
Revisão

Resumo A endometriose é uma doença que afeta de 10 a 15% das mulheres em 

idade fértil. Trata-se de uma doença crônica dependente de estrogênio, caracterizada pela presença de tecido 

endometrial fora da cavidade uterina. É uma doença multifatorial e poligênica que ainda apresenta etiologia 

desconhecida. Estudos moleculares relacionam a suscetibilidade à endometriose com polimorfismos genéticos 

específicos. Os principais genes estudados são responsáveis pelos mecanismos biológicos da doença, como por 

exemplo, metabolismo do estrogênio, receptores hormonais e detoxificação celular. O objetivo do presente 

artigo é revisar as pesquisas relacionadas aos genes CYP1A1, MMP2, MMP13, GSTM1 e EMX2, para avaliar as 

possíveis implicações na patogênese da endometriose.

Abstract Endometriosis is a disease that affects 10 to 15% of women on reproductive 

age. It is an estrogen-dependent chronic disease, which is characterized by the presence of endometrial tissue 

outside the uterine cavity. It is a polygenic and multifactorial disease that still has unknown etiology. Molecular 

studies relate susceptibility to specific genetic polymorphisms with endometriosis. The main studied genes are 

responsible for the biological mechanisms of disease, such as estrogen metabolism, hormone receptors, and 

cellular detoxification. The aim of this paper is to review the research related to CYP1A1, MMP2, MMP13, GSTM1, 

and EMX2 genes, in order to assess the possible implications in the pathogenesis of endometriosis.
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Introdução

A endometriose é uma doença inflamatória dependente 

do estrogênio. É definida pela presença de tecido endometrial 

(glândula e estroma) fora da cavidade uterina. O diagnóstico 

é preferencialmente realizado por videolaparoscopia da pelve, 

seguido de biópsia e estudo histopatológico. A doença afeta de 

10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e de 20 a 50% das 

mulheres com infertilidade. Os principais sintomas da doença são: 

dor pélvica crônica, dismenorreia e infertilidade; e os primeiros 

sinais aparecem logo após a menarca e desaparecem após a meno-

pausa. A etiologia da doença ainda é desconhecida, mas sabe-se 

da interação de fatores genéticos e ambientais1,2 (B, A).

Os polimorfismos genéticos são variações na sequência de 

DNA com frequência superior a 1% na população, sendo res-

ponsáveis pelas principais variações fenotípicas nas populações 

humanas. Muitos dados da literatura médica corroboram a 

existência de uma forte associação entre variações polimórficas 

em diferentes genes e a endometriose3,4 (B, A). Os genes polimór-

ficos candidatos são geralmente escolhidos com base na análise 

de mecanismos biológicos, que favorecem o desenvolvimento 

da endometriose, tais como: vias de inflamação, sinalização de 

citocinas, de detoxificação celular, de produção dos esteroides 

sexuais, receptores hormonais, metabolismo do estrogênio, re-

gulação do ciclo celular, função vascular, fatores de crescimento, 

moléculas de adesão e apoptose5 (A).

Esta revisão se propõe a particularizar sobre os polimorfismos 

relacionados com os genes envolvidos na proliferação do endométrio, 

o EMX2; na detoxificação celular, o GSTM1 e CYP1A1; e genes 

que atuam na remodelação tecidual, MMP2 e MMP13. 

Metodologia

Durante o período de fevereiro de 2010 a março de 2011, 

realizou-se uma pesquisa abrangente dos trabalhos publicados 

nos últimos 30 anos em periódicos internacionais na base de 

dados eletrônica da National Library Online (MEDliNE). A busca 

dos artigos foi realizada utilizando o cruzamento dos seguintes 

termos: “endometriosis”, “endometriosis and pathogenesis”, “clinical 

features of endometriosis”, “diagnosis of endometriosis”, “polymorphism 

and endometriosis”, “MMP2”, “MMP13”, “CYP1A1”, “GSTM1”, 

“EMX2”, “endometriosis and MMP2”, “endometriosis and MMP13”, 

“endometriosis and CYP1A1”, “endometriosis and GSTM1”, “endo-

metriosis and EMX2”. 

Foram encontrados cerca de 30.000 artigos. Os estudos 

foram pré-selecionados de acordo com o título e a leitura dos 

respectivos resumos, e, quando relacionados ao assunto de inte-

resse, buscou-se o texto na íntegra. Foram excluídos artigos que 

apresentavam algum resultado dúbio por causa da metodologia 

empregada no trabalho. Também foi dado ênfase aos estudos de 

caso-controle. Os artigos utilizados nesta revisão se restringiram 

ao idioma inglês.

Influência genética e polimorfismos

Em 1971, Ranney, foi um dos primeiros autores a questionar 

a influência familiar da endometriose em humanos, o estudo 

consistiu na aplicação de um questionário a 350 pacientes con-

firmadas cirurgicamente para investigar a presença de parentes 

próximos afetados6 (B). Em 1980, Simpson et al. publicaram 

o primeiro estudo epidemiológico com bases genéticas, por 

meio da análise de 123 pacientes com confirmação histológica 

de endometriose7 (B). Nove de 153 (5,8%) irmãs (maiores de 

18 anos) e 10 das 123 (8,1%) mães dessas mulheres estudadas 

apresentavam a doença. Na análise do Grupo Controle, apenas 

1% dos familiares apresentavam endometriose. Sendo assim, os 

resultados indicaram natureza familiar para a endometriose. Essa 

contribuição de fatores genéticos na suscetibilidade à endome-

triose é apoiada por outros estudos3,8-10 (B, B, A, A).

A influência genética da endometriose é complexa e permanece 

inexplicada. No entanto, a maioria dos pesquisadores acredita 

que a herança seja poligênica e multifatorial, ou seja, o fenótipo 

é determinado pela combinação de múltiplos genes e fatores 

ambientais. O aumento do risco da doença em indivíduos que 

tenham familiares afetados é maior quando comparado com o da 

população em geral. Um estudo de 1995 confirma essa tendência 

familiar para a endometriose, e sustenta a hipótese de uma base 

genética para a doença11 (A). A endometriose na paciente com 

história familiar tende a ser mais severa quando comparada com 

casos esporádicos, o que pode indicar que a doença com grau 

elevado sofre maior contribuição genética. Além disso, outros 

estudos sobre influência genética em gêmeas mostraram aumento 

da concordância em gêmeas monozigóticas comparado com as 

dizigóticas com herança de 51%12 (B). 

Definir caminhos que expliquem a endometriose é a principal 

meta de pesquisa da doença, os estudos genéticos são importantes 

para definir quais vias influenciam no processo. Esse conhecimento 

pode ser utilizado para desenvolver métodos mais efetivos para 

o diagnóstico precoce, a prevenção e o tratamento. O número 

de estudos envolvendo o mapeamento genético da doença tem 

aumentado nos últimos anos à medida que o papel de fatores 

hereditários tem sido mais aceitos5 (A).
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O método de mapeamento genético tem como objetivo 

investigar mutações e polimorfismos genéticos. Essas mutações 

geralmente têm largo efeito e penetrabilidade de moderada a 

alta. Consequentemente, a maioria das portadoras da alteração 

genética apresenta a doença e grande parte das famílias afetadas 

apresenta a mesma mutação. No entanto, a busca por variantes 

genéticos que contribuem para doenças, como a endometrio-

se, é dificultada, pois a contribuição de genes individuais é 

pequena, muitos contribuem apenas para o desenvolvimento 

de risco individual, e este risco pode também ser modificado 

pelo ambiente. Por isso, é importante descobrir uma forma de 

rastreamento genético para essas pacientes3,5,13 (B, A, B). Nesse 

sentido, os polimorfismos genéticos são cruciais.

O estudo dos polimorfismos genéticos relacionados à en-

dometriose é realizado pela comparação por genotipagem das 

amostras controles (indivíduos sem a doença) e casos (portadores 

da enfermidade). 

CYP1A1 e GSTM1

Há um grande número de estudos investigando a relação 

entre endometriose e polimorfismos em genes envolvidos na 

detoxificação de xenobióticos, pois a exposição ambiental a 

poluentes, principalmente dioxina, pode estar envolvida na 

etiologia da doença4,5,14,15 (A, A, B, B). 

Esses genes codificam as enzimas glutationa S-transferase (GST) 

M1, T1, e arilamina N-acetiltransferase (NAT2). As enzimas 

pertencentes à família GST e do citocromo P450 (CYP) estão 

envolvidas em dois estágios do processo de detoxificação de pró-

carcinógenos. As enzimas CYP, envolvidas na fase i do processo de 

metabolização das drogas, introduzem um grupo funcional em seus 

substratos endógenos e exógenos, transformando o pró-carcinógeno 

metabolicamente ativado em compostos inativos16 (A)

A associação entre a endometriose e os polimorfismos da 

fase i de detoxificação está no receptor aril hidrocarbono (Ah), 

que se liga a diferentes compostos químicos como a dioxina 

e, então, induzem à transcrição do CYP, gene responsável por 

codificar enzimas da fase i15 (B). As GST catalisam a conjugação 

de reativos hidrofóbicos em compostos eletrofílicos pela redução 

da glutationa, levando à desativação da toxicidade. As enzimas 

GST são importantes na fase ii de detoxificação dos produtos do 

estresse oxidativo, a partir de uma deleção específica, que causa 

a completa ausência da atividade enzimática17 (B).

Pesquisa sobre a influência dos genes CYP1A e CYP17 de-

monstrou ausência de associação significativa com a endometriose 

e adenomiose13 (B). Um trabalho de 2007 demonstrou que o po-

limorfismo CYP1A1 ile462Val tem efeito modificador na relação 

entre os níveis séricos de dioxina e o risco de endometriose18 (B). 

A presença do polimorfismo foi estatisticamente associada com 

a diminuição do risco de endometriose avançada, entre mulheres 

com níveis séricos elevados de dioxinas. A hipótese sustentada 

pelos autores é que, mantendo a ativação de CYP1A1 pelas 

dioxinas, altera-se o metabolismo do estrogênio, resultando em 

uma menor suscetibilidade à endometriose.

A revisão sistemática de Guo, sobre a associação entre os 

genes envolvidos na detoxificação e a endometriose, mostrou 

que o polimorfismo Mspi do gene CYP1A1 em mulheres com 

genótipo +/+ (homozigotas para o alelo selvagem) e +/- (hete-

rozigotas) tinham aproximadamente 40% de aumento do risco 

para a endometriose quando comparadas ao genótipo -/- (ho-

mozigotas para o alelo polimórfico)19 (A).

A associação entre os polimorfismos GSTM1 alelo nulo e 

CYP1A1 m1 (alelo mutado) mostrou um efeito moderado para 

o risco da endometriose, assim como quando as enzimas da fase 

i (CYP1A1) e ii (GSTM1) de detoxificação da dioxina estão 

alteradas14,15 (B). Esse mesmo estudo indica que a presença dos 

genótipos selvagens dos genes CYP1A1 e GSTM1 exercem um 

efeito protetor quanto ao desenvolvimento da doença, com redução 

no risco para a endometriose de 38 e 22%, respectivamente.

Babu et al., em 2005, demonstraram, em mulheres do Sul 

da Índia, que o genótipo nulo do GSTM1 tinha significante 

associação com a endometriose. No entanto, nenhuma relação 

foi encontrada entre a doença e o polimorfismo Mspi do gene 

CYP1A120 (B).

A análise da variante genética do gene GSTM1, na população 

iraniana, mostrou que o genótipo nulo do gene foi significativa-

mente associado com o aumento do risco para endometriose, com 

prevalência do genótipo nulo no grupo de pacientes de 72,5%, 

comparado com 40%, do Grupo Controle21 (B). Outro estudo 

realizado anteriormente na população francesa, para evidenciar a 

mesma associação, mostrou que 43 mulheres em 50 (86%) com 

todos os estágios da endometriose possuíam essa alteração genética, 

no Grupo Controle a presença foi de 33 em 73 (46%)17 (B). Outra 

associação positiva foi encontrada em Taiwan22 (B). Entretanto, 

esses resultados contrastam com os achados nas populações 

da Coreia, em que nenhuma associação foi encontrada entre a 

deleção nula no GSTM1 e endometriose23 (B).

EMX2

EMX2 é um fator de transcrição necessário para o desenvol-

vimento do trato reprodutivo. O gene é expresso no endométrio 
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uterino adulto, com diminuição da expressão durante a fase 

lútea do ciclo menstrual24 (B). O EMX2 pode apresentar efeitos 

antiproliferativos no endométrio, visto que a expressão decresce 

em tumores endometriais e aumenta após a menopausa. Estudo 

realizado em tecido endometrial de pacientes com endometriose 

indicou expressão aberrante do gene. A expressão alterada do 

EMX2 no endométrio pode representar um marcador da associação 

da endometriose e infertilidade25 (B). Apesar disso, um estudo 

feito na população australiana analisando 22 SNPs (polimorfis-

mos de único nucleotídeo) polimórficos no EMX2, não achou 

associação entre as variações alélicas e a doença26 (B).

MMP2

As metaloproteinases de matriz (MMP) pertencem a um 

grande grupo de 23 proteases que conservam um domínio de 

estrutura. As MMP têm funções de regular o remodelamento 

tecidual pela degradação de componentes estruturais da matriz 

extracelular, e podem ainda afetar funções celulares (proliferação, 

diferenciação, motilidade e apoptose) pela regulação das proteínas 

da matriz extracelular com as quais a célula interage27(A).

Altos níveis de expressão das MMP (incluindo MMP1 e 

MMP2) foram detectados em tecido endometrial ectópico de 

pacientes com endometriose, quando comparado com o tecido 

eutópico. Além disso, mulheres sem a doença apresentam níveis 

de expressão dessas substâncias mais baixos28 (B). A supressão da 

atividade das metaloproteinases em um modelo experimental 

levou à inibição da formação de lesões ectópicas em ratos. Com 

isso, pode-se supor que a incorreta expressão das enzimas de 

degradação da matriz permite a invasão do tecido endometrial 

retrógrado na superfície peritoneal29 (D).

Os polimorfismos mais comuns do gene da MMP-2 são -1306C/T 

e -735C/T, ambos SNPs localizados na região promotora do gene, 

podendo afetar significantemente sua atividade transcricional. A 

análise dos polimorfismos com mulheres do Norte da China não 

encontrou associação significante entre as duas variações alélicas 

e risco de desenvolvimento de endometriose30 (B).

Entretanto, um estudo realizado na Estônia demonstrou a 

influência do polimorfismo -735 C/T do gene MMP-2 na doença. 

indivíduos com genótipo MMP-2 -735CC apresentaram risco 

duas vezes maior de desenvolver a endometriose, quando com-

parados com os genótipos TT e TC31 (B). O genótipo MMP-2 

-735CC foi associado a uma elevada transcrição de MMP-2 e 

das atividades enzimáticas, facilitando a invasão e sobrevivência 

de implantes endometriais em áreas ectópicas. A presença do 

polimorfismo MMP-2 -1575G/A foi associada com aumento 

do risco dos tipos de endometriose32 (B).

MMP12 e MMP13 

Na França, a análise dos polimorfismos MMP12 -82A/G e 

MMP13 -77A/G, mais especificamente o genótipo combinado 

MMP12-MMP13 A/G-A/A, indicou o envolvimento nas etapas 

iniciais da endometriose, promovendo o desenvolvimento de 

implantes peritoneais. Porém, esse mesmo estudo indicou que 

o polimorfismo MMP13 isolado não influenciava o risco para 

a doença. A combinação desses genótipos significou impacto 

clínico para as portadoras de tais alelos32 (B). Um experimento 

com transferência in vitro do polimorfismo MMP13 –77 A/G 

demonstrou que as moléculas com o alelo A, em lugar de G, 

na mesma posição apresentaram duas vezes mais atividade 

transcricional33 (B).

Considerações finais

A identificação dos genes envolvidos no processo biológico da 

endometriose pode ter implicações no diagnóstico, identificando 

grupos de risco e alvos terapêuticos.

Os polimorfismos genéticos citados nesta revisão parecem 

ter influência na etiologia da doença, auxiliando na adesão 

e proliferação das células de tecido endometrial na cavidade 

peritoneal, e, dessa forma, ajudando na manutenção da doença. 

Variações nos genes GSTM1 e CYP1A1 expõe as células a maior 

toxicidade, por não exercerem sua função corretamente, as MMP 

2 e 13 ajudam na invasão do tecido ectópico pela degradação 

da matriz extracelular. O gene EMX2 alterado pode atuar na 

proliferação do endométrio ectópico, porém, nenhum estudo 

correlacionou polimorfismos nesse gene com a doença.

Os estudos envolvendo as possíveis associações dessas varia-

ções genéticas com a endometriose ainda são pouco descritos 

na literatura, portanto, é necessário que mais trabalhos sejam 

realizados em diferentes populações de estudo, para esclarecer 

melhor a atuação desses e de outros polimorfismos genéticos 

na endometriose.
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