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RESUMO 

 

A endometriose é definida pela presença de tecido endometrial (glândula e/ou estroma) fora 

da cavidade uterina, a patologia afeta 10-15% das mulheres em idade reprodutiva, além disso, 

os sintomas álgicos da doença implicam em impactos econômicos e sociais. A doença 

apresenta diagnóstico tardio e sua etiologia ainda não foi completamente elucidada, porém, 

sabe-se que a endometriose possui caráter poligênico e multifatorial. O objetivo do estudo foi 

avaliar se os polimorfismos no gene HSD17β1 (rs605059), envolvido na síntese de estrogênio, 

e nos genes MMP2 (rs243865) e MMP9 (rs17576), que atuam no remodelamento da matriz 

extracelular, estão associados com a endometriose quanto ao risco e o grau de severidade da 

doença. O estudo do tipo caso-controle foi composto por 231 mulheres, sendo 97 casos e 134 

controles. Todas as pacientes do grupo caso possuíam diagnóstico histopatológico para a 

endometriose. O DNA genômico foi extraído a partir de saliva, e o polimorfismo no gene 

HSD17β1 foi detectado pela técnica de PCR- Nested seguido de digestão do produto de PCR 

pela enzima BstUI, os genes MMP2 e MMP9 foram genotipados pela técnica de PCR em 

Tempo Real. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre as distribuições 

genotípicas e alélicas dos genes analisados entre os grupos estudados (p>0,05). Do mesmo 

modo não foi observada diferença significativa na frequência dos genótipos e alelos entre os 

diferentes estágios da doença (p>0,05). Os resultados do presente estudo sugerem que os 

polimorfismos nos genes HSD17β1 (rs605059), MMP2 (rs243865) e MMP9 (rs17576), não 

estão associado com a endometriose em pacientes brasileiras, mesmo quando avaliado as 

relações entre graus de severidade variados. 

 

Palavras-chave: Endometriose, polimorfismos, HSD17β1, MMP2, MMP9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Endometriosis is defined by the presence of endometrial tissue (glands and / or stroma) 

outside the uterine cavity, this condition affects 10-15% of women of reproductive age, in 

addition, the pain symptoms of the disease involves economic and social impacts. The disease 

presents late diagnosis and its etiology has not been fully elucidated, but it is known that 

endometriosis has multifactorial and polygenic character. The aim of the study was to assess 

whether the polymorphisms in the HSD17β1 (rs605059), involved in estrogen synthesis, and 

MMP2 genes (rs243865) and MMP9 (rs17576), which act in extracellular matrix remodeling 

are associated with endometriosis as the risk and severity of the disease. The case-control 

study consisted of 231 women, with 97 cases and 134 controls. All patients in the case group 

had histopathological diagnosis for endometriosis. Genomic DNA was extracted from saliva, 

and HSD17β1 gene polymorphism was detected by Nested-PCR followed by digestion of the 

PCR product by the enzyme BstUI, MMP2 and MMP9 genes were genotyped by Real Time-

PCR. There was no statistically significant difference between the genotypic and allelic 

distributions of genes analyzed between groups (p> .05). Similarly there was no significant 

difference in the frequency of genotypes and alleles between different stages of the disease 

(p> .05). The results of this study suggest that polymorphisms in genes HSD17β1 (rs605059), 

MMP2 (rs243865) and MMP9 (rs17576), are not associated with endometriosis in Brazilian 

patients, even when the relations between different degrees of severity were evaluated. 

Key-words: Endometriosis, polymorphisms, HSD17β1,MMP2, MMP9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Principais locais de implantes endometriais localizados na pélvis e abdômen ...... 14 

Figura 2: Diagrama para mapeamento da endometriose ........................................................ 19 

Figura 3: Diagrama esquemático dos eventos que ocorrem na pélvis com a menstruação 

retrógrada ................................................................................................................................. 21 

Figura 4: Localização cromossômica do gene HSD17β1....................................................... 23 

Figura 5: Esquema de atuação da enzima 17HSDβ1 ............................................................. 24 

Figura 6: Localização cromossômica do gene MMP2 ........................................................... 26 

Figura 7: Localização cromossômica do gene MMP9 ........................................................... 27 

Figura 8: Esquema de aplicação das amostras no gel de agarose para análise da reação ...... 35  

Figura 9: Sítio de restrição da endonuclease BstUI ................................................................ 36 

Figura 10: Foto de gel de agarose 2,5% ................................................................................. 36 

Figura 11: Ilustração de uma sonda Taqman ......................................................................... 38 

Figura 12: PCR em tempo real com a utilização da sonda Taqman ...................................... 38 

Figura 13: Exemplo da uma placa de PCR em tempo real, especificamente uma placa do 

grupo controle do gene MMP9. ............................................................................................... 39 

Figura 14: Imagem gerada pelo software após reação de amplificação do grupo caso do gene 

MMP9 ...................................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Sequencia dos iniciadores usados para a amplificação do gene HSD17β1 ............ 34 

Tabela 2: Tamanho dos fragmentos esperado para cada genótipo ......................................... 36 

Tabela 3: Distribuição étnica da população de estudo ........................................................... 42 

Tabela 4: Características das pacientes estudadas do grupo casos e controle quanto ao gene 

HSD17β1 ................................................................................................................................. 43 

Tabela 5: Características das pacientes estudadas do grupo casos e controle quanto ao gene 

MMP2 ...................................................................................................................................... 44 

Tabela 6: Características das pacientes estudadas do grupo casos e controle quanto ao gene 

MMP9  ..................................................................................................................................... 44 

Tabela 7: Dados dos genótipos das pacientes estudadas dos genes HSD17β1, MMP2 e MMP9

 ................................................................................................................................................. 46 

Tabela 8: Distribuição alélica dos polimorfismos estudados ................................................. 47 

Tabela 9: Distribuição genotípica por estágio da endometriose no polimorfismo do gene 

HSD17β1 ................................................................................................................................. 48 

Tabela 10: Distribuição genotípica por estágio da endometriose no polimorfismo do gene 

MMP2

 ................................................................................................................................................. 49

Tabela 11: Distribuição genotípica por estágio da endometriose no polimorfismo do gene 

MMP9 ...................................................................................................................................... 49



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

µL - microlitro 

µM - micromolar 

A - adenina 

ACO – contraceptivos orais 

Arg - Arginina 

C- citosina 

CA125 – antígeno carcinoembrionário 125 

Da - Dalton 

DNA - ácido desoxirribonucleico  

dNTP - desoxirribonucleotídeos trifosfatados 

EDTA – Sal Dihidratado Dissódico 

G - guanina 

Gln- Glicina 

HSD17β1- 17- β Hidroxiesteoride dehidrogenase tipo 1 

HUAP - Hospital Universitário Antônio Pedro 

kb- kilobases 

kDa - kilodalton 

LOH – Loss of Heterozygosity 

M - molar 

MgCl2 – Cloreto de magnésio 

mL- Mililitro 

mM - Milimolar 

MMP- Metaloproteinases de Matriz 

MMP2- Metaloproteinase de Matriz - tipo 2 

MMP9 - Metaloproteinase de Matriz - tipo 9 

nm- nanometros 

n - número 

OR - odds ratio  

P - nível de significância  

pb - pares de base 

RNAm- Ácido ribonucleico mensangeiro 

rpm - rotações por minuto 



 
 

SDS – dodecil sulfato de sódio 

SNP - single nucleotides polymorphism 

T - timina 

TBE - tris-ácido bórico-EDTA 

TE - tampão tris-EDTA 

TIMP – Inibidores da metaloproteinases de Matriz 

TIMP1- Inibidor da metaloproteinase de Matriz – Tipo 1 

Tris-HCL- Trisaminometano – hidrocloreto 

U - unidade 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UPC – Unidade de Pesquisa Clínica 

ηg – nanogramas 

ρmol- picomol 

χ² - qui quadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1.  INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 14 

1.1 ENDOMETRIOSE ....................................................................................................... 14 

1.1.1.Quadro Clínico e Impacto Social ......................................................................... 15 

1.1.2 Diagnóstico e Estadiamento .................................................................................. 16 

1.1.3 Etiologia e Fisiopatologia ...................................................................................... 20 

1.1.4 Tratamento ............................................................................................................. 21 

1.2 ASPECTOS GENÉTICOS RELACIONADOS A ENDOMETRIOSE ....................... 22 

1.2.1 Gene HSD17β1 ....................................................................................................... 23 

1.2.2 Metaloproteinases de Matriz ................................................................................ 24 

1.2.2.3 Gene MMP2 ..................................................................................................... 26 

1.2.2.4 Gene MMP9 ..................................................................................................... 27 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 29 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL .............................................................................................. 29 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS .................................................................................... 29 

3. MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................. 30 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO .................................................................. 30 

3.1.1 Grupo Casos ........................................................................................................... 30 

3.1.2 Grupo Controle ...................................................................................................... 31 

3.2 OBTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO .................... 31 

3.3 EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO .......................................................................... 32 

3.4 QUANTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS DE DNA GENÔMICO ... 33 

3.5 GENOTIPAGEM .......................................................................................................... 33 

3.5.1 Genotipagem do gene HSD17β1 ........................................................................... 33 

3.5.1.1 Reação de Amplificação (PCR) ....................................................................... 33 

3.5.1.2 Reação de Digestão (RFLP) ............................................................................ 35 

3.5.2 Genotipagem do gene MMP2 e MMP9 ................................................................ 37 

3.5.2.1 PCR em Tempo Real ....................................................................................... 37 

3.5.2.2 Reação de PCR em Tempo Real ...................................................................... 38 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA ........................................................................................... 41 

4. RESULTADOS .................................................................................................................. 42 

4.1 AMOSTRAS ................................................................................................................. 42 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO ........................................... 42 

4.3 DISTRIBUIÇÃO GENOTÍPICA ................................................................................. 45 

4.4 DISTRIBUIÇÃO ALÉLICA ........................................................................................ 47 



 
 

4.5 ANÁLISE DO GENÓTIPO EM RELAÇÃO AOS ESTÁGIOS DA ENDOMETRIOSE

 ................................................................................................................................................. 48 

4.5.1 Gene HSD17β1 ....................................................................................................... 48 

4.5.2 Gene MMP2 ............................................................................................................ 48 

4.5.3 Gene MMP9 ............................................................................................................ 49 

4.6 EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG .................................................................... 50 

5. DISCUSSÃO ...................................................................................................................... 51 

6. CONCLUSÃO .................................................................................................................... 58 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 59 

8. ANEXOS ............................................................................................................................ 68 

8.1 ANEXO I – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA ............................................... 68 

8.2 ANEXO II – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO ................... 69 

8.3 ANEXO III - QUESTIONÁRIO .................................................................................. 71 

 

 

 



14 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENDOMETRIOSE  

 

A endometriose é definida pela presença de tecido endometrial (glândula e/ou 

estroma) fora da cavidade uterina. Os principais locais de implantação são na região 

peritoneal, nos ovários, septo retovaginal e útero (Guidice & Kao, 2004; Abbas et al., 2012). 

A figura 1 ilustra alguns dos possíveis locais dos implantes endometriais (Olive & Pritts, 

2001).   

 

 

Figura 1: Principais locais de implantes endometriais localizados na pélvis e abdômen. 

(Adaptado de Olive & Pritts, 2001).   

 

A patologia foi descrita pela primeira vez em 1860 por Von Rokitansky, entretanto, 

uma revisão publicada recentemente sobre a história da endometriose descreve a doença como 

uma enfermidade antiga, que afeta mulheres por milênios. Textos médicos de mais de 4 mil 

anos fazem alusão aos sintomas da doença (Nezhat et al., 2012)  
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As primeiras teorias sobre a patogênese da doença datam do início do século passado, 

entretanto, a teoria de Sampson, formulada em 1927, é a mais aceita para descrever a origem 

da doença. 

Aproximadamente 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva são portadoras da 

endometriose, em mulheres com queixa de dor pélvica crônica e/ou infertilidade é de 35% a 

50% (Olive & Pritts, 2001;  Kocakoc et al., 2008; Meuleman et al., 2009; Buck Louis et al., 

2011). Em pacientes férteis, assintomáticas submetidas a laqueadura tubária sua prevalência 

varia de 4% a 43% (Rawson, 1991; Balasch et al., 1996). Esses dados sugerem que a doença 

possa ser mais comum do que descrita na literatura médica (quadro 1).  

 

Quadro 1: Principais sintomas associados a endometriose: 

Principais Queixas Prevalência (%) 

Dismenorréia 10 - 58% 

Dispareunia 5 - 10 % 

Dor Pélvica 10 - 50% 

Infertilidade 5 - 40 % 

 

A real prevalência da endometriose é difícil de ser determinada, pois, é uma doença 

diagnosticada por procedimento invasivo cirúrgico (Olive & Pritts, 2001). Além disso, a 

ausência de biomarcadores confiáveis para a identificação da doença torna mais difícil a 

definição de grupos de risco e a estimativa do número total de mulheres acometidas (May et 

al., 2010). 

  

1.1.1 Quadro clínico e impacto social 

 

Os principais sinais e sintomas relacionados incluem: dismenorréia, dispareunia, 

disúria, infertilidade, cistos ovarianos, nódulos, menorragia e dor pélvica (Ballard et al., 2008; 

Abbas et al., 2012). Entretanto, alguns desses não são exclusivos da endometriose e podem 

ser sinais de doenças como doença inflamatória pélvica, síndrome do colo irritável, cistite 

intersticial (Gao et al., 2006). Por conta disso, a endometriose pode ficar sem diagnóstico por 

um longo período de tempo agravando o quadro evolutivo da doença.  

 Aproximadamente de 4% a 43% das mulheres são assintomáticas, sendo que 90% 

dessas apresentam os estágios mais leves da doença (Eskenazi & Warner, 1997). A 

endometriose também exibe diversas comorbidades, tais como distúrbios digestivos, 
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enxaqueca, síndrome da fadiga crônica, depressão e estresse, que afetam diretamente a rotina 

das portadoras da doença (Hansen et al., 2013). 

A sintomatologia implica na redução da qualidade de vida em mulheres portadoras da 

doença, quando comparadas às mulheres sem endometriose, causando sensíveis impactos 

socioeconômicos (Gao et al., 2006; Jia et al., 2012). Estudos brasileiros que avaliaram a 

qualidade de vida das pacientes com endometriose mostraram que as portadoras, 

especialmente aquelas com dor pélvica crônica, apresentavam altas taxas de depressão, 

estresse, ansiedade e pior qualidade de vida do que as mulheres saudáveis (Marques et al., 

2004; Lorençatto et al., 2006; Petrelluzzi et al., 2008). 

As portadoras tendem a ser menos produtivas no trabalho, aproximadamente 60% 

menos eficientes, e se ausentam mais vezes do emprego, principalmente por causa dos 

sintomas álgicos (Nnoaham et al., 2011; Hansen et al., 2013). Os custos anuais pelas perdas 

de horas de trabalho, por paciente de endometriose empregada, variam de 208 dólares na 

Nigéria, até 23.712 dólares na Itália (Nnoaham et al., 2011). Nos Estados Unidos a doença é a 

terceira causa de internações hospitalares por causa ginecológica (Velebil et al., 1995). 

   

1.1.2 Diagnóstico e Estadiamento  

 

No exame clínico de pacientes que relatam os sintomas da doença, achados como o 

útero retrovertido fixo, úterosacro aumentados ou ovários espessados são sugestivos de 

endometriose. Além disso, a presença de nódulos profundamente infiltrados nos ligamentos 

útero-sacro ou a observação de lesões visíveis na vagina ou colo do útero são indicativos mais 

fortes da presença da doença do que os achados relatados anteriormente (Kennedy et al., 

2005). 

Como marcador endometrial a presença da aromatase P450 em amostras de biopsias 

endometriais esta correlacionada com a presença de endometriose ou adenomiose (Kitawaki 

et al., 1999). Níveis elevados do antígeno carcinoembrionário 125 (CA125) tem sido 

detectados no sangue periférico de mulheres com endometriose, entretanto tal teste possui 

baixa especificidade e sensibilidade, e tem utilidade controversa no monitoramento pós-

terapêutico (Koninckx et al., 1992). 

O exame de ultrassonografia transvaginal pode sugerir a presença de endometriomas 

(cistos ovarianos formados de tecido endometriótico), entretanto, pequenos implantes e 

aderências superficiais não podem ser visualizadas por esse exame de imagem. Apesar disso, 
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a ultrassonografia transvaginal, transretal e abdominal devem ser opções em pacientes com 

suspeita de terem a doença (Kocakoc et al., 2008). 

A ressonância magnética é amplamente usada para o diagnóstico de endometriose, é 

um exame de imagem não invasivo que possui alta especificidade, sensibilidade e acurácia na 

identificação das lesões endometriais profundas. A identificação da endometriose por essa 

análise pode evitar a necessidade de cirurgia para a conclusão do diagnóstico (Woodward et 

al., 2001). 

A laparoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico da endometriose, é mais sensível e 

capaz de detectar implantes superficiais. No entanto é uma técnica invasiva e normalmente é 

realizada após o exame físico ou quando as técnicas de imagem se mostram insuficientes para 

o diagnóstico (Scarselli et al., 2005). 

O resultado histológico da peça cirúrgica confirma o diagnóstico de endometriose, 

através da comprovação da presença de tecido endometrial (glândula e estroma) no tecido 

biopsiado, além disso, também exclui raros casos de malignidade. Na histologia também 

podem aparecer lesões não visíveis durante a cirurgia (Nisolle et al., 1990; Kennedy et al., 

2005).    

A endometriose é classificada de acordo com a Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva (American Society for Reproductive Medicine, 1997), e aplica uma escala de 

valores aos achados patológicos durante a cirurgia levando em consideração localização, 

tamanho, profundidade e aspecto dos implantes endometriais (quadro 2), os estágios mais 

graves são aqueles com maior pontuação, a classificação final da doença proveniente desse 

sistema está presente no quadro 3. 

Lasmar et al. (2012), propuseram a aplicação de um mapa visual que correspondesse 

de forma prática e objetiva às áreas anatômicas afetadas pela doença. O esquema, 

desenvolvido a partir da aplicação de questionários aos médicos ginecologistas, demonstrou a 

capacidade do diagrama de representar graficamente os locais de lesões com 99,7% de acerto 

(Figura 2). 

O diagnóstico da doença é tardio, levando em média sete anos para o diagnóstico 

definitivo desde o aparecimento dos sintomas, esse atraso é devido, muito em parte, por causa 

da necessidade de cirurgia (Nnoaham et al., 2011). Por conta disso, se faz necessário a 

descoberta de marcadores não invasivos, como, por exemplo, um painel de polimorfismos que 

conhecidamente influenciaria a suscetibilidade para a endometriose em determinada 

população, ajudando na identificação de grupos de risco. 
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Quadro 2: Sistema de estadiamento da endometriose de acordo com a Sociedade Americana de 

Medicina Reprodutiva. (Adaptado de American Society for Reproductive Medicine, 1997). 

 

A. Implantes Endometriais  

Localização 
Profundidade do 

Infiltrado 

Tamanho 

< 1cm 1 – 3 cm >3 cm 

Peritônio Superficial 1 2 4 

Profunda 2 4 6 

Ovário Direito Superficial 1 2 4 

Profunda 4 16 20 

Ovário Esquerdo Superficial  1 2 4 

Profundo  4 16 20 

B. Obliteração do fundo de saco posterior 

Grau de Obliteração Parcial Completa 

4 40 

C. Aderências 

Localização Aparência < 1/3 envolvido 1/3 – 2/3 envolvido > 2/3 envolvidos 

Ovário Direito Frouxa 1 2 4 

Densa 4 8 16 

Ovário Esquerdo Frouxa 1 2 4 

Densa 4 8 16 

Trompa Direita Frouxa 1 2 4 

Densa 4 8 16 

Trompa Esquerda Frouxa 1 2 4 

Densa 4 8 16 

 

Quadro 3: Classificação da Endometriose de acordo com a pontuação recebida pós-avaliação 

cirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio Classificação Pontuação 

Estágio I Mínima 1-5 

Estágio II Leve 6-15 

Estágio III Moderada 16-40 

Estágio IV Severa >40 
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Figura 2: Diagrama para mapeamento da endometriose (Adaptado de Lasmar et al., 2012). 
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1.1.3 Etiologia e Fisiopatologia  

 

A fisiopatologia e etiologia da endometriose são complexas e sua origem ainda é 

controversa. Muitas teorias foram formuladas para explicar a origem da doença, entretanto, 

nenhuma é capaz de explicar todos os tipos e locais dos implantes endometriais (Missmer & 

Cramer, 2003). Sabe-se que a doença possui caráter poligênico e multifatorial (Hansen & 

Eyster, 2010). 

A teoria da metaplasia celômica postula que as células celômicas, que são totipotentes 

e estão presentes no peritônio e nos ovários, podem ser induzidas a conversão em epitélio 

endometrial através de um mecanismo desconhecido (Meyer, 1919). Outra teoria proposta por 

Halban (1924) propõe uma explicação para o aparecimento da endometriose em locais 

distantes da cavidade peritonial (por exemplo: pulmão, cérebro, nariz), através da 

disseminação de células endometriais por via linfática e vascular.  

A teoria mais aceita sobre a patogênese da doença é a da menstruação retrógrada 

(Sampson, 1927). Essa teoria propõe que o tecido endometrial proveniente do fluxo 

menstrual, ao cair na cavidade peritoneal, através das tubas uterinas, consegue se infiltrar no 

epitélio do peritônio, estabelece um suporte sanguíneo e, além disso, uma resposta 

imunológica deficiente não consegue retirar completamente esses implantes que se fixam e 

crescem (Guidice & Kao, 2004). Essa teoria é apoiada por estudos que mostram que mulheres 

com endometriose têm volume maior de refluxo menstrual do que as mulheres sem a doença 

(Halme et al., 1984). Outros estudos mostram que as lesões endometriais tendem a se agrupar 

em torno das extremidades distais das tubas uterinas (Sampson, 1940). 

Corroborando essa teoria, trabalhos clínicos detectaram a presença de células 

endometriais viáveis no fluido menstrual e peritoneal (Koninckx et al., 1980). Além desses 

achados, estudos mostram que intervenções cirúrgicas, que podem alterar o fluxo menstrual, 

tal como cesariana, conização cervical, também podem estar relacionadas com o risco para a 

endometriose (Ismail, 1991). 

Os eventos que se sucedem à menstruação retrógrada ocorrem em um ambiente 

genético e imunológicos distintos, a presença de fatores de crescimento e angiogênicos, como 

VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular), além de enzimas responsáveis pela 

regulação da matriz extracelular, como MMPs e TIMP (Metaloproteinases de matriz e 

Inibidores das Metaloproteinases de Matriz), predispõe a invasão da superfície peritonial pelo 

tecido endometrial (Guidice & Kao, 2004). A figura 3 esquematiza a fisiopatologia da doença.  
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Figura 3: Diagrama esquemático dos eventos que ocorrem na pélvis com a menstruação retrógrada 

(Adaptado de Montgomery et al., 2008). 

  

1.1.4 Tratamento 

 

Existem alguns tratamentos efetivos para endometriose, entretanto todos possuem 

limitações. No tratamento da dor pélvica, o uso de medicamentos como anti-inflamatórios não 

esteroides ou contraceptivos orais de uso contínuo é a escolha terapêutica inicial (Olive & 

Pritts, 2001).  

Quando a terapia com anti-inflamatórios e contraceptivos orais não se mostram 

eficazes no tratamento da dor, os medicamentos que buscam intervenções hormonais centrais 

como o agonista do GnRH ( hormônio liberador de gonadotrofinas) e o Donazol são opções 

eficazes, eles atuam induzindo um estado de pseudomenopausa, através do bloqueio da 

secreção de gonadotrofinas, inibindo a menstruação, a produção de enzimas responsáveis pela 

produção de estrogênio e consequentemente o crescimento de implantes endometrióticos. 
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Outra droga atualmente usada é o dienogeste, uma progesterona de uso contínuo muito eficaz 

no tratamento da dor associada a doença (Schenken, 2013). 

Entretanto, se os sintomas persistirem, a cirurgia de laparoscopia pode ser requerida a 

fim de se confirmar o diagnóstico e eliminar os implantes endometriais. O melhor método 

cirúrgico para o tratamento da dor ainda não foi definido, e as vantagens ao longo prazo desse 

tratamento ainda é incerta (Olive & Pritts, 2001). 

O tratamento da endometriose associada a infertilidade pode incluir desde manobras 

conservadoras como coito programado até técnicas de reprodução assistida de maiores 

complexidades como inseminação ou fertilização in vitro. A cirurgia pode ser realizada 

quando há comprometimento anatômico de estruturas fundamentais na concepção (Pagidas et. 

al., 1996). 

 

1.2 ASPECTOS GENÉTICOS RELACIONADOS A ENDOMETRIOSE 

 

Ranney (1971) e Simpson et al. (1980) foram os primeiros a descrever uma possível 

origem genética para a doença, por meio da investigação de sucessivos casos de familiares 

afetados. Um estudo subsequente, realizado por Moen & Magnus (1993), concluiu que mães e 

irmãs de pacientes com endometriose possuem o risco sete vezes maior de desenvolverem a 

doença, e que as filhas de mães afetadas possuam o risco semelhante para o desenvolvimento 

da endometriose, ou seja, também sete vezes maior. 

 Treolar et al. (1999) demonstraram uma alta concordância para endometriose em 

gêmeas monozigóticas comparadas à gêmeas dizigóticas, esses autores estabeleceram que a 

influência genética da doença é de aproximadamente 50%. Um estudo realizado na população 

brasileira sugere que a doença possua origem genética (dos Reis et al., 1999). 

Bischoff & Simpson (2004) em uma extensa revisão sobre as bases genéticas da 

endometriose relataram fatores poligênicos, alterações da expressão gênica, polimorfismos em 

diversos genes e perda de heterozigoze (LOH). 

 Estudos recentes correlacionam diversos genes ao desenvolvimento da endometriose, 

tais genes estão envolvidos na síntese de: citocinas inflamatórias, enzimas de detoxificação 

celular, receptores hormonais, enzimas relacionadas ao metabolismo do estrogênio, fatores de 

crescimento, moléculas de adesão e enzimas de degradação da matriz extracelular, enzimas 

apoptóticas, fatores imunológicos (Treolar et al., 1999; Bischoff & Simpson, 2000, 2004; 

Montgomery et al., 2008), exemplificados no quadro 4. 
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Quadro 4: Exemplos de genes associados com o desenvolvimento da endometriose. 

 

 

 A revisão de Falconer et al. (2007) descreveu especificamente a influencia de 

polimorfismos genéticos em diferentes genes no desenvolvimento da doença, 

aproximadamente 50% dos estudos que foram analisados mostraram associação positiva entre 

diferentes polimorfismos e a endometriose. 

 

1.2.1 Gene HSD17β1  

 

O gene HSD17β1 (17- beta- hidroxiesteroide dehidrogenase tipo 1) expressa enzima 

17HSD tipo 1, responsável por catalisar a etapa final da biosíntese do estrogênio, o gene está 

localizado na região 17q21.2 (Figura 4) e ocupa uma posição genômica de 13kb (OMIM 

109684), o gene possui 6 exóns e codifica uma proteína de 328 aminoácidos. Essa enzima 

converte a estrona em estradiol, sendo muito importante nas vias biológicas dos hormônios 

esteroides (Labrie et al., 1997). A figura 5 esquematiza a ação da enzima. A enzima 17HSD 

tipo 1 é expressa na placenta, ovários, epitélio mamário e endométrio (Martel et al., 1992). 

 

 

 

Figura 4: Localização cromossômica do gene HSD17β1 (Adaptado de 

http://www.genecards.org). 

 

Citocinas 
Atividade 

Hormonal 

Biossísntese 

de 

Estrogênio 

Detoxificação 
Fatores de 

Crescimento 

Remodelamento 

Tecidual 

TNF-α ER-α CYP17A1 CYP1A1 EGF MMP2 

TNF-β ER - β CYP19A1 GSTM1 PTEN MMP3 

TGF-β PROGRINS HSD17β1 GSTP1 TGFβ1 MMP7 

IL-6 AR COMT GSTT1 VEGF MMP9 

IL-10     MMP12 

IL-18     MMP13 
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Alguns polimorfismos nesse gene foram descritos, porém, o efeito de parte deles na 

expressão e atividade da proteína permanece desconhecido. Uma variação comumente 

estudada é o polimorfismo no éxon 6 que resulta na mudança de uma serina (alelo A) por uma 

glicina (alelo G) na posição 312 (rs605059). Essa alteração seria responsável por alterar a 

atividade enzimática da 17HSD tipo 1 (Setiawan et al., 2004).  

 

Figura 5: Esquema de atuação da enzima 17HSDβ1. 

  

Alguns estudos apontam evidências de que o polimorfismo no gene (rs605059) esteja 

relacionado com a endometriose, estudos estes feitos na população do Japão e Estônia 

(Tsuchiya et al., 2005; Lamp et al., 2011). 

A endometriose é uma doença dependente de estrogênio, dessa forma, o estudo das 

vias de produção desse hormônio é crucial ao entendimento da biologia e curso clínico da 

mesma (Rizner, 2009). 

Dessa forma, podemos hipotetizar que alterações no gene HSD17β1 poderia 

influenciar a quantidade de estrogênio circulante favorecendo a retroalimentação dos 

implantes endometriais. 

 

1.2.2 Metaloproteinases de Matriz 

  

As metaloproteinases de matriz (MMPs) representam uma importante família de 

proteínas composta por aproximadamente 23 enzimas extracelulares que apresentam 

17β – Hidroxiesteroide 

desidrogenase tipo 1  

 



25 
 

similaridades nos domínios estruturais, funcionais e mecanismos de ativação. As MMPs 

humanas são divididas em subgrupos de acordo com a sua homologia, baseados na sua 

estrutura e no seu substrato específico (quadro 5). As MMPs são tipicamente responsáveis 

pela degradação dos componentes da matriz extracelular, incluindo membrana basal, 

colágeno, fibronectina e várias proteoglicanas que estão envolvidas em diversos processos 

fisiológicos como embriogênese e remodelamento tecidual (Nelson et al., 2000).   

 

Quadro 5: Classificação das MMPs baseada no substrato de atuação das enzimas (Adaptada 

Nelson et al., 2000).  

Família MMP 
Enzima 

Principais substratos 
Descrição do nome Número 

Colagenases Colagenase intersticial MMP – 1 Colágeno Fibrilares , do 

tipo I, II, III  Colagenases dos neutrófilos MMP – 8 

 Colagenase – 3 MMP – 13 

 Colagenase Xenopus MMP – 18 

Gelatinases Gelatinase A MMP – 2 Colágeno não –fibrilar, 

tipos IV e V 
 Gelatinase B MMP – 9 

Estromelisinas Estromelisina -1 MMP – 3 Proteoglicanas, lamininas 

fibronectina, colágeno não-

fibrilar 
 Estromelisina -2 MMP – 10 

 Matrilisina MMP – 7 

 Estromelisina -3  MMP – 11 Inibidores de serina-

proteases 

Elastase Mataloelastase MMP – 12 Elastina, colágeno não 

fibrilar, Progelatinase A e 

indefinida. 
Tipo Membrana    

MT1 – MMP  MMP – 14  

MT2 – MMP  MMP – 15 

MT3 – MMP   MMP – 16  

MT4 – MMP   MMP – 17  

MT5 – MMP   MMP – 21  

Não Classificados Enamelisina MMP – 20 Indefinida 

  MMP – 19  

  MMP – 23  

  MMP – 24  

 

  

As MMPs também podem influenciar funções celulares básicas, tais como: 

proliferação, migração, diferenciação e apoptose, através da regulação de proteínas da MEC 

(Matriz extracelular) com as quais as células interagem (Page-McCaw et al., 2007). 
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Um mecanismo de controle dessas enzimas é através dos inibidores teciduais das 

metaloproteinases (TIMPs), todas as MMPs podem ser inativadas por um tipo específico de 

TIMP (Docherty et al., 1985). A expressão acentuada ou diferenciada das MMPs pode 

contribuir para a patogênese de doenças como o câncer e uma variedade de enfermidades 

através da degradação tecidual (Curran & Murray, 1999). 

A endometriose divide algumas características com o câncer, como a habilidade de 

invadir tecidos e capacidade de sofrer metástase, tais características evidenciam a participação 

das MMPs no processo de disseminação da doença.  

Níveis elevados de MMPs foram encontrados no endométrio ectópicos quando 

comparado ao tecido eutópico de pacientes com endometriose (Osteen et al., 2003). Outro 

estudo in vivo realizado por Bruner et al. (1997), sustenta a hipótese da influencia das 

metaloproteinases no processo de formação da endometriose, nesse trabalho a supressão da 

atividade das metaloproteinases levou a inibição da formação de lesões ectópicas em 

camundongos.  

 

1.2.2.3 Gene MMP2  

  

O Gene MMP2 está localizado na região 16q12.2 (Figura 6) e codifica a proteína 

metaloproteinase de matriz – tipo 2, uma gelatinase de 72kDa capaz de degradar colágeno 

tipo IV, V, VII e X e também fibronectina e laminina (OMIM 120360). O gene possui 17kb 

de comprimento distribuídos em 13 éxons que variam de 110 a 901pb (Huhtala et al., 1990).  

 

Figura 6: Localização cromossômica do gene MMP2 (Adaptado de http://www.genecards.org). 

 

A proteína MMP2 foi descrita como potente efetor da degradação do endométrio 

menstrual (Irwin et al., 1996). Além disso, a ação proteolítica da enzima participa de 

importantes mecanismos angiogênicos, processos inflamatórios e de metástases (Brooks et al., 

1998; McQuibban et al., 2000). Tais características apresentadas por essa protease exibem sua 

importância nas vias de desenvolvimento da endometriose. 

 Chung et al. (2002) relatou o aumento da expressão de MMP2 no endométrio de 

pacientes com endometriose. Somado a isso, recentes trabalhos mostram que o padrão de 
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expressão de MMP2 e MMP9 é diferente de acordo com o estágio da doença, influenciando 

nas formas mais invasivas da doença (Weigel et al., 2012). 

Diferentes polimorfismos foram descritos no gene MMP2. Uma destas alterações é 

uma mudança de citosina para timina (C/T) na posição -1306 (rs243865) localizada na região 

promotora do gene, levando a diminuição da atividade do promotor e da expressão gênica em 

células epiteliais, macrófagos e células musculares (Price et al., 2001). Um estudo realizado 

na população chinesa não encontrou associação entre esse polimorfismo e a endometriose 

(Kang et al., 2008). 

Um estudo realizado na Estônia demonstrou a influência do polimorfismo -735 C/T no 

gene MMP2 na doença, tal alteração também está localizada no promotor. Indivíduos com o 

genótipo MMP2 -735 CC apresentaram risco duas vezes maior de desenvolver a endometriose 

quando comparado com os genótipos TT e TC (Saare et. al., 2010). O genótipo MMP2 -

735CC foi associado, nesse trabalho, com uma elevada transcrição do RNAm do MMP2 e das 

atividades enzimáticas facilitando a invasão e sobrevivência de implantes endometriais em 

áreas ectópicas (Saare et. al., 2010). 

 

1.2.2.4 Gene MMP9  

  

O gene MMP9 está localizado na região 20q13.12 (Figura 7) e codifica a 

metaloproteinase do tipo 9, uma gelatinase de 92 kDa, responsável por degradar colágeno tipo 

IV e V e fibronectina (OMIM 120361). O gene possui 13 éxons (Huhtala et al., 1991). 

 

Figura 7: Localização cromossômica do gene MMP9 (Adaptado de http://www.genecards.org). 

  

Um estudo in vivo relatou aumento significativo dos níveis de RNAm, proteína e da 

atividade enzimática de MMP2 e MMP9 em camundongos com endometriose quando 

comparado ao grupo controle, sendo que o MMP9 apresentou mais picos de aumento de 

produção comparado ao MMP2 (Chen et al., 2010). 

A proteína MMP9 também é considerada um fator importante na patogênese da 

endometriose, envolvida no processo de implantação de tecidos ectópicos e desenvolvimento 
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de tecidos endometrióticos.  O aumento da expressão do gene MMP9 no tecido endometrial 

ectópico e eutópico de mulheres com endometriose foi associado com a severidade da doença 

(Chung et al., 2001). Szamatowicz et al. (2002) relatou o aumento da concentração de MMP9 

no fluido peritonial de pacientes com endometriose e diminuição da concentração de seu 

inibidor (TIMP -1), sugerindo a importância dessa enzima na patogênese da doença. 

Alguns polimorfismos foram descritos nesse gene. Um polimorfismo na região 

promotora do gene na posição -1562, que acarreta uma mudança de uma citosina para uma 

timina (C/T), foi associado com a endometriose em estudos anteriores, na população da 

Koreia e Estônia (Han et al., 2009; Saare et. al., 2010). Entretanto, o mesmo polimorfismo 

não foi associado com a doença na população Chinesa (Shan et al., 2006). 

Uma alteração encontrada na região codificante do gene é 836 A/G, no éxon 6 

(rs17576), resulta numa alteração na sequencia de aminoácido (Gln279Arg), e dessa forma, 

pode alterar a capacidade de ligação da enzima com seu substrato.  

A variação citada (rs17576) tem sido estudada em diversos tipos de câncer (Wu et al., 

2008; dos Reis et al., 2009). Esse polimorfismo específico foi relacionado com a 

endometriose na população da Koreia (Han et al., 2009). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Determinar a frequência dos polimorfismos nos genes HSD17β1 (rs 605059), MMP2 

(rs243865) e MMP9 (rs17576) em pacientes com endometriose e no grupo controle e avaliar a 

associação entre esses polimorfismos e a endometriose em mulheres do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

a. Estabelecer a relação entre os polimorfismos nos genes HSD17β1 (rs 605059), MMP2 

(rs243865) e MMP9 (rs17576) e a endometriose quanto ao risco para a doença. 

 

b. Estabelecer a relação entre os polimorfirmos nos genes HSD17β1 (rs605059), MMP2 

(rs243865) e MMP9 (rs17576) e o grau de severidade da doença. 

 

c. Avaliar as características da população de estudo a fim de se analisar fatores de risco 

envolvidos com a etiologia da endometriose. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

É um estudo prospectivo, de caso- controle. Um total de 231 pacientes com idade entre 

18 e 45 anos foram incluídas no estudo no período 2009 à 2011. Destas, 97 eram mulheres 

com diagnóstico de endometriose e as 134 restantes compunham o grupo controle. 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (Niterói – RJ, Brasil), sob o número do 

protocolo 122/09 no CEP CMM/HUAP e 0096.0.258.258-09 como número do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) (Anexo I). Todos os pacientes envolvidos na 

pesquisa assinaram um termo de consentimento livre-esclarecido (Anexo II). 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO  

 

Para o presente estudo de caso-controle foram selecionadas duas populações distintas, 

o grupo de casos: composto por pacientes com diagnóstico de endometriose atendidas no 

ambulatório de Ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. O grupo controle foi 

formado por mulheres sem sintomatologia da doença e com fertilidade pregressa comprovada 

também provenientes do ambulatório de Ginecologia do HUAP (Niterói, RJ, Brasil).  

Para ambos os grupos, as mulheres foram classificadas em caucasianas, negras ou 

pardas de acordo com a cor da pele reportada por elas próprias. Os grupos foram pareados por 

etnia a fim de evitar o viés de seleção relacionada a cor da pele e causar um possível 

confundimento nas análises de associação entre os polimorfismos e a doença.  

Ambos os grupos foram submetidos a coleta de saliva e entrevista por meio de 

questionário para obtenção de dados epidemiológicos. O questionário contendo os dados 

coletados encontra-se no anexo III. 

 

3.1.1 Grupo de Casos 

 

O grupo de casos foi selecionado seguindo os critérios relacionados abaixo: 

A) Critério de Inclusão: Pacientes provenientes do ambulatório de Ginecologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, com cirurgia laparoscópica prévia e diagnóstico 

histopatológico de endometriose, independente da localização do foco da doença. Idade entre 

18 e 45 anos. 
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B) Critérios de exclusão: Pacientes que apresentavam doenças sistêmicas 

descompensadas (por exemplo: diabetes e hipertensão); impossibilidade de contato com as 

pacientes; impossibilidade de coleta do DNA.  

 

3.1.2 Grupo controle 

 

O grupo controle foi formado por mulheres atendidas no ambulatório de Ginecologia do 

HUAP, que preencham os seguintes critérios: idade entre 18 e 45 anos, sem sintomatologia de 

dismenorréia ou dor pélvica, com fertilidade pregressa comprovada sem outras doenças 

uterinas, peritoniais e sistêmicas associadas (miomatose uterina, adenomiose, doença 

inflamatória pélvica, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica). 

 

3.2 OBTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BIOLÓGICO 

   

O material biológico utilizado no estudo foi constituído de amostras de saliva obtidas 

através de um bochecho vigoroso com 10 mL de soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%) 

durante 1 minuto (coleta supervisionada). O bochecho foi realizado pelos indivíduos com pelo 

menos uma hora após a higiene oral. O enxague bucal foi acondicionado em tubos com fundo 

cônico, de polipropileno, com capacidade de 15mL (Aidar & Line, 2007).  

Os tubos contendo as amostras de saliva foram devidamente identificados com os 

nomes das pacientes e o número do registro do material (ordem de entrada das pacientes no 

estudo; por exemplo: paciente 1: E001, paciente 2: E002, controle 1: C001, controle 2: C002). 

Os tubos com o material coletado foram acondicionados em bolsa térmica e levados para a 

Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade Federal 

Fluminense (UPC-HUAP/UFF), onde foram armazenados e refrigerados a uma temperatura 

de -20ºC, na até o momento da extração do DNA genômico. 
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3.3 EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO 

   

O DNA genômico foi extraído segundo protocolo descrito por Küchler et al. (2012) 

descrito a seguir:   

Os tubos contendo as amostras de saliva foram descongelados, e logo em seguida 

centrifugados a 1500 rpm por 10 minutos em temperatura ambiente para formação do pellet 

de células bucais. Ao fim da centrifugação, o sobrenadante foi descartado em solução de 

hipoclorito de sódio a 2,5 %. 

O pellet de células foi ressuspendido em 1.0 mL de tampão de extração (Tris-HCl 10 

mM, pH 7,8; EDTA 5 mM; SDS 0,5%), e após homogeneização, transferido para um tudo de 

microcentrifuga com capacidade de 1.5 mL, onde foi adicionado 5.0 μL de Proteinase K (20 

mg/mL – Invitrogen, CA, USA). As amostras foram incubadas em banho-maria a 56ºC 

overnight. 

Após incubação, foram adicionadas, em cada tubo, 400 µL de solução de acetato de 

amônio a 10M a fim de se retirar proteínas celulares e outros contaminantes remanescentes. 

Em seguida, os tubos foram agitados manualmente durante 5 minutos e centrifugados por 15 

minutos a 12000 rpm.  

Depois desse processo, o sobrenadante foi dividido em dois microtubos de 1.5 mL 

(aproximadamente 700 µL), o DNA foi precipitado com 700 µL de isopropanol gelado, 

adicionado em cada microtubo, através de agitação manual e vigorosa do tubo, logo em 

seguida, as amostras foram refrigeradas a -20º C durante pelo menos 30 minutos. Passado 

esse tempo, as amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 12000 rpm. O sobrenadante foi 

descartado com cuidado para não mover o pellet (o DNA) aderido ao fundo do tubo, foi 

adicionado 1.0 mL de etanol 70% gelado em cada tubo para precipitação do DNA.  

Novamente, as amostras foram submetidas ao processo de centrifugação, a 12000 rpm 

por 15 minutos, e o sobrenadante foi descartado cuidadosamente, conforme descrito 

anteriormente. O pellet observado, DNA genômico, ficou aderido ao fundo dos microtubos, 

entretanto, o pellet ainda apresentava a presença de álcool na amostra. Para a retirada do 

álcool remanescente, os microtubos foram abertos e colocados com a tampa para baixo em 

papel toalha por um período de 45 a 60 minutos, para garantir a evaporação de todo excesso 

de etanol. 

Por fim, após secagem dos tubos, os pellets de DNA foram ressuspendidos em 100 µL 

de tampão TE (Tris-EDTA) e alocados em banho maria a 56º C durante 15 minutos para 

homogeneização do DNA.  
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3.4 QUANTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS DE DNA GENÔMICO 

 

Os microtubos contendo DNA genômico foram quantificados, por espectrofotometria, 

através do equipamento NanoDrop 2000c (Thermo Fischer Scientific Inc, DE, USA). Este 

equipamento está acoplado a um computador, que através de um software próprio, possibilita 

a observação do espectro e a quantificação de ácidos nucleicos presentes nas amostras.  

Amostras que apresentaram a relação 260/280nm maior ou igual a 1,70 foram 

consideradas de boa qualidade (sem contaminação de lipídios e proteínas), podendo ser 

utilizada para aplicação das metodologias sugeridas.  

Após a quantificação dos ácidos nucleicos, as amostras selecionadas foram aliquotadas 

e diluídas em tampão TE (Tris-EDTA) para composição de um banco de DNA com 

concentrações de 100 ηg/µL e 4 ηg/µL, a fim de se facilitar a genotipagem das amostras. Os 

microtubos contendo o DNA concentrado e diluído foram armazenados a -20ºC até o 

momento da genotipagem das amostras. 

 

3.5 GENOTIPAGEM 

 

Os microtubos contendo o DNA genômico foram mantidos em temperatura ambiente 

por pelo menos 30 minutos, a fim de se descongelar as amostras, para utilização no protocolo 

de genotipagem apropriado. 

O polimorfismo no gene HSD17β1 (rs605059) foi detectado através da técnica da 

reação em cadeia da polimerase em nested (Nested PCR), seguido pela digestão enzimática 

pela técnica de RFLP (polimorfismo do tamanho do fragmento de restrição). 

Para a amplificação dos genes MMP2 (rs243865) e MMP9 (rs17576), foi utilizado a 

técnica de PCR em tempo Real (Real Time- PCR). 

 

3.5.1 Genotipagem do gene HSD17β1 

 

3.5.1.1 Reação de Amplificação (PCR) 

   

Para análise do polimorfismo no gene HSD17β1, rs605059, a genotipagem das 

amostras foi realizada utilizando metodologia previamente descrita por Feigelson et al.(2001), 

com modificações, como alteração nas quantidades de MgCl2 e de template utilizado para 

cada reação.  
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Por causa da existência de um pseudo-gene adjacente ao gene HSD17β1, a 

amplificação foi realizada utilizando a técnica de PCR- Nested para assegurar que o pseudo-

gene não fosse amplificado (Mannermaa et al., 1994). Os pares de iniciadores utilizados para 

a amplificação do primeiro e segundo PCR e o tamanho dos fragmentos gerados após 

amplificação estão descritos na tabela 1.   

As duas reações de PCR foram realizadas em um volume final 25 µL, contendo 0,4 

ρmol/µL de cada iniciador (Invitrogen, CA, USA), 1x tampão de reação, 100µM dNTP 

(Fermentas, MD, USA), e 1U de Taq DNA polimerase (Fermentas, MD, USA) + DMSO (5% 

final). No primeiro PCR aproximadamente 100ηg de DNA genômico foi usado como molde e 

1.0 µL MgCl2 (25mM) foi usado na reação. O primeiro PCR foi diluído 10X e 1.0 µL deste 

foi usado como molde para amplificação do segundo PCR, contendo 0,3 µL de MgCl2 (25 

mM). A amplificação ocorreu em 30 ciclos para o primeiro PCR e 19 ciclos para o segundo 

PCR com temperatura de denaturação de 94ºC por 1 min, anelamento de 60ºC por 1 min, e 

extensão de 72ºC por 1:30 min para o primeiro PCR e 1 min para o segundo PCR. A 

temperatura de 94ºC por 3 min foi usada para desnaturação inicial e 72ºC por 5 min para 

extensão final foram usadas em ambas reações.  

Para ambas as amplificações foram utilizadas uma amostra de DNA genômico que 

sabidamente amplificaria para o gene estudado, chamado de controle positivo (C+) e uma 

amostra que não continha DNA genômico, controle negativo (C-), o controle negativo serviria 

para visualizar se alguma contaminação ocorresse durante a reação de amplificação. 

 

Tabela 1: Sequencia dos iniciadores usados para a amplificação do gene HSD17β1 (Feigelson et 

al. 2001). 

 Iniciadores Sequencia  (5’  3’) 
Tamanho do 

Fragmento 

Primeiro 

PCR 

HSD1 – F  CGGGAGCCGCTCTGGGGCGATCT 
1272 pb 

HSD1 – R  GTGCCACTGTGCTGATTTTTAAATTTTCT 

Segundo 

PCR 

HSD2 - R AAGCCGACCCTGCGCTACTTCAC 

349 pb 

HSD2 –R  TCTATCTTAATTAGCCACCCACAGC 

pb (pares de base), F (forward), R (reverse) 

 

O resultado da amplificação foi analisado em gel de agarose 2.0% em tampão TBE 

(tris-ácido bórico-EDTA) 1X e corados com 1µL GelRed™ (Biotium Inc., CA, USA) e 1µL 

de tampão de amostra (0,25% azul de bromofenol, 0,25% xileno cianol, 50% glicerol) e 
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visualizados e registrados através de fotografia em transiluminador UV. O padrão de peso 

molecular de 100pb (Invitrogen, CA, USA) foi utilizado como marcador para identificação 

dos tamanhos de fragmentos nas duas reações de amplificação. A figura 8 ilustra a aplicação 

das amostras no gel de agarose. 

 

Figura 8: Esquema de aplicação das amostras no gel de agarose para análise da reação. 

 

3.5.1.2 Reação de Digestão (RFLP) 

   

O produto de PCR da segunda reação de amplificação foi submetido a uma digestão 

enzimática para determinação do genótipo no gene HSD17β1. 

Para a reação de digestão foi utilizado 8 µL do produto amplificado do segundo PCR, 

2U da enzima de restrição BstUI (New England Biolabs, MD, USA), tampão 10X e água 

Milli-Q® (MerckMillipore, USA) autoclavada para completar um volume final de 15 µL. A 

reação foi incubada overnight (aproximadamente 12 horas) à temperatura de 60ºC. A figura 9 

ilustra o local de reconhecimento e clivagem da enzima usada na reação. 

Os fragmentos foram separados por eletroforese em gel de agarose na concentração de 

2,5% sob uma corrente de 80 V em cuba horizontal durante 1 hora. Os géis foram corados 

com 1µL de tampão de amostra e 1µL do corante GelRed™ (Biotium Inc., CA, USA) e 

visualizados e registrados através de fotografia em transiluminador UV. Foi utilizado o padrão 

de peso molecular de 100pb (Invitrogen, CA, USA) como marcador para identificação dos 

tamanhos de fragmentos, aplicado no primeiro poço de cada linha do gel (Figura 10). 
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Figura 9: Sítio de restrição da endonuclease BstUI. 

 

A tabela 2 apresenta os tamanhos de fragmentos gerados, após a digestão enzimática, e 

os possíveis genótipos homozigotos e heterozigoto formados para análise do polimorfismo no 

gene HSD17β1 (Silva et al. 2006) . 

 

Tabela 2: Tamanho dos fragmentos esperado para cada genótipo. 

Genótipo Tamanho dos fragmentos (pb) 

GG 192; 77; 80 

AG 269; 192; 77 

AA 269; 80 

pb (pares de base) 

 

Figura 10: Foto de gel de agarose 2,5%. Na primeira linha o marcador de peso 

molecular (PM) 100 pb (pares de base), as demais linhas são amostras do grupo de 

casos. Em vermelho o genótipo AA, em verde o genótipo AG e em azul o genótipo GG.   
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3.5.2 Genotipagem dos genes MMP2 e MMP9 

  

Os polimorfismos nos genes MMP2 e MMP9 foram genotipados utilizando a técnica 

de PCR em Tempo Real usando o sistema Taqman com o qual é possível fazer a 

discriminação alélica com a utilização de sondas específicas marcadas com diferentes 

fluorocromos (Ranade et al., 2001). A fluorescência emitida será detectada pelo aparelho 

AB7700 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e os genótipos serão obtidos com a 

utilização de um software (Sequence Detection Software Applied). Iniciadores, sondas e 

Master Mix Universal foram fornecidos pela Applied Biosystems (Foster City, CA, USA). 

Foi selecionado para esse estudo um SNP (polimorfismo de nucleotídeo único) 

localizado na região promotora do gene MMP2 (C/T), rs243865 (Rodriguez-Lopez et al., 

2006), e um SNP na região codificadora do gene MMP9 (A/G), localizado no éxon 6, rs17576 

(Singh, et al., 2010). 

  

3.5.2.1 PCR em Tempo Real 

  

A PCR em tempo real requer uma plataforma de instrumentação que contém um 

termociclador acoplado a um sistema ótico para a excitação da fluorescência e na captura da 

emissão da mesma, e um computador com um software para aquisição de dados e análise final 

da reação. 

Durante a reação de PCR em tempo real ocorre a emissão de compostos fluorescentes, 

gerados após a atividade exonuclease 5'3' da  Taq DNA polimerase, o sinal criado pela 

sonda aumenta na proporcionalmente a quantidade de produto de PCR. Sendo assim, os 

valores da fluorescência são gravados durante cada ciclo e representam a quantidade de 

produto amplificado.  

No decorrer da reação de amplificação em tempo real a sonda Taqman (fragmento de 

DNA marcado usado para hibridizar com outra molécula de DNA) liga-se com a seqüência da 

fita simples de DNA complementar alvo para a amplificação, essa sonda apresenta em uma 

extremidade um fluoróforo, e na outra extremidade um quencher (molécula que aceita energia 

do fluoróforo na forma de luz e a dissipa na forma de luz ou calor) (Figura 11). No processo 

da amplificação a sonda Taqman é degradada devido à atividade exonuclease 5'3' da  Taq 

DNA polimerase, separando o quencher da molécula fluorescente durante a extensão. A 
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separação do fluoróforo do quencher resulta em um aumento da intensidade da fluorescência 

(Figura 12) (Novais & Pires-Alves, 2004).  

Figura 11: Ilustração de uma sonda Taqman. F: Fluoróforo e Q: quencher  (Novais & Pires-

Alves, 2004). 

 

Assim, durante o processo de amplificação a emissão de luz é aumentada de forma 

exponencial. Esse aumento da fluorescência ocorre apenas quando a sonda hibridiza e quando 

a amplificação da seqüência alvo é estabelecida. A reação com a Taqman é considerada um 

método sensível para determinar a presença ou ausência de sequencias específicas, como 

polimorfismos. 

 

Figura 12: PCR em tempo real com a utilização da sonda Taqman. (Novais & Pires-Alves, 2004). 

 

3.5.2.2 Reação de PCR em Tempo Real 

 

A reação da PCR em tempo real foi realizada em placa de 96 poços (Axygen®) onde, 

primeiramente foi pipetado em cada poço da placa 1,5µL de DNA genômico diluído à 4ηg, 

totalizando uma concentração de 6ηg de DNA por poço. A ordem das amostras seguiu um 
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mapa desenhado antes da reação. As reações foram realizadas com duplicatas das duas 

últimas amostras de DNA pipetadas e com os últimos três poços correspondendo ao controle 

negativo da reação, poços sem o DNA genômico, exemplificado na figura 13. 

 

A1 

C001 

A2 

C002 

A3 

C003 

A4 

C004 

A5 

C005 

A6 

C006 

A7 

C007 

A8 

C008 

A9 

C009 

A10 

C0010 

A11 

C011 

A12 

C012 

B1 

C013 

B2 

C014 

B3 

C015 

B4 

C016 

B5 

C017 

B6 

C018 

B7 

C019 

B8 

C020 

B9 

C021 

B10 

C022 

B11 

C023 

B12 

C024 

C1 

C025 

C2 

C026 

C3 

C027 

C4 

C028 

C5 

C029 

C6 

C031 

C7 

C032 

C8 

C033 

C9 

C034 

C10 

C035 

C11 

C036 

C12 

C037 

D1 

C038 

D2 

C039 

D3 

C040 

D4 

C041 

D5 

C042 

D6 

C043 

D7 

C044 

D8 

C045 

D9 

C046 

D10 

C047 

D11 

C049 

D12 

C050 

E1 

C051 

E2 

C052 

E3 

C053 

E4 

C054 

E5 

C055 

E6 

C056 

E7 

C057 

E8 

C058 

E9 

C059 

E10 

C060 

E11 

C061 

E12 

C062 

F1 

C063 

F2 

C064 

F3 

C065 

F4 

C066 

F5 

C067 

F6 

C068 

F7 

C069 

F8 

C070 

F9 

C071 

F10 

C072 

F11 

C073 

F12 

C074 

G1 

C075 

G2 

C076 

G3 

C077 

G4 

C078 

G5 

C079 

G6 

C080 

G7 

C081 

G8 

C082 

G9 

C083 

G10 

C084 

G11 

C085 

G12 

C086 

H1 

C087 

H2 

C088 

H3 

C089 

H4 

C090 

H5 

C091 

H6 

C092 

H7 

C093 

H8 

C092 

H9 

C093 

H10 

CN 

H11 

CN 

H12 

CN 

 

Figura 13: Exemplo da uma placa de PCR em tempo real, especificamente uma placa do grupo 

controle do gene MMP9. Em preto a localização de cada poço na placa e em azul a amostra a ser 

genotipada. Os poços H8, H9 são duplicatas das amostras presentes nos poços H6 e H7, 

enquanto os poços H10, H11 e H12 estão os controles negativos da reação. 

 

 Reação de amplificação do gene MMP2 

 

O mix de reação para amplificação do gene MMP2 foi calculado para uma placa de 96 

poços e foi elaborado conforme os seguintes passos: foi utilizada 6,0µL de sonda Taqman 

40X (específica para detecção do polimorfismo rs243865), 156µL de Master Mix Universal 

1X (Foster City, CA., USA) e 160µL de água Milli-Q autoclavada. Após preparação do mix 

de reação, foi adicionado em cada poço, previamente contendo DNA a ser genotipado, 3,2µL  

de da solução contendo a sonda com fluoróforos. A placa em seguida foi vedada com um 

filme adesivo (Axygen®) em polipropileno, próprio para a placa de PCR em tempo real. 
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  Reação de amplificação do gene MMP9 

 

Para elaboração do mix de reação para genotipagem do gene MMP9, também se 

utilizou o cálculo para uma placa de 96 poços: 8,1µL de sonda Taqman 40 X(polimorfismo 

rs17576), 160µL de Master Mix Universal 1X (Foster City, CA., USA) e 155µL de água 

Milli-Q autoclavada. Os passos seguintes seguiram-se iguais aos descritos na reação para 

amplificação do gene MMP2.  

A figura 14 ilustra uma reação de amplificação pela técnica de PCR em tempo real. 

 

 

Figura 14: Imagem gerada pelo software após reação de amplificação do grupo de casos do gene 

MMP9. Em azul as amostras homozigotas AA, em verde as amostras heterozigotas AG e em 

vermelho as amostras homozigotas GG. 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

   

Para comparação entre a média de idade e menarca entre os casos e controles foi 

aplicado o teste t Student. A comparação das frequências alélicas e genotípicas dos 

polimorfismos nos genes HSD17β1, MMP2 e MMP9 entre os casos de endometriose e os 

controles, e a comparação dos genótipos no subgrupo da doença foi realizada através do teste 

χ² ou teste exato de Fisher.  

Toda análise estatística foi realizada utilizando-se o programa GraphPad Instat (versão 

3.05 GraphPad Software Inc, 2000). Odds ratio (ORs) e o intervalo de confiança de 95% 

(95% IC) foram calculados para conhecer a relação entre o polimorfismo e a suscetibilidade 

para endometriose.  

O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi testado através do teste do χ². O princípio de 

Hardy-Weinberg descreve que em uma população com um grande número de indivíduos, 

onde os cruzamentos ocorrem aleatoriamente, e na ausência de forças evolutivas, tais como 

mutações e seleção natural, as frequências alélicas e genotípicas serão sempre constantes 

durante todas as gerações, ou seja, a população estará em equilíbrio (Beiguelman, 2008). 

Os valores de P (nível de significância do teste) iguais ou menores a 0,05 indicam que 

há diferença com relação à distribuição entre os grupos comparados. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 AMOSTRAS  

 

Inicialmente foi extraído o DNA de 232 pacientes, destas, 18 não puderam ser 

genotipadas devida a baixa qualidade da amostra, totalizando assim 214 amostras, sendo 82 

casos e 132 controles. Após primeira análise dos dados demográficos da população de estudo, 

foi observada a necessidade de pareamento de acordo com a etnia, pois, foi visto que o grupo 

de casos tinha praticamente o dobro de mulheres caucasianas, quando comparado ao grupo 

controle (61% e 31 %, respectivamente).  

Todos os grupos de estudo foram pareados por etnia de acordo com o gene estudado a 

fim de se evitar um possível viés na análise de associação entre o polimorfismo estudado e a 

endometriose.   

Após o pareamento foi alcançado um número de 67 mulheres para análise do gene 

HSD17β1, 65 para o gene MMP2 e 66 indivíduos para o MMP9. A tabela 3 resume a 

distribuição étnica da população de estudo para cada gene estudado. 

 

Tabela 3: Distribuição étnica da população de estudo: 

 

 

 

 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

As tabelas 4,5 e 6 resumem as características como idade, menarca, tabagismo e uso 

de contraceptivos orais das pacientes estudadas, assim como os diferentes estágios de 

endometriose no grupo de casos, para os genes HSD17β1, MMP2 e MMP9, respectivamente.  

Houve diferença significativa entre a média de idade dos casos comparada ao grupo 

controle nos três genes analisados (p <0,0001), a média de idade dos casos foi maior do que 

obsevada no grupo controle. A média de idade na menarca não teve diferença significativa 

(p> 0,05) nos grupos analisados nos diferentes genes estudados. Em relação ao consumo do 

tabaco, também não foi vista diferença entre os dois grupos analisados (p > 0,05). Quanto ao 

Etnia HSD17β1 (%) MMP2 (%) MMP9 (%) 

Branca 62,7 % 56,9% 60,6% 

Parda 26,9% 30,8% 27,3% 

Negra 10,4% 12,3% 12,1% 
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uso de contraceptivos orais, a população controle apresentou uso significantemente menor que 

o grupo de casos (p<0.0001) tanto para o gene HSD17β1, quanto para os genes MMP2 e 

MMP9. 

Em relação aos estágios da doença, cinco (7,5%) das pacientes genotipadas para o 

gene HSD17β1 não puderam ser classificadas quanto ao grau da doença, enquanto que nove 

(13,8%) das portadoras de endometriose analisadas para o gene MMP2 e oito (12,1%) para o 

gene MMP9 também não foram classificadas devido a não realização da categorização 

durante a cirurgia. 

 

Tabela 4: Características das pacientes estudadas do grupo de casos e controle quanto ao gene 

HSD17β1. Dados pareados. 

Características 

Casos 

Endometriose 

Grupo Controle 

OR (IC 95%) P value 
N = 67 (%) N = 67 (%) 

Idade (anos)
a
 35,98 ± 6.19 22,28 ± 4.858  < 0.0001* 

Menarca (anos)
a
 12,46 ± 1,531 12,72 ± 1.768  0.3576 

Tabagista, n(%)
b
 65(97) Não 60 (89) Não 0.2637 (0.05269 - 

1.320) 

0.1647 

 2 (3) Sim 7 (11) Sim   

Uso de ACHO, 

n(%)
b
 

6 (9) Não 29 (43.3) Não 0.1268 (0.04819 - 

0.3337) 

< 0.0001*  

 61(91) Sim  38 (56.7) Sim   

Estágios, n (%)
b
     

Estágios I e II 11 (16.4) --   

Estágios III e IV 51 (76.1) --   

a
Dados expressos em media ± DP (desvio padrão);  

a
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste t de Student.  

b
Dados expressos em n (%); 

b
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher.  

*
Significância estatística: P < 0,05. 
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Tabela 5: Características das pacientes estudadas do grupo de casos e controle quanto ao gene 

MMP2. Dados pareados. 

Características 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle OR (IC 95%) P value 
N = 65 (%) N = 65 (%) 

Idade (anos)
a
 35.72 (± 6.4) 21.55 (± 4.6)  < 0.0001* 

Menarca (anos)
a
 12.4 (± 1.63) 12.54 (± 1.77)  0.6247 

Tabagista,n (%)
b
 63 (96.9) Não 57 (87.7) Não 0.2262 (0.04609 -

1.110) 

0.0958  

 02 (3.1) Sim 08 (12.3) Sim   

Uso de ACO, n(%)
b
 04 (6.1) Não 29 (44.6) Não 0.08140 (0.02646 - 

0.2505) 

< 0.0001*  

 61 (93.9) Sim 36 (55.4) Sim   

Estágios, n (%)
b
      

Estágios I e II 08 (12.3) --   

Estágios III e IV 48 (73.9) --   
a
Dados expressos em media ± DP (desvio padrão);  

a
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste t de Student.  

b
Dados expressos em n (%); 

b
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher.  

*
Significância estatística: P < 0,05 

 

Tabela 6: Características das pacientes estudadas do grupo de casos e controle quanto ao gene 

MMP9. Dados pareados. 

a
Dados expressos em media ± DP (desvio padrão);  

a
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste t de Student.  

b
Dados expressos em n (%); 

b
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher.  

*
Significância estatística: P < 0,05 

Características 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle OR (IC 95%) P value 

N = 66 (%) N = 66 (%) 

Idade (anos)
a
 36.68 (± 6.14) 21.89 (± 4.99)  < 0.0001* 

Menarca (anos)
a
 12.45(± 1.57) 12.62(± 1.66) 

 
0.5693 

Tabagista, n (%)
b
 62 (93.9) Não 58 (87.9) Não 

 

0.3646  0.4677 (0.1336 - 

1.637) 

 04 (6.1) Sim 8 (12.1) Sim 
 

 
 

Uso de ACO, n 

(%)
b
 

04 (6.1) Não 31 (47) Não 0.07284 (0.02374 - 

0.2235) 

< 0.0001* 

 62 (93.9) Sim 35 (53) Sim  

Estágios, n (%)
b
     

Estágios I e II 10 (15.2) --   

Estágios III e IV 48 (72.7) --   
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4.3  DISTRIBUIÇÃO GENOTÍPICA 

 

A distribuição das frequências genotípicas dos polimorfismos nos genes HSD17β1, 

MMP2 e MMP9 se encontra na tabela 7, não foi observada diferença estatisticamente 

significante entre os genótipos analisados. 

Para o gene HSD17β1 a frequência dos genótipos GG, AG e AA encontrados na 

população de casos foi de 22,4%, 52,2% e 25,4 %, respectivamente, enquanto que a 

frequência encontrada nos controles foram de 31,3%, 49,3% e 19,4 % para os genótipos GG, 

AG e AA, respectivamente. 

Na análise do gene MMP2 foi observada nas pacientes com endometriose a frequência 

dos genótipos CC, CT e TT de 73.9%, 21.5% e 4.6 %, respectivamente. Para os mesmos 

genótipos, no grupo controle, foram encontradas as frequências de 69.2%, 15.4% e 15.4%, 

respectivamente. 

Quanto aos casos analisados para o gene MMP9 a distribuição dos genótipos 

encontrados foi para AA, AG e GG de 34.8%, 53.1%, 12.1%, respectivamente. A frequência 

dos genótipos encontrada nas mulheres sem a doença foi de 51.5%,39.4%, 9.1% para os 

genótipos AA, AG e GG, respectivamente 
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Tabela 7: Dados dos genótipos das pacientes estudadas dos genes HSD17β1, MMP2 e MMP9 

 IC, intervalo de confiança; OR, odds ratio - razão de chance.
 
 

*
Significância estatística: P < 0,05. Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher.

 
 

 

 

 

 

 

 

Polimorfismo 

HSD17β1 A/G 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle 
X² OR (IC 95%) P 

value 
n= 67 (%) n=67 (%)  

Genótipos, n (%)   1.592   

GG 15(22.4) 21(31.3)  ref  

AG 35(52.2) 33 (49.3) 
 

0.6735 (0.2979 - 1.523) 0.4111 

AA 17 (25.4) 13 (19.4) 
 

0.5462 (0.2049 - 1.456) 0.3227 

AA + AG 52 (77.6) 46 (68.7) 
 

0.6319 (0.2918 -  1.368) 0.3299 

Polimorfismo 

MMP2 C/T 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle X² 
OR (IC 95%) P 

value 
n= 65 (%) n=65 (%)  

Genótipos, n (%)   3.111   

CC 48 (73.9) 45 (69.2) 
 

ref  

CT 14 (21.5) 10 (15.4) 
 

0.7619 (0.3073 - 1.889) 0.6489 

TT 03 (4.6) 10 (15.4)  3.556 (0.9189 - 13.758) 0.0754 

CT + TT 17 (26.1) 20 (30.8) 
 

1.255 (0.5845 - 2.694) 0.6978 

Polimorfismo 

MMP9 A/G 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle 
X² 

OR (IC 95%) 
P 

value 
n= 66 (%) n=66 (%)  

Genótipos, n (%)   2.367   

AA 23 (34.8) 34 (51.5) 
 

ref  

AG 35 (53.1) 26 (39.4) 
 

0.5025 (0.2414 - 1.046) 0.0692 

GG 08 (12.1) 06 (9.1) 
 

0.5074 (0.1553 - 1.657) 0.3681 

AG +GG 43 (65.2) 32 (48.5) 
 

0.5034 (0.2501 - 1.013) 0.0785 
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4.4  DISTRIBUIÇÃO ALÉLICA 

 

A presença do alelo G na população de casos analisado quanto ao polimorfismo no 

gene HSD17β1 foi de 48,5% e no grupo controle de 56%, enquanto que a presença do alelo A 

no grupo de casos e no grupo controle foi de 51,5% e 44% respectivamente.  

A distribuição dos alelos no gene MMP2 no grupo com endometriose foi de 84.6% 

para o alelo C e 15.4% para o alelo T. No grupo controle foi observada a frequência 76.9% 

para o alelo C e 23.1% para o alelo T.  

Na análise do polimorfismo no gene MMP9 as frequências alélicas encontradas foram: 

61.4% e 71.2% para o alelo A e 71.2% e 28.8% para o alelo G, no grupo de casos e controle, 

respectivamente. 

Os resultados da análise da distribuição dos alelos encontram-se na tabela 8. Não 

foram encontradas diferenças na distribuição alélica entre os grupos casos e controles nos 

polimorfismos dos genes estudados (p>0.05). 

 

Tabela 8: Distribuição alélica dos polimorfismos estudados. 

IC, intervalo de confiança; OR, odds ratio - razão de chance.
 
 

*
Significância estatística: P < 0,05. Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher.

 
 

 

Polimorfismo 

HSD17β1 A/G 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle OR (IC 95%) P value 

n= 67 (%) n=67 (%) 

Alelos, n (%)     

G 65 (48.5) 75(56) ref  

A 69 (51.5) 59(44) 0.7411 (0.4582 - 1.199) 0.271 

Polimorfismo 

MMP2 C/T 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle OR (IC 95%) P value 

n= 65 (%) n=65 (%) 

Alelos, n (%)     

C 110 (84.6) 100 (76.9) ref  

T 20 (15.4) 30 (23.1) 1.650 (0.8810 - 3.090) 0.1563 

Polimorfismo 

MMP9 A/G 

Casos 

Endometriose 

Grupo 

Controle OR (IC 95%) P value 

n= 66 (%) n=66 (%) 

Alelos, n (%)     

A 81 (61.4) 94 (71.2) ref  

G 51 (38.6) 38 (28.8) 0.6421 (0.3838 - 1.074) 0.1180 
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4.5 ANÁLISE DO GENÓTIPO EM RELAÇÃO AOS ESTÁGIOS DE 

ENDOMETRIOSE 

  

4.5.1 Gene HSD17β1  

   

Na análise de subgrupos da doença foi encontrada uma frequência de 18,2 %, 63,6% e 

18,2% para os genótipos GG, AG e AA, respectivamente, para os estágios de endometriose I e 

II. Para os estágios III e IV as frequências foram de 25,5% para o genótipo GG, 45,1% para 

AG e 29,4% para AA. 

Na mesma análise de subgrupos, a frequência dos alelos G e A para o estágio I e II da 

doença foi de 50% para ambos. Para o subgrupo com estágio III e IV da doença, a prevalência 

do alelo G foi de 48%, enquanto que do alelo A foi de 52%. 

Tais resultados não apresentaram significância estatística quanto à associação de 

algum genótipo ou alelo ao grau de endometriose para esse polimorfismo (Tabela 9).  

  

Tabela 9: Distribuição genotípica por estágio da endometriose no polimorfismo do gene 

HSD17β1. 

HSD17β1 

Estágio I e II Estágio III e IV 

OR (IC 95%) P value 
N = 11 (%) N = 51 (%) 

Genótipos, n (%) 
    

GG 2 (18,2) 13 (25,5)   

AG 7 (63,6) 23 (45,1) 0.5055 (0.09118 - 2.803) 0.6951 

AA 2 (18,2) 15 (29,4) 1.154 (0.1418 - 9.389) 1.0000 

IC, intervalo de confiança; OR, odds ratio - razão de chance.
 
 

*
Significância estatística: P < 0,05. Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher 

 

4.5.2 Gene MMP2 

 

No gene MMP2 o genótipo CC foi o único encontrado nos estágios mais leves da 

doença, graus I e II. Nos estágios mais avançados, graus III e IV, as frequências observadas 

foram de 70.8% para o genótipo CC, 25% para CT e 4.2% para TT. 

Não foi possível realizar a análise de subgrupo para as frequências alélicas, 

considerando que o estágio I e II da doença apresentou apenas o alelo C. 

Não foi encontrada associação estatística entre o polimorfismo e os estágios da doença 

quanto aos genótipos analisados desse gene (Tabela 10). 
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Tabela 10: Distribuição genotípica por estágio da endometriose no polimorfismo do gene MMP2. 

MMP2 

Estágio I e II Estágio III e IV 

OR (IC 95%) P value 
N = 8 (%) N = 48 (%) 

Genótipos, n (%)     

CC 08 (100) 34 (70.8)   

CT -- 12 (25) 6.159 (0.3304 - 114.82) 0.1762  

TT -- 02 (4.2) 1.232 (0.05394 - 28.136) 1.00 

IC, intervalo de confiança; OR, odds ratio - razão de chance.
 
 

*
Significância estatística: P < 0,05. Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher 

 

4.5.3 Gene MMP9 

 

As frequências observadas dos genótipos AA, AG e GG para os estágios de 

endometriose I e II foram de 50 %, 30% e 20%, respectivamente. Nos estágios III e IV da 

doença foram observadas as frequências de 33.3%, 56.3% e 10.4% para os genótipos AA, AG 

e GG, respectivamente. 

Na análise de distribuição alélica entre os subgrupos de endometriose, foi encontrada a 

frequência de 65% para o alelo A e 35% para o alelo G nos estágios I e II da doença. A 

presença do alelo A foi de 61.5%, no subgrupo com estágios III e IV da doença, enquanto que 

do alelo G foi de 38.5% para o mesmo grupo. 

Não houve associação estatisticamente significante entre os genótipos e alelos (p = 

0.8064) do polimorfismo estudado e os diferentes estágios da endometriose (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Distribuição genotípica por estágio da endometriose no polimorfismo do gene MMP9. 

MMP9 

Estágio I e II Estágio III e IV 

OR (IC 95%) P value 
N = 10 (%) N = 48 (%) 

Genótipos, n (%)     

AA 05 (50) 16 (33.3)   

AG 03 (30) 27 (56.3) 2.813 (0.5912 - 13.379) 0.2489 

GG 02 (20) 05 (10.4) 0.7813 (0.1142 - 5.347) 1.0000 

IC, intervalo de confiança; OR, odds ratio - razão de chance.
 
 

*
Significância estatística: P < 0,05. Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher 
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4.6  EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG 

 

O teste qui-quadrado foi utilizado para o cálculo do equilíbrio de Hardy-Weinberg, 

para ambos os grupos de todos os polimorfismos estudados. No grupo de casos, as 

distribuições das frequências genotípicas referente aos polimorfimos nos genes HSD17β1 

(rs605059), MMP2 (rs243865) e MMP9 (rs17576) se encontravam em equilíbrio (p =0,708, p 

= 0,163 e p = 0,336,  respectivamente). No grupo controle, não foram encontradas diferenças 

entre as frequências genotípicas observadas e esperadas para os polimorfismos estudados nos 

genes HSD17β1 ( p = 0,995) e MMP9 (p = 0,750). Em relação ao polimorfismo no gene 

MMP2 (rs243865) foi encontrada uma diferença estatística com o valor de p de 0,000005, 

demonstrando uma distribuição genotípica observada significativamente diferente da esperada 

no grupo controle, desviando, assim, do equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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5.  DISCUSSÃO 

 

Esse foi o primeiro trabalho que tentou correlacionar os polimorfismos nos genes 

HSD17β1 (rs605059), MMP2(rs243865) e MMP9 (rs17576) com a endometriose na 

população brasileira.  

Nesse estudo de caso-controle foi necessário o pareamento dos grupos por etnia, a fim 

de se evitar um possível viés na análise de associação entre o polimorfismos estudados e a 

endometriose, entretanto, o pareamento acarretou a redução do n amostral e se deu 

principalmente por causa do grupo de casos ser composta predominantemente por mulheres 

caucasianas. Esse achado é coerente com estudos anteriores, realizados fora do Brasil, que 

descrevem a incidência de endometriose sendo maior em mulheres caucasianas, 50-70% 

(Borguese et al. 2008; Buck Louis et al., 2011; Nnoaham et al., 2011).  

Em relação as características da população estudada, a diferença encontrada entre a 

média de idade, no grupo de casos ser maior do que no grupo controle, pode ser devido ao 

atraso na confirmação do diagnóstico de endometriose, descrito na literatura por variar de 3 à 

10 anos (Ballard et al., 2006; Nnoaham et al., 2011). Além disso, a incidência da 

endometriose aumenta com a idade, sendo de 17 a cada 100.000 habitantes entre mulheres de 

15 a 19 anos, para 285/100.000 entre mulheres com idade de 40 à 44 anos (Missmer & 

Cramer, 2003).   

Por outro lado, não foi encontrada diferença estatística entre a idade da menarca 

quando comparado os grupos de casos e controles, tal resultado é contraditório aos estudos 

que descrevem a idade da menarca como sendo fator de risco para a doença, quanto menor a 

idade da menarca (aproximadamente 11 anos), maior o risco para o aparecimento da 

enfermidade (Cramer et al., 1986; Signorello et al., 1997; Matalliotakis et al., 2008). 

Entretanto, um estudo recente que analisou os fatores de risco associados a endometriose, não 

encontrou relação entre a idade da menarca e a doença (Peterson et al., 2013). Outra 

possibilidade para explicar esse resultado é que o desenho da presente pesquisa não foi criado 

objetivando esse resultado.   

O grupo controle fez uso significativamente menor de contraceptivos orais quando 

comparado ao grupo de casos, tal resultado demonstra que apesar da ausência do diagnóstico 

cirúrgico das pacientes do grupo controle, elas faziam pouco uso desse fator de proteção para 

a endometriose, amplamente descrito na literatura (Cramer et al., 1986; Eskenazi & Warner, 

1997; Vercellini et al., 2011). A hipótese biológica para tal achado é que os contraceptivos 

orais inibem os ciclos ovulatórios e diminuem o fluxo menstrual, o que reduz a probabilidade 
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de menstruação retrógrada, uma das etiologias mais aceitas para a origem da doença 

(Eskenazi & Warner, 1997; Missmer & Cramer, 2003). Apesar disso, o efeito protetor do uso 

de contraceptivos orais pode resultar no adiamento do diagnóstico da doença pela supressão 

temporária dos sintomas álgicos em pacientes com os estágios mais leves da doença 

(Vercellini et al., 2011).  

Outra característica da população de estudo é que ela foi composta, no grupo de casos, 

predominantemente de pacientes com os estadiamentos mais graves da doença (estágios III e 

IV), tais dados corroboram achados de estudos que descrevem que as mulheres que sofrem 

mais com a sintomatologia são mais diagnosticadas (Nnoaham et al., 2011). Esse resultado 

sugere que mulheres com os estágios mais leves (I e II) são subdiagnosticas, por exemplo, o 

uso de contraceptivos orais, como descrito anteriormente, pode solucionar queixas como a 

dismenorréia, um conhecido sintoma da endometriose, tais pacientes poderiam estar apenas 

retardando a confirmação do diagnóstico. 

O presente estudo não demonstrou associação entre o polimorfismo Ser312Gly no 

gene HSD17β1 (rs605059), e a endometriose, nem entre os diferentes estágios da doença, 

diferentemente do que foi encontrado em dois estudos anteriores (Tsuchiya et al., 2005; Lamp 

et al., 2011). No estudo realizado no Japão, em 2005, foi demonstrado que as mulheres que 

possuíam pelo menos um alelo A (genótipos AG ou AA) apresentavam aumento significante 

do risco para endometriose, principalmente os estágios III e IV da doença (Tsuchiya et al., 

2005). Lamp et al.(2011) descreveram que o alelo A também aumentava o risco para a 

doença, sobretudo para o estágio I e II da endometriose na população da Estônia. Vale 

salientar que no nosso estudo devido a necessidade de pareamento houve uma redução do n 

amostral (n = 134), no estudo do gene HSD17β1, entretanto, o número de pacientes 

envolvidos no estudo não foi diferente do estudo japonês, por exemplo, que contou com 132 

pacientes genotipadas, sendo  75 do grupo de casos e 57 do grupo controle. Já o estudo  

realizado na Estônia, o n amostral foi de 349 pacientes, representando um universo maior.  

Por outro lado, é importante ressaltarmos que apesar das evidencias de que o 

polimorfismo estudado possa alterar a função da enzima, um ensaio in vitro, por meio de 

mutagênese sítio-dirigida, falhou em demonstrar alterações nas propriedades catalíticas ou 

imunológicas da enzima resultante dessa mudança - Ser Gly - (Puranen et. al., 1994). É 

possível que tal ensaio possa falhar em detectar mudanças relativamente pequenas na 

atividade enzimática. O estudo realizado por Setiawan et al. (2004), por exemplo, detectou o 

aumento dos níveis plasmáticos de estradiol em mulheres que possuíam o genótipo AA, ou 
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seja, o genótipo homozigoto do polimorfismo, sugerindo que essa alteração pode influenciar 

diretamente a atividade da enzima.  

O estrogênio é um dos fatores mais importantes na manutenção da endometriose 

(Dizerega et al., 1980; Bulun et al., 1999). A identificação nas células estromais endometriais 

de proteínas e enzimas necessárias para a síntese do hormônio tais como: proteína reguladora 

aguda esteroidogênica (StAR), enzima de clivagem da cadeia lateral contendo citocromo 

P450 (P450scc), 3β- hidroxiesteroide desidrogenase (3β-HSD), 17α-hidroxilase 17, 20 liase, 

aromatase P450 e 17β-HSD tipo 1, mostram que os implantes endometriais adquirem 

capacidade anormal para produção do estrogênio, que é indispensável ao crescimento e 

desenvolvimento do tecido ectópico (Noble et al., 1996; Tsai et al., 2001). Entretanto, tal 

produção anormal do hormônio não foi ainda totalmente elucidada.  

O polimorfismo no gene HSD17β1 (rs605059) foi descrito tendo papel importante no 

desenvolvimento de doenças estrógeno-dependente, como leiomioma uterino, câncer de colo 

retal e câncer de mama (Wu et al., 2003; Kato et al., 2009; Yao et al., 2010; Sainz et al., 2011; 

Cong et al., 2012).  

Como foi citado antes, a frequência alélica do polimorfismo no gene HSD17β1 varia 

de acordo com a etnia ou localização geográfica da população estudada (Yao et al., 2010). No 

presente estudo a frequência dos alelos no grupo controle foi de 44% para o alelo A e de 56% 

para o G, sendo este o primeiro estudo no Brasil a relatar as frequências desses alelos na 

população. Essa distribuição foi similar ao encontrado em estudos anteriores: 43% do alelo A 

e 57% do G na população asiática, e 51% do alelo A e 49% do G na população Americana 

(Wu et al., 2003; Setiawan et al., 2004; Tsuchiya et al., 2005). 

Também não foi encontrada no presente estudo a associação do polimorfismo no gene 

MMP2 (-1306 C/T) e a endometriose entre os grupos analisados, nem na análise de subgrupos 

da doença. Tal resultado corrobora o que foi descrito em um estudo de caso-controle realizado 

na população chinesa em 2008, onde não foi encontrada diferença entre os grupos com e sem 

a enfermidade (Kang et al., 2008). O estudo chinês contou com um n de 298 pacientes no 

grupo de casos composto exclusivamente de portadoras com os estágios mais graves da 

doença (III e IV), dessa forma não realizou análise de subgrupos como no presente trabalho, e 

324 mulheres no grupo controle que consistia de mulheres confirmadas cirurgicamente da 

ausência da doença, entretanto, também fazia parte do grupo controle mulheres que sofreram 

abortos espontâneos ou histerectomia realizada para sangramento uterino disfuncional. Apesar 

disso, o mesmo grupo chinês relatou em outra publicação que a presença do polimorfismo 
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nesse gene aumentava significativamente o risco para o desenvolvimento de adenomiose 

(Zhao et al., 2008). 

Diferentemente dos resultados observados nesse trabalho, outro estudo de caso-

controle realizado na França, no mesmo ano do trabalho chinês, encontrou diferença 

estatística entre o polimorfismo no gene MMP2(-1306 C/T) e os grupos analisados, com o p 

de 0,047 (Borguese et al., 2008). No mesmo estudo, outro polimorfismo no mesmo gene (-

1575 G/A) foi observado tendo influência sobre a doença (p= 0,048). O trabalho francês 

contou com 227 portadoras no grupo caso, no entanto, essas pacientes foram divididas em: 

Endometriose ovariana ou endometrioma (n= 64), Endometriose superficial (n= 24) e 

Endometriose profunda (n= 139). O grupo controle (n = 241), assim como o grupo de casos, 

apresentava cirurgia prévia para confirmação ou não da doença, sendo que o grupo controle 

continha mulheres com miomas uterinos e cistos ovarianos benignos (exceto endometriomas). 

O polimorfismo -1306 C/T no gene MMP2 está localizado na região promotora do 

gene, afetando diretamente a atividade transcricional do gene. O promotor do gene MMP2 

contém uma série de elementos cis regulatórios, dessa forma, a expressão do gene é 

susceptível de ser regulada por diversos fatores de transcrição (Qin et al., 1999). Um desses 

elementos regulatórios é o sítio de ligação Sp1, que teria sua afinidade com o promotor 

reduzida na presença do polimorfismo -1306 C/T, dessa forma, aumentando a transcrição do 

gene (Price et al., 2001). 

Considerando a importante função da enzima MMP2 de degradar a matriz 

extracelular, o aumento da expressão de MMP2 pode desempenhar um papel crítico no 

desenvolvimento da endometriose, promovendo a invasão dos implantes endometriais. Tal 

hipótese é fundamentada em estudos que mostram a presença de níveis mais elevados da 

proteína MMP2 no endométrio das portadoras de endometriose, quando comparados as 

mulheres sem a doença (Chung et al., 2002; Gilabert-Estelles et al., 2003). Além disso, as 

pacientes com endometriose possuem níveis aumentados da enzima no fluido peritonial 

quando comparado com mulheres sem a doença (Huang et al., 2004).  

Quanto a análise do polimorfismo no gene MMP9 (rs17576), não foi encontrada 

diferença estatística quanto a frequência genotípica e alélica entre os grupos analisado, do 

mesmo modo, o polimorfismo não foi associado aos diferentes graus da doença. O mesmo 

resultado foi observado no único estudo que tentou associar esse polimorfismo específico com 

a endometriose, realizado na população koreana em 2009, onde o risco para a doença não foi 

afetado pela presença do polimorfismo analisado (Han et al., 2009). Entretanto, tal estudo 

mostrou em uma análise de associação de haplótipos, que o polimorfismo analisado em união 
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com outro polimorfismo no mesmo gene (rs2250889), aumentava o risco para doença, 

sugerindo que este haplótipo específico (AC) causaria uma alteração na expressão e atividade 

da enzima, como resultado da mudança da sequencia de aminoácidos. Dessa forma, 

influenciaria diretamente a progressão da endometriose, assim como sugerido para a enzima 

MMP2, aumentando a degradação da matriz extracelular e promovendo a invasão dos 

implantes. 

Outra característica do estudo koreano é a presença de 225 pacientes que compunham 

o grupo de casos, todas apresentando os estágios mais graves da doença (III e IV), diferente 

do que foi realizado no presente trabalho em que analisamos todos os estágios da doença. 

Além disso, o grupo controle foi composto de 198 mulheres, livre de endometriose, 

comprovada após cirurgia que teve como indicação a retirada de cistos ovarianos benignos e 

paratubarios.  

Um estudo realizado por Chen et al.(2010) in vivo, relatou a aumentos dos níveis de 

RNAm, proteína e atividade enzimática do MMP9 em camundongos com endometriose, 

quando comparado ao grupo que não teve a indução da doença. Outros trabalhos também 

descrevem a importância do gene na patogênese da doença, através de achados como o 

aumento da produção proteica ou da expressão gênica nas portadoras da doença (Chung et al., 

2001; Szamatowicz et al., 2002). 

A discordância entre os resultados encontrados no presente estudo e nos estudos do 

Japão e da Estônia, em relação ao gene HSD17β1, poderia ser devido a diferenças étnicas da 

população estudada, assim como na população francesa em relação ao gene MMP2. Podemos 

observar que tanto no Japão quanto na Estônia a população é pouco miscigenada, e o mesmo 

poderia ser estendido ao estudo francês que teve no seu grupo de casos 84% das portadoras de 

endometriose caucasianas (não asiáticas). Diferentemente da população brasileira, onde existe 

uma fraca correlação entre o fenótipo (cor da pele) e ancestralidade genotípica, ou seja, a 

população do presente estudo se formou historicamente através da mistura de descendentes 

europeus, africanos e ameríndeos (Muniz et al., 2008). Podendo essa miscigenação, mesmo 

com o pareamento, justificar a diferença entre o presente estudo e os acima citados. 

Uma limitação do presente estudo foi diminuição do n amostral, devido ao 

pareamento, representando uma redução do poder do teste estatístico aplicado. Outra 

limitação encontrada foi o fato do grupo controle do gene MMP2 desviar do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, sugerindo que os nossos controles possam não corresponder a uma amostra 

representativa da população em geral para a análise do gene MMP2. Por outro lado, esse 

resultado pode ser devido ao reduzido número de indivíduos alcançado após o pareamento ou 
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de alguma característica não identificada no grupo controle. Todas as mulheres que 

compunham esse grupo eram provenientes de uma população hospitalar, sendo todas elas 

primíparas e primigestas.  

Outra limitação encontrada no grupo controle foi a impossibilidade de realização de 

exames diagnósticos que pudessem excluir, com alta confiabilidade, alguma endometriose 

assintomática. Apesar disso, para solucionar esse possível viés, foi aplicado um questionário 

detalhado que abrangia perguntas sobre os principais sintomas relatados na doença, além de 

questionamentos sobre fatores de risco e proteção associados ao risco para a enfermidade. 

Por outro lado, um estudo de caso-controle realizado por Saare et al. (2010), utilizou 

um critério de seleção similar para composição de seu grupo controle (n = 199), também 

através de questionário, sendo que a fertilidade dessas pacientes foi comprovada pela 

existência de pelo menos dois filhos. Tal estudo observou, através de regressão logística, que 

as portadoras que apresentavam o genótipo polimórfico -735 CC no gene MMP2, possuíam o 

risco duas vezes maior para a endometriose quando comparadas as mulheres com os 

genótipos TT ou TC. Outro achado importante desse trabalho, foi que a presença do 

polimorfismo na região promotora do gene MMP9 (-1562 C/T), genótipo TT, aumentava o 

risco para os estágios III e IV da doença em oito vezes, quando comparado aos outros 

genótipos. 

Estudos que relacionam polimorfismos genéticos a endometriose encontraram as 

principais associações com a doença em genes envolvendo a síntese de hormônios esteroides, 

citocinas inflamatórias, enzimas de detoxificação, moléculas de adesão, remodelamento 

tecidual e metabolismo do estrogênio (Falconer et al., 2007). 

Uma etapa importante para o estudo foi a padronização do PCR- Nested para 

amplificação do HSD17β1, para posterior digestão com enzima de restrição BstUI, pois, o 

segundo PCR apresentava bandas inespecíficas. A padronização consistiu em reações que 

continham quantidade variadas de MgCl2 variando de 0,3µL à 1,5µL, onde se chegou a uma 

quantidade ideal de 1,0 µL, para o primeiro PCR e 0,3µL para o segundo PCR. Também foi 

necessário fazer diluições seriadas do produto do primeiro PCR, que serviria de molde para a 

segunda reação de amplificação, foi realizada a diluição em 2X, 5X e 10X, a diluição de 10X 

do primeiro produto de PCR foi necessária para a realização da segunda reação de 

amplificação, sem a presença de bandas inespecíficas.  

A divergência no número de amostras genotipadas entre os genes, pode ser devido a 

sonda, no caso MMP2 e MMP9, se ligarem em pontos diferentes do gene, e por conta disso, 

não conseguir amplificar determinada amostra, que poderiam ter algum dano na sequencia de 
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DNA onde ocorreria a hibridização. Da mesma forma, em relação as amostras que não 

amplificaram para o gene HSD17β1, poderia ser devido a degradação da sequencia de DNA 

na região de ligação com os iniciadores específicos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Foi determinada a frequência genotípica e alélica dos polimorfismos nos genes 

HSD17β1 (rs605059), MMP2(rs243865) e MMP9 (rs17576) em pacientes com endometriose 

e no grupo controle nas mulheres do Estado do Rio de Janeiro 

As frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos nos genes HSD17β1 

(rs605059), MMP2(rs243865) e MMP9 (rs17576) não foram associadas ao risco para a 

endometriose nas mulheres do Estado do Rio de Janeiro. 

Também não foi encontrada relação entre os polimorfismos acima citados e os 

diferentes graus de severidade da doença, apesar do grupo de casos ser composto 

predominantemente por portadoras dos graus mais graves da doença (estágios III e IV) . 

Não foi possível identificar na população estudada novos fatores de risco ou proteção 

associados a prevalência da endometriose além dos que já foram descritos na literatura. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO I 



69 
 

8.2 ANEXO II 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

IMPACTO CLÍNICO DE POLIMORFISMOS NOS GENES MMP2, MMP13, CYP1A1, GSTM1 

E EMX2 EM MULHERES PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE. 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Ivan Andrade de Araujo Penna 

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade federal Fluminense 

Contatos: 21 88607473 ou 21 26299031 

O presente estudo, realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói, tem como 

objetivo estabelecer uma base de dados clínicos e moleculares para auxiliar em 

investigações genéticas da doença conhecida como endometriose. Existirá um grupo 

controle, logo se você nunca teve o diagnostico dessa doença você será incluída no grupo 

controle (pacientes sem a doença) 

 Procedimentos: 

 Os procedimentos a serem realizados, caso concorde em participar, constam de: coleta de 

amostras de saliva através de bochecho (como fonte de material genético) e entrevista.  

Estes procedimentos não apresentam desconfortos, riscos ou custos para os participantes 

da pesquisa. Você não é obrigada a responder qualquer uma das perguntas realizadas pelo 

entrevistador e não ficará sem tratamento se negar-se a responder uma ou mais dessas 

perguntas ou não fornecer material por meio de bochecho. 

A entrevista será realizada em papel e estará arquivada e disponível a você a qualquer 

tempo. O material genético do bochecho será guardado na Unidade de Pesquisa Clinica do 

Hospital Antônio Pedro e só será utilizado com seu aval. 

Benefícios: 

Não há benefício direto para o participante deste estudo. Este é um projeto de pesquisa e 

não uma forma de tratamento ou diagnóstico. Os resultados obtidos poderão contribuir para 

um melhor conhecimento da doença e a sociedade deve se beneficiar no futuro da 

identificação da origem genética e molecular da endometriose. Com este trabalho, 

acreditamos que além dos riscos serem insignificantes, seus benefícios indiretos serão 

relevantes. 

Confidência: 

Sua amostra de DNA será armazenada no Banco de XXX da Unidade de Pesquisa 

Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. Um 
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registro de sua participação nesta pesquisa será mantido, mas de forma confidencial, 

através do uso de códigos numéricos e arquivos fechados. Os resultados, em sua 

totalidade, serão publicados em literatura científica especializada. Os participantes que 

desejarem poderão ter acesso aos dados da pesquisa em qualquer momento, ou mesmo ter 

suas informações pessoais removidas deste arquivo bastando para isso um contato com o 

pesquisador Prof. Dr. Ivan Araujo Penna, (pennai@vm.uff.br) responsável por este projeto, 

pelo telefone (21) 2629 9031 ou (21) 2286-5648. 

Participação voluntária: 

A sua participação é voluntária. Nenhuma punição, discriminação, estigmatização ou perda 

de benefícios aos quais você tem direito no Hospital Universitário Antônio Pedro ocorrerá se 

você decidir não participar.  Você pode desistir da participação em qualquer momento sem 

punição ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Se você cancelar a participação, 

seus dados não serão mais incluídos em nenhuma análise e serão completamente 

apagados do banco de dados.  Nenhuma análise posterior será realizada e suas amostras 

serão destruídas. 

Perguntas: 

As perguntas são bem-vindas e você receberá uma cópia do documento de consentimento e 

resumo de informações. 

Ressarcimento e responsabilidade: 

A responsabilidade por todos os procedimentos ocorridos nesse estudo será do Prof. Dr. 

Ivan Araujo Penna. Dessa forma qualquer ressarcimento será a ele imputado. 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito (IMPACTO CLÍNICO DE POLIMORFISMOS NOS GENES MMP2, MMP13, 

CYP1A1, GSTM1 E EMX2  EM MULHERES PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE). 

Eu discuti os pontos acima com o participante ou representante legal. É minha opinião que o 

participante entendeu os riscos, benefícios e obrigações envolvidas na participação neste 

projeto. 

_____________________________________ Data:_____/_____/___  

Dr. Ivan Andrade de Araujo Penna 
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8.3 ANEXO III 

Anamnese específica 

1- Nome:______________________________, Data Nascimento:________ 

2- Registro:__________________3- Telefone: ______________________ 

4- Idade na época do diagnóstico: ______ anos  

5-Raça:______________________ 

6- Idade da menarca:______ 7- Paridade:______  

8-Gestações:__________________ 

9- Abortamento: ___________  

10-Principal sintoma na época do diagnóstico: (  )Infertilidade (  ) dor à menstruação 

 (  ) Dor pélvica (  ) Dor à relação sexual            (  ) Outras 

(  ) Sintomas urinários  (  ) Sangramento menstrual anormal  (  ) Sintomas gástricos: 

11- Doenças associadas na época do diagnóstico: ______________________________ 

12- Diagnóstico da cirurgia: (  ) Endometriose  (  ) Sem doença  

13- Grau da endometriose:  (  ) mínima (I)     (  ) Leve (II)  

(  ) Moderada (III)     (  ) Severa (IV) 

14- Resultado da patologia comprova endometriose: (  ) Sim  (  ) Não 

15- Familiares com endometriose: (  ) Não   (    ) Sim. quem?_________________ 

16- História familiar de câncer de ovário, mama e/ou linfoma?  

(   ) Sim   (    ) Não   (     ) Outros._________ 

17- Renda familiar:  

(  ) até 2 salários mínimos (   ) 3 a 6 salários mínimos (  ) acima de 6 salários 

mínimos. 

18- Idade na época do inicio dos sintomas: _______ anos 

19- Número de médicos que a assistiu antes do diagnóstico: ______ 

20- No caso de gravidez, complicações pré-natais: ____________ 

21- Usou Anticoncepcional? (   ) não     (    ) Sim.  

Houve melhora dos sintomas? (   ) Sim  (   ) Não 

22 – Usou AINES? (  ) Não   (   ) Sim.  

Houve melhora dos sintomas?  (   ) Sim (   ) Não. 

23- Tabagista? _(  ) Sim   (    Não   (   ) Menos de 10 anos de abstinência 

Identificação 


