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VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MARCADORES INFLAMATÓRIOS 

EM LAVADOS UTERINOS DE ÉGUAS COM ENDOMETRITE 

NATURALMENTE ACOMETIDA 

 

 

RESUMO – A endometrite é um dos problemas de maior frequência e 

relevância na reprodução de éguas. Os objetivos deste trabalho foram 

determinar o perfil das concentrações de IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6, IL-10 e IL-4 

presentes no soro sanguíneo e no lavado uterino de éguas com endometrite 

naturalmente adquirida e naquelas clinicamente saudáveis, bem como definir o 

padrão da resposta imune (TH1 e TH2); observar se a inflamação local no útero 

pode gerar inflamação sistêmica; e, verificar se o lavado uterino e o tratamento 

com enrofloxacina alteram o perfil de concentração das citocinas nestas éguas. 

Foram utilizadas 12 éguas da raça Quarto de Milha incluídas em programa de 

transferência de embriões e subdivididas em 2 grupos, com 6 animais cada: 

GC (animais sadios) e GE (animais com endometrite). Amostras de soro e 

lavado uterino foram colhidas nos dias 1 (início do cio), 2, 3, 4 e 5 dias após o 

início do cio. As concentrações de TNF-α, IL-2 e IFN-γ (TH1); IL-4, IL-6, e IL-10 

(TH2) foram mensuradas por citometria de fluxo pelo método Cytometric Bead 

Array (CBA). As diferentes citocinas avaliadas nas amostras de lavado uterino, 

à exceção da IL-4, apresentaram concentrações mais elevadas em éguas do 

GE comparadas às do GC no dia 1. A utilização de lavados uterinos seriados 

associados a antibioticoterapia sistêmica não provocaram alterações 

significativas nas concentrações de citocinas presentes no útero de éguas do 

GC. As concentrações séricas de citocinas não diferiram entre os grupos. 

Nossos resultados estabeleceram o perfil de concentração de TNF-α, IFN-, IL-

2, IL-6 e IL-10 bem como demonstraram que o padrão TH1 predominou sobre o 

TH2 no útero de éguas do GE quando comparado ao perfil de animais do GC 

no dia 1. Como ambas as vias estavam ativadas, sugere-se que o padrão TH0 

esteja atuante no ambiente uterino de éguas com endometrite naturalmente 

adquirida. O tratamento com lavagens uterinas seriadas e antibiótico sistêmico 



 

 

 

foi eficiente em reduzir a concentração de citocinas no lavado uterino de éguas 

com endometrite em 72 horas, equiparando-se com os níveis do grupo de 

éguas saudáveis.   

 

 

Palavras-chave: cavalos, citocinas, Cytometric Bead Array, endometrite, 

lavado uterino, útero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VARIATION OF CONCENTRATION INFLAMMATORY MARKERS IN 

UTERINE FLUID FROM MARES WITH NATURALLY ACQUIRED 

ENDOMETRITIS 

 

 

SUMMARY – Endometritis is one of the most frequent and relevant diseases in 

mares. The goals of this study were to determine the profile concentration of 

cytokines such as IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6, IL-10 and IL-4 present in blood 

serum and uterine lavage of mares with naturally acquired endometritis and 

those clinically healthy, well as set the pattern of immune response (TH1 and 

TH2); see if local inflammation in the uterus can cause systemic inflammation; 

and check whether the uterine lavage and the treatment with enrofloxacin alter 

the concentration profile of cytokines in these mares. Twelve Quarter Horse 

mares from an embryo transfer program were divided into 2 groups, with 6 

animals each: control group (CG, healthy animals) and experimental group (EG, 

animals with endometritis). Blood serum and uterine lavage samples were 

collected on days 1 (onset of estrus), 2, 3, 4 and 5 (after onset of estrus). 

Concentrations of TNF-α, IL-2 and IFN-γ (TH1); IL-4, IL-6, and IL-10 (TH2) were 

measured by flow cytometry using the Cytometric Bead Array method (CBA). All 

cytokines, but not IL- 4, evaluated in the uterine lavage samples showed higher 

concentrations in mares with endometritis compared to healthy animals on day 

1. The use of serial uterine lavages associated with systemic antibiotic therapy 

did not cause significant changes in concentrations of cytokines in the uterus of 

mares without endometritis. Serum concentrations of cytokines did not differ 

between groups. Our results established the concentration profile of TNF-α, 

IFN-, IL-2, IL-6 and IL-10 concentrations and showed that the TH1 immune 

response predominated over TH2 in the uterus of mares with endometritis when 

compared to healthy animals on day 1. As both pathways were activated, it is 

suggested that the TH0 immune response is active in the uterine environment of 

mares with naturally acquired endometritis. Treatment with serial uterine 

flushings and systemic antibiotic were effective in reducing the concentration of 



 

 

 

cytokines in uterine lavage of mares with endometritis in 72 hours, equating to 

the levels of healthy mares group. 

 

 

Keywords: cytokines, Cytometric Bead Array, horses, endometritis, uterine 

lavage, uterus 
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CAPITULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

O Brasil ganha destaque no cenário mundial como um dos principais 

investidores em tecnologias capazes de melhorar a eficiência reprodutiva dos 

equínos em busca de incrementos na produção, sendo considerado o terceiro 

maior rebanho mundial (REGHINI et al., 2014). Dentre as tecnologias 

desenvolvidas, a transferência de embriões (TE) gerou um mercado crescente 

na equideocultura por possibilitar melhor aproveitamento do potencial genético 

e reprodutivo de animais de alto desempenho (PANZANI et al., 2016).  

Atualmente a TE tem sido adotada como método de manejo para 

obtenção de potros de éguas que apresentam patologias reprodutivas como 

endometrite crônica persistente, morte embrionária precoce, abortos 

recorrentes e endometrite persistente induzida pela monta (HURTGEN, 2006). 

Entretanto, a manipulação do trato reprodutivo quando efetuada de maneira 

intensa, leva ao comprometimento da fertilidade da égua, reduzindo a taxa de 

concepção dos animais e prejudicando a sobrevivência embrionária 

(KRAEMER, 2013). Ao avaliar um programa comercial de transferência de 

embriões quanto aos fatores que afetam os parâmetros reprodutivos de éguas 

receptoras, verificou-se uma taxa de perda gestacional significativamente mais 

elevada nas éguas que receberam embriões de doadoras afetadas por 

patologias reprodutivas quando comparadas àquelas que receberam embriões 

de doadoras saudáveis (PANZANI et al., 2016). Estas descobertas não são 

surpreendentes, considerando que a maioria das éguas doadoras afetadas por 

problemas reprodutivos apresentavam histórico recorrente de perda precoce de 

embriões, podendo ser atribuído a defeitos adquiridos nos próprios embriões 

ou ovócitos, e que não podem ser superados através da transferência para 

uma égua receptora (PANZANI et al., 2016).  

Um aspecto fundamental para a manutenção da gestação nas éguas é a 

existência de um útero sem alterações anatômicas e histológicas e 

particularmente um endométrio sadio (KENNEY, 1978). Dentre as patologias 
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do sistema reprodutor, a endometrite é tida como importante causa de 

infertilidade na égua (CARD, 1997; DIEL DE AMORIM et al., 2015; MARTH et 

al., 2015; NIKOLAKOPOULOS; WATSON, 1999; THOMASSIAN, 1996; 

TROEDSSON, 1999b; WATSON, 1989; WOODWARD et al., 2015), levando à 

incapacidade de concepção, morte embrionária precoce e encurtamento da 

fase lútea, exercendo impacto econômico significativo, já que animais afetados 

apresentam ciclo estral irregular, requerem manejo intensivo e exigem maior 

número de ciclos estrais para a obtenção de um produto viável, resultando no 

incremento dos custos de produção (DIEL DE AMORIM et al., 2015). Esta 

afecção corresponde a uma inflamação local das camadas superficiais do útero 

(MARTH et al., 2015) em resposta a agentes estranhos como plasma seminal, 

espermatozoides, proteínas e bactérias do sêmen, geralmente durante a monta 

natural, inseminação artificial ou infecções bacterianas oportunistas (RIDDLE; 

LEBLANC; STROMBERG, 2007; WATSON, 2000).  

A ocorrência de infecção bacteriana no lúmen uterino da égua, com 

frequência entre 25% e 60% (FRONTOSO et al., 2008; NIELSEN et al., 2010; 

RIDDLE; LEBLANC; STROMBERG, 2007) é majoritariamente associada a 

atuação de dois microorganismos, Escherichia coli (E. coli) e Streptococcus 

equi subespécie zooepidemicus (Sc. zooepidemicus), comumente isolados de 

éguas com endometrite. Estes, são considerados patógenos oportunistas, 

sugerindo que a inflamação do útero resultante da infecção, tem como principal 

fator de ocorrência características particulares relacionadas ao hospedeiro e 

em menor proporção a virulência dos patógenos (MARTH et al., 2015). 

Geralmente o sistema imune deficiente associado ao número de bactérias 

presente, deflagra a ocorrência da afecção, condição também observada em 

outras espécies como bovinos (GILBERT et al., 2005), suínos (WALLER; 

BILKEI; CAMERON, 2002), caninos (FONTAINE et al., 2009) e humanos 

(NEWTON; PRIHODA; GIBBS, 1990). 

O útero das éguas é mantido livre de contaminantes através de 

mecanismos físicos, imunológicos e de um sistema imune funcional 

(MALSCHITZKY et al., 2007). Vulva, vestíbulo, vagina e cérvix constituem as 
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barreiras físicas que impedem o acesso de micro-organismos ao útero 

(TROEDSSON, 1999a; WATSON, 2000) e nesta espécie independentemente 

do método de cobertura utilizado, o sêmen é depositado na luz uterina, ficando 

as barreiras físicas ultrapassadas. Neste caso, os espermatozoides, proteínas 

do plasma seminal e bactérias do sêmen e do pênis do garanhão, são 

responsáveis pela indução de uma resposta inflamatória aguda (TROEDSSON, 

1997).  

Os mecanismos imunológicos são constituídos por imunoglobulinas 

produzidas pela mucosa uterina e pelo sistema complemento, em especial os 

componentes C3 e C5, sendo estes acionados quando em diversas situações o 

útero é invadido, promovendo a atração e a fagocitose  por neutrófilos  

(MALSCHITZKY, 2007; TROEDSSON, 1997). A inflamação uterina transitória 

em resposta à monta natural (sêmen e bactérias contaminantes) é uma reação 

fisiológica normal que auxilia na expulsão de sêmen em excesso e detritos do 

útero (KOTILAINEN; HUHTINEN; KATILA, 1994). O útero reage rapidamente à 

presença do sêmen através de um aporte de neutrófilos, que são identificados 

no útero 30 minutos após a cobertura (KOTILAINEN; HUHTINEN; KATILA, 

1994), atingindo um pico inflamatório em 12 horas (KATILA, 1995; 

TROEDSSON, 1997). Éguas que não são bem sucedidas em efetuar a 

remoção dessa inflamação natural, são classificadas como suscetíveis à 

endometrite persistente (TROEDSSON, 2006). 

A endometrite apresenta diversas classificações, dentre elas: 

endometrite persistente, aguda, crônica, subclínica, de ocorrência pós-parto, 

decorrente de infecções bacterianas, fúngicas, virais, induzida pela monta, 

entre outras (HURTGEN, 2006). Cada uma destas classificações tem validade 

para descrever as infecções e insultos inflamatórios para o útero, cabendo ao 

clinico a adequação do caso à sua respectiva classe, muitas vezes adequando-

o a mais de uma categoria. Por outro lado, fêmeas equinas apresentando 

quadros inflamatórios do endométrio, diferem em suas habilidades de modular 

a inflamação bem como na capacidade de remoção dos produtos inflamatórios 

nocivos relacionados (TROEDSSON, 1999b). Assim, vários estudos definem 
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duas categorias de animais, sensíveis e resistentes à endometrite segundo o 

tempo necessário para o retorno do ambiente uterino ao seu estado normal 

após a exposição ao agente nocivo, variando de 48 a 96 horas (LEBLANC; 

MAGSIG; STROMBERG, 2007; TROEDSSON; LIU, 1992; TROEDSSON, 

1999b). Mais especificamente, animais sensíveis, são aqueles que apresentam 

falha no processo de limpeza uterina associada a uma migração exacerbada 

de polimorfonucleares (PMNs) para o útero, resultando em uma resposta 

inflamatória exacerbada, com contínua migração de neutrófilos atraídos pela 

quimiotaxia originada pela presença de um agente externo, desta forma, 

tornando o ambiente uterino incompatível com o desenvolvimento embrionário 

(TROEDSSON, 1999b). Características em comum, como idade avançada, 

histórico de falha reprodutiva em várias temporadas, episódios anteriores de 

endometrite e perdas gestacionais são frequentemente associadas a estes 

animais (TROEDSSON, 1997). 

O adequado diagnóstico da endometrite é fundamental no tratamento da 

infertilidade e dentre os métodos mais amplamente difundidos estão o exame 

clinico, palpação transretal, ultrassonografia do trato reprodutivo, exame 

vaginal, cultura uterina, citologia e biópsia de endométrio (RIDDLE; LEBLANC; 

STROMBERG, 2007). Quanto ao exame clínico, sinais como, presença de 

líquido intrauterino e edema endometrial excessivo ou com padrão incomum ao 

ultrassom, vaginite, corrimento vaginal, ciclos estrais anormais e cervicite, são 

frequentemente associados à afecção e diferem quanto a intensidade ou grau 

dos sinais segundo o tipo de afecção e patógenos envolvidos (DIEL DE 

AMORIM et al., 2016). 

A presença de fluido uterino detectado por meio do método 

ultrassonográfico durante o período estral, apresentando altura superior a 2 cm 

é indicador de éguas susceptíveis a endometrite (BRINSKO et al., 2003). 

Estudos anteriores verificaram que estas acumulam praticamente o dobro da 

quantidade de líquido no interior do útero quando comparadas às éguas 

resistentes pós-inseminação artificial, diferentemente daquelas que passaram 

por um desafio bacteriano as quais apresentaram acúmulo de líquido no útero 
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6 vezes maior do que as éguas resistentes (TROEDSSON; LIU, 1992), talvez 

porque esse tipo de desafio seja capaz de provocar uma exsudação mais 

intensa do que aquela vista em resposta a presença do sêmen (FIORATTI, 

2010). A quantidade e a ecogenicidade do líquido uterino observadas e 

consideradas significantes não estão bem estabelecidas, mas estudos indicam 

a quantidade desempenha papel mais importante que a natureza ecogênica 

(LEY, 2006). 

O exame citológico do endométrio, importante método auxiliar no 

controle da saúde genital da égua devido ao seu baixo custo, fácil emprego e 

rápido diagnóstico de processos inflamatórios (BROOK, 1993). O esfregaço 

corado a partir do “swab” introduzido na cavidade uterina permite a 

identificação de leucócitos polimorfonucleares, sempre que houver inflamação 

do endométrio (COUTO; HUGHES, 1984). Trata-se de uma técnica de exame 

rápido que permite o diagnóstico objetivo da endometrite, a avaliação 

terapêutica, e consequentemente a decisão sobre cobertura ou não de uma 

determinada égua durante o cio. Rotineiramente a técnica do “swab” é mais 

utilizada, porém, há outras técnicas de citologia endometrial, tal como a 

substituição do “swab” por uma escova ginecológica (ALVARENGA; 

PASTORELLO, 1994).  

Existem vários modos de interpretação das amostras citológicas 

coletadas do útero e métodos para sua coleta. O primeiro a descrever a técnica 

para o exame de citologia endometrial foi Knudsen (1964). A presença de 

neutrófilos no lúmen uterino, detectada pela citologia, é um indicador absoluto 

de inflamação (ASBURY; GORMAN; FOSTER, 1984; CAUSEY, 2006), porém 

não determina a etiologia do processo (NIELSEN, 2005). Se somente poucos 

neutrófilos são encontrados, vários autores têm aplicado o critério semi-

quantitativo para distinguir se a égua apresenta ou não endometrite. Esses 

métodos incluem a contagem de neutrófilos por campo, neutrófilos por lâmina, 

número de neutrófilos em relação às células epiteliais, ou da percentagem de 

neutrófilos (AGUILAR et al., 2006). Alguns autores usam o sistema positivo-

negativo, enquanto outros quantificam o grau de inflamação (CARD, 2005). 
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Outros autores graduam a severidade da do quadro segundo o percentual de 

neutrófilos em relação às células epiteliais, onde 0 a 3% de leucócitos, sem 

inflamação, 4 a 15%, inflamação leve, 16 a 50%, inflamação moderada e 

percentuais superiores a 50% indicam inflamação severa (CRICKMAN; PUGH, 

1986). Na rotina, esta última metodologia é citada como uma das mais 

utilizadas (CARD, 2005). 

A biópsia endometrial associada ao exame histopatológico proporciona 

informações importantes sobre as condições do endométrio, permitindo uma 

correlação entre os achados histopatológicos e a futura perspectiva da 

performance reprodutiva das fêmeas (QUEIROZ, 1991). A investigação 

histopatológica do endométrio tem demonstrado importância diagnóstica e 

prognóstica, tornando a biópsia o método mais preciso para a avaliação da 

situação morfofuncional do endométrio (DOIG; MCKNIGHT; MILLER, 1981). A 

biópsia endometrial oferece como vantagens ser uma técnica relativamente 

fácil, segura (DOIG; MCKNIGHT; MILLER, 1981; KENNEY; DOIG, 1986; 

RICKETTS, 1975; VAN CAMP, 1988), a qual pode ser realizada com um 

mínimo de instrumental e não estando associada com dor ou desconforto do 

animal (RICKETTS, 1975). 

O lavado uterino com baixo volume tem sido proposto como alternativa 

para análises microbiológica e citológica no diagnóstico de endometrite para 

éguas inférteis ou subférteis (LEBLANC; MAGSIG; STROMBERG, 2007; LIU; 

TROEDSSON, 2008). A técnica de lavado uterino de baixo volume envolve a 

infusão de um pequeno volume (60-150 ml) de solução salina estéril para o 

útero através de um cateter estéril (LEBLANC et al., 2007). O primeiro relato do 

uso de lavado uterino com baixo volume foi realizado por Ball (1988), que 

demonstraram a validade da técnica bem como sua inclusão potencial como 

método mais efetivo para identificação de patógenos bacterianos bem como do 

nível de resposta inflamatória, com ênfase em éguas inférteis e subférteis. À 

esta técnica tem-se atribuído sensibilidade e especificidade comparáveis à 

biópsia do endométrio  (CHRISTOFFERSEN et al., 2015) .  
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Em estudo recente, algumas problemáticas foram levantadas com 

relação aos métodos diagnósticos descritos anteriormente, como a falta de 

concordância entre distintos autores quanto aos valores de referência que 

poderiam indicar a severidade dos casos avaliados, a diferença entre 

sensibilidade e especificidade entre métodos e mesmo dentro de um mesmo 

método e a deficiência inerente a cada um, apontando que seu uso de maneira 

independente, falha em oferecer adequado diagnóstico dos quadros de 

endometrite (DIEL DE AMORIM et al., 2016).  

Tendo em vista o pouco consenso e a importância do diagnóstico da 

endometrite, diversos estudos vem avaliando novas metodologias, como a 

mensuração das proteínas de fase aguda sistêmicas (CHRISTOFFERSEN et 

al., 2010, 2012; MENDONÇA, 2012; NASH et al., 2010) e a expressão gênica 

das citocinas no endométrio (CHRISTOFFERSEN et al., 2010, 2012; FUMUSO 

et al., 2003, 2007; GRUYS et al., 2005; HANEDA et al., 2009; NASH et al., 

2010; PALM et al., 2008; PORTO et al., 2011).  

O aumento significativo da expressão de mRNA de citocinas no 

endométrio foi observado juntamente com a presença de proteínas de fase 

aguda em éguas com endometrite bacteriana induzida experimentalmente por 

inóculos de E. coli (CHRISTOFFERSEN et al., 2010). As citocinas têm uma 

função crucial na modulação da resposta inflamatória local e sistêmica e 

algumas são de grande importância para a resolução da inflamação induzida 

(HENDERSON; WILSON, 1996). 

Citocinas são polipeptídeos produzidos principalmente por diferentes 

tipos de células T e atuam como mediadores e reguladores das respostas 

inflamatórias e imunológica em resposta a microorganismos e outros 

antígenos. Nas infecções bacterianas sistêmicas, a resposta do hospedeiro 

inclui produção de citocinas pró- e anti-inflamatórias. Citocinas pró-

inflamatórias (TNF-α, IL-2, IL-6, IL-17A e IFN-γ) promovem ativação e 

fagocitose de macrófagos, aumento de imunidade mediada por células e 

estimulação da síntese de proteínas de fase aguda. As citocinas anti-

inflamatórias (IL-4 e IL-10) têm função imunorregulatória e no desenvolvimento 
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da resposta imunológica humoral pela promoção de diferenciação de células B 

e produção de anticorpos (BURTON et al., 2009). 

A maior subdivisão de células auxiliares T CD4+ (células TH) baseia-se 

no padrão de produção e secreção de suas citocinas (HIRAHARA; 

NAKAYAMA, 2016; KORN, et al., 2009; MOSMANN; CHERWINSKI, 1986; 

MOSMANN; COFFMAN, 1989), nas funções e perfil de expressão de fatores 

de transcrição dos diferentes tipos celulares e são classificadas em quatro 

linhagens principais, TH1, TH2, TH17 e células T regulatórias (Treg), muito 

embora possam ainda existir outras linhagens (ZHU; PAUL, 2009). Padrão TH1 

e TH2 de produção de citocinas foi originalmente descrito em clones de células 

T-CD4 de ratos (CHERWINSKY et al., 1987; MOSMANN; CHERWINSKI, 1986) 

e posteriormente em células T de humanos (DEL PRETE et al., 1991). Células 

T do subconjunto TH1 sintetizam e secretam IL-2, e IFN- e TNF- e estão 

envolvidas na imunidade mediada por células, enquanto células do subconjunto 

TH2 produzem IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10, e são responsáveis pela estimulação da 

produção de anticorpos (JUNIOR et al., 2010; MOSMANN; SAD, 1996; SAITO 

et al., 2010).  

Na resposta imunológica a infecções bacterianas, células TH2 parecem 

ser mais eficazes contra as bactérias produtoras de toxinas, uma vez que as 

citocinas TH2 favorecem a maturação das células B e produção de anticorpos 

neutralizantes. Em contraste, células TH1 são normalmente encontradas frente 

às bactérias intracelulares, as quais produzem citocinas capazes de ativar os 

macrófagos e células T citotóxicas (D’ELIOS et al., 2011). 

Embora as respostas TH1 e TH2 estejam muito bem documentadas, 

estas não são os únicos padrões de respostas possíveis. Existe uma 

subdivisão de células T que expressam citocinas de ambos os padrões (TH1 e 

TH2) e são denominadas células TH0 (D’ELIOS et al., 2011; MOSMANN; 

COFFMAN, 1989; MOSMANN; SAD, 1996; SAITO et al., 1999a, 1999b). As 

células TH0 representam uma população heterogênea de células efetoras 

parcialmente diferenciadas (D’ELIOS et al., 2011; OPENSHAW et al., 1995; 

SALGAME et al., 1991) e são ativadas quando reconhecem um antígeno em 
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um órgão linfoide secundário (MARTINEZ-SANCHEZ et al., 2015) secretando 

diferentes combinações de ambas citocinas TH1 e TH2 (D’ELIOS et al., 2011). A 

diferenciação de células TH0 para TH1 ou TH2 depende de vários fatores de 

transcrição que atuam em pontos específicos intracelulares em níveis 

moleculares para regular a expressão gênica das citocinas (CHEN et al., 2016). 

Células TH0, que secretam uma combinação de citocinas do tipo TH1 e 

tipo TH2, são apontadas como sendo as melhores células efetoras na resposta 

imune a bactérias extracelulares, uma vez que os anticorpos (os quais 

neutralizam a adesão/invasão e opsonizam as bactérias) e fagocitose são 

ambos necessários. A predominância das respostas TH1 ou TH2 em qualquer 

doença infecciosa é modulada provavelmente tanto pelo agente patogênico 

quanto o caráter genético do hospedeiro, cuja imunidade inata desempenha um 

papel fundamental (D’ELIOS et al., 2011; KAUFMANN, 2010). 

Durante a gestação, a função TH1 mediada por células (MOSMANN et 

al., 1986; MOSMANN; SAD, 1996) fica restrita devido a ação da progesterona, 

que favorece a diferenciação celular em TH2 por promover a produção de IL-4 e 

a expressão de CD30 nas células TH1, levando à predominância da função TH2 

em humanos (OLIVEIRA et al., 2013; RAGHUPATHY, 1997; SAITO et al., 

1999a; 1999b; WEGMANN et al., 1993) e em camundongos (DELASSUS et al., 

1994). Achados sugerem que o perfil padrão de resposta imune em vacas no 

período pré-implantação que antecede a gestação seja uma tendência a um 

ambiente de TH2, onde os fatores pró-inflamatórios tais como IFN-, IL-1, IL-8 

e IL-11 foram menores na fase lútea tardia do ciclo, enquanto que a IL-10 

aumentou de forma constante (OLIVEIRA et al., 2013). O sucesso na 

implantação e na manutenção da gestação é um resultado de delicado 

equilíbrio na interação materno-fetal, e ambas parecem ser dependentes de 

citocinas do perfil TH2 que prevalece sobre o TH1 no endométrio (JIN et al., 

2011; TACHIBANA et al., 2013; TORTORELLA et al., 2014). Aumento de 

células “natural killer” (NK) muda o equilíbrio das citocinas para o perfil TH1, 

com efeitos negativos na implantação e/ou invasão trofoblástica, assim 

determinando uma alta susceptibilidade a abortos espontâneos em estágios 
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gestacionais iniciais (JIN et al., 2011; MATTEO et al., 2009; TOTORELLA et al., 

2014). Esta alta porcentagem de células TH1 protege mulheres não-gestantes 

contra infecção viral e bacteriana no endométrio por meio da resposta imune 

celular promovida pela liberação de TNF-α, IL-2 e principalmente IFN-γ neste 

tipo celular (SAITO et al., 1999b). 

Recentemente foi proposto um modelo de sistema imune endometrial 

durante o estágio inicial de prenhez em éguas (TACHIBANA et al., 2013). 

Durante a migração embrionária, células NK sob efeitos do aumento de 

expressão de IL-15 proliferam e são ativadas. Entretanto, até o período de 

implantação por volta do 19º dia, as células NK são suprimidas por TGF-, 

mantendo a expressão gênica de IFN- limitada até esta data. No dia 19, ocorre 

um aumento da expressão de IFN- pelas células NK como resultado da 

diminuição da TGF-1, induzindo a ativação e proliferação de células TH0 em 

TH1. Se as células TH1 durante o período de implantação tornarem-se 

predominantes, pode resultar em perdas gestacionais precoces. Entretanto no 

dia 25, ocorre a diferenciação de TH0 pela via de TH2 induzida por IL-4, que 

neutraliza a atividade de TH1 através da produção de suas citocinas, resultando 

no equilíbrio do ambiente imune do útero gravídico destas éguas (TACHIBANA 

et al., 2013). 

Os fatores responsáveis pela polarização de células TH em um perfil TH 

predominante têm sido amplamente estudados (KAMOGAWA et al., 1993; 

KORN et al., 2009). Fatores ambientais e genéticos influenciam a diferenciação 

TH1 ou TH2, determinada principalmente pelo envolvimento de uma "citocina 

líder" no microambiente da célula TH responsiva. IL-4 é o estímulo mais potente 

para a diferenciação em TH2, enquanto que IL-12, IL-18 e IFN-γ favorecem o 

desenvolvimento TH1 (HSIEH et al., 1993; MANETTI et al., 1993; OKAMURA et 

al., 1998; PARRONCHI et al., 1992; SWAIN et al., 1990). 

O interferon gama (IFN-γ) é membro da classe de interferons do tipo II 

cuja produção no linfócito é estimulada pela presença de componentes 

antigênicos atuando contra infecções mediadas por alguns tipos de bactérias, 

protozoários e vírus (GRAY; GOEDDEL, 1982). Produzido predominantemente 
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por células exterminadoras naturais (NK) e células exterminadoras naturais T 

(NKT) como parte da resposta imune inata e uma vez que se desenvolve a 

resposta antígeno especifica, passa a ser produzido por células T efetoras, 

linfócitos T auxiliares CD4+ (TH1) e linfócitos T citotóxicos CD8+ (CTL) de 

células T efetoras (SCHOENBORN; WILSON, 2007). É importante ativador de 

macrófagos e indutor da expressão de moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) da Classe II. O IFN- tipo I possui capacidade de 

inibir diretamente a replicação viral e o IFN- atua ainda como importante 

estimulante e modulador da resposta imune inibindo a proliferação de células 

produtoras de interleucinas (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13), inibindo a resposta 

mediada por anticorpos (SCHRODER et al., 2004).  

Fator de necrose tumoral alfa (TNF-) está associado à inflamação 

sistêmica compondo a reação de fase aguda, produzido por diferentes tipos 

celulares como macrófagos ativados, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, TH1 e 

células NK (LOCKSLEY; KILLEEN; LENARDO, 2001). Sua produção é 

estimulada por IFN-γ, IL-1, IL-2, GM-CSF, substância P, bradicinina, 

imunocomplexos, inibidores da cicloxigenase e PAF, sendo que a PGE2, IL-6 e 

antagonistas do PAF possuem efeitos contrários aos anteriores (TRACEY; 

CERAMI, 1993). TNF-α e IL-1 compartilham várias propriedades pró-

inflamatórias, como a indução da febre através da estimulação da síntese de 

PGE2 pelo endotélio vascular do hipotálamo ou indiretamente por induzir a 

liberação de IL-1, atuam também promovendo alterações endoteliais reduzindo 

a coagulação, promovem a atividade quimiotática e estimulam o metabolismo 

oxidativo de fagócitos (STRIETER; KUNKEL; BONE, 1993). O TNF-α também 

partilha propriedades inflamatórias com a IL-6 e IL-11 induzindo a produção de 

proteínas de fase aguda (TRACEY; CERAMI, 1993). A principal atividade 

biológica do TNF é uma acentuada citólise e citoestase em diferentes linhagens 

neoplásicas definindo sua ação antitumoral, enquanto que altas concentrações 

de TNF no sangue de pacientes com septicemia correlacionam-se com a piora 

do prognóstico e mesmo na ausência de bactérias, levam a quadro semelhante 
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a sepse, demonstrado pela administração experimental do mesmo, sugerindo 

ação deletéria quando produzido de maneira excessiva (KUNKEL et al., 1991). 

Interleucina-2 (IL-2) é uma glicoproteína originalmente conhecida como 

fator de crescimento de células T (TCGF), agente proliferativo antígeno 

inespecífico, cuja secreção se dá principalmente por meio de células TH1 

ativadas e em menor proporção por células B e monócitos (WANO et al., 1984). 

Alguns parasitas podem estimular sua produção, mas o principal estímulo 

advém da atividade bacteriana e de seus subprodutos, além de outras citocinas 

como IFN- e IL-1 (NOGUCHI et al., 1993). A IL-2 exerce sua atividade como 

fator de crescimento e ativador de células T, NK e B, promovendo o 

desenvolvimento de células exterminadoras ativadas por linfocina (LAK), tendo 

assim atividade anti-humoral, desempenhando papel crítico na regulação tanto 

das respostas inflamatórias crônicas celulares e humorais (NELSON; 

WILLERFORD, 1998). Além da proliferação e diferenciação das células T, a IL-

2 também pode regular os fenômenos de sobrevida e formação de memória 

imunológica, a qual participa da fase inicial de reconhecimento do antígeno, 

promove a expansão dos clones, favorece a sobrevida das células ativadas 

(MALEK; BAYER, 2004) assim como a morte de algumas células T antígeno-

específicas (SCHLUNS; LEFRANÇOIS, 2003). Promove ainda a síntese de IL-

1, TNF-α, TNF-β, sendo esta ação mediada pela produção de IFN- e sua 

ligação nos receptores ligados à linfócitos T, leva ao aumento da secreção de 

linfocina e da expressão de moléculas MHC da Classe II (SAITO et al., 2010; 

TANIGUCHI, 1992; WANO et al., 1984). 

A interleucina-4 (IL-4) é produzida por células T CD4+ e induz a 

diferenciação das células T auxiliares imaturas (TH0) em células TH2, enquanto 

suprime o desenvolvimento de células TH1. As células TH2 por sua vez 

promovem a produção de IL-4 estabelecendo assim feedback positivo para a 

produção da mesma, determinando sua principal atividade, a determinação do 

perfil da resposta imune em TH2 (ARAI et al., 1990). Também atua como fator 

de crescimento para células B, T, e mastócitos e aumenta a expressão de MHC 

Classe II em células B, favorecendo a ativação de TH2. Os efeitos 
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estimuladores da IL-4 sobre a produção de IgE, IgG1 e na indução do MHC de 

classe II são regulados negativamente pelo IFN-γ que por sua vez é 

antagonizado pela ação da IL-4 (LE et al., 1988; TIZARD, 2014). Esta citocina 

também atua bloqueando ou suprimindo as citocinas derivadas de monócitos 

como a IL-1, TNF-α, IL-6, IL-8, exibindo assim propriedades anti-inflamatórias 

(HART et al., 1989). A secreção precoce de IL-4 conduz a polarização da 

diferenciação de células TH para células do tipo TH2, que por sua vez secretam 

IL-4 mantendo a proliferação deste tipo celular por subsequente produção 

autócrina (ARAI et al., 1990). Além da IL-4, as células TH2 também secretam 

IL-10, que leva à supressão da resposta imune promovida por células TH1, por 

inibição indireta da diferenciação de células TH em TH1 (ARAI et al., 1990). A 

IL-4 é o principal agente da resposta promovida por células TH2, promove o 

recrutamento e a ativação de mastócitos e estimula a produção de anticorpos 

IgE através da diferenciação de células-B secretoras de IgE e está associada à 

resposta imune contra patógenos externos e patologias tais como processos 

alérgicos e atopias (D’ELIOS et al., 2011; KÜHN; RAJEWSKY; MÜLLER, 1991; 

O’GARRA; VIEIRA, 2007). 

Interleucina-6 (IL-6) é produzida por uma variedade de células, incluindo 

fagócitos mononucleares, células T, e fibroblastos e atua como um fator de 

crescimento para as células B maduras e induz a sua maturação final em 

células plasmáticas produtoras de anticorpos, além de estimular a síntese de 

proteínas de fase aguda no fígado, também está envolvida na ativação e 

diferenciação de células T, bem como participa na indução de IL-2 e na 

expressão dos receptores da mesma (HONG et al., 2016; BARTON, 1997). 

Alguns dos efeitos reguladores da IL-6 envolvem a inibição da produção de 

TNF promovendo feedback negativo, limitando a resposta inflamatória aguda 

(HIRANO, 1992; XING et al., 1998), bem como induz a diferenciação de células 

TH17 (MCGEACHY et al., 2007).  

A IL-6 tem ação pró-inflamatória quando induzida por lipopolissacarídeos 

(LPS) juntamente com TNF-α e IL-1, sendo usada como marcador para a 

ativação sistêmica de citocinas pró-inflamatórias, mas como outras citocinas, a 
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IL-6 alberga propriedades tanto pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias, 

promovendo feedback negativo sobre a síntese de  IL-1, IFN-γ e TNF, 

atenuando a síntese das citocinas pró-inflamatórias, enquanto exerce pouco 

efeito sobre a síntese de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e fator de 

crescimento transformador-β (TGF-β) (SCHELLER et al., 2011). 

Interleucina-10 (IL-10) é produzida por uma variedade de tipos de 

celulares, incluindo as células T CD4 +, células T CD8 + ativadas e células B 

ativadas e seus efeitos incluem a redução da proliferação de células T antígeno 

específicas, a inibição da indução promovida pela IL-2 para produção de IFN-γ 

pelas células NK, bem como inibe a ação da IL-4 e do IFN-γ sobre a expressão 

de MHC da classe II em monócitos (DE WAAL MALEFYT et al., 1992). Uma 

vez que a IL-10 pode ser produzida por células TH2 e inibe a função de TH1, 

impedindo a produção de citocinas TH1 (tais como IFN-γ), esta é considerada 

um fator transregulador das células T (MOSMANN; MOORE, 1991), atuando 

também como um fator de codiferenciação para células T citotóxicas e um 

cofator de crescimento de células T (CHEN; ZLOTNIK, 1991). Em adição à sua 

atividade como uma citocina linfocitária TH2, é também um potente inibidor da 

síntese de citocinas pró-inflamatórias produzidas por monócitos e macrófagos 

(COHEN; COHEN, 1996; KIM et al., 2014; SIEWE et al., 2006), limitando a 

resposta imune e evitando a propagação de danos teciduais (ZHU; PAUL, 

2008). 

A resposta inflamatória no endométrio ocorre rapidamente após a 

cobertura ou à entrada de patógenos no lúmen uterino, resultando na migração 

de neutrófilos polimorfonucleares (PMNs) para o interior do útero e do líquido 

intrauterino, os quais contém acúmulos de mediadores inflamatórios 

(TROEDSSON; LIU, 1992). O início da quimiotaxia de PMN é rápido e a 

duração de infiltração é relativamente curta, assegurando a remoção dos 

agentes externos, com subsequente retorno do endométrio a um estado de 

normalidade, preparando-o para receber o embrião (KATILA, 2012). A 

avaliação das diferenças inerentes à resposta imune inicial após a inseminação 

entre dois grupos de éguas, resistentes e susceptíveis à endometrite, 
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demonstrou que éguas resistentes tiveram maior expressão de mRNA de IL-6, 

IL-1 e IL-10, enquanto que éguas susceptíveis apresentaram um aumento 

significativo no número de neutrófilos (WOODWARD et al., 2013).  

A infiltração de leucócitos e aumento da síntese de citocinas em 

resposta à inseminação ou cobertura são necessários ao sucesso reprodutivo, 

porém uma inflamação prolongada tem consequências contrárias ao mesmo 

(KOTILAINEN; HUHTINEN; KATILA, 1994; TROEDSSON et al., 2002). Assim, 

éguas suscetíveis ao desenvolvimento de endometrite persistente tem maior 

expressão de mRNA endometrial de citocinas pró-inflamatórias e menor nível 

de citocinas anti-inflamatórias, sustentando assim, elevado número de células 

em seu endométrio quando comparado às éguas resistentes (FUMUSO et al., 

2007). Os mesmos autores encontraram ainda baixos níveis endometriais de 

IL-10 em éguas susceptíveis à endometrite persistente. Após a inoculação 

intrauterina com E. coli, observou-se estimulação significante da expressão de 

TNF-α (CHRISTOFFERSEN et al., 2012a). O TNF-α atua coordenando e 

estimulando precocemente a síntese de outras citocinas, necessárias como 

uma primeira linha de defesa contra invasões bacterianas (HERATH et al., 

2006). 

Em éguas que apresentam endometrite, o perfil das citocinas pró- e anti-

inflamatórias (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNFα, e IFN-γ) não foram definidas 

claramente e pouco se sabe sobre sua cinética em casos de ocorrência natural 

ou mesmo qual o padrão de resposta imune (TH1 ou TH2) no ambiente uterino 

destes animais. Além disso, diferentes parâmetros têm sido utilizados como 

marcadores da inflamação em estudos realizados “in vivo”, sendo estas 

proteínas de fase aguda, expressão gênica de citocinas no endométrio e 

quantificação da celularidade uterina (FUMUSO et al., 2007; KOTILAINEN; 

HUHTINEN; KATILA, 1994; LIU; TROEDSSON, 2008); e, “in vitro”, tais como a 

liberação de metabólitos do ácido aracdônico (WATSON, 1989; WATSON et 

al., 1987).  

Atualmente, admite-se que nenhum modelo exista para atuar como 

padrão ou controle no estudo da endometrite (LIU; TROEDSSON, 2008), e em 
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vista disso, procurou-se estudar se existe diferença de resposta inflamatória 

uterina local e sistêmica entre éguas com endometrite e naquelas sem 

endometrite após a realização de lavados uterinos seriados e antibioticoterapia 

sistêmica.  

Desta forma, os objetivos deste estudo foram determinar o perfil das 

concentrações de IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6, IL-10 e IL-4 presentes no soro 

sanguíneo e no lavado uterino de éguas doadoras de embriões com 

endometrite naturalmente adquirida e naquelas clinicamente saudáveis, bem 

como definir o padrão da resposta imune, segundo a predominância de 

citocinas relacionadas ao perfil TH1 e TH2; observar se a inflamação local no 

útero pode gerar inflamação sistêmica; e, verificar se o lavado uterino e o 

tratamento sistêmico com enrofloxacina alteram o perfil de concentração das 

citocinas nestas éguas.  
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CAPÍTULO 2 – VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MARCADORES 

INFLAMATÓRIOS EM LAVADOS UTERINOS DE ÉGUAS COM 

ENDOMETRITE NATURALMENTE ADQUIRIDA 

 

 

RESUMO – A endometrite é um dos problemas de maior frequência e 

relevância na reprodução de éguas. Os objetivos deste trabalho foram 

determinar o perfil das concentrações de IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6, IL-10 e IL-4 

presentes no soro sanguíneo e no lavado uterino de éguas com endometrite 

naturalmente adquirida e naquelas clinicamente saudáveis, bem como definir o 

padrão da resposta imune (TH1 e TH2); observar se a inflamação local no útero 

pode gerar inflamação sistêmica; e, verificar se o lavado uterino e o tratamento 

com enrofloxacina alteram o perfil de concentração das citocinas nestas éguas. 

Foram utilizadas 12 éguas da raça Quarto de Milha incluídas em programa de 

transferência de embriões e subdivididas em 2 grupos, com 6 animais cada: 

GC (animais sadios) e GE (animais com endometrite). Amostras de soro e 

lavado uterino foram colhidas nos dias 1 (início do cio), 2, 3, 4 e 5 dias após o 

início do cio. As concentrações de TNF-α, IL-2 e IFN-γ (TH1); IL-4, IL-6, e IL-10 

(TH2) foram mensuradas por citometria de fluxo pelo método Cytometric Bead 

Array (CBA). As diferentes citocinas avaliadas nas amostras de lavado uterino, 

à exceção da IL-4, apresentaram concentrações mais elevadas em éguas do 

GE comparadas às do GC no dia 1. A utilização de lavados uterinos seriados 

associados a antibioticoterapia sistêmica não provocaram alterações 

significativas nas concentrações de citocinas presentes no útero de éguas do 

GC. As concentrações séricas de citocinas não diferiram entre os grupos. 

Nossos resultados estabeleceram o perfil de concentração de TNF-α, IFN-, IL-

2, IL-6 e IL-10 bem como demonstraram que o padrão TH1 predominou sobre o 

TH2 no útero de éguas do GE quando comparado ao perfil de animais do GC 

no dia 1. Como ambas as vias estavam ativadas, sugere-se que o padrão TH0 

esteja atuante no ambiente uterino de éguas com endometrite naturalmente 

adquirida. O tratamento com lavagens uterinas seriadas e antibiótico sistêmico 
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foi eficiente em reduzir a concentração de citocinas no lavado uterino de éguas 

com endometrite em 72 horas, equiparando-se com os níveis do grupo de 

éguas saudáveis.   

 

 

Palavras-chave: cavalos, citocinas, Cytometric Bead Array, endometrite, 

lavado uterino, útero  
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Introdução 

 

 

Com o terceiro maior rebanho mundial de equídeos, o Brasil ganha 

destaque como um dos principais investidores em tecnologias capazes de 

melhorar a eficiência reprodutiva dos animais em busca de incrementos na 

produção (REGHINI et al., 2014). Dentre as tecnologias desenvolvidas, a 

transferência de embriões tem sido bastante difundida, porém a manipulação 

do trato reprodutivo quando efetuada de maneira intensa, leva ao 

comprometimento da fertilidade da égua, reduzindo a taxa de concepção dos 

animais e prejudicando a sobrevivência embrionária (KRAEMER, 2013). Além 

dos problemas associados à técnica, a espécie geralmente apresenta baixa 

eficiência reprodutiva, com taxas de prenhez e nascimento por ciclo estral 

variando de 55-65% e 43-45%, respectivamente (ALLEN et al., 2007).  

A endometrite, condição que envolve a inflamação do endométrio das 

éguas e por vezes, em decorrência de um processo infeccioso, é uma das 

causas mais frequentes e relevantes de problemas reprodutivos de equinos 

(CARD, 1997; NIKOLAKOPOULOS; WATSON, 1999; THOMASSIAN, 1996; 

TROEDSSON, 1999; WATSON, 1989). Estes animais diferem em suas 

habilidades de resolver a inflamação e os produtos inflamatórios nocivos 

relacionados devido a variações na ativação do sistema imune inato 

(TROEDSSON, 1999). As razões para estas diferenças na habilidade em 

resolver a inflamação são desconhecidas, mas tem-se atribuído a uma 

resposta imune inata defeituosa ou inadequada. Assim, as éguas susceptíveis 

à endometrite apresentam falha no processo de limpeza uterina associada a 

uma migração exacerbada de polimorfonucleares (PMNs) para o útero, 

resultando em uma resposta inflamatória exacerbada, com contínua migração 

de neutrófilos atraídos pela quimiotaxia originada pela presença de um agente 

externo, desta forma, tornando o ambiente uterino incompatível com o 

desenvolvimento embrionário (TROEDSSON, 1999). De modo geral, éguas 

susceptíveis à endometrite apresentam características em comum, como idade 
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avançada, histórico de falha reprodutiva em várias temporadas, episódios 

anteriores de endometrite e perdas gestacionais (TROEDSSON, 1997). 

O aumento significativo da expressão de mRNA de citocinas pró- e anti-

inflamatórias no endométrio (IL-1, TNF-, IL-8 e IL-10) foi observado 

juntamente com a presença de proteínas de fase aguda em éguas com 

endometrite bacteriana induzida experimentalmente por inóculos de E. coli 

(CHRISTOFFERSEN et al., 2010). As citocinas têm função crucial na 

modulação da resposta inflamatória local e sistêmica e algumas são de grande 

importância para a resolução da inflamação induzida (HENDERSON; WILSON, 

1996). 

A maior subdivisão de células auxiliares T CD4+ (células TH) baseia-se 

no padrão de produção e secreção de suas citocinas (HIRAHARA; 

NAKAYAMA, 2016; MOSMANN; CHERWINSKI, 1986). Células T do 

subconjunto TH1 sintetizam e secretam IL-2, e IFN- e TNF- e estão 

envolvidas na imunidade mediada por células, enquanto células do subconjunto 

TH2 produzem IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10, e são responsáveis pela estimulação da 

produção de anticorpos (MOSMANN; SAD, 1996; SAITO et al., 2010).  

Rapidamente após a cobertura ou à entrada de patógenos no lúmen 

uterino, neutrófilos polimorfonucleares (PMNs) migram para o interior deste 

órgão e do líquido intrauterino contendo acúmulos de mediadores inflamatórios 

(TROEDSSON; LIU, 1992). O início da quimiotaxia de PMNs é rápido e a 

duração de infiltração é relativamente curta, assegurando a remoção dos 

agentes externos, com subsequente retorno do endométrio a um estado de 

normalidade, preparando-o para receber o embrião (KATILA, 2012). Após a 

inoculação intrauterina com E. coli, observou-se estimulação significante da 

expressão de TNF-α (CHRISTOFFERSEN et al., 2012a), que atua 

coordenando e estimulando precocemente a síntese de outras citocinas, 

necessárias como uma primeira linha de defesa contra invasões bacterianas 

(HERATH et al., 2006). 

A avaliação das diferenças inerentes à resposta imune inicial após a 

inseminação entre dois grupos de éguas, resistentes e susceptíveis à 
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endometrite, demonstrou que éguas resistentes tiveram maior expressão de 

mRNA de IL-6, IL-1 e IL-10 do que as éguas susceptíveis, sendo que estas 

apresentaram um aumento significativo no número de neutrófilos durante todos 

os momentos do estudo em relação às éguas resistentes (WOODWARD et al., 

2013). A infiltração de leucócitos e aumento da síntese de citocinas em 

resposta à inseminação ou cobertura são necessários ao sucesso reprodutivo, 

porém uma inflamação prolongada tem consequências contrárias ao mesmo 

(KOTILAINEN et al., 1994; TROEDSSON et al., 2002). Assim, éguas 

suscetíveis ao desenvolvimento de endometrite persistente têm maior 

expressão de mRNA endometrial de citocinas pró-inflamatórias e menor nível 

de citocinas anti-inflamatórias, sustentando assim, elevado número de células 

em seu endométrio quando comparado às éguas resistentes (FUMUSO et al., 

2007). Os mesmos autores encontraram ainda baixos níveis de IL-10 em éguas 

susceptíveis à endometrite persistente.  

Em éguas que apresentam endometrite, o perfil das citocinas pró- e anti-

inflamatórias (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNFα, e IFN-γ) não foram definidas 

claramente e pouco se sabe sobre sua cinética em casos de ocorrência natural 

ou mesmo qual o padrão de resposta imune (TH1 ou TH2) no ambiente uterino 

destes animais. Além disso, diferentes parâmetros têm sido utilizados como 

marcadores da inflamação em estudos realizados “in vivo”, sendo estas 

proteínas de fase aguda, expressão gênica de citocinas no endométrio e 

quantificação da celularidade uterina (FUMUSO et al., 2007; KOTILAINEN; 

HUHTINEN; KATILA, 1994; LIU; TROEDSSON, 2008); e, “in vitro”, tais como a 

liberação de metabólitos do ácido aracdônico (WATSON, 1989; WATSON et 

al., 1987).  

Atualmente, admite-se que nenhum modelo exista para atuar como 

padrão ou controle no estudo da endometrite (LIU; TROEDSSON, 2008), e em 

vista disso, procurou-se estudar se existe diferença de resposta inflamatória 

uterina local e sistêmica entre éguas com endometrite e naquelas sem 

endometrite após a realização de lavados uterinos seriados e antibioticoterapia 

sistêmica.  
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Desta forma, os objetivos deste estudo foram determinar o perfil das 

concentrações de IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6, IL-10 e IL-4 presentes no soro 

sanguíneo e no lavado uterino de éguas doadoras de embriões com 

endometrite naturalmente adquirida e naquelas clinicamente saudáveis, bem 

como definir o padrão da resposta imune, segundo a predominância de 

citocinas relacionadas ao perfil TH1 e TH2; observar se a inflamação local no 

útero pode gerar inflamação sistêmica; e, verificar se o lavado uterino e o 

tratamento sistêmico com enrofloxacina alteram o perfil de concentração das 

citocinas nestas éguas.  

 

 

Material e Métodos 

 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) local. 

Foram utilizadas 12 éguas da raça Quarto de Milha em programa de 

transferência de embriões por no mínimo duas estações de monta 

consecutivas em uma mesma central de reprodução (Araçatuba, SP, Brasil), 

com idade variando entre 10 e 25 anos (15,9 ± 4,4 anos), divididas em dois 

grupos com seis animais cada.  

O Grupo Controle (GC) foi composto por seis animais (14,3 ± 3,6 anos) 

considerados reprodutivamente normais, sem histórico de endometrite, 

apresentando taxas de recuperação embrionária superior a 70% por no mínimo 

duas estações de monta anteriores, com resultados de exames ginecológicos, 

citológicos, e hematológicos normais. 

O Grupo Endometrite (GE) foi composto por seis animais (15,5 ± 5,4 

anos) com histórico reprodutivo insatisfatório, apresentando taxas de 

recuperação embrionária inferior a 50%, achados ultrassonográficos 

compatíveis de endometrite com acúmulo de líquido intrauterino (volume > 2cm 

referente à altura da coluna de líquido) ao estro (LEY, 2006), confirmadas por 
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citologia associado à cultura e antibiograma. Todas as éguas do GE 

apresentavam inflamação aguda com porcentagem de neutrófilos superior a 

4% nas amostras de citologia endometrial (MENDONÇA, 2012), conforme 

descrito por Brook (1993). Os exames hematológicos dos animais do GE 

apresentaram padrão de normalidade.  

A caracterização dos grupos foi realizada em estudo prévio 

(MENDONÇA, 2012) e as amostras séricas e de líquido uterino armazenadas a 

-80ºC foram utilizadas para a realização deste estudo. Brevemente, as éguas 

foram avaliadas diariamente por palpação transretal e exame ultrassonográfico 

utilizando-se transdutor linear retal de 5,0 MHz1 para detecção do estro, 

determinado pela presença de edema uterino, tônus cervical, ausência de 

corpos lúteos e mensuração dos folículos dominantes (> 28mm e < 33 mm de 

diâmetro), bem como a avaliação de presença de líquido intrauterino. Uma vez 

detectada a fase estrogênica do ciclo estral, as éguas foram avaliadas quanto a 

presença de células inflamatórias através da citologia uterina e presença de 

microrganismos através de cultura microbiológica e antibiograma, conforme 

descrito previamente (MENDONÇA, 2012). 

Todas as éguas receberam alimentação à base de ração comercial2 

aproximadamente 1% do peso vivo e pastagem de Tifton de boa qualidade, 

além de água e sal mineral3 ad libitum. Todos os animais foram vermifugados4 

a cada sessenta dias. Enrofloxacina5 foi administrada a todos os animais (5 

mg/kg, IM, SID) do 1º até o 7º dia após o início da colheita das amostras. Por 

se tratar de animais de alto valor econômico alojados em uma central de 

reprodução, optou-se pela realização da antibioticoterapia em todos animais 

com a finalidade de evitar possíveis contaminações uterinas devido ao excesso 

de manipulação uterina destes animais. 

                                            
1 Ultrassom DP 3300 VET, Mindray®, Shenzhen, Guangdong, China. 
2 Fertilité, Socil®, Descalvado, SP, Brasil. 
3 Mineral ADE, Socil®, Descalvado, SP, Brasil. 
4 Ivermectina Gel Composto, Ourofino Saúde Animal®, Cravinhos, SP, Brasil. 
5 Zelotril 10%, Agener União Saúde Animal®, Pouso Alegre, MG, Brasil. 
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As amostras de soro sanguíneo e lavado uterino foram colhidas nos dias 

1 (início do cio), 2, 3, 4 e 5 (após o início do cio). As amostras de soro (5 mL) 

foram obtidas a partir do sangue venoso colhido da veia jugular6 das éguas 

concomitantemente às lavagens uterinas. As amostras de lavado uterino foram 

obtidas após a higienização da região perineal e transposição da cérvix com o 

dedo indicador e o posicionamento da sonda uterina modelo bivona estéril7, 

cujo balonete foi inflado com 40 mL de ar e tracionado caudalmente até obstruir 

o óstio cervical interno. Foram infundidos primeiramente 120 mL de solução 

isotônica de Ringer com lactato8 aquecida a 38ºC no lúmen uterino, seguido de 

sifonagem e recuperação do líquido em copo coletor estéril. Do líquido uterino 

recuperado (no mínimo 60 mL para éguas de ambos os grupos), foram 

separados 20 mL para posterior concentração em colunas de ultrafiltração de 

10 kDa9, conforme normas do fabricante, e quantificação de citocinas. As 

amostras séricas e de líquido uterino foram processadas entre 30 a 40 minutos 

após as colheitas e posteriormente armazenadas congeladas em freezer a -

80°C até o momento das dosagens. Enquanto as amostras eram aliquotadas 

por outro colaborador, infundiu-se 1 litro de solução isotônica Ringer com 

Lactato aquecida a 38ºC, para a lavagem uterina e completa remoção de 

debris celulares e do material acumulado, sendo este desprezado. O 

procedimento foi repetido por mais duas vezes (MENDONÇA, 2012).  

As concentrações de TNF-α, IL-2 e IFN-γ (TH1); IL-4, IL-6, e IL-10 (TH2) 

foram mensuradas no soro e no líquido uterino recuperado por citometria de 

fluxo pelo método Cytometric Bead Array (CBA)10, que emprega uma mistura 

de esferas de poliestireno de intensidades de fluorescência distintas, 

recobertas com anticorpos específicos para o painel de citocinas humanas (kit 

para TH1 e TH2)11. Essa metodologia permite a avaliação simultânea de 

                                            
6 Vacutainer, Becton-Dickinson®, Plymouth, UK. 
7 Bioniche Animal Health®, Belleville, Ontario, Canadá. 
8 JP Indústria Farmacêutica®, Ribeirão Preto, SP, Brasil. 
9 EMD Millipore Amicon™ Ultra-4 Centrifugal Filter, EMD Millipore Corporation®, Billerica, MA, USA. 
10 BD Accuri™ C6 Flow Cytometer, BD Becton, Dickinson and Company Biosciences®, San Jose, CA, USA. 
11 BD Cytometric Bead Array (CBA) ™ - Human Th1/Th2/TH17 Cytokine Kit™, BD Becton, Dickinson and 
Company Biosciences®, San Jose, CA, USA. 
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diversas citocinas no mesmo ensaio, empregando volumes pequenos de 

amostra. Brevemente, foram utilizadas alíquotas de 25 μL do líquido uterino, 

soro sanguíneo e dos padrões de citocinas foram submetidas à diluição seriada 

com diluente (5.000 pg/mL, 1:2 – 2.500 pg/mL, 1:4 – 1.250 pg/mL, 1:8 – 625 

pg/mL, 1:16 – 312,5 pg/mL, 1:32 – 156 pg/mL, 1:64 – 80 pg/mL, 1:128 – 40 

pg/mL e 1:256 – 20 pg/mL) e 25 μL de diluente sem esferas marcadas (controle 

negativo) foram transferidos para tubos de poliestireno de 5 mL. Em cada tubo 

foram adicionados 15 μL da mistura de esferas de captura conjugadas com 

anticorpos monoclonais anti-TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e IFN-γ, com 

subsequente incubação por 90 minutos, à temperatura ambiente, ao abrigo da 

luz. Após a incubação, as esferas de captura foram lavadas com 500 μL de 

tampão de lavagem, centrifugadas a 200 x g por sete minutos a 18ºC e o 

sobrenadante foi cuidadosamente aspirado e descartado. As esferas foram 

reincubadas em 20 μL de uma solução de anticorpos monoclonais anticitocinas 

humanas, conjugados com o fluorocromo PE (FL-2) por 90 minutos, à 

temperatura ambiente, ao abrigo da luz. Após incubação, as esferas de captura 

foram mais uma vez lavadas com 500 μL de tampão de lavagem, centrifugadas 

a 200 x g por sete minutos a 18ºC e o sobrenadante cuidadosamente aspirado 

e descartado. Após centrifugação, as esferas foram ressuspendidas em 250 μL 

de reagente F e imediatamente analisadas no citômetro de fluxo.  

O limite de detecção para cada citoquina usando o Kit de Citocinas 

Humanas TH1/TH2/TH1711 é definido como a concentração correspondente a 

dois desvios padrão acima da fluorescência média de 30 repetições do controlo 

negativo (0 pg/mL). O valor limite de detecção fornecido pelo fabricante é 3,7 

pg/mL para IFN-; 3,8 pg/mL para TNF- 4,5 pg/mL para IL-10; 2,4 pg/mL 

para IL-6; 4,9 pg/mL para IL-4; e, 2,6 pg/mL para IL-2. A aquisição dos dados 

(2500 eventos) foi realizada no citômetro de fluxo Accuri C612 a 488 nm.  

O volume de líquido recuperado do útero das éguas variou, assim como 

em outros estudos realizados em mulheres para detecção de citocinas pelo 

                                            
12 FCAP Array™ Software Version 3.0, Soft Flow Hungary Ltd. para BD Becton, Dickinson and Company 
Biosciences®, San Jose, CA, USA. 
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método de ELISA (LÉDÉE-BATAILLE et al., 2002), bem como o fez para outros 

ensaios (LI et al., 1993; MACKENNA et al., 1993). Portanto, como esses 

autores, consideramos apenas a concentração de citocinas, mas não a 

quantidade de citocina colhida. Os resultados estão expressos como 

concentração de citocinas (pg/mL) e não a quantidade total colhida (BOLLEN et 

al., 2008; DEZZUTTI et al., 2011; HWANG et al., 2012; LÉDÉE-BATAILLE et 

al., 2002; LÉDÉE-BATAILLE et al., 2004).  

As citocinas produzidas pelos equinos apresentam homologia estrutural 

terciária à citocinas humanas superior a 60% (SCHEERLINCK, 1999). A 

homologia entre as espécies equina (Equus caballus) e humana (Homo 

sapiens) foi obtida através da plataforma BLAST®13, com sua respectiva 

identificação e número de acesso FASTA: similaridade de 66% para IFN- 

(NC_009149.2); 89% para TNF- (NC_009163.2); 73% para IL-10 

(NC_009148.2); 65% para IL-6 (NC_009147.2); 69% para IL-4 (NC_009157.2); 

e, 73% para IL-2 (NC_009145.2).  

Os dados obtidos para cada parâmetro estudado, nos diferentes grupos 

experimentais, foram submetidos à análise de variância com medidas repetidas 

no tempo (Two-Way ANOVA) seguida da comparação entre as médias pelo 

teste de Tukey. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. Os 

dados foram considerados significativos com valor de P < 0,05 para os 

diferentes momentos. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

 

A infecção bacteriana do lúmen uterino é uma das maiores causas de 

infertilidade em éguas (CHRISTOFFERSEN et al., 2010), e sendo assim, a 

resposta imune, a qual está associada à liberação de várias citocinas pró- e 

                                            
13 BLAST®, National Center for Biotechnology Information – NCBI®, Rockville Pike, Bethesda, Maryland, 
USA.   
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anti-inflamatórias seguidas pela mobilização de neutrófilos, é essencial para o 

sucesso reprodutivo destes animais. O presente estudo demonstrou que altas 

concentrações de citocinas pró- e anti-inflamatórias estão presentes no lavado 

uterino de éguas com endometrite (GE) comparadas com os animais saudáveis 

(GC) no primeiro dia de cio. Este trabalho é o pioneiro a determinar o perfil das 

concentrações de citocinas pró- e anti-inflamatórias no lavado uterino de éguas 

acometidas por endometrite por citometria de fluxo, além de determinar o 

padrão TH1 ou TH2 da resposta imune durante a endometrite no período de 

estro. 

As concentrações das diferentes citocinas avaliadas nas amostras de 

lavado uterino diferiram entre os grupos e entre os momentos de colheita. Os 

resultados obtidos revelam que, antes do início do processo de lavagem uterina 

por dias consecutivos (dia 1), IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-6 e IL-2 foram 

encontrados em maior concentração em éguas com endometrite. As 

concentrações de IL-4 foram semelhantes em ambos os grupos avaliados 

(Tabela 1).  

A expressão de mRNA de citocinas inflamatórias no tecido uterino foi 

determinado em éguas (CHRISTOFFERSEN et al., 2010; 2012a; WOODWARD 

et al., 2013), vacas (GALVÃO et al., 2011; GHASEMI et al., 2012) e búfalas 

(LOYI et al., 2013). Aumento da expressão gênica de IL-1, TNF-, IL-8 e IL-10 

foi detectado no endométrio de todas as éguas após inoculação intrauterina 

com E. coli (CHRISTOFFERSEN et al., 2010), apresentando padrão similar aos 

achados do presente estudo, no qual todas as éguas com endometrite 

bacteriana confirmada por cultura microbiológica também apresentaram níveis 

elevados de citocinas pró- e anti-inflamatórias, sendo estas através dos 

lavados uterinos para mensuração dos níveis destes marcadores inflamatórios. 

Elevados níveis de expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias (mRNA de 

TNF-α, IL-1 e IL-6) também foram demonstrados no tecido uterino de búfalas 

com endometrite quando comparado com búfalas normais (LOYI et al., 2015). 

Em fêmeas bovinas leiteiras com endometrite entre 5 e 7 semanas pós-parto, 

diagnosticadas através de citologia uterina, foram observados maiores níveis 
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de expressão gênica para as citocinas inflamatórias IL-1, IL-6 e IL-8 do que 

em vacas sem endometrite (GALVÃO et al., 2011). Similar a estes resultados, 

vacas leiteiras com endometrite expressaram maiores níveis de mRNA para 

TNF-α, IL-6 e IL-8 quando comparado às vacas saudáveis (GHASEMI et al., 

2012). O perfil de expressão gênica de citocinas no tecido uterino está 

associado com a gravidade e persistência da inflamação uterina (LOYI et al., 

2013), entretanto parece haver algumas divergências quanto aos resultados 

apresentados para algumas citocinas. Esta discrepância de valores parece 

estar associada às diferenças existentes entre as quantificações de mRNA de 

citocinas pró-inflamatórias no tecido uterino e a de citocinas (proteínas) no 

lavado uterino (KIM et al., 2014). 

O trabalho pioneiro a mensurar níveis de citocinas inflamatórias no 

lavado uterino de vacas leiteiras com endometrite pelo método de ELISA 

demonstrou aumento das concentrações de IL-1, IL-6 e TNF-α (citocinas pró-

inflamatórias), IL-8 (quimiocina primária regulatória da atividade neutrofílica) e 

IL-10 (citocina anti-inflamatória) comparado a vacas sadias (KIM et al., 2014). 

Os resultados mencionados apresentam padrão semelhante ao observado no 

presente estudo, pois as concentrações de IL-6, TNF-α e IL-10 no lavado 

uterino de éguas com endometrite no momento inicial foram mais elevados 

quando comparado às éguas sem endometrite. Desta forma, estes achados 

indicam que os níveis mais elevados de citocinas inflamatórias nos lavados 

uterinos, bem como o aumento da expressão gênica de citocinas inflamatórias 

nos tecidos uterinos são indicativos de endometrite (KIM et al., 2014).    

A partir do 4º dia do tratamento, as concentrações de todas as citocinas 

avaliadas no líquido uterino diminuíram em relação ao momento inicial (dia 1) 

nas éguas com endometrite (GE), enquanto nas éguas sadias (GC) estas 

concentrações permaneceram constantes (Tabela 1). Estes achados podem 

estar associados à influência dos lavados uterinos consecutivos, os quais 

atuaram promovendo a limpeza física do útero e reduziram a carga 

microbiológica local (MCKINNON, 2010; MENDONÇA, 2012).  
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Tabela 1 - Concentrações de citocinas (pg/mL) em lavado uterino (120 mL de Ringer com 
lactato) de éguas com (GE) ou sem endometrite (GC) após o 1º dia do cio e 
submetidas a lavagens uterinas diárias (1.000 mL de Ringer com lactato, repetida 3 
vezes) e antibioticoterapia (enrofloxacina a 5 mg/kg). Os dados são apresentados 
como média ± desvio padrão 

Citocinas 

Momentos 

(dias após 

início do cio) 

GE 

  

GC 

  

INF-γ 

1 11,95 ± 2,33 Aa 8,42 ± 0,89 B 

2 10,78 ± 2,45 ab 8,66 ± 0,92 

 3 10,04 ± 1,86 ab 8,93 ± 0,54 

 4 8,60 ± 0,73 b 8,77 ± 2,27 

 5 9,05 ± 0,70 b 8,64 ± 1,02 

 

TNF-α 

1 10,99 ± 1,84 Aa 7,88 ± 0,49 B 

2 10,01 ± 1,89 ab 8,01 ± 0,83 

 3 9,51 ± 2,57 ab 7,92 ± 0,77 

 4 8,03 ± 0,60 b 7,86 ± 1,01 

 5 8,49 ± 0,88 b 8,33 ± 1,34 

 

IL-10 

1 10,30 ± 1,57 Aa 7,56 ± 0,54 B 

2 9,52 ± 1,64 ab 8,02 ± 0,50 

 3 8,97 ± 1,11 ab 7,76 ± 0,38 

 4 8,22 ± 0,84 b 7,96 ± 0,50 

 5 8,39 ± 0,43 b 8,01 ± 0,50 

 

IL-6 

1 9,70 ± 1,23 Aa 7,99 ± 0,40 B 

2 9,47 ± 1,68 ab 7,89 ± 0,41 

 3 8,80 ± 1,01 ab 8,00 ± 0,45 

 4 8,21 ± 0,54 b 7,75 ± 0,38 

 5 8,32 ± 0,36 ab 8,02 ± 0,22 

 

IL-4 

1 9,25 ± 1,66 a 7,47 ± 0,29 

 2 8,81 ± 1,74 ab 7,33 ± 0,37 

 3 8,18 ± 1,50 ab 7,51 ± 0,37 

 4 7,52 ± 0,44 b 7,13 ± 0,51 

 5 7,43 ± 0,33 b 7,40 ± 0,24 

 

IL-2 

1 10,30 ± 1,39 Aa 8,65 ± 0,72 B 

2 9,86 ± 1,56 ab 8,75 ± 0,53 

 3 9,34 ± 0,97 ab 8,67 ± 0,49 

 4 8,64 ± 0,18 b 8,62 ± 0,72 

 5 8,65 ± 0,27 b 8,83 ± 0,57 

 Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). Perfil TH1 (TNF-, IFN- e IL-2); perfil 
TH2 (IL-4, IL-6 e IL-10). 
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A utilização da antibioticoterapia à base de enrofloxacina também levam 

à diminuição da carga bacteriana nas éguas acometidas por endometrite, 

consequentemente levando a diminuição do estímulo antigênico e da resposta 

inflamatória, como relatado em estudo prévio utilizando estes mesmos animais 

(MENDONÇA, 2012). Em humanos, a utilização de ciprofloxacina (metabólito 

da enrofloxacina) e outros derivados de fluorquinolonas em concentrações 

inibitórias mínimas iguais ou superiores a 5 g/mL apresentaram significativa 

inibição na liberação de várias citocinas pró-inflamatórias (IL-6, IL-1 e TNF-

induzidas por lipopolissacarídeos (LPS) (RIESBECK, 2006). Efeitos 

imunomodulatórios similares da ciprofloxacina também têm sido relatados em 

outros modelos animais (DALHOFF, 2005; RIESBECK, 2002). A dose utilizada 

nos animais do presente estudo foi de 5mg/kg IM, sendo a mesma relatada na 

literatura (GONZÁLEZ et al., 2010). A concentração média de enrofloxacina e 

ciprofloxacina no tecido endometrial é de 7,38 g/g para a dose utilizada, 

apresentando ainda CIM (concentração inibitória mínima) para bactérias Gram-

negativas e Gram-positivas detectáveis no útero acima de 36-48 e 22-43 horas, 

respectivamente. Esta combinação de sua atividade bactericida e seus efeitos 

anti-inflamatórios fazem da enrofloxacina uma alternativa para prevenção de 

endometrite em éguas em programas de transferência de embriões 

susceptíveis (GONZÁLEZ et al., 2010).  

A utilização de lavados uterinos seriados associados a antibioticoterapia 

sistêmica não provocaram aumento significativo nas concentrações de 

citocinas no útero de éguas sem endometrite (GC), que poderiam ser 

considerados níveis endometriais basais para animais clinicamente saudáveis.  

Os resultados do presente estudo demonstram que as concentrações de 

citocinas no líquido uterino apresentaram comportamento semelhante aos 

achados do perfil de expressão gênica de algumas citocinas no tecido 

endometrial (IL-1, TNF-α, IL-8 e IL-10) após a inoculação experimental do útero 

de éguas sadias por E. coli (CHRISTOFFERSEN et al., 2010), caracterizado 

por um pico de expressão gênica destas 3 horas após a infecção e 

subsequente decaimento a níveis basais após 72h. Em outro estudo, o perfil de 
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expressão das citocinas no endométrio obtido por qPCR e avaliado após a 

inseminação artificial de éguas resistentes e susceptíveis à endometrite, 

revelou aumento da expressão das mesmas entre 2 e 12 horas após a 

inseminação (WOODWARD et al., 2013). Embora a resposta imune seja 

variável em relação ao perfil de expressão gênica das citocinas conforme o tipo 

de desafio ao qual o útero é submetido (infeccioso ou após a cobertura), a 

resposta inflamatória é imediata, elevando os níveis de citocinas pró- e anti-

inflamatórias nas primeiras horas após o desafio (WOODWARD; 

TROEDSSON, 2014; WOODWARD et al., 2015). Em bovinos, o perfil de 

citocinas no tecido uterino está associado à gravidade e à persistência da 

inflamação em tal órgão (LOYI et al., 2013). A importância de se avaliar a 

duração da permanência destes mediadores está relacionada à capacidade 

imune particular de cada animal em debelar o processo inflamatório e preparar 

o ambiente uterino ao desenvolvimento embrionário, capacitando-o a levar uma 

gestação a termo (KATILA, 2012). 

As concentrações de IL-10 no lavado uterino do GE foram mais elevadas 

do que as encontradas nas éguas sadias (GC) antes do início do processo de 

lavagem uterina por dias consecutivos, sendo similar ao encontrado em vacas 

leiteiras com endometrite pós-parto (KIM et al., 2014). A IL-10 atua durante 

uma inflamação aguda como uma potente citocina anti-inflamatória, 

amenizando assim a resposta inflamatória aos patógenos pela limitação da 

expressão de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias (FIORENTINO et al., 

1991; FISCHER et al., 2010; KIM et al., 2014; PIQUÉ et al., 2008; SIEWE et al., 

2006). 

As concentrações séricas de citocinas não diferiram entre os dois grupos 

ou ao longo do tempo dentro de cada grupo (Tabela 2). Este resultado é 

semelhante ao obtido em estudo anterior (CHRISTOFFERSEN et al., 2012a), 

no qual a infecção experimental do endométrio equino por E. coli não 

promoveu alterações dos níveis séricos de citocinas ou em casos clínicos de 

vacas com endometrite (KIM et al., 2014). Contrariamente, altas concentrações 

séricas de TNF-, IL-1 e IL-6 foram detectadas em vacas com endometrite 
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clínica em relação a vacas saudáveis (KASIMANICKAM et al., 2013), indicando 

variação dos resultados encontrados na espécie bovina. As razões para estas 

variações ainda não estão bem definidas na literatura. Entretanto, parece haver 

relação entre o aumento da carga bacteriana e o aumento detectável dos níveis 

da proteína amiloide A sérica modulados pela ação de citocinas no útero de 

éguas, assim como a exacerbação dos sinais clínicos sistêmicos 

(WOODWARD; TROEDSSON, 2014; WOODWARD et al., 2015), mas os 

mecanismos pelos quais a imunomodulação do ambiente uterino ocorrem 

ainda não foram descritos (CHRISTOFFERSEN et al., 2012b).  

O aumento de expressão de citocinas pró- e anti-inflamatórias no tecido 

endometrial de éguas tem sido ligado à propensão para o desenvolvimento de 

endometrite persistente (CHRISTOFFERSEN et al., 2010). Os resultados 

encontrados no presente estudo demonstraram que altas concentrações de 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-, IFN-γ, IL-2 e IL-6) e anti-inflamatória (IL-10) 

estão presentes no lavado uterino de éguas que apresentam endometrite 

naturalmente adquirida, porém não no soro sanguíneo. Estes achados se 

assemelham aos obtidos em vacas leiteiras com endometrite clínica ou 

subclínica, quando comparadas a vacas saudáveis (KIM et al., 2014). Os 

resultados obtidos no presente estudo, associados à não detecção de 

alterações nas concentrações séricas de citocinas, destacam ainda a 

manutenção da resposta imune no ambiente uterino sugerindo uma 

compartimentalização da resposta inflamatória em tal órgão. 
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Tabela 2 - Concentrações sérias de citocinas (pg/mL) de éguas com (GE) ou sem endometrite 
(GC) após o 1º dia do cio e submetidas a lavagens uterinas diárias (1.000 mL de 
Ringer com lactato, repetida 3 vezes) e antibioticoterapia (enrofloxacina a 5 mg/kg). 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 

Citocinas 

Momentos 

(dias após 

início do cio) 

GE 

  

GC 

 

 

INF-γ 

1 8,71 ± 0,49  8,97 ± 0,80  

2 8,57 ± 0,52  8,84 ± 0,31  

3 9,12 ± 1,12  8,71 ± 1,50  

4 9,54 ± 0,78  8,61 ± 0,54  

5 8,90 ± 1,06  8,87 ± 0,80  

TNF-α 

1 7,93 ± 0,75  8,68 ± 0,88  

2 8,32 ± 0,45  8,04 ± 0,42  

3 8,43 ± 0,94  8,23 ± 1,15  

4 8,44 ± 0,85  7,77 ± 0,43  

5 8,07 ± 1,22  8,29 ± 0,25  

IL-10 

1 7,87 ± 0,43  8,36 ± 0,64  

2 8,11 ± 0,74  7,91 ± 0,44  

3 8,32 ± 1,11  7,94 ± 1,35  

4 8,44 ± 0,58  7,75 ± 0,48  

5 8,40 ± 0,65  8,02 ± 0,46  

IL-6 

1 7,97 ± 0,21  8,04 ± 0,30  

2 8,09 ± 0,35  7,71 ± 0,16  

3 8,24 ± 0,66  7,94 ± 0,64  

4 8,26 ± 0,42  7,85 ± 0,28  

5 8,13 ± 0,57  7,94 ± 0,32  

IL-4 

1 7,13 ± 0,30  7,94 ± 0,93  

2 7,36 ± 0,47  7,01 ± 0,43  

3 7,62 ± 0,70  7,52 ± 0,71  

4 7,62 ± 0,58  7,23 ± 0,41  

5 7,14 ± 0,85  7,32 ± 0,27  

IL-2 

1 8,37 ± 0,32  8,70 ± 0,36  

2 8,32 ± 0,41  8,36 ± 0,28  

3 8,82 ± 0,70  8,56 ± 0,63  

4 8,68 ± 0,43  8,35 ± 0,28  

5 8,55 ± 0,57  8,44 ± 0,31  

Não existe diferença significativa entre os grupos (p>0,05). Não existe diferença 

significativa entre os momentos (p>0,05). Perfil TH1 (TNF-, IFN- e IL-2); perfil TH2 
(IL-4, IL-6 e IL-10). 
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A concentração de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-2, IL-6 e IFN-γ) 

e anti-inflamatórias (IL-10), à exceção de IL-4, apresentaram-se elevadas no 

GE quando comparadas ao GC no momento inicial (dia 1). Sabe-se que esta 

citocinas são produzidas principalmente por células TH1 e TH2. Sabe-se que a 

classificação quanto ao padrão TH de resposta imune se aplica a vários 

estudos em equinos, tais como em potros neonatos  para determinação de sua 

imunidade inata (WAGNER et al., 2010), que mostra a presença do perfil TH1, 

sendo detectados níveis de IFN- nos 3 primeiros dias de vida (PERKINS et al., 

2015),  bem como expressão de citocinas IL-4 (padrão TH2) e IL-17 (padrão 

TH17) em potros saudáveis nas três primeiras semanas de vida, contribuindo 

assim para melhor entendimento da polarização da resposta imune (LIU et al., 

2011). Equinos com doenças inflamatórias aéreas apresentam tendência em 

polarização de resposta imune no padrão TH1 comparado ao TH2 (RICHARD et 

al., 2014). Éguas em estágio de prenhez inicial apresentam tendência de 

polarização ao padrão TH2 a partir da diferenciação de células TH0, na qual a 

IL-4 suprime a atividade de IFN- (TH1) por volta do 25º dia de gestação 

(TACHIBANA et al., 2013), ao contrário do que ocorre em mulheres não 

gestantes que apresentam alta porcentagem de células TH1 frente a infecções 

virais e bacterianas (SAITO et al., 1999b), similar aos achados do presente 

estudo que demonstram uma tendência a polarização de resposta TH1 nas 

éguas com endometrite adquirida.  

No presente estudo, observou-se a predominância de resposta com 

perfil TH1 nos primeiros 3 dias, na qual há um predomínio de respostas 

mediadas por células, principalmente através de aumentos de IL-2, TNF- e 

IFN-, sendo este último também responsável pelo efeito negativo sobre a 

resposta imune TH2. Associado a isto, a citologia uterina destes animais 

(MENDONÇA, 2012) demonstrou um aumento significativo de 

polimorfonucleares nos animais do GE quando comparados aos do GC no 

momento inicial (dia 1), reforçando a presença da resposta imune TH1.  

Nota-se ainda que a IL-4 foi a única citocina cujas concentrações não 

estavam elevadas no tempo inicial (dia 1) em éguas com endometrite. Sabe-se 
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que esta é uma citocina anti-inflamatória e que estimula a diferenciação da 

resposta imune para o padrão TH2, sendo produzida principalmente por 

mastócitos, células B e basófilos (SEDER et al., 1991; YOSHIMOTO; PAUL, 

1994), enquanto que o IFN-γ favorece o desenvolvimento da TH1 (SEDER et 

al., 1994). Sendo assim, os achados do presente estudo demonstram que o 

perfil preferencial de resposta imune em éguas com endometrite seja TH1, à 

semelhança de mulheres com endometrite crônica, com recrutamento e 

ativação de macrófagos e aumento de liberação de IL-1, TNF- e 

desencadeamento de liberação de IL-6 (TORTORELLA et al., 2014).  

Entretanto, nota-se que o perfil TH2 também está ativado em éguas com 

endometrite no momento inicial (dia 1), caracterizado pelas concentrações 

aumentadas de IL-6 e IL-10 no líquido uterino. Embora as respostas TH1 e TH2 

estejam muito bem documentadas, estas não são os únicos padrões de 

respostas possíveis. Existe uma subdivisão de células T que expressam 

citocinas de ambos os padrões (TH1 e TH2) e são denominadas células TH0 

(D’ELIOS et al., 2011; MOSMANN; COFFMAN, 1989; MOSMANN; SAD, 1996; 

SAITO et al., 1999a, 1999b). Os resultados do presente estudo sugerem que 

ambos os padrões TH1 e TH2 de resposta imune estejam ativados, sendo um 

indicativo de que o padrão TH0 (D’ELIOS et al., 2011; MOSMANN; SAD, 1996) 

esteja presente no ambiente uterino de éguas acometidas por endometrite.  

O uso de imunoensaios comerciais têm sido questionadas em fluidos de 

origem animal, pois os anticorpos são criados contra mediadores humanos 

recombinantes (BERTONE et al., 2001). Imunoensaios de citocinas comerciais 

contendo citocinas humanas recombinantes e anticorpos criados contra 

citocinas humanas recombinantes quantificam com precisão o produto humano 

recombinante e natural. As citocinas produzidas pelos equinos apresentam 

homologia estrutural terciária à citocinas humanas superior a 60% 

(SCHEERLINCK, 1999), com homologia conservadas entre essas espécies e 

propriedades funcionais que não são espécie-específicas, sendo sugerido por 

alguns autores alta reatividade cruzada entre estas espécies e representam no 
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geral valores relativos altamente confiáveis por serem testes altamente 

sensíveis e específicos (BERTONE et al., 2001). 

A compreensão dos mecanismos pelos quais ocorre a modulação da 

resposta inflamatória na espécie equina são de grande valia na determinação e 

desenvolvimento de tratamentos mais eficazes, permitindo ainda a identificação 

e possível controle dos eventos que levam à infertilidade nestes animais. 

Ressalta-se ainda que este estudo é pioneiro a quantificar níveis de citocinas 

inflamatórias por citometria de fluxo no lavado uterino de éguas acometidas por 

endometrite. Os dados na literatura ainda são escassos e mais estudos são 

necessários para melhor elucidar o perfil das citocinas no ambiente uterino e o 

padrão de resposta imune para estes animais. 

 

 

Conclusão 

 

 

Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que éguas com 

endometrite naturalmente adquirida apresentaram concentrações mais 

elevadas de citocinas pró- (TNF-α, IL-6, IL-2 e IFN-γ) e anti-inflamatórias (IL-

10) em seus respectivos lavados uterinos quando comparadas com os animais 

saudáveis no primeiro dia do estro (antes do procedimento de lavagens 

uterinas seriadas e a antibioticoterapia). 

São necessárias maiores investigações com relação ao papel da IL-4 

nos quadros de endometrite, mas em vista dos resultados, em endometrites 

leves a moderadas, as concentrações basais são suficientes para auxiliar a IL-

10 no controle da resposta inflamatória local.  

A utilização de lavados uterinos seriados associados a antibioticoterapia 

sistêmica à base de enrofloxacina não provocaram alterações significativas nas 

concentrações de citocinas presentes no útero de éguas sem endometrite, 

podendo ser considerados níveis endometriais basais para animais 

clinicamente saudáveis. 
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O tratamento com lavagens uterinas seriadas e antibiótico sistêmico foi 

eficiente em reduzir a concentração de citocinas no lavado uterino de éguas 

com endometrite após 72 horas, equiparando-se com os níveis do grupo de 

éguas saudáveis.  

Demonstrou-se também que o padrão de resposta TH1 predominou 

sobre a resposta TH2 no útero de éguas afetadas quando contrastado ao perfil 

de animais sadios no primeiro dia do cio. Como ambos os perfis estavam 

ativados, sugere-se um equilíbrio entre os dois padrões de tipos celulares ou 

mesmo uma resposta transiente associada às condições de estimulação destas 

linhagens celulares. Estes achados sugerem ainda ser um indicativo de que o 

padrão TH0 esteja atuante no ambiente uterino destas éguas.  

Além disso, a resposta inflamatória ficou compartimentalizada no útero, 

uma vez que as concentrações séricas das citocinas permaneceram 

inalteradas.  
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