, significativos para a maior 
atividade do C1inh e maior concentração de E-selectina. Este é o primeiro resultado, ao 
nosso conhecimento, sobre a relação do NOMAC e E-selectina. Observaram-se tendências 
para redução da AH da VC em consonância com a redução do C4d. Esta observação deve 
ser destacada uma vez que E2+NOMAC e seus componentes individualizados promoveram 
redução significativa na AH in vitro do SHN. Juntos estes dados sugerem ao E2/NOMAC um 
efeito sobre a regulação negativa da atividade do SC, enquanto o aumento de E-selectina 
sugere um efeito pró-inflamatório. Quanto ao EE/LNG, a maioria dos parâmetros manteve-
se sem diferenças em relação ao grupo controle. O impacto destas observações depende 
de aprofundamento na investigação dos efeitos dos COC sobre os sistemas biológicos e de 
estudos clínicos controlados, os quais juntos podem refletir benefícios em muitos aspectos 
para a saúde humana, em particular, a contracepção e terapias de reposição hormonal.  
Palavras-chave: Sistema complemento; Moléculas de adesão; Contraceptivos. 
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Abstract 

MENDONÇA, C.E.F. Comparative study of combined oral contraceptives on the 
complement system and soluble adhesion molecules. 2017. 105f. Dissertation (Master). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2017. 
 
Inflammation involves several biologically related and highly regulated biological 
mechanisms: coagulation, fibrinolysis, complement system (CS), antioxidation and hormonal 
regulation. Physiologically, CS and coagulation share regulatory components and various 
interactions between CS and hemostasis have been proposed but not elucidated. The 
scientific interest in CS interactions with hemostasis is increasing because of the risk of 
venous thromboembolism (VTE) associated with combined oral contraceptive (COC) use. 
Our group has investigated the effects of COC on CS, hemostasis and adhesion molecules. 
Results confirm the advantages of ethinylestradiol (EE)/levonorgestrel (LNG), a 2nd 
generation COC over the 3rd generation, maintaining it as a reference for comparison with 
new COC, which seek more natural components. Hormonal components in COC can 
influence the interactions between the endothelium and the CS, which mediates neutrophil 
adhesion to the endothelium and may favor VTE. Since the advent of COC, it has been 
consistently sought to minimize its undesirable effects by reducing dosages, different 
combinations of progestogens/estrogens and routes of administration. E2 or 17β estradiol is 
the natural estrogen and is combined with a new progestin, the nomegestrol acetate 
(NOMAC), which is more selective for the progesterone receptor, minimizing undesirable 
effects on metabolism. Considering the benefits of EE/LNG and the approval of E2/NOMAC, 
the objective of this study was to evaluate the effect of these COC on: 1) CS by 
measurement of activation of Classical Pathway (CP) and Lectin Pathway (LP), serum 
concentration of C4d fragment, serum concentration and activity of C1 inhibitor (C1inh) and 
2) serum levels of soluble adhesion molecules: intercellular adhesion molecule (ICAM)-1, 
vascular cell adhesion molecule (VCAM)-1 and E-selectin. The serum hemolytic activity (HA) 
of CP was assessed by kinetic assay in the COC and non-COC users and in normal human 
serum (NHS) groups exposed to COC components. Other parameters (LP, C4d, C1inh and 
soluble adhesion molecules) were evaluated by immunoenzymatic assays. The results were: 
1) there was no difference in serum HA of CP; 2) except for EE + LNG, the HA of CP in vitro 
was lower when the pool of NHS was exposed to the individual components of the COC 
formulations (EE, LNG, E2 and NOMAC) and the E2+NOMAC combination compared to the 
control group (pool of NHS without hormonal components), lower for E2+NOMAC compared 
to EE+LNG and lower for NOMAC compared to LNG; 3) there was no difference in the 
activation of the LP; 4) there was no difference in the serum concentration of the C4d 
fragment; 5) the serum concentration of the C1inh was higher for EE/LNG group, whereas its  
activity was higher for E2/NOMAC group when compared to the control group; 6) the serum 
concentration of E-selectin was higher for E2/NOMAC group compared to the control group 
and 7) there was no difference for ICAM-1 and VCAM-1. E2/NOMAC had an effect on a 
higher number of parameters compared to control group, significant for the higher activity of 
C1inh and higher concentration of E-selectin. This is the first result, to our knowledge, about 
the association of NOMAC wiht E-selectin. Tendencies to reduce the HA of the CP were 
observed in consonance with the reduction of C4d. This observation should be highlighted 
since E2+NOMAC and its individualized components promoted a significant reduction in the 
HA in vitro of NHS. Together these data suggest to E2/NOMAC an effect on the down-
regulation of CS activity, while the increase of soluble E-selectin suggests a pro-inflammatory 
effect. Regarding EE/LNG, most of the parameters have no difference compared to control 
group. The impact of these observations depends on further research into the effects of COC 
on biological systems and on controlled clinical studies, which together may reflect benefits 
in many respects to human health, in particular contraception and hormone replacement 
therapies. 
Keywords: Complement system; Adhesion molecules; Contraceptives 
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1.1 Contraceptivos hormonais combinados 

 

Na década de 60, os contraceptivos hormonais combinados (CHC) começaram 

a ser comercializados em formulações contendo estrógenos e progestógenos 

sintéticos. Tais formulações apresentavam-se na forma farmacêutica como 

comprimido e, assim, referidos como contraceptivos orais combinados (COC), o que 

lhes atribuiu o nome popular de pílulas anticoncepcionais.  Para muitas mulheres, 

essa opção anticoncepcional permitiu conforto e confiança, com controle sobre a 

gravidez. As mulheres podiam então adiar a gravidez até que tivessem alcançado 

outros objetivos de vida, como educação avançada, desenvolvimento profissional e, 

para as mulheres que já tinham filhos, os COC ajudaram de forma eficiente a 

planejar o momento de ter um próximo filho (Dhont, 2010). 

Os CHC controlam o ciclo reprodutivo, atuando diretamente sobre o eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal (HPG, do inglês hipotalamic-pituitary-gonadal), que 

é responsável pela liberação dos hormônios sexuais (Maggi et al., 2016). 

O hipotálamo secreta o principal mediador do processo reprodutivo, o hormônio 

liberador de gonadotrofia (GnRH, do inglês gonadotrophin-release-hormone). Uma 

vez na circulação, esse hormônio liga-se a receptores específicos em células da 

glândula pituitária anterior (hipófise anterior) e estimula a produção das 

gonadotrofinas, o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo estimulante 

(FSH). O LH e o FSH são liberados pela hipófise anterior na corrente sanguínea e 

agem diretamente sobre as gônadas, estimulando a produção de gametas e 

hormônios gonadais (Gore, 2008).  

Na mulher, o FSH e o LH se encontram em maior concentração na corrente 

sanguínea na primeira fase de cada ciclo reprodutivo, sendo que o FSH estimula a 
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maturação do folículo ovariano, enquanto o LH promove a ovulação na metade do 

ciclo e a produção de hormônios ovarianos como o estrógeno e progesterona (Gore, 

2008). O estrógeno e a progesterona por sua vez, atuam sobre o hipotálamo e a 

hipófise, realizando um feedback positivo ou negativo na liberação do GnRH, LH e 

do FSH (Hiller-Sturmhöfel e Bartke, 1998) (Figura 1). 

 

Figura 1: Eixo Hipotalâmico-Hipofisário-Gonadal (HPG) feminino. O eixo HPG é responsável pela 

manutenção dos hormônios sexuais. O hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina 

(GnRH), que atua diretamente sobre a glândula pituitária, também chamada de hipófise. A hipófise 

por sua vez libera o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo estimulante (FSH) que atuam 

sobre os ovários para a produção de estrógeno e progesterona. Dependendo da fase do ciclo 

menstrual, esses hormônios têm a capacidade de atuar por feedback sobre o hipotálamo e a hipófise 

de maneira estimulatória ou inibitória. Adaptado a partir de Hiller-Sturmhöfel e Bartke (1998). 

 

Os hormônios presentes nos COC regulam o eixo HPG por feedback negativo. 

O estrógeno suprime a liberação de FSH impedindo o crescimento folicular, 

enquanto a progesterona suprime o LH. Adicionalmente a progesterona contribui 
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com o efeito contraceptivo por aumentar a viscosidade do muco vaginal dificultando 

a locomoção dos espermatozoides pelo trato genital feminino (Dhont, 2010). 

Apesar dos benefícios que os COC trouxeram para as mulheres o seu uso foi 

associado ao aumento do risco de tromboembolismo venoso (TEV), devido às altas 

concentrações de hormônios nessas pílulas (Gialeraki et al., 2016). Este efeito 

colateral indesejável dos COC tem sido atribuído a ambos os componentes, o 

estrógeno e o progestágeno (Rosendaal, 2005; Dhont, 2010). 

Os efeitos regulatórios dos estrógenos sobre diferentes respostas biológicas 

podem ser antagônicos dependendo da dose, tempo de exposição e estímulos pré-

existentes conduzido por fatores adicionais (Cid et al., 2002). Quanto aos 

progestágenos, estes formam um grupo de esteroides com efeitos sistêmicos, que 

podem resultar em riscos diferentes para o TEV, a depender dos tipos de 

progestágenos e estrógeno associado (Vieira et al., 2007). 

Os CHC podem conter diferentes tipos de progestógenos. Os CHC de primeira 

geração contêm noretinodrel e linestrol, mas são pouco usados. Os COC de 

segunda geração, bastante usados, contêm levonorgestrel (LNG), enquanto os COC 

de terceira geração contêm desogestrel ou gestodeno, os quais foram 

disponibilizados em 1980 e são muito utilizados. A partir de 1995, vários estudos 

foram realizados sobre a diferença de riscos de TEV associados ao uso de CHC de 

segunda e terceira geração (Bloemenkamp et al., 1995; Jick et al., 1995; Prasad et 

al., 1999; Tchaikovski  et al., 2007; Gaussem  et al., 2011; Stegeman et al., 2013; 

Gialeraki et al., 2016). 

Os estudos confirmam uma associação entre o uso de CHC da terceira 

geração e o risco aumentado de TEV. Usuárias de CHC de terceira geração 

enfrentam um risco duas vezes maior de TEV do que usuárias de CHC de segunda 
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geração contendo LNG (Kemmeren et al., 2001; Vieira et al., 2007; Gialeraki et al., 

2016). Segundo van Hylckama Vlieg e colaboradorares. (2009) a opção mais segura 

em relação ao risco de TEV é um CHC contendo LNG combinado com uma dose 

baixa de estrogênio. 

Ao longo do tempo tem se buscado melhorar a segurança, a tolerabilidade e os 

potenciais benefícios dos CHC. O etinilestradiol (EE) foi desenvolvido para aumentar 

a biodisponibilidade do estradiol no organismo, uma vez que a cadeia etinil faz com 

que ele se ligue de maneira inespecífica à albumina, impedindo-o de se transformar 

em formas menos potentes de estrógeno. Os efeitos do EE nos tecidos é cerca de 

10 vezes maior do que aquele do estradiol endógeno, com impacto negativo sobre o 

metabolismo. A presença do grupo 17 etinil no EE o mantém na circulação em 

forma altamente ativa com subsequentes passagens hepáticas e, 

consequentemente, aumento da produção de proteínas, tais como angiotensina, 

lipoproteínas e fatores da coagulação, o que pode resultar em maior risco de TEV e 

de eventos cardiovasculares. Para melhorar o perfil de segurança e tolerabilidade 

dos CHC, hormônios semelhantes aos naturais têm sido incluídos em novas 

formulações de CHC. A utilização terapêutica de estrógenos e progestágenos, que 

simulam os hormônios endógenos, pode ter um impacto mais favorável sobre a 

hemostasia, metabolismo lipídico e de carboidratos e, por conseguinte, sobre os 

riscos de TEV e de problemas cardiovasculares (Burkman et al., 2011). 

Atualmente, duas preparações com estrógeno natural existem no mercado. Um 

deles é um COC monofásico, contendo 17β estradiol micronizado combinado com o 

progestágeno acetato de nomegestrol (E2/NOMAC). O outro é um COC 

quadrifásico, contendo o valerato de estradiol combinado com o dienogeste como 

progestágeno (E2V/DNG) (Alsina, 2010; Bastianelli, 2017).  A metabolização do 
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estrógeno na forma natural (E2) gera metabólitos mais fracos que competem com os 

mais potentes e controlam a resposta biológica (Kuhl, 1998). A substituição de EE 

pelo E2 resulta em níveis de estrógeno circulante inferiores aos observados durante 

o ciclo menstrual normal e os efeitos secundários atribuíveis ao seu uso dependerão 

da modulação exercida pela progestógeno adicionado (Alsina, 2010). 

Os progestógenos nos contraceptivos são derivados da molécula de 

testosterona (p.ex., levonorgestrel) ou estruturalmente similares à progesterona. 

Neste último caso, um dos mais novos progestógenos para os COC é o NOMAC, 

aprovado em 2011 (Yang e Plosker, 2012). O NOMAC apresenta maior 

especificidade para o receptor de progesterona, característica que o torna mais 

similar à progesterona natural (Schindler et al., 2003; Burke, 2013). 

Desde que as pílulas contraceptivas foram lançadas no mercado, há uma 

busca constante por formulações que eliminem ou minimizem os efeitos indesejáveis 

dos seus componentes, em especial aqueles relacionados ao risco de TEV. A ideia 

de reunir nos CHC moléculas o mais similares possível aos hormônios endógenos é 

sem dúvida uma grande perspectiva em direção a assegurar a contracepção 

associada à saúde e ao bem-estar da mulher. Contudo, os benefícios e as 

implicações clínicas das novas propostas disponíveis ainda não estão estabelecidos 

e necessitam de dados obtidos a partir de estudos científicos.  

Todos estes aspectos sobre o efeito dos CHC podem ter importantes 

implicações na fisiopatologia de doenças mediadas por distúrbios da coagulação ou 

doenças inflamatórias crônicas. Sobretudo, os mecanismos envolvidos na regulação 

destas respostas biológicas sob o efeito dos CHC não são conhecidos e devem ser 

investigados. 
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1.2 Hemostasia 

 

A hemostasia é o processo responsável pela manutenção da integridade 

vascular e da fluidez do sangue no sistema circulatório. O sistema hemostático se 

contrapõe à perda excessiva de sangue e evita a formação de trombos vasculares 

graças à ação regulada de uma variedade de mecanismos, tais como as plaquetas, 

os vasos sanguíneos, as proteínas da coagulação, os anticoagulantes naturais e o 

sistema fibrinolítico. Quando o sangue se expõe a componentes que normalmente 

não estão no interior dos vasos em decorrência a lesões estruturais (lesão vascular) 

ou alterações bioquímicas o sistema de coagulação é iniciado (Simak e De Paoli, 

2017). 

A coagulação ocorre por meio de ativação proteolítica, sequencial de 

zimogênios, resultando na formação de trombina que, então converte o fibrinogênio 

solúvel em coágulo de fibrina (insolúvel). Uma das vias de ativação é atualmente 

conhecida como coagulação baseada em superfícies de contato e geralmente ocorre 

em células que expressam o fator tecidual (FT) (via extrínseca). Na fase de iniciação 

da coagulação sobre uma superfície de contato, a partir de uma lesão, o FT é 

exposto e entra em contato com o Fator VII fazendo a sua ativação e formando um 

potente composto formado pelo FT e o Fator VII ativado (FT:VIIa), o qual ativa o 

Fator IX (FIX) e o Fator X (FX). O FX por sua vez se liga ao FV para ativar as 

protrombinases e, assim, dar início à formação do coágulo sobre a célula que 

expressa FT (Ferreira et al., 2010).  

A via de contato (via intrínseca) por sua vez é iniciada através do contato do 

sangue em uma superfície artificial onde muda a conformação do Fator XII (FXII). 

Este por sua vez tem a função de ativar a pré-calicreína plasmática (PK) e o 
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cininogênio de alto peso molecular (HK). A PK possui também a capacidade de 

converter FXII em FXIIa criando uma alça de ativação positiva (Smith et al., 2015). 

O FXIIa também tem a capacidade de ativar o Fator XI e este por sua vez ativa 

o Fator X. A partir da ativação do Fator X, tanto na via do fator tecidual como na 

ativação por contato, são desencadeadas a formação de trombina, que, em 

concentração suficiente, irá imediatamente converter o fibrinogênio em um gel de 

fibrina (Colman, 1984; Geddings e Mackman, 2014; Smith et al., 2015). Dessa 

forma, o coágulo é formado, o qual consiste de uma rede de filamentos de fibrina 

que se estende em todas as direções aprisionando células sanguíneas, plaquetas e 

plasma (Figura 2). 

Para que não ocorra a coagulação excessiva, proteínas anticoagulantes 

controlam a formação da trombina. Uma vez formado o coágulo, o sistema 

fibrinolítico é ativado promovendo a dissolução da fibrina para restabelecer a fluidez 

do sangue dentro do vaso. A antitrombina é o inibidor natural da coagulação mais 

importante e possui atividade anticoagulante inibindo a trombina e outras 

proteinases da coagulação, como os fatores Xa, IXa, XIa, XIIa  e a calicreína 

(Franco, 2001). 

A proteína C possui um cofator, a proteína S, que são importantes 

controladores da coagulação, constituindo a chamada via da proteína C. A proteína 

C ativada requer proteína S, fosfolipideos e ions cálcio para exercer seu efeito 

anticoagulante. Outra função anticoagulante do complexo proteína C/S é estimular a 

ativação do sistema fibrinolítico pela ativação do ativador de plasminogênio tecidual 

(t-PA) e inativação proteolítica de um inibidor do ativador do plasminogênio (PAI) 

(Joseph et al., 2016). Deficiências na proteína C, S e antitrombina estão associadas 

à predisposição à trombose (Franco, 2001). 
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O sistema hemostático é regulado por uma inter-relação de proteínas pró-

coagulante, anticoagulante e do sistema fibrinolítico encontrados no plasma. Um 

desbalanço nessas proteínas pode causar um estado pró-trombótico. Há uma 

evolução da compreensão dos mecanismos da hemostasia e trombose venosa e o 

papel da inflamação e imunidade (Koupenova et al., 2017). 

 

 

Figura 2. Representação esquemática da interação das vias de ativação da coagulação, regulação 

da via do fator tecidual pelo TFPI (Inibidor da via do Fator tecidual do inglês tissue factor pathway 

inhibitor), regulação pelas proteínas C e S, regulação do Fator XII pelo inibidor de C1 e da via final 

comum. Adaptado a partir de Guyton e Hall (2015). 

 

Os COC podem influenciar no desbalanço dessas proteínas causando aumento 

da expressão de proteínas da coagulação, como por exemplo, o Fator XII e com isso 

o desenvolvimento do tromboembolismo venoso (TEV). O TEV é considerado a 

terceira causa mais comum de doenças cardiovasculares e pode ser desencadeado 
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através de três fatores: alteração no fluxo sanguíneo, geralmente por falta ou estase 

de fluxo; dano vascular endotelial podendo ser causado por cirurgias ou traumas; e 

alteração nos constituintes do sangue como um estado de hipercoagulabilidade 

hereditário ou adquirido como câncer ou o uso de COC (Ferreira, 2000; Haley e 

Bock, 2017) 

Há um crescente interesse no entendimento das interações entre inflamação e 

hipercoagulabilidade, bem como entre inflamação e disfunção endotelial. Durante a 

inflamação há o aumento na produção de fatores pró-coagulantes e uma regulação 

negativa de fatores anticoagulantes, bem como inibição da atividade fibrinolítica 

(Poredos, 2017), aumentando assim a susceptibilidade do desenvolvimento do 

tromboembolismo. 

A inflamação pode causar um desbalanço na hemostasia através de diferentes 

vias, dentre elas a via do fator tecidual. O fator tecidual, que é uma glicoproteína de 

membrana responsável por iniciar a via extrínseca da coagulação, ela está presente 

em monócitos, células endoteliais e células musculares lisas arteriais. Citocinas 

inflamatórias como por exemplo Interleucina 1 (IL-1) e fator de necrose tumoral-alfa 

(TNFα) possuem a capacidade de diminuir a expressão de fatores anticoagulantes, 

fazendo aumentar o estado de hipercoagulabilidade favorecendo então o risco 

aumentado do desenvolvimento do tromboembolismo venoso (Tamaki e Khasnis, 

2015). 

Na inflamação sistêmica, há ativação simultânea da coagulação, fibrinólise e do 

sistema complemento. Estes sistemas interagem entre si em particular pela 

similaridade das propriedades das suas serinas proteases. Como resultado, seus 

componentes estabelecem uma rede complexa de eventos ao longo destas 



34 

 

cascatas, que resulta numa intricada rede de comunicação entre elas relevante para 

a homeostase (Ekdahl et al., 2016). 

 

1.3 Sistema Complemento 

 

O sistema complemento é um dos principais sistemas fisiológicos relacionados 

com a hemostasia e a inflamação. Considerando o notório efeito dos CHC sobre a 

hemostasia, pouco é investigado sobre o efeito desses no SC. O SC consiste em 

mais de 30 proteínas presentes na forma solúvel no sangue ou como proteínas 

associadas às membranas celulares. A ativação do complemento leva a uma reação 

enzimática de cascata resultando na formação de potentes anafilatoxinas C3a e 

C5a, as quais promovem uma série de respostas fisiológicas que variam de 

quimiotaxia a apoptose. Inicialmente, o papel principal atribuído ao SC era montar 

uma resposta rápida e robusta contra patógenos invasores. Atualmente, sabe-se 

que o SC também desempenha papel importante na imunidade adaptativa, 

envolvendo células T e B na eliminação de patógenos e na manutenção da memória 

imunológica (Merle et al., 2015). Adicionalmente, o SC também está envolvido nos 

mecanismos de regeneração de tecidos, crescimento tumoral e na fisiopatologia de 

várias doenças (Sarma e Ward, 2011). 

Há três vias descritas para a ativação do complemento: a via clássica (VC), a 

via alternativa (VA) e a via das lectinas (VL) (Figura 3). Estas vias envolvem 

componentes iniciais diferentes, mas a partir da sua ativação todas convergem para 

um ponto comum, a formação da C3 convertase, um complexo enzimático, capaz de 

clivar o C3, o componente central do SC. As moléculas geradas ao longo da cascata 

de ativação do SC são responsáveis por mediar as atividades biológicas deste 
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sistema e, assim, contribuir para a imunidade contra patógenos, inflamação, 

produção de anticorpos, regeneração de tecidos e regulação  da homeostase 

(Sarma e Ward, 2011). 

 

Figura 3: Representação esquemática das vias de ativação do sistema complemento e suas funções 

efetoras. C1inh, Inibidor de C1; MBL, Lectina ligadora de manose; MASP, serina protease associada 

à MBL. Adaptado de Ghebrehiwet (2016). 

 

Apesar da importância biológica do SC, a ativação exacerbada deste sistema 

pode resultar em efeitos deletérios para o organismo. Normalmente tais efeitos não 

ocorrem porque o SC é altamente regulado por proteínas presentes nas membranas 

celulares e por componentes fluidos. Dentre estas proteínas, o inibidor de C1 (C1inh, 
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do inglês C1inhibitor) é o regulador do SC mais estudado.  O C1inh é um inibidor de 

serina protease que controla a ativação da via clássica e da via das lectinas. Na VC , 

o C1inh liga-se ao complexo C1, promove a dissociação dos componentes C1r e 

C1s, impedindo a ativação destes. O C1inh também inativa as serinas proteases 

associadas à lectina ligadora de manose (MASP-1 e MASP-2, do inglês mannose-

binding protein-associated serine protease), inibindo a ativação da VL. Como 

resultado da atividade do C1inh não há formação das C3 convertases das VC e VL, 

regulando a cascata de ativação do SC. A rede de comunicações entre o SC e a 

hemostasia é fomentada em grande parte pela atividade do C1inh que também inibe 

os fatores XII e IX da coagulação (Etmthaller et al.,  2011). 

O SC e a hemostasia têm implicações clínicas importantes no contexto da 

lesão tecidual e da inflamação. Embora esses sistemas tenham sido descritos como 

cascatas separadas, ambos pertencem a uma complexa rede inflamatória e exibem 

algumas características similares e comuns em relação às funções de seus 

ativadores e inibidores. Em particular, o C1inh e as proteínas C e S (Amara et al., 

2010). 

Várias interações entre o SC e a hemostasia têm sido propostas, embora ainda 

não completamente elucidadas (Amara et al., 2008). Atenção especial é dada ao 

angioedema tipo III observado na terapia de reposição hormonal com estrogênio 

(Binkley e Davies III, 2000; 2004; Bork et al., 2003; 2006; Joseph, 2015). O 

estrogênio pode precipitar ataques de angioedema, enquanto o progestagênio pode 

ser protetor (Kaplan e Joseph, 2010).  

O Fator XII ativado (FXIIa) da coagulação pode ativar o componente C1r do 

complemento e iniciar a ativação da VC. O C1inh controla negativamente as 3 vias 

de ativação do SC e também a via intrínseca da coagulação (a calicreína e o FXIIa) 
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(Davis III et al., 2008). Desta forma, na ausência da ação regulatória do C1inh, pode 

ocorrer uma geração maciça de bradicinina, que é um forte indutor de vasodilatação 

e de permeabilidade vascular, levando às reações de edema observadas no 

angioedema (Nussberger et al., 2002; Agostoni et al., 2004; Joseph et al., 2015).  

Assim, o Fator XII tem sido um forte candidato para o angioedema tipo III por duas 

razões: a) a atividade proteolítica do Fator XII está envolvida na geração de cininas, 

a qual aumenta a permeabilidade vascular e estimula a formação de edema e b) a 

expressão do Fator XII e os seus níveis plasmáticos são regulados pelo estrogênio 

(Farsetti et al., 1995). 

Vale ressaltar que vários autores têm observado aumento do fator XII da 

coagulação e diminuição da proteína S em mulheres que usam COC (Rosing et al., 

1999; Ferreira et al., 2000; Ferreira et al., 2001) ou estão sob terapia de reposição 

hormonal com estrogênio (Gordon et al., 1988). Um estudo preliminar observou 

aumento da atividade hemolítica da via clássica do complemento sérico em 

mulheres usando COC, sugerindo uma ausência de regulação desta via (Beretella et 

al., 2005).  

Nosso grupo descreveu um papel modulador do COC com LNG sobre o 

sistema complemento (Bertozi et al., 2011). Usuárias de COC contendo LNG 

apresentaram níveis séricos do C1inh significativamente elevados quando 

comparados ao grupo de não usuárias. Este aumento do C1inh sérico relacionou-se 

com a diminuição da atividade hemolítica das vias clássica VC/VL do SC, que pode 

estar mais lenta por aumento da inibição do C1 nestas vias. Além disso, esse grupo 

apresentou diminuição do fragmento C4d (produto da ativação das VC/VL). Uma vez 

que o C1inh regula C1 e C4 (Kaplan e Joseph, 2010), a diminuição dos níveis de 

C4d pode ser devido ao maior nível deste inibidor neste grupo. Para a análise da via 
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alternativa (VA) não se observou diferenças. Os resultados para a VA estão de 

acordo com a literatura que associam as principais interações moleculares do SC e 

da coagulação com a regulação mediada pelo C1inh, envolvendo principalmente a 

VC do SC (Binkley, 2010). Ainda que a literatura tenha apontado para interações 

moleculares entre o SC e a hemostasia, demonstrando a participação das serinas 

proteases, comuns a ambas as vias, na clivagem de C3 e C5, o FXIIa foi a mais 

eficiente de todas (Amara et al., 2010). Considerando-se que o FXII é regulado pelo 

C1inh, a interação com a VC parece ser mais óbvia. 

 

1.4 Moléculas de Adesão 

 

A molécula de adesão intercelular (ICAM)-1, molécula de adesão vascular 

(VCAM)-1 e E-selectina são marcadores de ativação endotelial e de inflamação.  As 

moléculas de adesão são proteínas responsáveis pela captura, fixação e 

transferência de leucócitos do endotélio para o sítio de inflamação (Wright et al., 

2014).  

No início da adesão ao endotélio, onde ocorre a captura dos leucócitos, há 

interações de glicoproteínas expressas nos leucócitos (L-selectinas), no endotélio 

lesionado (E-selectinas e P-selectinas) e também nas plaquetas (P-selectinas), 

capazes de interagir com ligantes glicosilados. Logo após, os leucócitos rolam sobre 

o endotélio, numa etapa mediada também por L-selectinas e P-selectinas e seus 

ligantes glicosilados. Então, os leucócitos rolam sobre o endotélio, por interações 

com as β1 e β2 integrinas e seus respectivos ligantes, onde há um aumento da 

adesão e achatamento dos neutrófilos no endotélio (Rose et al., 2007; Borregaard, 

2010).  
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Quando as integrinas dos neutrófilos interagem com seus respectivos ligantes 

no endotélio, VCAM-1 e ICAM-1 ativam as células endoteliais, o que facilita a 

migração dos neutrófilos (Borregaard, 2010). 

O estrógeno presente nos COC exerce efeitos benéficos sobre o endotélio, 

reduzindo a expressão das moléculas de adesão responsáveis pelas interações do 

endotélio com os leucócitos (De Caterina et al., 1995; Naftolin, 2016). Enquanto que 

o progestógeno promove o aumento dos níveis de moléculas de adesão (Miyagawa 

et al., 1997). O nosso grupo também investigou os níveis de moléculas de adesão 

no soro de usuárias de COC (Stocco et al., 2012) e observou-se redução dos níveis 

de moléculas de adesão no soro de usuárias de COC contendo LNG, o que sugere 

um efeito protetor deste COC em relação a drospirenona (DRSP).    

Ainda sobre as associações dos estrógenos e progestógenos nos COC, 

estudos epidemiológicos mostram que o efeito do primeiro é modulado pelo tipo de 

progestógeno associado (van Hylckama Vlieg et al., 2009). Em particular, ao 

estrógeno tem sido apontado um papel protetor do endotélio contra 

tromboembolismo (De Caterina et al., 1995), enquanto o progestógeno exerce um 

efeito contrário por aumentar a expressão de moléculas de adesão (Miyagawa et al., 

1997). Embora certo número de progestógenos tenha sido introduzido na prática 

clínica desde o advento dos COC, o estrógeno utilizado, o etinilestradiol (EE), 

manteve-se predominante.  

Sendo o SC um importante mediador inflamatório e considerando que a 

inflamação e a coagulação compartilham de mecanismos regulatórios, o equilíbrio e 

a interação entre estes sistemas têm levado ao crescente interesse na investigação 

e monitoramento da atividade do complemento em diversas condições clínicas 
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(Mollnes et al., 2007, Etmthaller et al.,  2011; Oikonomopoulou et al., 2012; Ekdahl et 

al., 2016; Ghebrehiwet, 2016)  
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Objetivos 
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2.1 Geral 

 

Estudar o efeito dos COC, EE/LNG e E2/NOMAC, sobre o sistema 

complemento e moléculas de adesão solúveis. 

 

2.2 Específicos 

a) avaliar a atividade hemolítica sérica da VC do sistema complemento; 

b) avaliar o efeito dos componentes individuais dos COC sobre a atividade 

hemolítica do sistema complemento;  

c) avaliar a ativação da VL do sistema complemento; 

d) determinar a concentração sérica do fragmento C4d, produto da ativação das 

VC/VL; 

e) determinar a concentração sérica e a atividade do C1inh; 

f) determinar a concentração sérica das moléculas de adesão: ICAM-1, VCAM-1 e 

E-selectina; 
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Conclusões 
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EE/LNG e E2/NOMAC têm efeitos sobre a atividade do sistema complemento. 

 

O efeito dos COC, EE/LNG e E2/NOMAC, sobre a atividade do sistema 

complemento é distinto entre eles, cada qual influencia parâmetros distintos. 

 

E2/NOMAC aumenta a expressão da molécula de adesão E-selectina. 

 

E2/NOMAC tem mais efeitos sobre o conjunto de parâmetros estudados, atividade 

do sistema complemento e moléculas de adesão, quando comparado ao EE/LNG. 
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Lista de soluções 

CFD 5X 

Ácido dietilbarbitúrico 0,0155M 0,72g 

Barbital sódico 0,0045M 0,23g 

NaCl 0,725M 10,64g 

MgCl2.6H2O 0,00415M 0,21g 

CaCl2 Anidro 0,00125M 0,035g 

Azida 0,005M 0,081g 

H2O estéril qsp  250mL 

Acertar o pH para 7,2 

 

Cloreto de Sódio 0,15 M (0,9%) 

NaCl [PM=58,44] 8,76g 

Água deionizada qsp 1000mL 

Autoclavar 

 

Solução de Gelatina 2,5% em Cloreto de Sódio 0,15 M 

Gelatina 2,5 g 

Solução de NaCl 0,15 M qsp. 100 mL 

Aquecer o NaCl e juntar a gelatina. Deixar a 37ºC. 

 

PBS (Salina tamponada com fosfato) pH 7,4 (10x) 

NaCl 80,0g 

KCl 2,0g 

Na2HPO4 11,5g 

KH2PO4 2,0g 

Azida (opcional) 3,65g 

Água deionizada estéril qsp 1000mL 

Ajustar pH final para 7,4 a 25ºC com HCl 
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Tampão de Coating (Via Lectinas) 

Na2CO3 0,159g 

NaHCO3 0,294g 

Água deionizada qsp 100mL 

Ajustar pH final para 9,6 com NaOH (se necessário)  

 

BSA 1% em PBS 

BSA 0,2g 

PBS 20mL 

 

PBS/Tween20 0,05% 

Tween20 0,1mL 

PBS 200mL 

 

Manana em tampão de coating 

Solução de Manana 100μL 

Tampão de coating 10mL 

 

SPS (Polyanetholesulfonic Acid Sodium) 

SPS 10mg 

PBS 1mL 

 

Tea-Ca
2+

-Mg
2+ 

(10X) 

CaCl2 83,2mg 

MgSO4 620mg 

Água deionizada qsp 500mL 

Ajustar pH final para 7,4  
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Tris-glicina-EDTA (Tampão estoque) 

Tris 23,6g 47,2g 

Glicina 27,1g 54,2g 

EDTA-Na 7,1g 14,2g 

Azida Sódica 0,4g 0,8g 

H2O estéril qsp 500mL 1000mL 

Acertar o pH para 8,8 
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Dados epidemiológicos das voluntárias do grupo Controle 

Grupo 

Controle 

Idade 

(anos) IMC (kg) 

Tempo sem uso de CHC 

(meses) Dia do Ciclo 

Controle 1 30 19,79 24 25 

Controle 2 18 21,05 Nunca usou 13 

Controle 3 35 23,57 96 14 

Controle 4 22 25,64 4 37 

Controle 5 24 20,55 Nunca usou 4 

Controle 6 23 18,69 36 4 

Controle 7 24 19,84 Nunca usou 8 

Controle 8 33 21,11 5 8 

Controle 9 22 21,38 Nunca usou 25 

Controle 10 21 21,60 Nunca usou 9 

Controle 11 36 21,46 96 30 

Controle 12 31 22,04 60 21 

Controle 13 29 26,64 96 16 

Controle 14 23 22,84 Nunca usou 21 

Controle 15 31 26,71 216 17 

Controle 16 23 23,66 16 3 

Controle 17 31 22,77 36 6 

Controle 18 25 24,11 12 31 

Controle 19 28 20,69 24 44 

Controle 20 34 26,57 4 11 

Controle 21 19 17,86 4 8 
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Dados epidemiológicos das voluntárias do grupo EE/LNG 

Grupo 

EE/LNG 

Idade 

(anos) IMC (kg) 

Tempo em uso de CHC 

(meses) Dia do Ciclo 

L1 35 22,89 180 2 

L2 28 18,96 16 20 

L3 22 24,28 10 3 

L4 29 20,20 156 1 

L5 19 23,88 24 20 

L6 29 31,21 96 Não informado 

L7 20 24,22 12 17 

L8 24 22,19 48 5 

L9 24 29,69 24 2 

L10 31 38,10 60 4 

L11 32 26,30 4 2 

L12 25 22,04 132 29 

 

 

Dados epidemiológicos das voluntárias do grupo E2/NOMAC 

Grupo 

EE/LNG 

Idade 

(anos) IMC (kg) 

Tempo em uso de CHC 

(meses) Dia do Ciclo 

N1 26 27,43 84 Não menstrua 

N2 20 19,07 24 15 

N3 41 21,01 228 19 

N4 32 21,97 144 Não menstrua 

N5 29 25,34 120 Não menstrua 

N6 20 19,92 15 9 

N7 35 32,16 12 Não menstrua 

N8 38 29,06 6 Não menstrua 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



60 

 

Anexo A 

 

 

 

 



61 

 

Anexo B 
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