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Resumo 

 

Introdução: Endometriose é uma afecção ginecológica benigna e, em sua 

fisiopatologia, encontramos os distúrbios do ciclo celular e  apoptose. Os genes TP53, 

P27 e FAS, que participam da regulação do ciclo celular e apoptose, apresentam 

polimorfismos que podem ter influência funcional. Objetivo:  Avaliar se há associação 

entre a presença dos polimorfismos nos genes TP53 (códons 11, 72, 248), P27 

(V109G) e FAS (A670G) com a endometriose. Método: Estudo transversal, caso-

controle onde foram pesquisados polimorfismos nos genes TP53 (códons 11, 72 e 

248), P27 e FAS por PCR-RFLP em DNA extraídos de swab bucal de mulheres com e 

sem endometriose. Resultados: Os códons 11 e 248 do gene TP53 apresentaram 

raros alelos mutados, levando-se a crer que os polimorfismos destes códons não 

apresentam relevância clínica para a endometriose. O polimorfismo do gene FAS não 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos endometriose e 

controle. Já no estudo do polimorfismo do gene TP53 (códon 72) e do gene P27, houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos endometriose e controle (p= 

0,01; OR= 2,19; IC de 95%= 1,196-4,039 e p= 0,017; OR= 1,93; IC de 95%= 1,12-3,34; 

respectivamente). Conclusões:  Os polimorfismos dos genes TP53*72 e P27 parecem 

estar associados à endometriose. Os polimorfismos dos genes TP53*11, TP53*248 e 

FAS não parecem estar associados à endometriose. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A endometriose é uma afecção ginecológica benigna, definida pela presença 

de implantes de endométrio funcional fora do útero, principalmente na pelve, podendo 

causar lesões inflamatórias (Ulukus et al, 2006; Falconer et al, 2007). Como os 

implantes endometriais respondem de forma natural ou induzida às variações nos 

níveis de estrógeno, a endometriose é considerada uma afecção hormônio-dependente 

(Berkley et al, 2005). Afeta de 5-15% de mulheres, principalmente, na idade reprodutiva 

e cerca de 40-80% destas sofrem de dor pélvica crônica e/ou infertilidade (Eskenazi e 

Warner, 1997; Vinatier et al, 2000), além de outros sintomas como dismenorréia e 

dispareunia (Giudice e Kao, 2004; Nap et al, 2004; Berkley et al, 2005).  

A fisiopatogênese da endometriose ainda permanece desconhecida, porém, 

existem três teorias para explicar seu desenvolvimento:  

− Teoria de desenvolvimento por metaplasia – sugere que o epitélio germinativo 

dos ovários e os ductos müllerianos derivados do epitélio celômico se 

transformam, por metaplasia, em endométrio (Meyer*, 1919 e Fujii**, 1991 

citado por Vinatier, 2001); 

− Teoria de indução – extensão da teoria celômica, propondo que um ou mais 

fatores imunológicos, endógenos e bioquímicos poderiam induzir a 

diferenciação endometrial a partir de células indiferenciadas (Vinatier, 2001);  

− Teoria da implantação – a mais aceita das teorias – proposta por Sampson, 

nos anos 1920 (Sampson, 1922; Sampson, 1927), onde a desordem inicia-se a 

partir da menstruação retrógrada, em que as células do endométrio se 

destacam e, através da tuba uterina, caem na cavidade peritoneal. A presença 

da doença na pelve é atribuída à adesão de fragmentos de endométrio no 

epitélio peritoneal, invasão deste epitélio, estabelecimento de suprimento 

sanguíneo e indução da resposta imunológica sub-ótima, resultando na 

sobrevivência do tecido implantado (Halme et al, 1984). 

Atualmente, considera-se que fatores genéticos, imunológicos, endócrinos e 

ambientais possam desempenhar importante papel na patogênese da doença devido 

às alterações nas características das células endometriais (Vinatier et al. 2001; Ulukus, 

2006). Sharpe-Timms (2001) sugere que o endométrio eutópico de mulheres com 

endometriose apresenta diferenças fundamentais quando comparadas ao endométrio 

eutópico de mulheres sem a doença, tanto funcionais como estruturais. Duas dessas 

diferenças podem explicar a proliferação da endometriose: alterações no ciclo celular 

(MacLachlan, 1995; Meresman, 2000) e alterações na regulação da apoptose 
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(Hopwood e Levison, 1976; Otsuki et al. 1994). Contudo, investigações recentes 

mostram que muitas lesões endometrióticas tem origem monoclonal, indicando sua 

natureza neoplásica (Falconer, 2007) 

O ciclo celular e a apoptose podem ser regulados por uma série de 

mediadores. Dentre eles, estão as proteínas p53 e p27, que controlam o ciclo celular, e 

o receptor transmembrânico FAS, que promove apoptose. 

O gene TP53, codifica a proteína de nome p53 que está relacionada com a 

regulação do ciclo celular e apoptose. Tem função como “gatekeeper” ou guardião da 

divisão celular (Levine, 1997) e, portanto, é essencial para a prevenção do 

desenvolvimento tumoral. As mutações no gene TP53 estão associadas com 

instabilidade no desenvolvimento e progressão celular e, a proteína p53, quando não 

está mutada, ativa outros genes supressores de tumor que são fundamentais para a 

regulação e progressão do ciclo celular e apoptose em caso de danos no DNA (Loging 

e Reisman, 1999) e, em reposta ao estresse oncogênico e outros estresses celulares, 

induz a super-regulação ou a sub-regulação em uma variedade de genes envolvidos na 

progressão do ciclo celular, reparo de DNA, senescência ou apoptose (Vogelstein et al, 

2000; Vousden e Lu, 2002; Levine et al, 2006). A proteína p53 está inativada por algum 

tipo de mutação em 50% de todos os cânceres humanos (Joerger e Fersht, 2008).  A 

perda funcional do gene TP53 pode estar associada com o desenvolvimento tumoral e, 

a proteína anormal está presente algumas espécimes de tumor, incluindo carcinoma 

cervical (Zehbe et al, 1999), carcinoma ovariano (Kupryjanczyk et al, 1994), câncer de 

bexiga (Esrig et al, 1994), câncer de próstata (Steiner et al, 2000) entre outros (Boley et 

al, 2000; Miyazaki et al, 2000; Nutt et al, 2000). 

O polimorfismo mais comum encontrado no gene TP53 encontra-se no códon 

72, onde há a substituição de arginina por prolina tem sido associado a um aumento de 

risco para o surgimento de alguns tumores (Akkiprik et al, 2008; Boldrini et al, 2008; de 

Carvalho et al, 2008; Vieira et al, 2008;) bem como em outras doenças – lúpus 

eritematosa sistêmica (Piotrowski et al, 2008), pterígio associado ao HPV (Rodrigues et 

al, 2008) e doenças autoimunes da tireóide e tireoidite de Hashimoto (Chen et al, 

2008). O polimorfismo do gene TP53 nos códons 11 e 248 também foram relacionados 

com tumores de pulmão (Hussain et al, 2001), câncer de ovário (Manahan et al, 2001) 

e leucemia linfoblástica aguda (Zhou et al, 1998). 

Assim como a p53, a proteína p27 desempenha importante papel como 

supressor tumoral, sendo responsável pelo controle da transição da fase G1 para S, o 
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chamado check point. Schor et al (2008) observaram o decréscimo desta proteína em 

mulheres com endometriose. Em adição, diversos trabalhos demonstraram correlação 

significativa entre a diminuição desta proteína e diversas neoplasias (Lloyd et al, 1999; 

Li et al, 2004; Zheng et al, 2005). Foi descrito um polimorfismo envolvendo a troca de 

um único nucleotídeo (T→G) no códon 109 que causa a substituição de um aminoácido 

glicina por valina e esta alteração pode, também estar relacionada a algumas 

neoplasias, como câncer de mama, cólon e próstata (MacLachlan et al, 1995; Lloyd et 

al, 1999). 

Em relação a apoptose, esta é crucial para o desenvolvimento dos organismos 

por eliminar células indesejadas e potencialmente perigosas - e anormalidades na sua 

regulação implicam no desenvolvimento de certas doenças como, sabidamente, o 

câncer. (Lowe e Lin, 2000; Evan e Vousden, 2001). Gebel et al (1998) observaram que 

a porcentagem de apoptose nas células endometrais de mulheres com endometriose 

foi dramaticamente reduzida, implicando em maior número de células sobreviventes na 

cavidade peritoneal. 

O receptor transmembrânico FAS, também conhecido por CD95 ou APO-1, 

desempenha papel central na sinalização apoptótica em diferentes tipos celulares. Este 

receptor interage com seu ligante natural que leva o nome de FASL, membro da super-

família da TNF (Tumor Necrosis Factor), para dar início à cascata de sinais de morte 

celular (Nagata e Golstein, 1993; Suda et al, 1993). O polimorfismo envolvendo a troca 

de um único nucleotídeo na posição promotora -670 (A/G) foi recentemente identificado 

(Huang et al, 1997; Sibley et al, 2003) e associado a diversas afecções como artrite 

reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico e algumas neoplasias ginecológicas (Huang et 

al, 1997, Huang et al, 1999; Kanemitsu et al, 2002; Lai et al, 2003; Engelmark et al, 

2004). Ainda com relação a apoptose nosso grupo, recentemente, encontrou uma 

significativa diminuição desse fenômeno no endométrio de mulheres com endometriose 

(D’Amora et al, 2009). Dessa forma e dando continuidade à nossa linha de pesquisa 

interessou-nos avaliar a eventual associação entre os polimorfismos presentes em 

genes envolvidos no controle do ciclo celular e apoptose com a endometriose.  
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2. OBJETIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho tem como objeto avaliar se há associação entre a 

presença dos polimorfismos nos genes TP53 (códons 11, 72, 248), P27 (V109G) e FAS 

–A670G com a endometriose. 
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3. PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trata-se de estudo transversal com dois grupos: GRUPO ENDOMETRIOSE e 

GRUPO CONTROLE. O Grupo Endometriose foi composto de pacientes com queixa 

de dor pélvica, submetidas à laparoscopia com diagnóstico confirmado de 

endometriose por exame histopatológico.  

O grupo controle foi composto por mulheres na pós-menopausa, sem história 

pregressa sugestiva de endometriose, ou seja, antecedentes de dor pélvica crônica 

(dismenorréia e/ou dispareunia), infertilidade, bem como nenhuma doença ginecológica 

hormônio-dependente. O presente estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo e todas 

as pacientes incluídas no protocolo assinaram termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

Coleta do DNA genômico 

O DNA genômico das pacientes foi obtido por meio de swab bucal com escova 

do tipo Cytobrush® seguido de bochecho com soro fisiológico 0,9%. No laboratório, os 

frascos contendo o material coletado foram centrifugados a 5.000 rpm por 5 min; o 

sobrenadante foi descartado e o pellet formado foi destinado à extração do DNA 

genômico utilizando-se o kit GFXTM Genomic DNA Purification kit (Amersham 

Biosciences/GE) seguindo as recomendações do fornecedor. O DNA genômico 

purificado foi mantido à temperatura de -20ºC até a amplificação por PCR. 

 

Reação em cadeia da polimerase (PCR-RFLP) 

 

As condições de PCR e os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a 

detecção dos polimorfismos dos genes foram descritos anteriormente e adaptados em 

nosso laboratório. Resumidamente, as amplificações foram realizadas em volume de 

25µL sob condições padrão para PCR (Master Mix, Eppendorf). As condições de 

ciclagem variam de acordo com o polimorfismo. 

 

Polimorfismo do gene TP53 – códon 11 (TP53*11) 

As condições de ciclagem foram as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC por 

5 min e 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30 seg., anelamento a 55ºC por 30 seg., 

polimerização a 72ºC por 30 seg. até extensão final a 72ºC por 7 min. As seguintes 

seqüências de oligonucleotídeos iniciadores foram utilizadas para a amplificação da 
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região que contém o polimorfismo TP53*11: 5’ CTT GGG TTG TGG TGA AAC ATT G 

3’ (primer 5’) e 3’ GTC AGT CCC ATG AAT TTT CGC T 3’ (primer 3’). A amplificação 

da região do gene gera um produto de PCR de 379pb que, quando incubado com a 

enzima TaqI (NEb, New England Byolabs) por 45 minutos a 65°C,  pode ser clivado em 

dois fragmentos de 239 e 140 pb quando está presente o alelo Glu, sem variação. Já, 

na presença do alelo variante Gln/Lys, o produto (379 pb) não é clivado. Deste modo, 

os genótipos possíveis são: Glu – Glu, Glu – Gln/Lys e Gln/Lys – Gln/Lys. 

 

Polimorfismo do gene TP53 – códon 72 (TP53*72) 

As condições de ciclagem foram as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC por 

5 min e 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30 seg., anelamento a 58ºC por 30 seg., 

polimerização a 72ºC por 45 seg. até extensão final a 72ºC por 7 min. As seguintes 

seqüências de oligonucleotídeos iniciadores foram utilizadas para a amplificação da 

região que contém o polimorfismo TP53*72: 5’ TCC CCC TTG CCG TCC CAA 3’ 

(primer 5’) e 5’ CGT GCA AGT CAC AGA CTT 3’ (primer 3’). A amplificação da região 

do gene gera um produto de PCR de 279 pb que, quando incubado com a enzima 

BstUI (NEb, New England Byolabs) por 4 horas a 37°C ger a dois fragmentos de 160 e 

119 pb  quando está presente o alelo variante Pro, sendo que na presença do alelo 

sem variação Arg, o produto (279 pb) não é clivado. Deste modo, os genótipos 

possíveis são Arg – Arg, Arg – Pro e Pro – Pro. 

 

Polimorfismo do gene TP53 – códon 248 (TP53*248) 

As condições de ciclagem foram as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC por 

5 min e 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30 seg., anelamento a 58ºC por 30 seg., 

polimerização a 72ºC por 45 seg. até extensão final a 72ºC por 7 min. As seguintes 

seqüências de oligonucleotídeos iniciadores foram utilizadas para a amplificação da 

região que contém o polimorfismo TP53*248: 5’ TAG GTT GGC TCT GAC TGT ACC A 

3’ (primer 5’) e 5’ TGT GAT GAG AGG TGG ATG GGT A 3’ (primer 3’). A amplificação 

da região do gene gera um produto de PCR de 233pb que, quando incubado com a 

enzima HpaII (NEb, New England Byolabs) gera fragmentos de 167 e 69 pb quando 

está presente o alelo Arg, sem variação. Na presença do alelo variante Trp/Gln, o 

produto não é clivado (233pb). Os genótipos possíveis, deste modo, são: Arg – Arg, 

Arg – Trp/Gln e Trp/Gln – Trp/Gln. 
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Polimorfismo do gene P27 – V109G 

As condições de ciclagem foram as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC por 

5 min e 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 min, anelamento a 56,7ºC por 1 min, 

polimerização a 72ºC por 1 min até extensão final a 72ºC por 7 min. As seguintes 

seqüências de oligonucleotídeos iniciadores foram utilizadas para a amplificação da 

região que contém o polimorfismo V109G: 5’ TCG AGA CCC GGG AGA AAG 3’ (primer 

5’) e 5’ CCG CTA ACC CCG TCT GG 3’  (primer 3’). A amplificação da região do gene 

P27 gera um produto de PCR de 454pb que, quando incubado com a enzima BglI 

(Promega) por 3 horas a 37°C, pode ser clivado em d ois ou três fragmentos, a 

depender do códon encontrado. Na presença do códon correspondente à valina (V), 

alelo sem variância, o produto de PCR é clivado em dois fragmentos, de 378 e 76 pb. 

Já na presença do alelo variante, correspondente à glicina (G), forma-se três 

fragmentos, de 262, 116 e 76 pb. Assim, temos como genótipos possíveis: VV, VG e 

GG. 

 

Polimorfismo do gene FAS – A670G 

As condições de ciclagem foram as seguintes: desnaturação inicial a 94ºC por 

3 min e 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 min, anelamento a 56ºC por 1 min, 

polimerização a 72ºC por 1 min até extensão final a 72ºC por 7 min. As seguintes 

seqüências de oligonucleotídeos iniciadores foram utilizadas para a amplificação da 

região do gene FAS que contém o polimorfismo A670G: 5’ CTA CCT AAG AGC TAT 

CTA CCG TTC 3’ (primer 5’) e 5’ GGC TGT CCA TGT TGT GGC TGC 3’  (primer 3’). A 

amplificação da região do gene FAS gera um produto de PCR de 331pb que, quando 

incubado com a enzima MvaI  (Promega) por 3 horas a 37°C, pode ser clivado e m dois 

fragmentos de 233 e 98 pb para o alelo adenosina (A), sem variância e 189, 98 e 44 pb 

para o alelo variante guanosina (G). Portanto, os genótipos possíveis são: AA, AG e 

GG. 

Todos os produtos de PCR e RFLP foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose a 3% adicionado de 1,5µL de brometo de etídeo.  
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Análise Estatística 

As análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS – Statistical 

Package for Social Sciences (v14.0). Para comparação de variáveis qualitativas entre 

os grupos Endometriose e Controle, ou seja, freqüências e proporções genotípicas e 

alélicas, foi utilizado o Teste de Qui-Quadrado ou Teste Exato de Fisher, quando 

possível. O valor de significância estatística foi estabelecido em 5%, ou p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Polimorfismo do gene TP53 (códons 11, 72 e 248) 

 

a) Polimorfismo TP53*11 

Foram incluídas 241 mulheres, sendo 125 no grupo Endometriose e 116 no 

grupo Controle. 

A grande maioria das pacientes incluídas apresentou o genótipo sem variação 

(Glu – Glu). O genótipo heterozigoto (Glu – Gln/Lys) foi encontrado somente em 4% do 

grupo Endometriose, enquanto que o genótipo homozigoto mutado (Gln/Lys – Gln/Lys) 

foi encontrado somente no grupo controle (1,72%). Houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos, exceto entre o genótipo homozigoto sem variação e 

homozigoto com variação, conforme visualizado na Tabela 1. 

 

 

 

Devido à pequena proporção de genótipos com alelo variante, optamos por 

agrupá-los em um grupo único, denominado genótipo Não Glu – Glu. Com esse 

arranjo, tentando verificar a influência do alelo variante (Gln/Lys), não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

 

 

Genótipo Número % Número % Número %
Glu - Glu 120 96 114 98,28 234 97,10
Glu - Gln/Lys 5 4 0 0 5 2,07
Gln/Lys - Gln/Lys 0 0 2 1,72 2 0,83
Total 125 100 116 100 241 100

p= 0,02 *
p= 0,03 *
p= 0,04 *

p= 0,24 NS

Tabela 1: Distribuição genotípica do polimorfismo do gene p53 - códon 11

Grupos
Endometriose Controle Total

Teste Exato de Fisher:

Glu-Glu X Gln/Lys-Gln/Lys

Glu-Glu X Glu-Gln/Lys X Gln/Lys-Gln/Lys
Glu-Glu X Glu-Gln/Lys
Glu-Gln/Lys X Gln/Lys-Gln/Lys

Genótipo Número % Número % Número %
Glu - Glu 120 96 114 98,28 234 97,10
Não Glu - Glu 5 4 2 1,72 7 2,90
Total 125 100 116 100 241 100

Glu-Glu x Não Glu-Glu: p=0,255 NS

Tabela 2: Distribuição genotípica adaptada do polimorfismo do gene p53 - códon 11

Grupos
Endometriose

Teste Exato de Fisher:

Controle Total
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Agrupando os genótipos Glu 

comparando as mulheres com ao menos um alelo sem variação contra o genótipo 

homozigoto variante (Gln/Lys 

estatística (p= 0,23). 

Considerando-se a distribuição alélica, houve grande predomínio do alelo sem 

variação Glu, mas sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

conforme demonstrado na Tabela 3.

 

 

Na Figura 1, pode-

polimorfismo do gene TP53

 

Figura 1.  Eletroforese em gel 

do alelo sem variação Glu, o produto de PCR de 379pb é clivado em dois fragmentos de 

239 e 140pb. Nesta foto, apenas observamos genótipo Glu

presença do alelo variante Gln/Lys, o fragmento de 379

 

b) Polimorfismo TP

Foram incluídas 251 mulheres, sendo 130 no grupo Endometriose e 121 no 

grupo Controle. 

Alelo Número
Glu 245
Gln/Lys 5
Total 250

Teste Exato de Fisher Glu X Gln/Lys p=0,54 NS

Tabela 3: Distribuição alélica do polimorfismo do gene p53 - códon 11

Endometriose

Agrupando os genótipos Glu – Glu com Glu – Gln/Lys X Gln/Lys 

mulheres com ao menos um alelo sem variação contra o genótipo 

homozigoto variante (Gln/Lys – Gln/Lys), também não encontramos significância 

se a distribuição alélica, houve grande predomínio do alelo sem 

as sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

conforme demonstrado na Tabela 3. 

-se observar o gel de eletroforese em agarose do estudo do 

53*11. 

Eletroforese em gel de agarose do polimorfismo do gene p53*11

do alelo sem variação Glu, o produto de PCR de 379pb é clivado em dois fragmentos de 

239 e 140pb. Nesta foto, apenas observamos genótipo Glu-Glu. M=marcador. Na 

presença do alelo variante Gln/Lys, o fragmento de 379bp não é clivado. 

TP53*72 

Foram incluídas 251 mulheres, sendo 130 no grupo Endometriose e 121 no 

% Número % Número
98 228 98,28
2 4 1,72

100 232 100

Glu X Gln/Lys p=0,54 NS

Tabela 3: Distribuição alélica do polimorfismo do gene p53 - códon 11

Grupos
Endometriose Controle

 

Gln/Lys X Gln/Lys – Gln/Lys, i.é., 

mulheres com ao menos um alelo sem variação contra o genótipo 

Gln/Lys), também não encontramos significância 

se a distribuição alélica, houve grande predomínio do alelo sem 

as sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

 

se observar o gel de eletroforese em agarose do estudo do 

 

polimorfismo do gene p53*11. Na presença 

do alelo sem variação Glu, o produto de PCR de 379pb é clivado em dois fragmentos de 

Glu. M=marcador. Na 

Foram incluídas 251 mulheres, sendo 130 no grupo Endometriose e 121 no 

Número %
473 98,13
9 1,87

482 100

Total
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A distribuição genotípica

Tabela 4 e Figura 2. Houve diferença 

considerando todas as combinações entre os genótipos, exceto quando comparados os 

genótipos Arg – Pro e Pro –

 

 

Figura 2.  Distribuição genotípica do polimorfismo p53*72

 

Para avaliar a importância da

optamos por agrupar os genótipos Arg 

Não Arg – Arg. Assim, pudemos comparar o genótipo Arg 

apresentaram o alelo variante Pro. Na Tabel

diferença estatística entre os grupos. A presença de ao menos um alelo variante leva a 

uma chance 2,19 vezes maior de apresentar endometriose.

 

Genótipo Número
Arg - Arg 21
Arg - Pro 67
Pro - Pro 42
Total 130

Arg-Arg X Arg-Pro X Pro-Pro
Arg-Arg X Arg-Pro
Arg-Pro X Pro-Pro
Arg-Arg X Pro-Pro

Teste qui-quadrado:

Endometriose

Tabela 4: Distribuição genotípica do polimorfismo do gene p53 - códon 72
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Distribuição Genotípica 

A distribuição genotípica do polimorfismo do TP53*72 pode ser visualizada na 

Tabela 4 e Figura 2. Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

considerando todas as combinações entre os genótipos, exceto quando comparados os 

– Pro. 

Distribuição genotípica do polimorfismo p53*72. 

Para avaliar a importância da presença do alelo variante Pro na endometriose, 

optamos por agrupar os genótipos Arg – Pro e Pro – Pro num grupo único, denominado 

Arg. Assim, pudemos comparar o genótipo Arg – Arg com os genótipos que 

apresentaram o alelo variante Pro. Na Tabela 5 e Figura 3, podemos observar que há 

diferença estatística entre os grupos. A presença de ao menos um alelo variante leva a 

uma chance 2,19 vezes maior de apresentar endometriose. 

% Número % Número
16,15 36 29,75
51,54 57 47,11
32,31 28 23,14
100 121 100

p=0,02 *
p=0,02 *
p=0,14 NS
p= 0,008 *

Grupos
Endometriose Controle

Tabela 4: Distribuição genotípica do polimorfismo do gene p53 - códon 72

Endometriose Controle Total
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Distribuição Genotípica - p53 Códon72

 

*72 pode ser visualizada na 

estatisticamente significativa entre os grupos 

considerando todas as combinações entre os genótipos, exceto quando comparados os 

 

 

presença do alelo variante Pro na endometriose, 

Pro num grupo único, denominado 

Arg com os genótipos que 

a 5 e Figura 3, podemos observar que há 

diferença estatística entre os grupos. A presença de ao menos um alelo variante leva a 

Número %
57 22,71
124 49,40
70 27,89
251 100

Total

P
ro

 -
P

ro
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Figura 3.  Distribuição genotípica adaptada do polimorfismo p53*72

 

Considerando-se apenas os alelos isoladamente, houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, conforme demonstramos na Tabela 6. 

Interessante observar na Figura 4 que há inversão da

os grupos Endometriose e Controle.

 

 

Genótipo Número
Arg - Arg 21
Não Arg - Arg 109
Total 130

Teste qui-quadrado:
Odds Ratio = 2,198

Arg-Arg X Não Arg-Arg p=0,01 *
IC 95% = 1,196 a 4,039

Tabela 5: Distribuição genotípica adaptada do polimorfismo do gene p53 - códon 72

Endometriose
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Distribuição Genotípica Adaptada 

Alelo Número
Arg 109
Pro 151
Total 260

Teste Qui-quadrado Arg X Pro p=0,01 *
Odds Ratio = 1,58 IC 95% = 1,11 a 2,25

Tabela 6: Distribuição alélica do polimorfismo do gene p53 - códon 72

Endometriose

Distribuição genotípica adaptada do polimorfismo p53*72 

se apenas os alelos isoladamente, houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, conforme demonstramos na Tabela 6. 

Interessante observar na Figura 4 que há inversão da proporção entre Arg e Pro entre 

os grupos Endometriose e Controle. 

% Número % Número
16,15 36 29,75
83,85 85 70,25
100 121 100

Arg-Arg X Não Arg-Arg p=0,01 *
IC 95% = 1,196 a 4,039

Grupos

Tabela 5: Distribuição genotípica adaptada do polimorfismo do gene p53 - códon 72

Endometriose Controle

Endometriose Controle Total
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Distribuição Genotípica Adaptada - p53 códon72

% Número % Número
41,92 129 53,31
58,08 113 46,69
100 242 100

Arg X Pro p=0,01 *
IC 95% = 1,11 a 2,25

Tabela 6: Distribuição alélica do polimorfismo do gene p53 - códon 72

Grupos
Endometriose Controle

 

 

 

se apenas os alelos isoladamente, houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, conforme demonstramos na Tabela 6. 

proporção entre Arg e Pro entre 

 

Número %
57 22,71
194 77,29
251 100

Total

N
ã

o
 A

rg
 -

A
rg

p53 códon72

Número %
238 47,41
264 52,59
502 100

Total
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 Figura 4.  Gráfico de distribuição alélica do polimorfismo p53*72

 

Podemos visualizar a eletroforese em gel de agarose a 3% do polimorfismo do 

gene TP53*72 na Figura 5. 

 

Figura 5.  Eletroforese em gel de agarose do polimorfismo do gene p53*72. O produto de PCR de 

279bp é clivado em dois fragmentos de 

Na presença do alelo sem variação Arg, não ocorre clivagem. M= marcado

 

c) Polimorfismo TP

Foram incluídas 253 mulheres, sendo 129 no grupo Endometriose e 124 no 

grupo Controle. 

Apenas uma paciente do grupo Endometriose apresentou genótipo 

heterozigoto Arg – Trp/Gln. Todos os outros participantes apresentaram genótipo sem 

variação Arg – Arg. Não houve presença do genótipo homozigoto com variação Trp/Gln 

– Trp/Gln. Não houve difere
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Distribuição Alélica 

Gráfico de distribuição alélica do polimorfismo p53*72 

Podemos visualizar a eletroforese em gel de agarose a 3% do polimorfismo do 

 

Eletroforese em gel de agarose do polimorfismo do gene p53*72. O produto de PCR de 

279bp é clivado em dois fragmentos de 199 e 160pb somente na presença do alelo variante Pro. 

Na presença do alelo sem variação Arg, não ocorre clivagem. M= marcador.

TP53*248 

Foram incluídas 253 mulheres, sendo 129 no grupo Endometriose e 124 no 

Apenas uma paciente do grupo Endometriose apresentou genótipo 

Trp/Gln. Todos os outros participantes apresentaram genótipo sem 

Arg. Não houve presença do genótipo homozigoto com variação Trp/Gln 

Trp/Gln. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

Endometriose Controle Total

A
rg
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P
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ro

Distribuição Alélica - p53 códon72

 

 

Podemos visualizar a eletroforese em gel de agarose a 3% do polimorfismo do 

 

Eletroforese em gel de agarose do polimorfismo do gene p53*72. O produto de PCR de 

b somente na presença do alelo variante Pro. 

r. 

Foram incluídas 253 mulheres, sendo 129 no grupo Endometriose e 124 no 

Apenas uma paciente do grupo Endometriose apresentou genótipo 

Trp/Gln. Todos os outros participantes apresentaram genótipo sem 

Arg. Não houve presença do genótipo homozigoto com variação Trp/Gln 

nça estatisticamente significativa entre os grupos 

P
ro
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Endometriose e Controle, conforme demonstrado na Tabela 7. Mesmo comparando os 

genótipos Arg – Arg X Não Arg – Arg (Arg – Trp/Gln e Trp/Gln – Trp/Gln) e apenas os 

alelos Arg X Trp/Gln, não houve diferença estatisticamente significativa (Tabela 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 6, podemos visualizar a eletroforese em gel de agarose a 3% do 

polimorfismo do gene TP53*248. 

 

Genótipo Número % Número % Número %
Arg - Arg 128 99,22 124 100 252 99,60
Arg - Trp/Gln 1 0,78 0 0 1 0,40
Trp/Gln - Trp/Gln 0 0 0 0 0 0
Total 129 100 124 100 253 100

Teste exato de Fisher:
p= 0,99 NS
p= 0,50 NS

p= 1 NS
p= 1 NSArg-Arg X Trp/Gln-Trp/Gln

Arg-Arg X Arg-Trp/Gln X Trp/Gln-Trp/Gln
Arg-Arg X Arg-Trp/Gln
Arg-Trp/Gln X Trp/Gln-Trp/Gln

Tabela 7: Distribuição genotípica do polimorfismo do gene p53 - códon 248

Grupos
Endometriose Controle Total

Genótipo Número % Número % Número %
Arg - Arg 128 99,22 124 100 252 99,60
Não Arg - Arg 1 0,78 0 0 1 0,40
Total 129 100 124 100 253 100

Teste exato de Fisher: Arg-Arg X Não Arg-Arg p=0,51 NS

Endometriose Controle

Tabela 8: Distribuição genotípica adaptada do polimorfismo do gene p53 - códon 248

Grupos
Total

Alelo Número % Número % Número %
Arg 257 99,61 248 100 505 99,80
Trp - Gln 1 0,39 0 0 1 0,20
Total 258 100 248 100 506 100

Teste Exato de Fisher Arg X Trp-Gln p=0,51 NS

Tabela 9: Distribuição alélica do polimorfismo do gene p53 - códon 248

Grupos
Endometriose Controle Total
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Figura 6. Eletroforese em gel de agarose do polimorfismo p53*248. O produto 

gera fragmentos de 167 e 69pb na presença do alelo sem variação Arg. Quando ocorre o alelo 

variante Trp/Gln, o produto de 233pb não é clivado. M= marcador.

 

Polimorfismo do gene P

No estudo do polimorfismo do gene 

104 no grupo Endometriose e 109 no grupo Controle.

significativa entre todas as comparações, exceto entre os genótipos VV e VG, conforme 

demonstrado na Tabela 10. Podemos visualizar a distribuição genotípic

 

Genótipo Número
VV 48
VG 40
GG 16
Total 104

VV x VG x GG p=0,016 *
VV x VG p=0,07 NS
VG x GG p=0,017 *
VV x GG p=0,005 *

Tabela 10: Distribuição genotípica do polimorfismo do gene p27

Teste qui-quadrado:

Endometriose

Eletroforese em gel de agarose do polimorfismo p53*248. O produto 

gera fragmentos de 167 e 69pb na presença do alelo sem variação Arg. Quando ocorre o alelo 

variante Trp/Gln, o produto de 233pb não é clivado. M= marcador. 

Polimorfismo do gene P27 

estudo do polimorfismo do gene P27 foram incluídas 213 

104 no grupo Endometriose e 109 no grupo Controle. Houve diferença estatisticamente 

significativa entre todas as comparações, exceto entre os genótipos VV e VG, conforme 

demonstrado na Tabela 10. Podemos visualizar a distribuição genotípic

% Número % Número
46,15 68 62,39
38,46 35 32,11
15,39 6 5,5
100 109 100

Tabela 10: Distribuição genotípica do polimorfismo do gene p27

Endometriose Controle
Grupos

 

 

Eletroforese em gel de agarose do polimorfismo p53*248. O produto de PCR de 233pb 

gera fragmentos de 167 e 69pb na presença do alelo sem variação Arg. Quando ocorre o alelo 

foram incluídas 213 pacientes, sendo 

Houve diferença estatisticamente 

significativa entre todas as comparações, exceto entre os genótipos VV e VG, conforme 

demonstrado na Tabela 10. Podemos visualizar a distribuição genotípica na Figura 7. 

 

Número %
116 54,46
75 35,21
22 10,33
213 100

Total
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