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“Ando devagar
Porque já tive pressa
E levo esse sorriso
Porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte,
Mais feliz, quem sabe
Só levo a certeza
De que muito pouco sei,
Ou nada sei
...
Penso que cumprir a vida
Seja simplesmente
Compreender a marcha
E ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro
Levando a boiada
Eu vou tocando os dias
Pela longa estrada, eu vou
Estrada eu sou
...
Todo mundo ama um dia,
Todo mundo chora
Um dia a gente chega
E no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz
...”
(Tocando em Frente – Almir Sater)
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RESUMO

ARAUJO, F. M. Análise da expressão diferencial dos genes ID2, PRELP e SMOC2 em
endométrio ectópico e eutópico de mulheres com e sem endometriose na fase
proliferativa do ciclo menstrual. 2011. 94p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.
Endometriose é uma doença de etiopatogenia complexa e multifatorial, caracterizada pela
presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina principalmente no peritônio pélvico e
ovários, envolvendo predisposição genética, fatores ambientais, anatômicos, endócrinos e
alterações imunológicas. Afeta 10 a 15 % das mulheres em idade reprodutiva e 35 a 50% das
mulheres com infertilidade, dor pélvica ou ambos. Apesar de ser uma das doenças mais estudadas
em ginecologia, sua etiologia ainda não está clara e várias são as teorias para explicá-la. O estudo
de genes que regulam de alguma forma os processos envolvidos com a endometriose como o ID2
(proliferação celular), PRELP (matriz extracelular) e SMOC2 (angiogênese) pode ajudar a
esclarecer o desenvolvimento da mesma. O objetivo desse trabalho foi analisar a expressão gênica
destes genes em amostras teciduais pareadas de 20 mulheres, sendo 10 de endométrio eutópico e
lesões endometrióticas peritoneais e 10 de endométrio eutópico e endometrioma ovariano com
idade entre 18 e 40 anos e em 10 amostras de endométrio de mulheres sem endometriose
(controle), padronizadas de acordo com a fase do ciclo menstrual em fase proliferativa. O estudo
foi realizado através de técnicas de Biologia Molecular como a Transcrição Reversa (RT-PCR) e
análise quantitativa da expressão gênica (PCR em tempo real). A análise estatística mostrou que
não houve diferença na expressão gênica entre o endométrio de mulheres sem endometriose e o
endométrio eutópico de mulheres com endometriose. O gene ID2 foi mais expresso na fase
avançada da endometriose quando comparada a inicial e no endometrioma ovariano quando
comparado ao endométrio eutópico de mulheres com endometriose e o PRELP na lesão peritoneal
quando comparado ao endométrio eutópico de mulheres com endometriose. Nas análises
realizadas com todas as lesões endometrióticas juntas, o SMOC2 foi mais expresso na lesão
(peritônio e ovário) quando comparado ao endométrio eutópico de mulheres com
endometriose. Os resultados citados demonstram que a expressão dos genes estudados pode
sofrer influência do meio peritoneal, podendo ser alterada dependendo do local da implantação
(ovário ou peritôneo).
Palavras-chaves: endometriose, expressão gênica, ID2, PRELP, SMOC2 e PCR em tempo
real.

ABSTRACT

ARAUJO, F. M.. Differential expression analysis of ID2, PRELP and SMOC2 genes in
ectopic and eutopic endometrium in women with and without endometriosis in the
proliferative phase of the menstrual cycle. 2011. 94p. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.
Endometriosis is a complex disease and its etiology is multifactorial, characterized by the
presence of endometrial tissue outside the uterine cavity especially in the pelvic peritoneum and
ovaries, involving genetic predisposition, environmental factors, anatomical, endocrine and
immunological changes. It affects 10 to 15% of women of reproductive age and 35 to 50% of
women with infertility, pelvic pain or both. Despite being one of the most studied diseases in
gynecology, its etiology remains unclear and there are several current theories to explain it. The
study of genes that regulate the processes involved somehow with endometriosis as ID2 (cell
proliferation), PRELP (extracellular matrix) and SMOC2 (angiogenesis) may help clarify its
development. The aim of this study was to analyze the gene expression of these genes in tissue
samples from 20 women paired with 10 endometrial tissue and 10 peritoneal endometriotic
lesions 10 endometrial tissue and 10 ovarian endometriotic lesions in proliferative phase of the
menstrual cycle. Sixteen samples of endometrium of women without endometriosis, in the same
phase of the menstrual cycle were collected to control (C). The study was conducted through
molecular biology techniques such as reverse transcription (RT-PCR) and quantitative gene
expression analysis (real-time-time PCR). Statistical analysis showed no difference in gene
expression between the endometrium of women without endometriosis and endometrium from
women with endometriosis. Showed a greater expression of the ID2 gene in advanced stage of
endometriosis when compared to the initial stage and ovarian endometrioma compared to eutopic
endometrium of women with endometriosis and PRELP in peritoneal lesion compared to eutopic
endometrium of women with endometriosis. In the analysis performed with all lesions the
SMOC2 was expressed more in the lesions (ovarian and peritoneal) compared to the eutopic
endometrium of women with endometriosis. The results cited show that the expression of the
genes studied may be influenced through the peritoneal cavity, and may be modified
depending on the implantation site (ovary or peritoneum).
KEYWORDS: endometriosis, gene expression, ID2, PRELP, SMOC2 and real-time PCR.
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