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RESUMO 

Participação do receptor CCR3 na migração de eosinófilos induzida por estrogênio 

para o útero de camundongos C57/BL6 ovariectomizados. Jéssica Maria Dantas 

Araújo, Universidade Federal de Sergipe, 2017. 

Os eosinófilos são comumente descritos como células pertencentes à imunidade inata 

que agem em infecções parasitárias e nas doenças pulmonares. Porém, nos últimos anos, 

novas funções estão sendo acrescidas a essas células, dentre as quais, de manutenção da 

homeostase reprodutiva. Além disso, desde a década de 60, estudos demonstraram a 

relação do estrogênio com a migração seletiva de eosinófilos para o útero de ratas 

castradas. A elucidação do mecanismo para a migração dessas células baseia-se em 

achados evidenciando que o receptor CCR3 e sua quimiocina CCL11 estão expressos 

no endométrio humano. Objetivo: Diante do exposto, o estudo objetivou avaliar a 

participação do CCR3 na migração de eosinófilos para o útero de camundongos 

castrados, induzida por 17-β-estradiol (E2). Metodologia: Camundongos C57/BL6 

receberam a injeção de E2 subcutânea, objetivando determinar o tempo e a dose 

resposta do E2 (tempos de 6, 12, 24 e 48 horas e doses de 0,1, 1, 3, 10, 30, 100 e 300 

µg/kg) que promove aumento do peso do útero e migração de eosinófilos. 

Posteriormente, utilizando o modelo de bolha de ar, buscou-se padronizar o 

recrutamento de eosinófilos induzido por CCL11, e a dose do antagonista do CCR3 (SB 

328437, nas doses de 1, 3 e 10 mg/kg) que promove redução da migração de 

eosinófilos.  Ademais, no mesmo modelo, avaliou-se o efeito do extrato do útero com e 

sem a administração de E2 (nos tempos de 6, 12 e 24 h), na migração de leucócitos. Por 

último, foi realizada uma investigação sobre o efeito do SB 328437 no peso do útero e 

no recrutamento de eosinófilos. Para avaliação da migração de eosinófilos foi utilizada a 

absorbância da Peroxidase de Eosinófilos (EPO) e a histologia, no qual, os úteros foram 

corados com orceína, específico para eosinófilos. Resultados: Os resultados 

demonstraram que a dose de 100 µg/kg de E2 no tempo de 24 horas promoveu aumento 

de 40% no peso do útero, acompanhado da migração de eosinófilos. No modelo de 

bolha de ar, observou-se que a CCL11 recrutou os eosinófilos, e o SB 328437 

promoveu redução de 55% na migração dessas células. O extrato do útero provocou a 

migração de leucócitos totais e de eosinófilos, porém não houve diferença entre os 

grupos com ou sem a administração de E2. Corroborando os resultados do SB 328437 

no experimento da bolha de ar, a avaliação do efeito do antagonista no peso do útero e 

no recrutamento de eosinófilos, demonstrou que a dose de 3 mg/kg reduziu ambos os 

parâmetros (aproximadamente em 45% e 56%, respectivamente) quando estimulados 

com E2. Os resultados foram analisados utilizando o ANOVA com pós- teste de Tukey 

(mais de dois grupos), e o teste t (em dois grupos). Conclusão: Perante os resultados 

encontrados, foi possível confirmar a hipótese de que o receptor CCR3 participa da 

migração de eosinófilos para o útero de camundongos C57/BL6, após indução com E2. 

Outrossim, representa uma importante via a ser considerada em estudos que visam a 

elucidação de mecanismos em processos fisiológicos e patológicos envolvendo o 

recrutamento de eosinófilos.  

 

Descritores: Eosinófilos; útero; migração; 17-β-estradiol; receptor CCR3. 
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ABSTRACT 

CCR3 receptor participation in the eosinophils migration induced by estrogen into 

the ovariectomized uterus C57/BL6 mice. Jéssica Maria Dantas Araújo, Federal 

University of Sergipe, 2017. 

Eosinophils are commonly described as cells from innate immunity that act on parasitic 

infections and lung diseases. However, in recent years, new functions are being added to 

these cells, among them, the maintenance of reproductive homeostasis. In addition, 

since the 1960s, studies have shown the estrogen relationship and the selective 

eosinophils migration to the uterus of castrated rats. The elucidation of the mechanism 

for the migration of these cells appears to be based on findings showing that the CCR3 

receptor and its CCL11 chemokine are expressed in the human endometrium. 

Objective: The objective of this study was to evaluate the CCR3 participation in the 

eosinophils migration to the uterus of castrated mice, induced by 17-β-estradiol (E2). 

Methods: C57/BL6 mice, which received subcutaneous E2 injection, were used to 

determine the time and dose response of E2 (times 6, 12, 24 and 48 hours and doses of 

0.1, 1, 3, 10, 30, 100 and 300 μg/kg) that promotes uterine weight gain and eosinophil 

migration. Subsequently, using the air bubble model, we sought to standardize CCL11-

induced eosinophil recruitment, and the dose of the CCR3 antagonist (SB 328437 at 

doses of 1, 3 and 10 mg/kg) which promotes reduction in eosinophils migration. In 

addition, in the same model, the effect of the uterine extract with and without the 

administration of E2 (at the times of 6, 12 and 24 h) on the leukocyte migration was 

evaluated. Finally, an investigation was carried out on the effect of SB 328437 on 

uterine weight and eosinophil recruitment. The eosinophil peroxidase (EPO) absorbance 

and histology were used to evaluate the eosinophil migration, in which the uterus was 

stained with orcein specific for eosinophils. Results: The results demonstrated that the 

dose of 100 μg/kg E2 in the 24 hour period promoted a 40% increase in uterine weight, 

accompanied by eosinophil migration. In the air bubble model, it was observed that 

CCL11 recruited eosinophils, and SB 328437 promoted a 55% reduction in migration of 

these cells. The extract of the uterus caused the migration of total and eosinophilic 

leukocytes, but there was no difference between the groups with and without the 

administration of E2. Corroborating the results of SB 328437 in the air bubble 

experiment, the evaluation of its effect on uterine weight and eosinophils recruitment  

demonstrated that dose of 3 mg/kg reduced both parameters (approximately 45% and 

56%, respectively) when stimulated with E2. The results were analyzed using ANOVA 

with Tukey post-test (more than two groups), and t test (two groups). Conclusion: 

Based on the results, it was possible to confirm the hypothesis that the CCR3 receptor 

participates in the eosinophils migration to the uterus of C57/BL6 mice after E2 

induction. Furthermore, it represents an important pathway to be considered in studies 

aimed at elucidating mechanisms in in physiological and pathological processes 

involving the eosinophils recruitment. 

 

Key- Words: Eosinophils; uterus; migration; 17-β-estradiol; CCR3 receptor. 
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1. INTRODUÇÃO 

No cenário atual da imunobiologia dos eosinófilos, agregou-se à essas células, além da 

atuação contra patógenos parasitas e nas doenças pulmonares, funções complexas na 

imunidade inata e adaptativa que abrangem diversos processos fisiopatológicos como 

esofagite eosinofílica (MISHRA et al. 2008), rejeição à transplantes (TRUL et al. 2004), 

doenças inflamatórias intestinais (LAMPINEN et al. 2008), dermatite alérgica (FOSTER et al. 

2011). Ainda, contribuindo para a saúde, com a manutenção da homeostase metabólica (WU 

et al. 2011) e reprodutiva, e no remodelamento da matriz extracelular do útero (RUSSO et al. 

2009). 

As flutuações hormonais que ocorrem ao longo da vida promovem diversas 

modificações morfológicas no útero, acompanhadas de alterações na população de leucócitos 

residentes, principalmente eosinófilos (DIENER et al. 2016). Essas células tem sido estudadas 

desde a década de 1960, mostrando-se intimamente ligadas à quantidade de estrogênio 

circulante, comprovadamente demonstrado a partir da migração de eosinófilos para o útero de 

ratas imaturas, sob o estímulo do estradiol (ROSS e KLEBANOFF 1966; TCHERNITCHIN 

et al. 1974; WOOD et al. 2007). Outrossim, esses estudos tornaram-se um marco para os 

trabalhos acerca do desenvolvimento e remodelamento do tecido uterino (LUQUE et al. 1998; 

SAKUMOTO et al. 2017).  

 Nesse sentido, a administração de estrogênio promove migração eosinofílica 

acompanhada de outros importantes eventos relacionados a essa migração, dos quais, aumento 

na permeabilidade microvascular, edema estromal e proliferação das células endometriais, 

além de angiogênese, decorrente da secreção de fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) pelas células uterinas, envolvidas no remodelamento endometrial (CULLIVAN-

BOVE e KOOS, 1993; SHIFREN et al. 1996).  

Alguns estudos tem relatado a participação da quimiocina CCL11, seletiva para 

eosinófilo, atuando em receptores CCR3 expressos em eosinófilos, que juntamente com a 

interleucina IL-5 promove ativação, degranulação e indução da migração dos eosinófilos em 

diferentes patologias, como alergias respiratórias, esofagite eosinofílica dentre outras 

(BOCHNER et al. 2010). Ainda, sabe-se que a CCL11 encontra-se em níveis elevados no 

intestino delgado, cólon, coração, rim, pâncreas (GARCIA-ZEPEDA et al. 1996), bem como 

no útero, durante os estágios estro e proestro do ciclo estral (HICKEY, FAHEY e WIRA, 

2013),  sugerindo a importância de se considerar a via do receptor CCR3 como alvo de 

estudos sobre a migração de eosinófilos para o útero.   
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Concomitante a isso, estudo de Zhang, Lathbury e Salamonsen (2000) demonstraram 

in vitro que tanto o receptor CCR3 como a quimiocina CCL11 estão expressos em células de 

endométrio humano. Desse modo, com o propósito de elucidar as vias mecanísticas de 

migração de eosinófilo para o útero, o estudo objetivou avaliar a participação do CCR3 na 

migração de eosinófilos para o útero de camundongos castrados, induzida por 17-β-estradiol 

(E2). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Eosinófilos 

Os eosinófilos foram primeiramente visualizados por Paul Ehrlich em 1879 a partir da 

descoberta da afinidade dos grânulos intracelulares à eosina (SPRY, 1988). 

Morfologicamente, os eosinófilos são granulócitos por apresentar núcleos bilobados e grandes 

grânulos específicos, responsáveis pela característica de potentes “killers” principalemnte 

contra parasitas (LACHMANN, 1986). Ademais, sabe-se que essas células são claramente 

capazes de participar de diversas outras funções, como demonstram as suas respostas variadas 

de degranulação à estímulos distintos e interações complexas com outros leucócitos e 

patógenos (ROSENBERG, DYER e FOSTER, 2013).  

Na circulação, os eosinófilos encontram-se em proporção baixa de leucócitos (1-4% 

dos leucócitos de sangue periférico total), uma vez que a maioria dos eosinófilos residem nos 

tecidos mucosos que interagem com o meio ambiente e nos tecidos linfóides primários e 

secundários. Essa localização nas superfícies das mucosas assegura aos eosinófilos a 

capacidade de identificar e responder rapidamente aos agentes patogênicos e, nos tecidos 

linfóides secundários, atuam na imunidade inata e adaptativa (SHAMRI, XENAKIS e 

SPENCER, 2011).  

Os eosinófilos são diferenciados das células estaminais CD34+ hematopoiéticas na 

medula óssea, e não parecem se multiplicar depois de deixar o sítio de origem. O 

comprometimento e a maturação dos eosinófilos são determinados em grande parte por dois 

fatores de transcrição, Proteína ligante do intensificador CCAAT (Proteína ligante do 

intensificador CCAAT) e GATA-1 (Proteína 1 ligante do fator de transcrição GATA) ( (UHM 

et al. 2012).  

Muitos desses fatores de transcrição fundamentais para o desenvolvimento e 

diferenciação de linhagem de eosinófilos modulam a transcrição de genes que codificam as 

quatro principais proteínas contidas em seus grânulos: Proteína Básica Principal (MBP); 

Proteína Catiônica de Eosinófilo (ECP); Neurotoxina Derivada de Eosinófilo (EDN); Proteína 

de cristal de Charcot-Leyden (CLC); Peroxidase de Eosinófilo (EPO). 

A MBP é a mais abundamente nos eosinófilos, que forma uma rede cristalina nos 

grânulos dessas células, como uma identidade estrutural. A ECP é tóxica para as células de 

Purkinje e compõe as armadilhas extraelulares de eosinófilos ao DNA. A EDN apresenta 

potente atividade de ribonuclease, conhecida por promover a quimiotaxia, maturação e 

ativação de células dendríticas. A CLC está contida nos grânulos primários (UHM et al. 
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2012). E a EPO é tóxica para parasitas helmintos, bactericida, induz ativação e expressão de 

fatores de remodelamento tecidual e peroxidação lipídica (ACHARYA e ACKERMAN, 

2014). 

Outrossim, essas proteínas exercem efeitos não somente citotóxicos, como demonstra 

recente descoberta, na qual apontou-se que EPO e seus metabólitos podem modular as vias de 

sinalização celular estimulando a migração / invasão de fibroblastos, a biossíntese de 

colágeno e a modulação da atividade da metaloproteinase de matriz, promovendo reparo 

tecidual ou fibrose (BLUMENTHAL et al. 2015; DENICHILO et al. 2015). 

Os grânulos também armazenam numerosas citocinas e fatores de crescimento, além 

de corpos lipídicos, que são os sítios de síntese de leucotrienos, tromboxanos e 

prostaglandinas (BANDEIRA-MELO, BOZZA e WELLER, 2002). Ademais, as quimiocinas, 

citocinas quimiotáxicas de baixo peso molecular com 8 a 10 kDa, subdivididas em famílias 

com base na posição dos resíduos de cisteína, também estão presentes nesses grânulos e 

atuam em subconjuntos distintos de leucócitos por meio dos GPCRs (receptores acoplados à 

proteína G) específicos, promovendo a migração desses (LUSTER, 1998; GRIFFITHS-

JONHON et al. 1993). 

Entre os principais receptores que definem a biologia única dos eosinófilos estão o 

receptor alfa da interleucina-5 (IL-5Ra), o receptor de quimiocinas CCR3 e Siglec-8 / Siglec-

F. Esses dois primeiros receptores localizam-se na superfície da membrana da célula, nos 

quais a interação com seus ligantes suporta o crescimento, adesão, quimiotaxia, degranulação 

e interações célula-a-célula participando da migração para diversos tecidos em diferentes 

patologias (ROSENBERG, DYER e FOSTER, 2013).  

Nesse contexto, a elucidação dos mecanismos pelos quais os eosinófilos realizam 

eventos de homeostase, reparo e remodelamento tecidual baseia-se na interação entre 

múltiplos sistemas que implicam na liberação de mediadores de eosinófilos incluindo TGF-β, 

fator básico de crescimento de fibroblastos (bFGF), citocinas de resposta Th2, nomeadamente 

IL-4, IL-5 e IL-13, metaloproteinases de matriz (MMPs) e inibidores de MMPs de tecidos 

(TIMPs),  com efeitos distintos nos tecidos conjuntivos e no endotélio vascular (LONG et al. 

2016; SHAMRI, XENAKIS e SPENCER, 2011).  

Dessa forma, os eosinófilos participam do remodelamento tecidual interagindo com 

células epiteliais, células musculares, fibroblastos e células endoteliais afetando as funções da 

barreira epitelial, e/ou promovendo hiperplasia de células musculares lisas, diferenciação de 

miofibroblasto, deposição de materiais da matriz extracelular e angiogênese observadas em 
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diversos processos fisiológicos na saúde e na doença (BIRKLAND, CHEAVENS e PINCUS, 

1994; PANAGOPOULOS et al. 2015; SHAMRI, XENAKIS e SPENCER, 2011). 

2.2 Mecanismos de recrutamento tecidual de eosinófilos 

Grande parte do recrutamento de eosinófilos para os tecidos em diversos processos 

fisiológicos ocorre via receptor CCR3. Este é definido como um receptor transmembrana 

membro da subfamília dos GPCRs acoplados à proteína Gs (WANG et al. 2013).  

O CCR3 é expresso principalmente em eosinófilos, e tem como ligante seletivo, a 

quimiocina CCL11, que quando interage com seu receptor induz a migração de eosinófilos 

para tecidos específicos. Todavia, outras quimiocinas podem se ligar a esse receptor, como as 

quimiocinas CCL24 e CCL26 para promover a migração dessas células (ZHU et al. 2014). 

A CCL11 está envolvida na manutenção do recrutamento basal de eosinófilos, porém, 

não é capaz de induzir o recrutamento em grande escala, se a quantidade de eosinófilos 

circulantes for baixa. Além disso, outro mediador que participa do recrutamento de eosinófilo, 

a IL-5, secretada localmente no tecido, estimula a liberação de um grupo mobilizável de 

eosinófilos da medula óssea, atuando em sinergismo com a CCL11, induzindo um rápido 

recrutamento de eosinófilos em tecido alérgico-estimulado (COLLINS et al. 1995). 

Inúmeros trabalhos mostram a grande variedade de funções dos eosinófilos na saúde e 

na doença como já fora discutido (JACOBSEN et al. 2012). Ademais, na tentativa de barrar a 

migração dessas células para os tecidos, os eosinófilos representam um alvo terapêutico 

nesses diversos processos fisiológicos a partir da redução das moléculas estimulatórias como 

IL-5 (MENZELLA et al. 2015; MISHRA et al. 2008), CCL11 (LEVINA et al. 2009; POPE et 

al. 2016) e a regulação do CCR3 (SONG et al. 2017).  

Este receptor tem sido extensivamente relacionado às doenças alérgicas 

(FULKERSON, FISCHETTI e ROTHENBERG, 2006), como demonstrado no trabalho de 

Matsuo e cols. (2016), no qual observou que a migração de leucócitos mediada pela CCL11 

reduziu após utilização de um antagonista não seletivo do receptor CCR3 in vitro com 

linhagem de células pré-B de camundongos. 

Na asma estabeleceu-se que a eosinofilia induzida por IL-13 é dependente de CCR3 e 

parcialmente dependente da CCL11 e que o papel dos eosinófilos e de CCR3 no aumento de 

IL-13 induz produção de muco e colágeno. Além disso, identificou-se que os eosinófilos 

contribuem para a regulação de TGF-β1 induzida por IL-13 e na expressão de proteases 

durante o remodelamento pulmonar (FULKERSON, FISCHETTI e ROTHENBERG, 2006).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panagopoulos%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26386352
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Mais recentemente, Zhu e cols. (2014) observaram, através de silenciamento do 

RNAm codificador do CCR3, que as proteínas granulares (MBP, ECP, EPO) de eosinófilos 

encontraram-se reduzidas, culminando na supressão do desenvolvimento, migração e invasão 

dessas células. Assim, contribuindo para melhora das alterações patológicas na mucosa nasal 

de camundongos com rinite. Ainda, foi hipotetizado que a expressão normal do CCR3 na 

célula inibe as proteínas de sinalização apoptóticas resultando no crescimento e proliferação 

mediada por fatores de crescimento como fator estimulador de colônia de granulócito-

macrófago (GM-CSF), IL-3 e especialmente IL-5 (ZHU et al. 2017). 

Na dermatite atópica, postulou-se o envolvimento das quimiocinas CCL11 e CCL24 

desempenhando papéis significativos na perpetuação da inflamação alérgica, induzindo 

degranulação de mastócitos e subsequente desenvolvimento da 

reação cutânea tardia (MENZIES-GOW et al. 2002). No estudo de Foster e cols. (2011) ficou 

evidenciado que os eosinófilos aumentam drasticamente a ramificação dos neurônios 

sensoriais, via expressão neuronal sensorial de moléculas de adesão aos eosinófilos, 

responsáveis pelo rolamento dessas células para os tecidos, bem como da expressão da 

CCL11, sugerindo o recrutamento ativo de eosinófilos para os nervos.  

Por fim, na esofagite eosinofílica, o mecanismo proposto e bem estabelecido na 

literatura para a participação dos eosinófilos fundamenta-se na indução da resposta Th2 e 

aumento da liberação de IL-5 promovendo proliferação e diferenciação de eosinófilos na 

medula óssea. Ainda, a IL-13 estimula a produção de CCL26 nas células epiteliais, que 

recruta eosinófilos circulantes para o esôfago culminando em inflamação, fibrose, 

remodelamento e dismotilidade (LEUNG, BEUKEMA e SHEN, 2015). 

2.3 Eosinófilos no tecido uterino X Estrogênio 

Está bem estabelecido que o estrogênio pode regular a inflamação, entretanto, muitas 

vias regulamentares ainda estão por serem elucidadas. Essa relação pode ser representada no 

estudo de Stubelius e cols. (2017), no qual, em um modelo de inflamação aguda houve 

aumento da infiltração de leucócitos para o local afetado, em camundongos ovariectomizados 

após reposição de estrógeno, demostrando que o E2 potencializa a reação imune inata pelo 

recrutamento de leucócitos. 

 Durante a asma, a administração de E2 promove ativação da resposta Th2 

(KESELMAN e HELLER, 2015) e na artrite modula a inflamação via células Th17 em 

resposta à cronicidade (ANDERSSON et al. 2015). Concomitante a isso, é conhecido que as 

alterações hormonais, ocorridas durante o ciclo estral e menstrual, influenciam na imunidade 
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inata do trato reprodutivo feminino superior e inferior (HICKEY, FAHEY e WIRA, 2013). 

Além disso, no endométrio, a regulação da inflamação ocorre mediada pela quantidade de 

esosinófilos, que por sua vez, altera de acordo com o ciclo estral e o estado reprodutivo. 

O ciclo estral de roedores ocorre dentro de 3 a 4 dias, compreendido em quatro fases, 

proestro, estro, metaestro e diestro (EVANS et al. 1990), em resposta às alterações sistêmicas 

nos esteróides sexuais, E2 e progesterona (P4). Nos estágios do proestro e estro a quantidade 

de estrogênio circulante é maior que a de progesterona, e comparam-se à fase 

folicular/proliferativa humana, enquanto que os estágios de metaestro e diestro, a 

progesterona é o hormônio dominante, e as fases são análogas ao estágio secretor observado 

em seres humanos (HICKEY, FAHEY e WIRA, 2013). 

Durante o estro os roedores estão susceptíveis ao acasalamento, assim, o útero 

apresenta maior proporção de leucócitos, principalmente granulócitos, a fim de garantir uma 

resposta efetiva no reconhecimento de antígenos paternos e/ou defesa contra patógenos que 

possam ser transferidos no momento do acasalamento, maximizando assim a chance de um 

sucesso e segurança (DIENER et al. 2016). 

Na fase pré-menstrual imediata, correspondente à fase do proestro, há influxo de 

macrófagos, neutrófilos e eosinófilos no endométrio (JONES et al. 2004). Contudo, a 

menstruação parece estar relacionada fundamentalmente com a quantidade de eosinófilos 

presentes, pois, é sabido que a expressão do gene que codifica o CCR3, principalmente 

expresso nessas células, (ZHU et al. 2014) associa-se à idade da menarca, em fêmeas 

caucasianas (YANG et al. 2007). 

 Com a implantação do embrião o número de eosinófilos diminui e permanece baixo. 

Estudos de reprodução sugerem que a capacidade geral de efetividade na implantação, 

desenvolvimento embrionário e parto é dependente da diminuição do número de eosinófilos 

endometriais. Porém, a CCL11 via receptor CCR3 mostrou-se aumentada a partir do 18º dia 

de gestação bovina agindo em trofoblastos, hipotetizando um papel dessa quimiocina no 

desenvolvimento embrionário (SAKUMOTO et al. 2017). 

No entanto, em fase reprodutiva, essa relação é mais expressiva, pois, em animais com 

deficiência de CCL11 observou-se um atraso no início da fase estral, (GOUON-EVANS e 

POLLARD, 2001) e ratos com deficiência de IL-5 tiveram um ciclo estral ligeiramente 

prolongado (ROBERTSON et al. 2000), sugerindo um papel dos eosinófilos na maturação do 

útero e na capacidade de resposta uterina ao estrogênio (SHAMRI, XENAKIS e SPENCER, 

2011). 
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Além das mudanças na população de leucócitos do endométrio, este tecido sofre um 

remodelamento extenso durante cada ciclo reprodutivo. Isso envolve uma sincronia repetitiva 

de proliferação celular, apoptose e diferenciação, juntamente com alteração na matriz 

extracelular, angiogênese e infiltração de leucócitos, que ocorre em camundongos (EVANS et 

al. 1990). Porém, a proliferação epitelial, apoptose no útero (WOOD et al. 2007) e infiltração 

de eosinófilos (HONG-FANG et al. 2013)  parece se correlacionar principalmente com E2.  

 O conhecimento sobre a genética envolvida na transcrição de genes responsáveis pelo 

remodelamento da matriz extracelular do tecido uterino durante o ciclo reprodutivo demonstra 

que existe íntima relação desses genes com os mesmos envolvidos na patogênese do câncer, 

implicando que em um ciclismo normal, o tecido uterino pode mudar para um estado 

cancerígeno por ruptura de regulação hormonal (YIP et al. 2013). 

Por conseguinte, os recentes achados demonstram a dependência do estrogênio à 

homeostase do sistema reprodutor, bem como a importância desse hormônio em doenças 

como câncer e outras, ambos mediadas pela migração de leucócitos, sendo a maior proporção 

de eosinófilos. Outrossim, esses relatos conduzem a necessidade de estudos para elucidação 

dos possíveis mecanismos envolvidos na migração de eosinófilos para o endométrio nas 

diferentes fases reprodutivas.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a participação do receptor CCR3 na migração de eosinófilos para o útero de 

camundongos C57/BL6 ovariectomizados induzida por 17-β-estradiol. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar o tempo e dose-resposta do 17-β-estradiol que promove aumento do peso 

do útero e migração de eosinófilos em camundongos C57/BL6. 

 Padronizar a dose do antagonista do SB 328437 que promove redução na migração de 

eosinófilos induzida pela quimiocina CCL11 em modelo de bolha de ar. 

 Investigar o efeito do extrato do útero dos animais que receberam ou não 17-β-

estradiol sobre a migração de leucócitos para a bolha de ar. 

 Avaliar a atividade do SB 328437 no peso do útero e na migração de eosinófilos, 

induzida por 17-β-estradiol, em camundongos C57/BL6. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Animais 

Foram utilizados camundongos fêmeas C57/BL6 pesando entre 20 e 25 g provenientes 

do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia (DFS) mantidos no Laboratório de 

Farmacologia do Processo Inflamatório (LAFAPI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

até o momento do experimento.  

Os animais foram divididos em grupos experimentais de acordo com cada tipo de 

experimento a ser realizado (n = 5-7), utilizando o critério de igualdade entre as médias de 

peso dos grupos. Eles permaneceram em condições padrões de alojamento, com ciclo 

claro/escuro de 12 h, temperatura controlada (22 ± 1ºC) e suprimento de água e ração ad 

libitum. Os protocolos experimentais foram repetidos no mínimo 3 vezes, e foi utilizada a 

média dos valores para compor os resultados. Todos os procedimentos com animais foram 

realizados em concordância com os princípios éticos de experimentação animal do Comitê de 

Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da UFS pelo qual o projeto foi aprovado com número de 

protocolo 38/2014.  

4.2 Ovariectomia 

Os camundongos fêmeas C57/BL6 foram submetidos à cirurgia de ovariectomia 

bilateral através de uma incisão dorsal, sob anestesia com 100 mg/kg de cloridrato de 

ketamina 10% e 10 mg/kg de cloridrato de xilazina 2% (ambos adquiridos da empresa 

Syntec
®
). Como profilaxia, 6 h antes da cirurgia os animais receberam anti-inflamatório 

Flunixin meglumine (EquiMed Staff
®

), via oral, na dose 2 mg/kg. Após a cirurgia, os animais 

receberam o Flunixin meglumine, por via oral, na dose 1 mg/kg a cada 24 horas por um 

período de 7 dias, como terapia pós-operatória. Os animais permaneceram no biotério do 

LAFAPI e os experimentos ocorreram 15 dias após o procedimento cirúrgico, para assegurar 

a cessação da produção e degradação do estrógeno endógeno. 

4.3 Curva tempo e dose-resposta do 17-β-estradiol 

Passados os 15 dias após a castração, os camundongos receberam a dose de 100 µg/kg 

de peso, via subcutânea (s.c) na região inguinal, para determinação do tempo que ocorreria 

aumento significativo do peso do útero. Após o estímulo com E2, os animais foram 

anestesiados com ketamina (100 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) e eutanasiados por 

deslocamento cervical nos tempos de 6, 12, 24 e 48 horas. No grupo de animais controle foi 

http://equimed.com/users/equimed-staff
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injetado somente o veículo, o Óleo de Sésamo (O.S), e foram submetidos aos mesmos 

procedimentos. Os órgãos foram coletados e pesados em balança analítica, para análise do 

peso úmido: útero, baço, diafragma e bexiga.  

Diante da determinação do melhor tempo, foi realizado o experimento para investigar 

a dose que promove aumento do peso do útero. Desse modo, foram testadas as doses de 0,1; 

1; 3; 10; 30; 100 e 300 µg/kg de peso de  17-β-estradiol, e após o tempo determinado, os 

animais foram anestesiados e os mesmos tecidos (útero, baço, diafragma e bexiga) foram 

coletados. No grupo de animais controle foi injetado somente o O.S.  

4.4 Análise da peroxidase de eosinófilos (EPO) 

A determinação a migração de eosinófilos para o útero foi analisada pela medida da 

atividade da enzima EPO frente ao substrato contendo OPD. O protocolo foi elaborado 

adaptando de outros obtidos da literatura (CUNHA et al. 2014; DUGUET et al. 2001; 

SCHNEIDER e ISSEKUTZ, 1996). Para tanto, os úteros foram coletados e homogeneizados 

com um homogeneizador tipo Potter, sob o gelo, em uma solução de PBS (10 Mm, pH 6,0) e 

Tween 20 a 0,005% (proporção de 1 mL/100 mg de tecido). O homogenato foi centrifugado a 

440 G, 4º C por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido com a 

mesma solução e novamente centrifugado nas mesmas condições. Uma última ressuspensão 

foi realizada em solução de PBS e HTAB (Brometo de Hexadeciltrimetilamónio) a 0,5% na 

proporção de 1,9 mL/100 mg de tecido e centrifugado a 3.000 G, 4º C por 10 minutos. 

 O sobrenadante foi coletado e utilizado uma alíquota de 75 µL para o ensaio 

enzimático contendo 150 µL de substrato preparado com Tris- HCl (0,05 M, pH de 8,0), OPD 

(O- Fenilenodiamina) 1,5 Mm e H2O2  (6,6 Mm). Após 30 minutos de incubação sob a 

temperatura ambiente, a reação foi parada com 75 µL de H2SO4 (1M) e a absorbância 

determinada em 492 nm, no Leitor de ELISA (Synergy MX
®
, Biotek). 

4.5 Modelo de Bolha de ar 

Os camundongos foram anestesiados por via inalatória com Halotano (Cristália
®

), em 

seguida foram depilados na região dorsal média, na qual foram injetados 2,5 mL de ar estéril 

via s.c. no dia 0 e no dia 3 foi realizado o retoque da bolha de ar com o mesmo volume de ar 

estéril (OKIGAMI et al. 2007). No sexto dia foram realizados três protocolos experimentais: 

indução da migração de eosinófilos pela CCL11, avaliação do efeito do extrato de útero sobre 

a migração de leucócitos e determinação da dose do antagonista do CCR3.  
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Ao final de cada experimento os animais foram anestesiados com ketamina e xilazina 

e eutanasiados por deslocamento cervical, de acordo com o tempo determinado para cada 

procedimento. Desse modo, foi realizado o lavado na bolha de ar com 1,5 mL de PBS/EDTA, 

coletado cerca de 1 mL do lavado, e posteriormente, as amostras foram analisadas por 

contagem total e diferencial dos leucócitos. 

4.5.1 CCL11  

A CCL11 recombinante de camundongo foi obtida pela empresa R&D System
®
 e 

reconstituída em 100 µg/mL de PBS contendo 1% de albumina sérica bovina. Foi aplicado 

0,08 pmol/kg de CCL-11 em PBS na bolha de ar de cada animal e o lavado foi coletado 4 

horas após a injeção, sendo essa dose e tempo baseados nos estudos de Ellyard et al (2007) e 

Okigami et al (2007). O grupo controle recebeu 100 µL de PBS estéril por animal.   

4.5.2 SB 328437 

O antagonista do receptor CCR3, SB 328437 (Tocris
®
) foi dissolvido em PBS (pH 

7,2) e Tween 80, a 0,1%. As doses de SB 328437 (1, 3 e 10 mg/kg) foram administradas via 

intraperitoneal (i.p), 30 minutos antes da injeção da CCL11 (0,08 pmol/kg), adaptado do 

estudo de Mori et al (2007). Ainda, outro grupo experimental recebeu somente o estímulo 

com a CCL11 e outro apenas o PBS estéril (controle negativo). Após 4 horas da injeção da 

CCL11 ou de PBS foi coletado o lavado na bolha de ar para contagem total e diferencial de 

leucócitos.  

4.5.3 Extrato de útero 

 Após o tempo de recuperação da ovariectomia um grupo de animais recebeu injeção 

com 17-β-estradiol (100 µg/kg, s.c), simultaneamente, o grupo controle recebeu o veículo 

(óleo de Sésamo, Sigma
®

). Após 24 horas, todos os animais foram anestesiados com ketamina 

e xilazina e eutanasiados e coletado o útero para a produção do extrato. O útero foi triturado 

com homogeneizador tipo Potter em 1000 µl de PBS, sob o gelo, e depois da trituração o 

extrato foi filtrado em filtro para seringa de 0,45 µm (Chomafil Xtra) e em seguida injetado 

por via s.c na bolha de ar. Após os tempos de 6, 12 e 24 horas, os animais foram eutanasiados 

e realizou-se a contagem total e diferencial de leucócitos a partir do lavado da bolha de ar. 

4.5.4 Contagem total de leucócitos 

 Depois de realizado o lavado na bolha de ar, o infiltrado leucocitário foi quantificado 

através da diluição de 20 µL da amostra em 380 µL da solução de Turk, proporção de 1:20, e 
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24 h após  

estímulo 

a contagem foi realizada em câmara de Neubauer, com o auxílio de microscópio óptico 

(Olympus
®
 CX21) e contador manual de células, no aumento de 40X.  

4.5.5 Contagem diferencial de leucócitos 

A partir do lavado na bolha de ar, foi colocado 75 µL do mesmo na citocentrífuga 

(Inbrás
®
, modelo ALB 12 CC, Jardinópolis, SP, Brasil) onde as células foram sedimentadas 

em lâminas durante 10 minutos a 540 rpm e em seguida coradas por coloração hematoxilina-

eosina para a caracterização dos leucócitos presentes de acordo com suas estruturas núcleo-

citoplasma observadas ao microscópio óptico utilizando-se objetiva de 100 x em óleo de 

imersão. Em cada lâmina foram contadas 100 células, diferenciando-se os tipos celulares em 

eosinófilos, neutrófilos e células mononucleares. A quantificação de cada tipo celular foi 

calculada a partir do percentual encontrado em relação ao número total de células.  

4.6 Efeito do antagonista do CCR3 (SB 328437) sobre o peso dos órgãos 

Após 2 semanas  da ovariectomia, um grupo de animais recebeu a dose de 3 mg/kg do 

antagonista, SB 328437 30 minutos, s.c, antes da injeção com o E2 (100 µg/kg, s.c), outro 

grupo foi administrado apenas o E2 (100 µg/kg, s.c), simultaneamente, o grupo controle 

recebeu o veículo (óleo de sésamo). Após 24 horas, os animais foram eutanasiados, e em 

seguida, procedeu-se a coleta dos seguintes órgãos: útero, baço, diafragma e bexiga para 

análise dos pesos úmidos. Além disso, os úteros foram divididos para realização de duas 

análises, atividade da EPO, no qual uma parte desses foi mantida a -80º C, e os outros foram 

mantidos a 5º C na solução de parafarmaldeído (PFA) 4% por 24 horas para posterior análise 

histológica, conforme protocolo experimental: 
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4.7 Análise histológica 

Após a coleta dos úteros, estes foram imersos em PFA 4% por até 24 h. Em seguida, 

os cortes foram transferidos para o álcool 70%. Para a inclusão em parafina, os tecidos foram 

desidratados em um gradiente de álcoois de 70% a 100%, diafanizados em xilol, infiltrados 

em parafina a 60° C por 1 h e em seguida, foram incluídos na parafina. O corte foi realizado 

em micrótomo, na espessura de 5 µm e a coloração das lâminas foi realizada com o corante 

orceína (solução corante preparada com orceína, KCN, HCl concentrado, uréia saturada e 

álcool 70%), específico para eosinófilos (GOLDSTEIN, 1963). 

4.8 Análise estatística 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). A 

significância estatística das eventuais diferenças observadas foram analisadas no programa 

GraphPad Prism 5, utilizando o teste t de Students para análise de dois grupos, ou análise de 

variância (ANOVA) seguida do pós teste de Tukey para comparação de três ou mais grupos. 

Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Determinação do tempo e dose-resposta de 17-β-estradiol que promove aumento 

do peso úmido do útero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - 17-β-estradiol (E2) induz aumento do peso de útero de maneira tempo dependente. Após a administração 

de E2 (100 µg/kg de peso, s.c.), os tecidos, útero (A), diafragma (B), baço (C) e bexiga (D), foram coletados e pesados, nos 

tempos de 6,12, 24 e 48h. O grupo controle recebeu o veículo óleo de sésamo (O.S).  Os resultados estão expressos em 

média ± EPM. *p< 0,05 quando comparado ao grupo injetado com veículo (O.S) (ANOVA seguido do teste de Tukey). 
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Figura 2 – 17-β-estradiol (E2) induz aumento do peso de útero de modo dose dependente.  Os animais foram 

estimulados com E2 (0,1; 1; 3; 10; 30; 100 e 300 µg/kg de peso, s.c.) e os órgãos foram coletados 24 horas após o 

estímulo. Painéis A-D: Peso dos órgãos, A (útero), B (diafragma), C (baço) e D (bexiga). Os resultados estão 

expressos como média ± EPM. *p< 0,05 quando comparado ao grupo O.S (ANOVA seguido do teste de Tukey).  

Estudos prévios demonstraram que a dose de 100 µg/kg é eficiente em promover 

aumento do peso do útero de animais castrados, portanto, diante da variedade de doses 

utilizadas na literatura (GUERRA et al. 2016; HONG-FANG et al. 2013), optou-se por iniciar 

o estudo do tempo-resposta com a dose de 100 µg/kg. Dentre os tempos avaliados (6, 12, 24 e 

48 horas), o tempo de 24 horas foi o pico de aumento do peso do útero, quando comparado ao 

grupo controle, o O.S.  

O efeito do E2 no peso do útero não se mostrou ser tempo-dependente, como pode ser 

observado no tempo de 48 horas, em que houve tendência à redução nesse parâmetro (Figura 

1A). Esse evento pode ser explicado pela relação entre migração de eosinófilos e aumento do 

peso do útero, assim, o trabalho de Lee e cols. (1989) evidenciou que a administração de E2 
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em ratas, nas mesmas condições, estimulou a migração de eosinófilos com pico máximo 

ocorrendo em 24 h. 

Além do útero, outros tecidos foram coletados, dos quais: diafragma, representando um 

músculo da região superior próximo ao pulmão; baço, correspondendo a um órgão linfóide; e 

bexiga, adjacente ao trato reprodutor, representando um órgão da porção inferior do corpo. A 

análise do peso úmido demonstrou que não houve aumento do peso desses tecidos, em 

nenhum dos tempos avaliados (Figura 1B-D). 

Diante do exposto no painel A da Figura 2 foi determinado que as doses de 100 µg/kg e 

300 µg/kg de 17-β-estradiol foram capazes de aumentar o peso úmido do útero dos 

camundongos castrados, quando comparados ao grupo controle (O.S). Contudo, a dose de 100 

µg/kg foi definida como a mais adequada para a continuidade dos experimentos, por se tratar 

da menor dose que promoveu aumento expressivo do peso do útero (40% comparado ao O.S). 

Além disso, não houve diferença estatística entre as doses de 100 µg/kg e 300 µg/kg.  

Como previamente elucidado em estudos anteriores, o aumento do peso úmido do útero 

circunstancialmente decorre da ação do VEGF expresso no útero, como um dos mais potentes 

estimuladores de permeabilidade microvascular que promove edema uterino em poucas horas 

após estímulo com E2 (BAUSERO et al. 1998; CULLINAN-BOVE e KOOS, 1993; HYDER 

et al. 1996). Ademais, Hong-Fang e cols. (2013) demonstraram aumento expressivo na 

permeabilidade microvascular e infiltração de leucócitos que contribuem para a formação 

desse edema estromal, além da proliferação endometrial após a administração do E2 em 

animais ovariectomizados. 

O VEGF também é expresso em outros tecidos como pulmão, baço, rim, fígado, 

cérebro, coração e na glândula adrenal, em quantidades substancialmente pequenas, com 

exceção do pulmão, porém, não respondem tão prontamente a administração de E2 como o 

útero (BERSE et al. 1992; CULLINAN-BOVE e KOOS, 1993).  

A resposta dos tecidos ao E2 é dependente da ligação deste com seus receptores de 

estrogênio REα e o REβ, porém, com maior afinidade para o REα (LAMPERT et al. 2013; 

PERKINS, TOIT e AFRICANDER, 2017). Outrossim, a expressão desses receptores também é 

diferenciada nos tecidos. Assim, ambos os receptores encontram-se altamente expressos no 

útero, em maior proporção o REα, porém, em tecidos como bexiga e pulmão, a expressão do 

REα é baixa, e moderada para REβ, no entanto, o baço apresenta expressão muito baixa para 

os dois receptores (KUIPER et al. 1997). Concomitante a isso, a análise do peso úmido dos 

órgãos baço, diafragma e bexiga, em resposta à administração de E2, não demonstrou 

diferença estatística em nenhum dos tempos e doses avaliadas. 
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5.8 Avaliação da migração de eosinófilos para o útero pela atividade da Peroxidase 

de Eosinófilo (EPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Determinação da atividade da peroxidase de eosinófilo (EPO). Animais 

ovariectomizados tratados com E2 (100 µg/kg de peso, s.c.) e com óleo de sésamo (O.S). Resultados 

da medida da absorbância da OPD após reagir com a EPO após coleta dos úteros nos tempos 6, 12 

ou 24 h após administração de E2. Os úteros do grupo que recebeu O.S foram coletados após 24 h. 

Os resultados estão expressos como média ± EPM. *p< 0,05 quando comparado ao grupo injetado 

O.S (ANOVA seguido do teste de Tukey).  

Estudos desde a década de 90 até a atualidade utilizaram o ensaio da atividade da EPO 

como marcador seletivo para a presença de eosinófilo em tecidos inflamados (CHENG et al. 

1993; PETTIPHER et al. 1994; SAFFARI et al. 2016; VARGA et al. 2002; XIONG et al. 

2015). Além disso, a utilização do substrato OPD nesse ensaio torna-o mais seletivo para 

eosinófilos, de acordo com o estudo de Schneider e Issekutz (1996), que demonstraram que a 

EPO apresentou maior atividade na presença da OPD, quando comparada a peroxidase de 

neutrófilos. 

Dando prosseguimento ao estudo, a próxima etapa foi avaliar a migração de 

eosinófilos para o útero, a partir da atividade da EPO. Diante dos resultados de tempo e dose 

de E2 que promoveu aumento significativo do peso do útero, utilizou-se a dose de 100 µg/kg, 

nos tempos de 6, 12 e 24 h. O resultado demonstrou que a atividade da EPO apresentou-se 

mais elevada 24 h após a administração de E2 quando comparada ao grupo O.S. 

O acúmulo de eosinófilos no útero em condições fisiológicas foi descrito em roedores 

adultos, ocorrendo em maior proporção quando níveis séricos de estrogênio se encontram 
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elevados (fase estro) (WOOD et al. 2007). Por outro lado, o número de eosinófilos no tecido 

uterino diminui no diestro (DIENER et al. 2016) ou durante a prenhez, quando predomina a 

ação da progesterona. Confirmando essa dependência hormonal foi observado que em ratos 

ovariectomizados, os eosinófilos estão ausentes no útero, mas aparecem após a administração 

de estrogênio (ROSS e KLEBANOFF, 1967). Além disso, foi observado no presente estudo, 

que o lavado vaginal de camundongos ovariectomizados expressa estruturas celulares que 

caracterizam as fases de metaestro/diestro (dados não demonstrados), na qual o estrogênio 

circulante está diminuído. 

O efeito da indução da migração de eosinófilos para o útero é exclusivo dos 

estrogênios uma vez que Bjersing e Borglin (1964) testaram vários outros hormônios como a 

testosterona, progesterona, cortisona e hidrocortisona e observaram que nenhum deles foi 

capaz de induzir a migração dos eosinófilos. 

Os resultados apresentados comprovam que o E2 promove aumento significativo do 

peso do útero e que esse fenômeno é dependente do tecido, bem como demonstrou que esse 

aumento do peso pode estar relacionado com a infiltração de eosinófilos, expressa pela 

determinação da medida da atividade da EPO.   

Ademais, a relação do aumento do peso do útero com a atividade da EPO tem sido 

observada desde a década de 90, após a administração de E2 (PEREZ et al. 1996), no qual, foi 

documentado que eosinófilos humanos têm a capacidade de produzir VEGF (HORIUCHI e 

WELLER, 1997). 
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5.3 Efeito da CCL11 na migração de leucócitos para a bolha de ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Efeito da CCL11 na migração de leucócitos em modelo de bolha de ar. A CCL11 foi 

administrada na dose de 0,08 pmol/kg na bolha de ar. Após 4 horas foi coletado aproximadamente 100 mL do 

lavado da bolha de ar para a avaliação da migração de leucócitos. Painéis A-D: A (contagem total de 

leucócitos), B (eosinófilos), C (Neutrófilos), D (monócitos). Os resultados estão expressos como média ± 

EPM. *p< 0,05 quando comparado ao grupo estimulado com PBS; (Teste t de Students). 

O modelo de bolha de ar é utilizado em muitos estudos como representativo de uma 

cavidade corporal sem interferência de leucócitos residentes, no qual a partir da aplicação de 

um estímulo externo ocorre migração de leucócitos in vivo (ELLYARD et al. 2007; MAY et 

al. 2012; OKIGAMI et al. 2007;  SAXAMI et al. 2017).  

Por conseguinte, utilizamos o modelo propositando padronizar a migração de 

eosinófilos a partir da CCL11, pois essa quimiocina é seletiva para eosinófilos. Assim, foi 

possível observar, a partir do exposto na Figura 4, um aumento da migração de leucócitos 

(47%), particularmente de eosinófilos (57%), mas não de neutrófilos e células mononucleares. 

Corroborando com esses resultados, Okigami e cols. (2007) observaram que a CCL11 

na dose de 3 µg/animal (s.c) juntamente com a IL-5 por via (i.v) promove migração de 

eosinófilos no mesmo modelo. Ainda, a CCL11 na dose de 0,02 pmol/kg em conjunto com a 

heparina por via s.c induzem a migração de eosinófilos através de uma polarização de 

linfócitos Th2 (ELLYARD et al. 2007). 
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5.4 Efeito do extrato de útero na migração de leucócitos para a bolha de ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Efeito do extrato do útero na migração de leucócitos em modelo de bolha de ar. (A, B) Contagem total de 

leucócitos e diferencial de eosinófilos 24 horas após injeção subcutânea em bolha de ar do veículo (O.S), 17-β- estradiol 

(E2), extrato de útero (EU) de animais ovariectomizados tratados com O.S (EU-O.S) e extrato de útero de animais 

ovariectomizados tratados com E2 (EU-E2). (C, D) Contagem total de leucócitos e diferencial de eosinófilos nos tempos 

de 6 e 12 horas após injeção subcutânea em bolha de ar do extrato de útero de animais ovariectomizados tratados com 

EU-O.S e com EU-E2. Os resultados estão expressos como média ± EPM. *p< 0,05 quando comparado ao grupo que 

recebeu injeção com O.S e E2; (ANOVA seguido do teste de Tukey).  

Posteriormente aos estudos de migração de leucócitos para a bolha de ar, buscou-se 

avaliar se alguma célula do útero promoveria migração de eosinófilos mediante a produção de 

citocinas recrutadoras de eosinófilos e em qual tempo esse fenômeno poderia ocorrer (6,12 ou 

24 h). Para tanto, foram utilizados úteros de camundongos ovariectomizados com reposição 

de E2 (100 µg/kg) e outros que receberam apenas o veículo. Esses úteros foram injetados na 
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bolha de ar em outros camundongos para avaliação da migração de eosinófilos, bem como dos 

outros leucócitos. 

Na Figura 5, nos painéis A e B estão expressos os resultados referentes à contagem 

total de leucócitos, e de eosinófilos, respectivamente, 24 horas após a administração do 

extrato de útero, no qual observou-se um  aumento significativo de leucócitos nos grupos EU-

E2 e EU-O.S, quando comparado aos grupos, O.S e E2. Também foi observada a eficiência 

do extrato de útero com E2 em promover migração de eosinófilos comparados aos grupos E2 

e O.S. Apesar disso, não houve diferença expressiva na migração entre os grupos e EU-O.S  e 

EU-E2. Em referência aos outros tipos celulares (células mononucleares e neutrófilos) 

também não foi encontrada diferença significativa entre os grupos (dados não mostrados). 

Estudos prévios observaram em útero de ratas imaturas, a existência de um fator uterino 

quimiotáxico de eosinófilo (ECF-U), cuja síntese e liberação é mediada pelo receptor E2 e os 

resultados do estudo demostraram que extratos de útero tratados com estrogênio continham 

atividade quimiotáxica significativa, aumentando conforme a dose de E2 em um curso de 

tempo bem definido (Lee et al. 1989). Posteriormente, Xu e cols (1992) isolaram e 

caracterizaram as proteínas uterinas que promovem quimiotaxia de eosinófilos, e verificaram 

que uma dessas proteínas poderia ser a ciclofilina, que promove degranulação de eosinófilos.  

Retomando para a Figura 5 C e D, foi possível observar que a contagem total de 

leucócitos e de eosinófilos, nos tempos de 12 e 6 horas após a injeção do EU-O.S e EU-E2, 

não apresentou diferença significativa entre os grupos, em nenhum dos tempos. Ademais, não 

houve diferença na contagem diferencial de mononucleares e de neutrófilos nos mesmos 

grupos (dados não mostrados).  

Nesse sentido, a ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

EU-O.S e EU-E2 sobre a migração de eosinófilos, em nenhum dos tempos avaliados, pode 

estar relacionada com a dinâmica de ação de possíveis mediadores recrutadores de 

eosinófilos. Lee e cols. 1989 observaram que o ECF-U exerce estímulo rápido após uma única 

injeção de estradiol com um platô entre 24-72 h. Além disso, no nosso estudo é possível que o 

tempo de 24 horas não tenha sido suficiente para observar recrutamento significativo de 

eosinófilos devido à perda da funcionalidade da quimiocina e mediadores recrutadores de 

eosinófilos durante a produção do extrato. 
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5.5 Determinação da dose do SB 328437 que inibe a migração de eosinófilos em 

modelo de bolha de ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Efeito do antagonista SB 328437 na migração de leucócitos induzida pela CCL11. O antagonista CCR3 

foi administrado nas doses de 1, 3 ou 10 mg/kg, por via s.c., 30 minutos antes da administração de CCL11 (0,08 pmol/kg) 

na bolha de ar. Após 4 horas, foi coletado o lavado da bolha de ar para avaliação da migração de leucócitos. Os resultados 

estão expressos como média ± EPM, ANOVA seguido do teste de Tukey. *p< 0,05 quando comparado ao grupo que 

recebeu somente o PBS; #p< 0,05 quando comparado ao grupo somente com CCL11. 

A padronização do modelo de migração de eosinófilos para a bolha de ar possibilitou a 

determinação da dose do SB 328437 que inibe a migração de eosinófilos.  

Estudo de White e cols. (2000) avaliaram em eosinófilos humanos, realizando um 

estudo de ligação, a seletividade de antagonistas do receptor CCR3, dos quais, SK&F-L-

45523, SB-297006 e SB 328437 e concluiu que o SB 328437 é o mais potente e seletivo 

antagonista do CCR3, diferentemente de outros antagonistas conhecidos, como UCB35625, 

que tem dupla especificidade para CCR1/CCR3 (SABROE et al. 2000; WISE et al. 2007).  
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Embora o CCR3 de camundongos tenha 67% de semelhança estrutural com o receptor 

de humanos, estudos in vivo ou in vitro, em camundongos, utilizam o antagonista SB 328437 

para estudar a via do CCR3 em diferentes modelos fisiopatológicos (DÜRR et al. 2012; 

KUSE et al. 2017; LI et al. 2011). 

Dessa forma, foram testadas as doses de 1, 3 ou 10 mg/kg do SB 328437 e observou-

se redução na migração de leucócitos apenas na dose máxima (10 mg/kg). Entretanto, a 

redução na migração de eosinófilos ocorreu na dose intermediária, com aproximadamente 

55% na inibição da migração dessas células. Além disso, não houve alteração significativa da 

migração de neutrófilos e monócitos, comprovando a seletividade do SB 328437 para o 

receptor CCR3, principalmente expresso na superfície celular de eosinófilos (POPE et al. 

2005; ZHU et al. 2017).  

Portanto, os dados da Figura 5 B demonstraram que a dose de 3mg/kg foi eficiente em 

reduzir a migração de eosinófilos, induzida pela CCL11, no modelo de bolha de ar, 

justificando a utilização dessa dose do SB 328437 para a continuidade dos experimentos. 
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5.6 Efeito do SB 328437 sobre o peso úmido de órgãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7–Efeito do antagonista SB 328437 no peso de diferentes órgãos induzido por 17-β-estradiol (E2). Um grupo 

de animais recebeu a dose de 3,0 mg /kg do SB 328437, 30 minutos antes de ser injetado o E2 (100 µg/kg de peso, s.c.).  

Outro grupo recebeu apenas o E2 na mesma dose, e o grupo controle recebeu apenas óleo de sésamo (O.S). Após 24 

horas os animais foram eutanasiados e os órgãos (útero, diafragma, baço, bexiga) foram retirados e pesados em balança 

analítica. Os resultados estão expressos como média ± EPM. # p< 0,05 quando comparado ao grupo O.S; * p< 0,05 

quando comparado ao grupo que recebeu somente E2; (ANOVA seguido do teste de Tukey). 

Sabe-se que o receptor CCR3 é extensivamente expresso em eosinófilos, e constitui-se 

o principal receptor responsável pela responsividade dessas células (HEATH et al. 1997). 

Ainda, esse receptor encontram-se localizado intravascularmente em todas as partes do tecido 

uterino e extravascularmente durante a fase menstrual (ZANG et al. 2000). Além disso, 

estudos prévios demonstraram que o útero é responsivo ao E2 promovendo angiogênese pelo 

aumento da liberação VEGF das células endoteliais (HERVÉ et al. 2006; HILLYER et al. 

2003).  

Esses achados corroboram com o resultado de aumento do peso do útero após 

administração de E2, como mostrado na Figura 7A. Ademais, esclarecem o motivo da 
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ausência de diferença significativa em relação ao peso dos outros órgãos, diafragma, bexiga e 

baço, quando administrados E2 ou E2 + SB 328437 (Figura 7B-D). 

Assim sendo, ficou demonstrado nesse estudo que a administração do SB 328437 

inibiu o aumento do peso do útero, promovendo redução de 56%, induzido pela administração 

de E2 em animais ovariectomizados (Figura 7A).  

Ainda, as fotografias dos úteros representadas na Figura 8, demonstram o edema e 

vascularização do útero, identificados pelas setas, produzidos após estímulo com o E2, 

quando comparado ao grupo O.S. Além disso, foi possível perceber a redução desses 

fenômenos após a administração do SB 328437 (setas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fotografias dos úteros. As fotografias dos úteros mostram o edema e a vascularização, representados 

pelas setas estimulados por 17-β-estradiol (E2 na dose de 100 µg/kg de peso, s.c.), e a redução desses fenômenos no 

grupo que recebeu a dose de 3,0 mg /kg do SB 328437, 30 minutos antes da administração do 17-β-estradiol (E2 na 

dose de 100 µg/kg de peso, s.c.). O grupo controle recebeu apenas óleo de sésamo (O.S). Após 24 horas dos 

respectivos tratamentos, os animais foram eutanasiados, o útero foi coletado, limpo e fotografado (representativo de 

3 animais por grupo). 
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Figura 9 - Efeito do antagonista SB 328437 na atividade da EPO em úteros de animais 

tratados com 17-β-estradiol (E2). Um grupo de animais recebeu a dose de 3 mg /kg do SB 

328437, 30 minutos antes da injeção de E2 (100 µg/kg de peso, s.c.).  Outro grupo recebeu 

somente o E2 (100 µg/kg de peso, s.c.) e o grupo controle recebeu apenas o óleo de sésamo 

(O.S) Após 24 horas os úteros foram coletados para determinação da atividade da EPO. Os 

resultados estão expressos como média ± EPM com # p< 0,05 quando comparado ao grupo 

O.S e *p< 0,05 quando comparado ao grupo com E2; (ANOVA seguido do teste de Tukey). 

Na Figura 9 ficou estabelecida a capacidade do E2 em promover a migração de 

eosinófilos para o útero de camundongos castrados quando comparado aos animais sem 

estímulo (O.S). Concomitante à redução do peso do útero, o SB 328437 também promoveu a 

inibição da migração de eosinófilos, notadamente observado na Figura 9, onde a atividade da 

EPO no grupo tratado com o SB 328437 alcançou valores próximos do grupo sem estímulo, o 

O.S, de tal forma que não houve diferença significativa entre esses dois grupos.  

Além disso, as análises histológicas expostas na Figura 10, representadas por secções 

do útero de camundongos ovariectomizados com administração de O.S (A, D e G), 17-β-

estradiol (B, E e H) ou antagonista SB 328437 com 17-β-estradiol (C, F e I), comprovam a 

hipótese de que o receptor CCR3 participa da migração de eosinófilos para o útero. Isso pode 

ser observado quando comparadas as secções de E - F, H - I no aumento de 40X e 100X 

respectivamente, no qual houve redução clara do recrutamento de eosinófilos, indicado pelas 

setas (corados com orceína). Além disso, é possível verificar a redução do edema estromal, 

que pode ser observado na secção B, representando a região endometrial do útero de animais 

tratados com E2. 
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Figura 10 – Histologia do útero. Secções transversais de 5 µm de espessura, do tecido uterino de camundongos C57/BL6 

ovariectomizados, coradas com orceína, no qual pode ser observada a migração de eosinófilos dependente de 17-β-estradiol 

(E2) e a inibição da mesma pelo antagonista do CCR3, o SB 328437. O grupo O.S recebeu óleo de sésamo, e 24 horas após 

o estímulo os úteros foram coletados e representados pelas secções A, D e G. O grupo E2 recebeu 100 µg/kg de 17-β-

estradiol, e 24 horas após o estímulo os úteros foram coletados e representados pelas secções B, E, e H. O grupo SB 328437 

recebeu o SB 328437 30 minutos antes do estímulo com 100 µg/kg de 17-β-estradiol, e 24 horas após isso os úteros foram 

coletados e representados pelas secções C, F e I. As regiões representadas por A, B, C são fotografias no aumento de 10 X; 

D, E, F são fotografias no aumento de 40 X, da região do estroma endometrial, identificada pelo retângulo em A, B e C; e 

G, H, I são fotografias de D, E, F representando os eosinófilos. As setas indicam os eosinófilos corados com orceína.  
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Diante do exposto, sugere-se que o mecanismo de migração de eosinófilos envolvendo 

o receptor CCR3 pode estar fundamentado na participação de outros tipos celulares. 

Particularmente, as células linfóides inatas (ILCs), recentemente descobertas, especificamente 

a ILC-2, foram observadas no útero de camundongos fêmeas C57/BL6 (DOISNE et al. 2015), 

onde controlam a homeostase dos eosinófilos, assegurando a sobrevivência e recrutamento 

nos tecidos, através da liberação de citocinas como a IL-5 (NUSSBAUM et al. 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

No presente estudo ficou demonstrado que o antagonista SB 328437 é eficiente em 

inibir o recrutamento de eosinófilos para o útero de animais castrados e estimulados com E2. 

Ademais, a CCL11 promove o recrutamento seletivo de eosinófilos e o antagonista do CCR3 

inibe essa migração, em modelo de bolha de ar. Por conseguinte, a redução do peso do útero, 

atividade da EPO e histologia do útero confirmam a participação do receptor CCR3 na 

migração de eosinófilos induzida por E2 para o útero de camundongos ovariectomizados.  

Esses achados auxiliam o desenvolvimento de novos trabalhos que objetivam o estudo 

de fenômenos fisiológicos e patológicos relacionados ao endométrio. Ademais, contribuem 

para a elucidação dos mecanismos envolvidos no recrutamento de eosinófilos induzido por 

E2.  

Portanto, sugere-se que os estudos posteriores investiguem de maneira mais 

aprofundada os tipos celulares que produzem os mediadores recrutadores de eosinófilos 

através da utilização desse modelo de migração de eosinófilos para o útero de camundongos 

C57/BL6 ovariectomizados induzido por 17-β-estradiol. 
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