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RESUMO 
 

Introdução: A lesão do manguito rotador é causa comum de dor e disfunção 

do ombro. Fatores extrínsecos e intrínsecos têm sido propostos para explicar 

sua etiologia. A falha na síntese de compostos da matriz extracelular pode 

contribuir para a degeneração dos tendões. Objetivo:  Avaliar a expressão 

de genes da matriz extracelular e da família TGFB em tendões rotos e não 

rotos do manguito rotador, bem como o efeito de fatores clínicos na 

expressão gênica de amostras dos tendões e relacioná-los entre os achados 

histológicos e às alterações da expressão gênica. Método: Amostras de 

tendão supraespinal lesionado e não lesionado e amostras de tendão 

subescapular não lesionado foram coletadas de 38 pacientes com ruptura do 

manguito rotador. Amostras de tendões não lesionados também foram 

obtidas de oito indivíduos controles. Os espécimes foram utilizados para 

avaliação histológica, quantificação de fibras de colágeno e análises de 

expressão das proteínas FN1, TNC, TGFB1, TGFBR1 e mRNA de COL1A1, 

COL1A2, COL3A1, COL5A1, TNC, FN1, TGFB1, TGFBR1 e GDF5. 

Resultados: O aumento da expressão de mRNA de COL1A1, COL1A2, 

COL3A1, COL5A1, FN1, TNC e TGFBR1 foi observado nas amostras com 

lesão em relação às amostras de tendão não lesionado de indivíduos controles 

(p< 0,05). A duração dos sintomas foi diretamente correlacionada com os 

níveis de fibras de COL1 / COL3 (p = 0,032; p = 0,0447) e imunomarcação 

de FN1 (p = 0,031; p = 0,417). Tabagismo foi associado com aumento da 

frequência de microcistos, degeneração mixoide e expressão de mRNA de 

COL5A1, FN1, TNC e TGFB (p<0,05). A imunoexpressão de FN1 foi 

diretamente correlacionada com o número de anos de tabagismo (p = 0,048; 

p = 0,0384). Níveis mais baixos de fibras de COL1 / COL3 foram detectados 
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em amostras com fissuras (p = 0.046). A alta frequência de microcistos foi 

associada ao aumento da expressão de COL5A1, FN1 e TNC (p <0,05, para 

todas as comparações). A presença de neovascularização foi associada à 

redução da expressão de FN1 (p = 0,035) e TGFBR1 (p = 0,034). Conclusão: 

A expressão alterada dos genes COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, 

TNC, FN1, TGFB1, TGFBR1 está envolvida no processo de degeneração nas 

rupturas do manguito rotador. Variáveis clínicas como tempo de lesão, 

dominância e tabagismo interferem no processo degenerativo dos tendões.  
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ABSTRACT 
 

Introduction: Lack of synthesis of extracellular matrix compounds may 

contribute to degeneration of the tendons. Objective: we aimed to evaluate 

the expression of extracellular matrix and TGFB family members in ruptured 

and non-ruptured tendons of the rotator cuff, as well as the effect of clinical 

factors on gene expression in tendon samples, and the relationship between 

histological findings and altered gene expression. Methods: Injured and 

non-injured supraspinatus tendon samples and subscapular non-injured 

tendon samples were collected from 38 patients with rotator cuff tears. Non-

injured supraspinatus tendons were obtained from eight controls. Specimens 

were used for histological evaluation, quantification of collagen fibers, and 

mRNA and protein expression analyses. Results: Increased COL1A1, 

COL1A2, COL3A1, COL5A1, FN1, TNC, and TGFBR1 mRNA expression 

was observed in the tear samples (p < 0.05). Duration of symptoms was 

correlated with the levels of collagen type I/III fibers (p = 0.032; p = 0.0447) 

and FN1 immunostaining (p = 0.031; p = 0.417). Smoking was associated 

with increased frequency of microcysts, myxoid degeneration, and COL5A1, 

FN1, TNC, and TGFB1 mRNA expression (p < 0.05). FN1 immunostaining 

was correlated with the number of years of smoking (p=0.048; p=0.384). 

Lower levels of collagen type I/III fibers were detected in samples with 

fissures (p=0.046). High frequency of microcysts was associated with 

increased COL5A1, FN1, and TNC expression (p < 0.05, for all 

comparisons). Neovascularization was associated with reduced FN1 

(p=0.035) and TGFBR1 expression (p=0.034). Conclusion: Our findings 

show differential expression of matrix extracellular genes and TGFB family 
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members in the degeneration process involved in rotator cuff tears. These 

molecular alterations are influenced by clinical factors. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________ 

 

  



I  n  t  r  o  d  u  ç  ã  o    |    2 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A lesão do manguito rotador é uma causa comum de dor e disfunção 

do ombro, especialmente em pessoas idosas e sedentárias. Muitos fatores 

extrínsecos (por exemplo, fatores demográficos e o impacto subacromial) e 

fatores intrínsecos (por exemplo, degeneração relacionada à idade, 

hipovascularidade, inflamação e estresse oxidativo) têm sido propostos para 

explicar a causa e a progressão das lesões do manguito rotador (SHINDLE 

et al., 2011). 

A afecção apresenta-se como a mais frequente lesão do ombro. Mais 

de 50% dos indivíduos acima de 60 anos apresentam pelo menos lesões 

parciais com significante diminuição da função e impacto na qualidade de 

vida. Já a incidência de lesões completas varia entre 5% a 40%, sendo que o 

aumento de sua frequência apresenta relação com o avançar da idade (ARCE 

et al., 2003). De acordo com LONGO et al. (2017), a doença afeta de 30 a 

50% dos indivíduos acima de 50 anos e mais de 50% dos indivíduos acima 

dos 80 anos. 

JEROSCH et al. (1993) examinaram 122 cadáveres comparando a 

incidência desses em relação à literatura. O estudo encontrou 28,7% (35 

pacientes) com lesões parciais e 30,3% (37 pacientes) com lesões completas 

em pacientes acima de 60 anos. LEHMAN et al. (1995) examinaram 456 

ombros e encontraram 17% (78 espécimes) com lesões completas, sendo que 

essa porcentagem aumentou para 30% em pacientes acima de 60 anos. 

As lesões sintomáticas do manguito rotador são comuns durante a 

prática clínica diária. De acordo com DIAS et al. (2008), é a afecção mais 

frequente causadora de dor durante as atividades cotidianas, tendo maior 
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prevalência em mulheres, no lado dominante. EJNISMAN et al. (2004) 

descrevem que, apesar de um grande número de artigos relacionados ao 

tema, não existe um consenso em relação à melhor abordagem a ser realizada 

nesses pacientes. 

Atualmente, não há um consenso entre os fatores intrínsecos que 

podem levar à degeneração tendínea e a consequente ruptura dos tendões que 

compõem o manguito rotador. Existem evidências preliminares da 

contribuição genética, sendo necessário mais estudos que busquem o maior 

conhecimento de alterações moleculares na gênese da lesão.  

A presente tese foi derivada de um estudo multidisciplinar envolvendo 

a Disciplina de Medicina Esportiva e Atividade Física do Departamento de 

Ortopedia e Traumatologia, Disciplina de Genética do Departamento de 

Morfologia e Genética e a Disciplina de Anatomia Patológica do 

Departamento de Patologia, todos da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). Essa parceria deu origem à linha de pesquisa intitulada 

“Aspectos genéticos e moleculares em lesões musculoesqueléticas” que tem 

por objetivo unir a ciência básica e clínica para aprofundar o conhecimento 

de diversas doenças ortopédicas.  

Dentro da referida linha de pesquisa, esse estudo faz parte de um 

projeto, denominado “Lesões ortopédicas no ombro”, sendo esse, 

subdividido nas lesões traumáticas e não traumáticas, a qual inclui a lesão do 

manguito rotador. Assim, buscamos avaliar tanto se variantes genéticas 

(polimorfismos) de DNA estão associadas ao risco da lesão do manguito 

rotador, quanto avaliar alterações na expressão gênica/ proteica e 

epigenéticas que podem estar associadas com a ruptura do tendão 

propriamente dita (objeto de pesquisa desta tese de doutorado). 
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No presente estudo, focamos na análise de alterações moleculares 

envolvidas nos tendões de pacientes portadores de lesão completa do 

manguito rotador de origem não traumática. Para comprovar nossas 

hipóteses, utilizamos um estudo caso-controle avaliando a borda do tendão 

rompido do manguito rotador com amostras macroscopicamente normais do 

tendão do manguito rotador dos mesmos pacientes, bem como com amostras 

de tendões não lesioniados de indivíduos controles. A inclusão de amostras 

de tendão de indivíduos sem hitórico de lesões do ombro foi necessária uma 

vez que mesmo macroscopicamente e/ou histológicamente não lesionados, 

regiões tendíneas adjacentes ao sítio da lesão poderiam já apresentar 

alterações moleculares relacionadas a um próprio processo degenerativo ao 

longo de toda articulação. 

Os dados gerados a partir deste estudo são originais e permitem uma 

maior compreensão dos processos biológicos subjacentes da lesão do 

manguito rotador. O melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na 

fisiopatologia da doença poderá, no futuro, servir de base para novas formas 

de diagnóstico e alvos terapêuticos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
_______________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 



O  b  j  e  t  i  v  o    |    6 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

Identificar fatores moleculares relevantes para a fisiopatologia 

da lesão do manguito rotador. 

 

2.2  Objetivos específicos 

1) Comparar a expressão de COL1A1, COL1A2, COL3A1, 

COL5A1, TNC, FN1, TGFB1, TGFBR1 e GDF5 entre a 

borda do tendão rompido do manguito rotador, com 

amostras macroscopicamente normais do tendão do 

manguito rotador dos mesmos pacientes, bem como com 

amostras de tendões não lesionados de indivíduos 

controles;  

2) Avaliar a expressão dos produtos proteicos de FN1, TNC, 

TGFB1, TGFBR1 e quantificar as fibras de colágeno, 

para confirmar o envolvimento genético na etiologia das 

lesões;  

3) Avaliar possíveis associações entre achados histológicos 

e alterações moleculares; 

4) Investigar o efeito de aspectos clínicos na expressão 

gênica/proteica em amostras de tendões do manguito 

rotador. 
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3 LITERATURA 

 

3.1  Anatomia 

 

 A cintura escapular é formada pelos ossos da clavícula, escápula e a 

extremidade proximal do úmero. A escápula divide-se em corpo, processo 

coracoide e espinha, que é uma lâmina triangular e continuada lateralmente 

como acrômio. A extremidade proximal do úmero consiste da cabeça, colo 

anatômico e dois tubérculos, maior e menor, separados um do outro pelo 

sulco intertubercular (GARDNER et al., 1978). A figura 1 apresenta uma 

visão posterior da escápula, demonstrando a espinha e as fossas supra e infra 

espinal. 

 
Figura 1 - Osteologia da escápula 
Fonte: Netter (2015). 
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 O manguito rotador é composto pela inserção de quatro tendões no 

úmero: supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor, formando 

uma cobertura sobre a cabeça umeral. Anteriormente, próximo à junção 

subescapular/supraespinal, passa o tendão da cabeça longa do bíceps 

braquial, sede frequente de afecções associadas à lesão do manguito rotador 

sendo que todos os músculos que compõem o manguito rotador se originam 

na escápula e se inserem no úmero. O músculo supraespinal origina-se na 

escápula, superiormente à espinha, e se insere na porção superior do 

tubérculo maior. É inervado pelo nervo supraescapular (ramo de C5 e C6). 

O supraespinal atua juntamente com o deltoide para a abdução do ombro, 

especialmente nos primeiros 15 graus e auxilia na rotação lateral do ombro. 

O músculo infraespinal origina-se na escápula, inferiormente à espinha, e se 

insere no tubérculo maior entre a inserção dos músculos supraespinal e 

redondo menor, sendo também inervado pelo nervo supraescapular. Já o 

redondo menor é originário da borda axilar da escápula e se insere na porção 

inferior da tuberosidade maior. É inervado pelo nervo axilar (ramo de C5 e 

C6) (CLARK et al., 1992). O infraespinal participa da rotação lateral do 

ombro, especialmente quando em abdução neutra. (KELLY et al., 1996) 

 O subescapular origina e preenche a fossa subescapular da escápula, e 

se insere na tuberosidade menor do úmero. É inervado pelos nervos 

subescapulares superior e inferior (ramos de C5, C6 e C7). Atua na adução 

e rotação medial do ombro, fornecendo uma importante restrição à translação 

anterior da cabeça do úmero,  sendo o limite anterior do intervalo dos 

rotadores, que é um espaço triangular entre os tendões do manguito rotador, 

localizado na região anterossuperior da articulação glenoumeral 

(ASZMANN et al., 1996). Por outro lado, o redondo menor auxilia na 

rotação lateral do ombro com o braço abduzido (LEE et al., 2000). 
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 Esse conjunto de quatro tendões descritos acima tem como função a 

de atuar como um estabilizador dinâmico da articulação glenoumeral, 

auxiliando na manutenção da cabeça umeral centrada na glenoide, opondo-

se à translação superior e à formação de cisalhamento, pela compressão da 

cabeça umeral. Além disso, o manguito rotador promove um suporte para 

cápsula, prevenindo o excessivo movimento anteroposterior da cabeça 

umeral (BOON et al., 2004).  

 Os tendões dos músculos supraespinal, infraespinal e redondo menor 

se inserem conjuntamente na tuberosidade maior do úmero, em uma região 

denominada de “footprint” (CURTIS et al., 2006; DARK et al., 2007). 

 A figura 2 apresenta uma visão anterior do ombro, demonstrando a 

inserção dos tendões do supraespinal e subescapular no úmero. 

 

 
Figura 2 - Fotografia de dissecção anatômica, de 
autoria própria, demonstrando os tendões que 
compõem o manguito rotador 
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3.1.1 Classificação topográfica 

 

 HABERMEYER et al. (1990) descreveram uma classificação 

topográfica das lesões do manguito rotador no plano sagital, dividindo-as em 

três setores: 

- Setor A: lesões localizadas anteriormente (incluem o tendão do 

subescapular, intervalo dos rotadores e tendão da cabeça longa do 

bíceps – manguito anterior – MA); 

- Setor B: lesões localizadas em região central (inclui o tendão do 

supraespinal – manguito central – MC); 

- Setor C: lesões localizadas na região posterior (incluem o tendão 

do infraespinal e redondo menor – manguito posterior – MP). 

 Durante a realização do presente trabalho, utilizamos a referida 

classificação, dada a sua maior facilidade em localizar a região de onde 

foram realizadas as coletas das amostras dos tendões. A figura 3 demonstra 

as três regiões descritas previamente por HABERMEYER et al. (1990). 
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Figura 3 - Fotografia de dissecção anatômica, de 
autoria própria, demonstrando as três zonas 
descritas por Habermeyer et al. (1990). 
MA: manguito anterior; MC: manguito central; MP: 
manguito posterior. 

 
 
3.2  Histologia 

 

 BLEVINS et al. (1997) descreveram que de modo geral, a estrutura 

tendínea é constituída de tenoblastos e tenócitos dentro de uma rede de 

matriz extracelular (MEC). A MEC de tendões é composta principalmente 

de colágenos, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas e várias 

outras moléculas pequenas (GARRETT et al., 2000). 

 SCREEN et al. (2004) demonstraram que a estrutura e a composição 

da MEC são diretamente responsáveis pelo controle dos sinais que chegam 

às células, gerando redes complexas, ligando o destino das células e da MEC 

no tendão. 
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 Os tendões conectam o músculo ao osso, carregando algumas das 

maiores forças experimentadas por qualquer tecido vertebrado (KER, 2007). 

Aproximadamente 95% do colágeno é do tipo I, com pequenos níveis de 

colágeno tipo III, V, XI, XII e XIV (HAN et al., 2010). THORPE et al. 

(2013) descreveram que intercalada entre as unidades de colágeno, em toda 

a hierarquia estrutural dos tendões está uma variedade de outros 

componentes da matriz não colagenosa. 

 GALLOWAY et al. (2013) descreveram que o colágeno forma 

estruturas semelhantes a fibras, que são alinhados próximo ao longo eixo do 

tecido (direção de tração), conferindo resistência mecânica ao tendão sendo 

que as células do tendão governam a produção e organização da MEC em 

resposta a estímulos mecânicos e químicos.  

 De acordo com SCREEN et al. (2015), o tendão possui uma rede 

complexa de células e a MEC, desempenhando vários papéis funcionais 

diferentes, sendo que a composição e organização apropriadas da MEC 

permite que um tendão desempenhe sua função mecânica de transferência de 

força, além de garantir a sua função biológica. 

 

3.2.1 Alterações histológicas nas lesões do manguito rotador 

 

 JÄRVINEN et al. (1997) descreveram que o aumento da densidade 

celular, alterações na morfologia, apoptose e necrose são achados 

caraterísticos de tendões rotos do manguito rotador. 

 Um aumento na quantidade e duração da carga que uma célula de 

tendão experimenta pode resultar na ativação de proteínas quinases, ativadas 

por estresse, radicais livres de oxigênio e mediadores apoptóticos que, 
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quando persistentemente ativados, fazem com que as células tendíneas 

sofram apoptose (ARNOCZKY et al., 2002; SZOMOR et al., 2006).  

 O aumento da degradação da MEC e subsequente falta da síntese pode 

levar à deterioração estrutural e degeneração dos tendões (XU et al., 2008). 

Esse fato resulta em uma matriz colagenosa enfraquecida, levando à 

degeneração tendínea e, subsequentemente, à ruptura do tendão (MILLAR 

et al., 2008). 

 LONGO et al. (2008) descreveram que a distribuição de colágeno em 

tendões rotos é anormal, e que seus tenócitos produzem maiores quantidades 

de COL3, em relação a tendões normais. 

 NAGURA et al. (2016) demonstraram que as células do manguito 

rotador humano são células-tronco mesenquimais, multipotentes, com 

capacidade de se diferenciar em múltiplas linhagens, sugerindo que as 

células mesenquimais que formam esse tecido podem ter uma capacidade 

regenerativa de potencial reparo. 

 

3.3  Fisiopatologia 

 

 Inicialmente, duas teorias foram defendidas a respeito da etiologia das 

lesões do manguito rotador: teoria extrínseca e teoria intrínseca. 

 

3.3.1 Teoria extrínseca: impacto subacromial 

 

 A teoria extrínseca descreve que a lesão do manguito rotador ocorre 

pelo impacto do arco coracoacromial “duro” contra o tendão do supraespinal. 
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NEER (1972) dividiu em três as fases evolutivas da síndrome compressiva 

do manguito rotador: 

- Fase I: edema e hemorragia reversíveis; ocorre em pacientes jovens, 

tendo boa evolução com o tratamento clínico; 

- Fase II: fibrose e tendinite; ocorre de maneira crônica e intermitente, 

normalmente em indivíduos com idade entre 25 e 45 anos; 

- Fase III: ruptura completa do manguito; ocorre em pacientes acima 

de 40 a 50 anos. 

 NYFFELER et al. (2006) e TORRENS et al. (2007) encontraram uma 

relação direta entre a projeção lateral do acrômio, denominado índice 

acromial e as lesões do manguito rotador, relacionando-as ao impacto 

subacromial. Por outro lado, MIYAZAKI et al. (2011) compararam o índice 

acromial entre as populações brasileira e japonesa e concluíram que o mesmo 

pode ser um fator preditivo na gênese das lesões do manguito rotador na 

população brasileira, mas não na japonesa, fato que sugere que outros fatores 

podem estar relacionados à etiologia da lesão do manguito rotador. 

 

3.3.2 Teoria intrínseca: alterações intratendínea 

 

 É descrito na literatura que a área de 15mm da inserção do 

supraespinal e infraespinal no tubérculo maior é relativamente hipovascular. 

Desde a descrição clássica de CODMAN (1934) sobre a assim chamada 

“zona crítica” e a hipovascularização local do manguito rotador, muito se 

tem estudado e especulado sobre a possibilidade de a isquemia ser uma das 

causas dessa lesão.  
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 CHANNSKY et al. (1991) descreveram que a hipovascularização da 

“área crítica de Codman” é considerada como o ponto inicial da degeneração 

e da ruptura do manguito. 

 IKEMOTO et al. (2007) avaliaram 31 pacientes submetidos ao reparo 

artroscópico da lesão do manguito rotador e encontraram que na maioria das 

bordas dos tendões do supraespinal é hipervascularizada. 

 GODINHO et al. (2007) descreveram que cerca de 80% das lesões de 

manguito rotador, avaliadas em sua série de 25 biópsias, apresentaram pouca 

ou nenhuma vascularização em suas bordas.  

 LONGO et al. (2008) avaliaram por meio de estudo caso-controle, a 

borda dos tendões de 88 pacientes submetidos ao reparo artroscópico e 

compararam com cinco cadáveres que faleceram por causas cardiológicas e 

encontraram alterações histológicas que demonstram que pacientes 

portadores e não portadores de lesão do manguito rotador fazem parte de dois 

tipos de população distintas. Os autores hipotetizaram que, durante o reparo 

artroscópico do manguito rotador, não é necessário ressecar excessivamente 

as bordas do tendão rompido, buscando um tecido com melhor 

vascularização, já que na presença de uma ruptura do manguito rotador, o 

tendão do supraespinal macroscopicamente intacto é degenerado também. 

 MAFFULLI et al. (2008) descreveram que os tendões do manguito 

rotador possuem em sua região insercional sinais de degeneração, incluindo 

morte celular, depósito de cálcio e rupturas microscópicas. MAFFULLI et 

al. (2010) relataram que o número e o tamanho dos vasos estão diminuídos 

no tendão acometido. 

 MAFFULLI et al. (2011a) demonstraram que a diminuição do 

suprimento sanguíneo é um fator relacionado à doença degenerativa dos 
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tendões e que a capacidade de reparo após microtraumas de repetição está 

comprometida devido às alterações vasculares que provoca. 

 

3.3.3 Fatores de risco intrínsecos e ambientais  

 

 Os fatores de risco associados ao desenvolvimento das lesões do 

manguito rotador ainda não são totalmente compreendidos. Idade, sexo 

aumento do índice de massa corporal, sexo feminino, tabagismo, 

dislipidemia e diabetes são fatores de risco bem descritos (TEMPELHOF et 

al., 1999; WENDELBOE, 2004; BAUMGARTEN et al., 2010; 

MINAGAWA et al., 2013; LIN et al., 2015; HUANG et al., 2016). 

 

3.3.3.1 A influência do tabagismo 

  

 MALLON et al. (2004) analisaram de forma retrospectiva os efeitos 

do tabagismo nos resultados do reparo aberto das lesões do manguito rotador, 

por meio da escala funcional da Universidade da Califórnia (UCLA) e escala 

subjetiva de dor e observaram melhor evolução nos pacientes não fumantes. 

 GALATZ et al. (2006) descreveram os efeitos adversos da nicotina no 

reparo do manguito rotador em ratos. Segundo os autores, a nicotina é 

responsável pela redução das propriedades mecânicas e da redução da 

concentração de colágeno em ratos. Os autores descreveram que os efeitos 

negativos do tabaco ocorrem devido às propriedades vasoconstritoras da 

nicotina, que diminuem o suprimento sanguíneo aos tecidos, associado à 
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capacidade do monóxido de carbono em diminuir os níveis de oxigenação 

celular, acarretando um efeito adverso na cicatrização do manguito rotador. 

 BAUMGARTEN et al. (2010) avaliaram por meio de usg 586 

indivíduos com dores no ombro, desses, 375 eram portadores de lesão do 

manguito rotador e 61,9% da amostra era composta por tabagistas. Os 

autores relacionaram as dores no ombro e as lesões do manguito rotador com 

a quantidade e o tempo do vício. Os autores concluíram que a quantidade 

média de maços por dia e a média de maços por ano, associados ao tempo de 

tabagismo, são maiores em pacientes portadores de lesão do manguito 

rotador, comparados aos pacientes sem lesão. 

 PINTO JÚNIOR et al. (2010) realizaram estudo retrospectivo com 

166 pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico e concluíram que 

pacientes tabagistas apresentam pior prognóstico no reparo das lesões do 

manguito rotador. 

 CARBONE et al. (2012) em estudo retrospectivo avaliaram 408 

pacientes submetidos ao reparo artroscópico da lesão do manguito rotador e 

associaram o cigarro com a presença de lesões maiores do manguito rotador.  

 Apesar dos estudos descritos acima, demonstrando um possível efeito 

na degeneração dos tendões do manguito rotador, a literatura é escassa em 

relação a sua influência em nível molecular, sendo essa relação demonstrada 

pela primeira vez pelo nosso grupo, em 2017 (LEAL et al., 2017). Nesse 

estudo foi encontrado um aumento da expressão de MMP1 e diminuição de 

TIMP2 em tendões de pacientes tabagistas em relação a pacientes não 

tabagistas. 
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3.4  Bases genéticas das doenças de herança complexa 

 

 Um grande número de doenças do tecido conjuntivo possui um 

componente genético. Algumas doenças mendelianas clássicas do tecido 

conjuntivo estão bem descritas, como por exemplo, a osteogênese imperfeita, 

a síndrome de Ehlers-Danlos e a síndrome de Marfan. No entanto, outras 

doenças de tecido conjuntivo são complexas e multifatoriais. Nessas 

afecções, a identificação de componentes genéticos é mais difícil, pois a 

busca é dificultada pela probabilidade de envolvimento de um conjunto de 

genes na sua etiologia – cada gene tendo uma pequena contribuição para a 

condição em estudo – e pelas interações gene-ambiente (SEPTEMBER et 

al., 2007). 

 Embora as doenças ortopédicas possam ser causadas por uma mutação 

em um único gene em algumas famílias, em geral, elas não são monogênicas. 

A maioria dessas afecções é o resultado de interações complexas entre vários 

fatores de predisposição, como os genótipos de diferentes loci e uma 

variedade de fatores ambientais que ativam, aceleram ou exacerbam o 

processo da doença. Assim, essas doenças, como a lesão do manguito 

rotador, não podem ser enquadradas em padrões de herança mendelianos, 

mas sim em padrões complexos ou multifatoriais (interação gene-ambiente). 

Uma caraterística das doenças complexas, incluindo a lesão do manguito 

rotador, é que elas podem apresentar agregação familiar, pois é mais 

provável que os parentes de uma pessoa afetada compartilhem com ela mais 

alelos de predisposição à doença do que pessoas não-aparentadas. 

Compreender os mecanismos pelos quais os alelos de mais de um locus 

conferem suscetibilidade/proteção à doença ou como esses alelos 

contribuem para a variação fenotípica é de suma importância (NUSSBAUM 
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et al., 2008).  

Como podemos ver, a etiologia da lesão do manguito rotador é um 

processo multifatorial e fatores extrínsecos e intrínsecos têm sido propostos 

para explicá-la. Não há consenso sobre os principais fatores, e parece haver 

uma interação entre eles (MAFULI et al., 2011b; GIORGI et al., 2014). 

 Nosso grupo de pesquisa busca estudar os mecanismos genéticos e 

transcricionais envolvidos no desenvolvimento de diversas lesões 

ortopédicas, incluindo a lesão do manguito rotador. 

 

3.4.1 Bases genéticas e aspectos translacionais relacionados à lesão do 

manguito rotador 

 

 HARVIE et al. (2004) avaliaram uma coorte de pacientes 

diagnosticados com lesão completa do manguito rotador, incluindo 129 

irmãos e 150 cônjuges (controles). O estudo demonstrou que irmãos 

apresentaram um risco duas vezes maior de desenvolver lesão completa do 

manguito rotador em relação ao grupo controle. Adicionalmente, foi 

observado que irmãos possuem um risco cinco vezes maior de apresentarem 

sintomas para essa condição em relação aos controles. O aumento 

significante do risco de ruptura do manguito rotador em irmãos implica que 

fatores genéticos possuem um papel fundamental no desenvolvimento desse 

tipo de lesão. 

Dessa forma, em se tratando de fatores de risco, é importante enfatizar 

o envolvimento de variantes genéticas na gênese da lesão do manguito 

rotador. Os resultados de estudos anteriores fornecem evidências de que 

pode haver uma relação importante entre os genes e a doença do manguito 
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rotador. No entanto, os dados sobre essa questão ainda são limitados. Estudos 

prévios identificaram uma associação de polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNPs), que é uma variação na sequência de DNA, presente em mais 

de 1% da população, e lesões degenerativas do tendão do manguito rotador. 

MOTTA et al. (2014) avaliaram 23 SNPs de 6 genes envolvidos nos 

processos de reparação e degenerativo do tecido musculoesquelético 

(DEFB1, DENND2C, ESRRB, FGF3, FGF10 e FGFR1) para uma possível 

associação com a lesão do manguito rotador e identificaram um papel 

potencial para ESRRB no desenvolvimento da lesão do manguito rotador.  

TEERLINK et al. (2015) em estudo populacional com 311 indivíduos 

portadores de lesão do manguito e 2641 individuos controles ratificaram  a 

associação de variantes no ESRRB na doença do manguito rotador.  

ASSUNÇÃO et al. (2017) avaliaram 64 pacientes com rupturas do 

manguito rotador de espessura total e encontraram sua associação com 

variantes genéticas de MMP1 e MMP3.  

KLUGER et al. (2017) investigaram polimorfismos selecionados nos 

genes MMP1, MMP2, MMP3, MMP9, MPM13, TIMP1, TNC e COL5A1 em 

pacientes com lesão do manguito rotador. Os autores encontraram 15 SNPs 

no gene TNC significativamente associados a lesões degenerativas do tendão 

do manguito rotador.  

DABIJA et al. (2017), em revisão sistemática, descreveram que 

estudos prévios fornecem evidências preliminares da predisposição genética 

e familiar para a lesão do manguito rotador. Os autores salientaram a 

necessidade de mais estudos amplos em todo o genoma.   

SALLES et al. (2018) analisaram atletas de vôlei alto nível de 

competição e encontraram que o alelo de FCRL3 -169C pode aumentar o 
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risco de tendinopatia, associado a outros fatores de risco, como idade, gênero 

e tempo de prática do esporte. 

 

3.4.2 Estudos moleculares relacionados à lesão do manguito rotador 

 

 A pesquisa de tecido do tendão pode ser realizada em nível 

histológico ou molecular, sendo que a histologia se refere ao estudo 

microscópico dos tecidos, enquanto os estudos moleculares se concentram 

em genes, transcritos e proteínas. Estudos de genes fornecem dados sobre 

fatores, os quais podem predispor os indivíduos a distúrbios tendinosos, mas 

a informação é estática. Estudos de transcrição, por outro lado, fornecem 

informações sobre a expressão gênica atual. Os transcritos referem-se ao 

mRNA produzido pela transcrição do DNA, e são geralmente detectados 

usando sondas de DNA específicas ou primers de RNA. No entanto, os 

transcritos são indicadores ruins de avaliação de proteica, já que as proteínas 

resultantes podem ser modificadas ou degradadas, ou se acumulam na MEC 

(SEJERSEN et al., 2015). 

O conhecimento de alterações moleculares relacionadas às lesões do 

manguito rotador pode aumentar a compreensão da patogênese da 

degeneração tendínea, sendo essencial não somente para compreender a 

etiologia da doença, mas também contribuir para guiar a conduta terapêutica 

ou para o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento. Em um estudo 

preliminar, nosso grupo descreveu um aumento da expressão de mRNA de 

COL1A1 e COL3A1 em tendões lesionados (LEAL et al., 2015). Convém 

ressaltar que nosso grupo, antes de mais estudos de expressão gênica, definiu 

genes de referência para esse tipo de análise envolvendo diferentes amostras 
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de tendão de indivíduos com lesão do manguito rotador e, com isso, evitando 

possíveis vieses técnicos que não foram considerados em estudos 

moleculares prévios da literatura (RILEY et al., 2002; LO et al., 2004; LO 

et al., 2005; SHINDLE et al., 2011; SHIRACHI et al., 2011; ROBERTSON 

et al., 2012; GOTOH et al., 2013; FABIS et al., 2014; CHAUDHURY et al. 

2016). 

RILEY et al. (2002) avaliaram em estudo caso-controle de qRT-qPCR 

sem normalização da amostra, com 10 pacientes portadores de lesão e 24 

indivíduos controles e encontraram diminuição da expressão dos genes 

MMP2, MMP9, MMP13.  

LO et al. (2004) realizaram estudo caso-controle de transcrição por 

meio de qRT-qPCR, com tecido de 10 pacientes portadores de lesão 

completa do manguito rotador e 6 cadáveres e encontraram o aumento da 

expressão de MMP13 e inibição da expressão de MMP3, TIMP2, TIMP3, 

TIMP4, sendo utilizado como gene de referência GADPH. 

LO et al. (2005) analisaram em estudo caso-controle de transcrição 

por meio de qRT-qPCR e avaliação proteica por meio de IHQ com tecido de 

10 pacientes portadores de lesão completa do manguito rotador e 6 

cadáveres. Os autores encontraram aumento da expressão de MMP13, 

COL1A1, COL3A1 e aggrecan, além da inibição da expressão de decorina, 

sendo a amostra normalizada pelo gene GADPH. 

SHINDLE et al. (2011), avaliaram em estudo caso-controle por meio 

de qRT-qPCR comparando 24 pacientes portadores de lesão completa e 16 

pacientes portadores de lesão parcial do tendão do supraespinal, tendo o 

tendão do subescapular do mesmo paciente como controle interno e 

encontraram aumento da expressão de MMP9, MMP13, COX2 e COL1A1 
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bem como a diminuição da expressão de iNOS, VEGF, COL3A1 e biglican. 

Nesse estudo a amostra foi normalizada pelo gene GADPH. 

SHIRACHI et al. (2011) em estudo caso-controle analisaram a 

expressão de COL1A1 e COL3A1 na borda da lesão do tendão do 

supraespinal lesado em 12 pacientes, tendo como controle 5 cadáveres 

frescos por meio de qRT-qPCR, sendo que a amostra foi normalizada pelo 

gene ACTB. A análise proteica foi realizada por meio Western blot. 

Adicionalmente, os autores correlacionaram a expressão desses genes com 

parâmetros clínicos e a integridade do reparo por meio de RM após um ano 

de pós operatório. Os autores correlacionaram a expressão desses genes com 

a integridade do reparo após o período de um ano de pós-operatório. Em 

adição, a expressão de COL1A1 foi associada com o tempo de início dos 

sintomas, sugerindo que o tratamento conservador não deva ser prolongado 

se os pacientes não apresentarem melhora após determinado período. 

ROBERTSON et al. (2012) avaliaram em 35 pacientes portadores de 

lesão completa do manguito rotador a expressão gênica de citocinas pró-

inflamatórias, genes de remodelação tecidual e fatores de angiogênese por 

meio de qRT-qPCR, normalizando a amostra por meio do gene GADPH e 

correlacionaram com a integridade do reparo com exame de usg após seis 

meses de cirurgia. Os autores encontraram correlação do aumento da 

expressão de MMP1 e MMP9 e falha da cicatrização do reparo. Nesse estudo 

os autores não utilizaram grupo controle. 

DEAN et al. (2012), em estudo de revisão sistemática elegeram, de 

acordo com critérios prévios de avaliação, 101 artigos relacionados à 

expressão gênica e lesão do manguito rotador, tanto em pacientes, cadáveres 

ou modelos em animais. Os autores descreveram o envolvimento de 

componentes e enzimas da matriz extracelular, fatores de transcrição, 



L  i  t  e  r  a  t  u  r  a    |    25 

 

citocinas, fatores de crescimento, fatores neuronais e de genes relacionados 

à apoptose na tendinopatia/ruptura do manguito rotador. 

GOTOH et al. (2013), em estudo com 24 pacientes portadores de lesão 

completa do manguito rotador, avaliaram a expressão gênica por meio de 

qRT-qPCR, normalizando a amostra por meio do gene ACTB. Após um ano 

de pós-operatório, a cicatrização do reparo foi analisada por meio de RM. Os 

autores encontraram aumento da expressão de MMP3 e TIMP1 nos pacientes 

que tiveram rerrotura. A expressão dos genes de colágeno não foi relacionada 

a rerrotura. Nesse estudo não foi utilizado grupo controle. 

FABÍS et al. (2014) avaliaram a expressão gênica por meio de qRT-

qPCR, com a amostra normalizada por meio do gene GADPH em nove 

pacientes portadores de lesão completa do supraespinal, sem a presença de 

grupo controle. Nesses pacientes foram avaliados a expressão de moléculas 

pró-apoptóticas, anti-apoptóticas, pró-inflamatórias e anti-inflamatórias em 

três localizações de distal para medial da lesão e encontraram que os 

tenócitos apresentam redução da expressão de moléculas pró-apoptóticas, 

pró-inflamatórias e aumento das pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, 

ressecando-se de 4 a 7 mm da borda da lesão. 

SEJERSEN et al. (2015), em estudo de revisão sistemática, 

identificaram 2.199 estudos de análise de proteínas em tendinopatias e 

verificaram uma tendência de aumento da expressão de COL1, COL3, 

MMP1, MMP9, MMP13, TIMP1, VEGF e diminuição de MMP3. 

Entretanto, os autores concluíram que nenhum estudo de proteômica 

cumpriu os critérios de inclusão, sugerindo um potencial inexplorado de 

pesquisa de proteínas nos tendões. 

CHAUDHURY et al. (2016), em estudo de expressão gênica (qRT-

qPCR), normalizada por GADPH e proteica por IHQ avaliaram 28 pacientes 
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portadores de lesão completa do manguito rotador, aplicando uma 

abordagem em larga escala, encontraram aumento de MMP13 e diminuição 

da expressão de MMP3. 

CHUNG et al. (2017), em estudo de expressão gênica (qRT-qPCR), 

normalizada por GADPH, proteica por IHQ e Western blot com 12 pacientes 

portadores de lesão do manguito rotador diabéticos e 12 pacientes portadores 

de lesão sem a doença metabólica, encontraram o aumento da expressão dos 

genes MMP9 e IL6 em diabéticos. Os autores sugeriram que essa diferença 

pode ser uma das explicações para o aumento da falha do reparo em pacientes 

diabéticos. 

Nosso grupo, em 2017, descreveu por meio de estudo de qRT-qPCR, 

com amostra normalizada por meio dos genes HPRT1, TBP e ACTB, a 

diminuição da expressão de MMP1, MMP9 e MMP13 e o aumento de TIMP3 

em indivíduos portadores de lesão em relação com controles (LEAL et al., 

2017).   

AHN et al. (2017) avaliaram, em estudo de qRT-qPCR, com a amostra 

normalizada por meio do gene GADPH de maneira retrospectiva, 14 

pacientes que foram submetidos ao reparo do manguito rotador e tiveram 

amostras de tendão coletadas em três regiões diferentes da lesão e os 

dividiram em um grupo onde não houve cicatrização e no grupo em que 

houve a cicatrização do tendão, avaliada por RM. Os autores concluíram que 

a regulação negativa de genes de resposta inflamatória e a regulação positiva 

de genes de diferenciação celular no momento da cirurgia estão relacionados 

à cicatrização do manguito rotador. 

TREVIÑO et al. (2018) avaliaram a expressão de proteases 

(catepsinas e MMP) de tecidos do tendão e músculo do supraespinal, além 

da cartilagem umeral de 30 ratos após lesão do manguito rotador em três 
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momentos distintos: 1, 3 e 12 semanas. Os autores concluíram que há um 

aumento significativo das proteases nos três tecidos, cada um com diferentes 

perfis, havendo inicialmente o aumento da expressão nos tendões e 

posteriormente na cartilagem umeral. 

LEE et al. (2018), em estudo com ratos, analisaram 39.429 genes e 

acompanharam as alterações na expressão dos mesmos após 1 e 4 semanas 

de lesão e identificaram que a ruptura do manguito rotador induz a expressão 

de genes específicos relacionados ao envelhecimento, apoptose, atrofia e 

transporte de ácidos graxos. Os autores associaram que muitos genes que 

estão alterados possam ter um papel no processo de degeneração do tendão 

após a lesão. 

Dessa forma, até os dias atuais, entender a gênese, o tratamento e o 

prognóstico das lesões do manguito rotador continua sendo um desafio. A 

identificação de uma possível associação genética poderia melhorar a 

compreensão do processo da doença que leva à lesão do manguito rotador, 

auxiliar na detecção precoce de indivíduos em risco para o desenvolvimento 

de lesões não traumáticas, identificar casos graves e fornecer potenciais 

terapias gênicas futuras.  

 Para um maior entendimento, dissertaremos a seguir sobre os genes 

e proteínas do presente estudo, agrupando-os em três grupos: 1) genes e 

proteínas codificadoras de colágeno; 2) genes e proteínas codificadoras de 

glicoproteínas da matriz extracelular e 3) genes e proteínas da família TGFB. 
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3.5 Genes e proteínas estudados 

 

3.5.1 Genes e proteínas codificadores de colágeno 

 

3.5.1.1 COL1A1 e COL1A2 

 

 Os genes COL1A1 e COL1A2 estão localizados em 17q21.31-22.05 

e em 7q21.3-22.1, respectivamente (RETIEF et al., 1985). A expressão do 

COL1 está aumentada em várias formas de fibroses, tais como pulmonar, 

hepática e da medula óssea (KARSENTY & PARK, 1995). 

Alterações no conteúdo e composição do colágeno têm sido 

consistentemente encontradas na tendinopatia (XU et al., 2008). MILLAR et 

al. (2016) e THANKAM et al. (2018a) descreveram que a desorganização 

da MEC, devido à alteração da composição do colágeno e a existência de 

inflamação sem o envolvimento ativo das células inflamatórias, são as 

principais características da lesão do manguito rotador. 

Embora ambas as subunidades (COL1A1 e COL1A2) sejam 

encontradas em diferentes localizações cromossômicas, os produtos 

transcritos desses dois genes são mantidos como proporção de 2: 1 nos níveis 

celulares. Ambos os genes contêm vários elementos supressores e 

intensificadores em suas regiões promotoras, e sítios de ligação para fatores 

de transcrição medianos, basais e específicos para citocinas. Os sinais 

regulatórios se alteram significativamente, dependendo da gravidade da 

lesão do manguito rotador. Como o COL1 é o principal componente do 

tendão do manguito rotador, os mediadores reguladores concentram-se 
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principalmente na restauração do mesmo após a ruptura (THANKAM et al. 

2018b). 

 

3.5.1.2 COL3A1 

 

LIU et al. (1997) relataram que esse tipo de colágeno é encontrado em 

tecidos flexíveis de conexão e, frequentemente, está em associação com o 

COL1. Esse gene é expresso em estágios bem precoces da embriogênese e 

estende-se por toda ela. Mutações nesse gene estão associadas a síndrome de 

Ehlers-Danlos e a aneurismas arteriais e aórticos. Em recém-nascidos, o 

COL3 (solúvel) é sintetizado e suas fibras formadas são maleáveis e 

elásticas. Com o passar das décadas, as células produtoras de colágeno 

sintetizam menos COL3 e, progressivamente, mais COL1, que é insolúvel e 

por isso, mais estável.  

 ROBERTSON et al. (2012) descreveram que durante a fase de 

cicatrização do manguito rotador, é postulado que a expressão de COL3A1 é 

aumentada e a relação aumentada de COL1 e COL3 pode ser um indicador 

da resposta total de reparo.  

 

3.5.1.3 COL5A1  

 

MOKONE et al. (2006) relataram que a proteína COL5A1 é 

fundamental na regulação do diâmetro das fibrilas de COL1, e que diferentes 

variantes comuns do gene COL5A1 foram associadas às tendinopatias do 

calcâneo. 
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WENSTRUP et al. (2006) em estudo com pacientes portadores da 

síndrome de Ehlers-Danlos demonstraram que a expressão do gene COL5A1 

parece desempenhar um papel crítico na regulação da fibrilogênese. 

A proteína de colágeno tipo V é codificada pelo gene do colágeno tipo 

V alfa 1 (COL5A1), localizado no braço longo (q) do cromossomo 9 e é 

expresso tanto em tendões quanto em ligamentos (COLLINS et al., 2011), 

sendo que o colágeno tipo V é um dos principais constituintes dos feixes de 

tendões e ligamentos (LONGO et al., 2015). 

 ALTINISIK et al. (2015) em estudo caso-controle com 152 pacientes 

portadores de epicondilite lateral identificaram que variantes genéticas do 

gene COL5A1 estão associadas a doença. 

  Por outro lado, de acordo com PABALAN et al. (2018), variantes 

genéticas de COL5A1 estão associadas a menor risco de lesões tendíneas e 

ligamentares em caucasianos, enquanto que LONGO et al. (2018) não 

encontraram aumento da susceptibilidade de lesão do manguito rotador entre 

variantes genéticas de COL5A1 e indivíduos controles. 

 

3.5.2 Genes e proteínas codificadoras de glicoproteínas da matriz 

extracelular (FN1 e TNC) 

 

A TNC é expressa durante os estágios de desenvolvimento 

embrionário e, seletivamente, reexpressa em tecidos adultos durante várias 

condições patológicas, incluindo neoplasia, inflamação e reparo de feridas 

(MACKIE et al., 1988; WHITBY et al., 1991). 
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RILEY et al. (1996) descreveram o aumento da imunorreatividade de 

TNC em pacientes portadores de lesão completa em relação a indivíduos 

controles. 

TILLANDER et al. (2002) relataram o aumento da expressão das 

proteínas FN1 e TNC em tendões lesados e salientaram que ambas mantêm 

a homeostase da MEC das articulações por meio da regulação do conjunto 

de fibrilas de colágeno. 

HYVÖNEN et al. (2003) encontraram um aumento significativo de 

expressão da TNC em relação a lesões parciais, tendinopatias ou tendões 

íntegros de indivíduos controles. 

INGHAM et al. (2004) relataram que FN1 e a TNC interagem umas 

com as outras e com receptores de integrina para regular o crescimento e o 

movimento celular.  

DALLAS et al. (2005) descreveram que FN1 possui um papel na 

regulação do TGFB. Já CORDOVA et al. (2005) demonstraram que a 

expressão do FN1 aumenta sob estímulo de TGFB. 

VAKONAKIS et al. (2007); MIDWOOD et al. (2009) descreveram o 

envolvimento dessas glicoproteínas estão envolvidas em vários processos 

biológicos, incluindo adesão celular e cicatrização de feridas. RILEY (2010) 

relatou que o gene TNC é expresso em tendões, ligamentos e meniscos, entre 

outros tecidos articulares. 

Em estudo com pacientes portadores de capsulite adesiva, nosso grupo 

detectou um aumento da expressão de FN1 e TNC em tecidos cápsula 

glenoumeral, sugerindo seu papel no processo fibrótico (COHEN et al., 

2016). 
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ZOLLINGER et al. (2017) descreveram que a FN1 possui como uma 

de suas principais características a capacidade de ligar especificamente a um 

grande número de moléculas, incluindo outros componentes da matriz 

extracelular, moléculas de sinalização e moléculas de adesão celular.   

KLUGER et al. (2017b) avaliaram 302 pacientes de ancestralidade 

caucasiana submetidos ao reparo aberto do manguito rotador e concluíram 

que variantes genéticas de TNC podem modificar o risco de recidiva da lesão 

após um ano de pós-operatório, reforçando o papel da TNC na etiologia da 

lesão do manguito rotador. 

 

3.5.3 Família TGFB 

 

LE ROY et al., (1990) descreveram que o gene TGFB induz os 

fibroblastos a sintetizar, remodelar e contrair a MEC, tornando esta citocina 

um mediador-chave da resposta fibrótica.  

TGFB1, codificada pelo gene TGFB1, localizado em 19q13.2 é um 

fator de crescimento que controla a proliferação, a diferenciação e outras 

funções em muitos tipos de células, sendo que a desregulação da ativação de 

sinalização de TGFB pode resultar em apoptose (EBNER et al., 1993).  

O TGFB é ativado por clivagem proteolítica (CLARK et al., 1994) e 

mediada pelos receptores de sinalização TGFB receptor I (TGFBR1) e TGFB 

receptor 2 (TGFBR2), de acordo com WRANA et al. (1994).  

SHAH et al. (1995) avaliaram a cicatrização de feridas em ratos 

adultos e concluíram que a mesma é caracterizada por altos níveis de TGFB1 

e TGFB2, baixos níveis de TGFB3 e extenso tecido cicatricial.  
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SAKAI et al. (2002) descreveram que o aumento de TGFB1 

acompanha a fase de inflamação aguda e parece agir como sinal de 

modulação da produção de macromoléculas de matriz por células 

fibrogênicas no local de lesão tecidual.  

SOO et al. (2003) em estudo experimental com ratos concluíram que 

a cicatrização de feridas fetais é caracterizada pela baixa expressão de 

TGFB1 e TGFB2, alta expressão de TGFB3 e ausência de tecido cicatricial. 

O TGFB1 vem sendo associado como um fator para aumentar o 

potencial de cicatrização de um tendão (MOLLOY et al., 2003). Em adição, 

o TGFB1 regula e é regulado por várias proteínas da MEC, incluindo FN1 

(CORDOVA et al., 2005; DALLAS et al., 2005) e TNC (CAREY et al., 

2010; CHIQUET-EHRISMANN et al. 2011).  

MOORE-SMITH et al. (2011) descreveram que o TGFBR1 é o 

principal propagador da sinalização do TGFB e que a atividade do TGFB1 é 

mediada por dimerização com seus receptores, incluindo o TGFBR1 

(MOORE-SMITH et al., 2011). 

 ARIMURA et al. (2017), em estudo com 180 ratos submetidos a 

reparo unilateral do manguito rotador demonstraram que o TGFB1 aumenta 

a formação de tecido fibroso no tendão reparado inibindo a expressão de 

MMP9 e MMP13, sugerindo que TGFB1 pode ser usado como um adjuvante 

para aumentar a força biomecânica do reparo. Porém, é importante enfatizar 

que TGFB também atua como um fator de crescimento autócrino negativo. 
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3.5.3.1 GDF5 

 

 O fator de crescimento e diferenciação 5 (GDF5) é outro membro da 

família TGFB. Em estudos in vitro, TAN et al. (2012) demonstraram que o 

GDF5 é um dos principais fatores na diferenciação tenogênica e na 

proliferação de células-tronco mesenquimais. Além disso, o GDF5 induz a 

regulação positiva da expressão do mRNA de COL1A1, COL3A1 e TNC 

durante o processo de diferenciação (TAN et al., 2012; TAN et al., 2015). 

Assim, o GDF5 parece ser importante para a função de um tendão. No 

entanto, seu papel nunca foi investigado em rupturas do manguito rotador.
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4 MÉTODO 

 

 O presente estudo possui um delineamento de pesquisa observacional, 

transversal, analítica, caso-controle. O projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e aprovado sob 

número 288.428/2013 (Apêndice 1). Todos os indivíduos forneceram 

consentimento informado por escrito, antes da coleta de dados e amostras 

(Apêndice 2). 

 

4.1  Pacientes 

 

Amostras de tecido do tendão do manguito rotador foram coletadas de 

38 pacientes submetidos ao reparo artroscópico no Hospital São Paulo da 

Universidade Federal de São (UNIFESP, Brasil). Os indivíduos tinham entre 

30 e 70 anos, no momento da cirurgia. Os critérios de inclusão foram: a 

presença de lesão de espessura total não traumáticas do tendão do 

supraespinal confirmadas em cirurgia; um mínimo de seis meses de 

tratamento não cirúrgico; ausência de uso de antibióticos (fluoroquinolonas) 

e / ou corticosteroides dentro de três meses; e ausência de alterações no 

tendão subescapular em exame de ressonância magnética (RM) e durante 

inspeção artroscópica. Foram excluídos os indivíduos que apresentavam 

possíveis fatores de confusão, como outras doenças do ombro e / ou 

pacientes com lesões irreparáveis. Portanto, excluímos pacientes com 

cirurgia prévia de ombro, artrose glenoumeral e patologias do lábio 

glenoidal, lesões traumáticas ou rupturas maiores que 5 cm (lesões maciças 

de acordo com COFIELD et al. (1982) e infiltração gordurosa maior que o 
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grau 2, de acordo com FUCHS et al. (1999). Todos os pacientes preencheram 

um questionário geral autoaplicável, abordando dados epidemiológicos e 

clínicos. Dados relativos à lesão e achados cirúrgicos foram posteriormente 

preenchidos no questionário pelo médico cirurgião. (Apêndice 3). 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados com o paciente em 

posição de cadeira de praia, utilizando-se para as coletas durante a 

artroscopia os portais posterior, anterior e lateral. Utilizou-se ótica de 30o 

para visualização articular. Os fragmentos foram retirados com o auxílio de 

uma pinça artroscópica do tipo basket. 

Um grupo de controle externo (CE) foi composto por oito pacientes 

operados por fraturas do úmero proximal em duas partes, de acordo com 

NEER (1970), fraturas no colo cirúrgico. No grupo controle, foram excluídos 

indivíduos com ruptura prévia do manguito rotador ou com quaisquer 

alterações clínicas ou radiológicas (radiografia e ultrassonografia) de afecção 

no ombro. Para o tratamento cirúrgico foi realizada incisão anterolateral de 

aproximadamente 10 cm. Durante o procedimento cirúrgico, não foi 

observada degeneração ou ruptura do tendão supraespinal à inspeção 

macroscópica. Todos os sujeitos do grupo controle estavam fisicamente 

ativos previamente à fratura. 

A tabela 1 demonstra a distribuição entre os pacientes e indivíduos 

controles. Não houve diferença significativa entre as características clínicas 

estudadas entre casos e controles (p> 0,05). 
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Tabela 1 - Distribuição das variáveis clínicas de pacientes com ruptura do 
manguito rotador e indivíduos controles 

Variável Casos Controles Valor 
de p 

Idade durante a cirurgia, anos [mediana (IIQ)] 56,5 (8) 59 (26) 0,79b 
Gênero (% de homens) 50% 62,5% 0,42c 
IMC [mediana (IIQ)] 25,2 (3,28) 24,6 (4,9) 0,35b 
Trabalho (% envolvendo trabalho manual) 78,9% 75% 0,56c 
Esportes envolvendo membros (% de 
praticantes)d  7,9% 0% 0,56c 

Tabagismo (% de fumantes) 15,8% 25% 0,91c 
Número de anos fumando [mediana (IIQ)] 0,5 (20) 0 (32,5) 0,91 b 
Medicação contínua (% de pacientes que usam 
medicação contínua) 68,4% 25% 0,06c 

Diabetes (%) 0% 0% - 
Tireoideopatia (%) 5,3% 0% 0,77c 
Dislipidemia (%) 31,6% 0% 0,16c 
Hipertensão (%) 57,9% 25% 0,62c 
Idade de início, anos [mediana (IIQ)] 56 (9) - - 
Ombro afetado (% do ombro dominante) 63,2% - - 
Tempo de sintomas, meses [mediana (IIQ)] 6 (21) - - 
Tamanho da lesão (% com lesões pequenas a 
médias)a 76,3% - - 

Tamanho da lesão, cm [mediana (IIQ)] 2 (1,13) - - 
Desequilíbrio muscular (%) 39,5% - - 
Atrofia muscular (%) 31,6% - - 

IIQ, intervalo interquartil. aTamanho da lesão, de acordo com COFIELD et al.; bvalor 
de p por meio do teste Mann–Whitney; cvalor de p por meio do teste qui-quadrado; 
dEsportes: Tênis (n = 1–2), natação (n = 1–2) e não informado (n = 1); nenhum dos 
pacientes eram atletas profissionais; eUso de medicação contínua não estava relacionada 
com a presença de lesões no ombro ou doenças músculo-esqueléticas; medicação 
contínua incluiu principalmente medicamentos para diabetes, tireopatia, dislipidemia e 
hipertensão. 
* Diferença significativa entre os grupos, p < 0,05.  
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4.2  Amostras de tecido 

 

 As amostras de tecido de tendão com ou sem lesão (aproximadamente 

2 mm3) foram obtidas de tendões durante o procedimento cirúrgico, 

conforme descrito acima.   

Em pacientes portadores de lesão do manguito rotador, as amostras de 

tecido representativas dos três setores do manguito rotador de acordo com 

HABERMEYER et al. (1990) foram biopsiadas: manguito central (MC), 

manguito posterior (MP) e manguito anterior (MA). As amostras de MC 

(borda da lesão do tendão do supraespinal) representaram o tendão do 

músculo supraespinal lesionado macroscopicamente e o local mais 

degenerado da lesão foi escolhido para a realização dessa biópsia. As 

amostras de MP representaram um tendão sem alteração macroscópica e sem 

desinserção. As amostras de MA representaram o tendão do músculo 

subescapular, considerado um tendão normal do manguito rotador. Uma 

amostra do tendão do músculo supraespinal também foi obtida de indivíduos 

controles (MC de controles externos, CE). 

 Espécimes de tecido de 28 pacientes e oito controles foram 

imediatamente imersos em Allprotect Tissue Reagent (Qiagen, Valencia, 

CA, EUA) e armazenados a - 20oC até a extração de RNA para análise da 

expressão gênica. Além disso, 30 MC e cinco amostras de tecido do CE 

foram fixadas em formalina e embebidas em parafina (FFPE). As amostras 

coletadas tanto em Allprotect (Qiagen) quanto FFPE estavam disponíveis 

para análise em 20 (52,6%) casos e 3 (37,5%) controles.  
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4.3 Análises histológicas, de fibras de colágeno e imuno-histoquímica 

(IHC) 

 

 Todas as amostras de tecidos em FFPE foram coradas com 

hematoxilina-eosina, para avaliação histológica. A análise histológica 

quantitativa foi realizada utilizando um sistema de análise digital em um 

microscópio Olympus BX51, com objetivas acromáticas planas, acopladas a 

uma câmera de vídeo, Olympus 200, e usando o software ImageJ (National 

Institutes of Health, EUA). 

As amostras de MC foram classificadas de acordo com a presença ou 

ausência de fissura, alterações degenerativas / necróticas, degeneração 

mixoide, microcistos, calcificação distrófica e neovascularização. Análise 

semiquantitativa também foi realizada para degeneração mixoide, 

microcistos e neovascularização, em que as amostras foram classificadas em 

quatro grupos diferentes: (i) ausência da característica histológica; (ii) 1 a 

25% do tecido apresentando a característica histológica; (iii) 26-50% do 

tecido apresentando a característica histológica; (iv) característica 

histológica apresentada em mais de 50% da área do tecido. Para permitir 

comparação estatística, também classificamos as amostras de MC com base 

na degeneração mixoide, microcistos e neovascularização em dois grupos 

principais: (i) < ou = 25% do tecido apresentando a característica histológica; 

(ii)> 25% do tecido que apresenta a característica histológica. 

Hiperplasia sinovial ou de tenócitos, hemorragia com pigmentação de 

hemossiderina, sinovite crônica e depósitos fibrinoides também foram 

investigados; no entanto, eles foram observados apenas em uma ou nenhuma 

das amostras de MC. 
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As fibras COL1 e COL3 foram avaliadas por meio de coloração com 

picrosirius em 23 amostras de lesão do manguito rotador. As porções coradas 

com picrosirius foram examinadas sob microscopia de luz polarizada 

(birrefringência) para a presença de COL1 (cores vermelho e amarelo) e 

COL3 (cor verde). A análise digital foi realizada usando o software Image J 

(National Institutes of Health, EUA). 

Cinco campos microscópicos foram examinados por lâmina. É 

importante destacar que as fibras COL1 e COL3 foram analisadas no mesmo 

campo microscópico. 

Para análise IHQ em amostras lesadas, utilizamos o Dako Autosteiner 

System (Dako, Carpinteria, CA, EUA). Após a recuperação do epítopo 

induzida pelo calor com PT-Link-Dako (Dako), as secções de tecido foram 

incubadas com anticorpos primários contra FN1 (F1, diluição 1:100; Abcam, 

Cambridge, MA, EUA; n = 27), TNC (EPR4219), diluição 1:50 Abcam; n = 

17), TGFB1 (T21, Diluição 1:30; Abcam; n = 10), ou TGFBR1 (policlonal, 

diluição 1:100; Abcam; n = 19). O sistema de detecção EnVision FLEX 

(K8000; Dako) foi utilizado para visualização. As amostras foram 

contrastadas com hematoxilina. As amostras de MC foram classificadas de 

acordo com a proporção de células imunorreativas: (0) 0% (sem coloração); 

(i) 25% (expressão fraca); (ii) 26-50% (expressão moderada); (iii) > 50% 

(expressão forte). 

 Análises histológicas, de fibras colágenas e IHQ foram realizadas por 

um patologista que desconhecia os dados clínicos e moleculares. 
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4.4  Análise da expressão gênica 

  

O RNA total foi extraído de 10 a 20 mg de amostra de tecido utilizando 

um kit comercial AllPrep DNA / RNA / miRNA Mini Kit (Qiagen). A 

concentração e a qualidade do RNA foram determinadas, utilizando o 

instrumento Nano-drop ND-1000 (Thermo Scientifc, Wilmington, DE, 

EUA). As amostras de RNA foram armazenadas a - 80 ̊C. 

A expressão gênica foi avaliada por meio da reação em cadeia 

polimerase quantitativa (em tempo real) via transcriptase reversa (qRT-

PCR), de acordo com as Diretrizes de Informação Mínima para Publicação 

de Experimentos Quantitativos de PCR em Tempo Real (BOOT-

HANDFORD et al., 2003). O cDNA foi sintetizado a partir de RNA 150 ng, 

utilizando o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, EUA). 

A RT-qPCR foi realizada com 150 ng de cDNA, utilizando o TaqMan 

Low-Density Array cards (Life Technologies) e o ViiA 7 Real-Time PCR 

System (Life Technologies). Os genes HPRT1, TBP e ACTB foram 

selecionados como controles internos para normalizar a amostra, conforme 

descrito anteriormente por nosso grupo de pesquisa (LEAL et al., 2015). 

 Todas as reações qRT-PCR foram realizadas em triplicado para todos 

os genes alvo e genes de referência (Tabela 2). Para cada amostra, os genes 

alvo e de referência foram analisados simultaneamente para excluir 

variações técnicas. O método do limiar relativo (método Crt) foi aplicado 

(LEAL et al., 2015; BELANGERO et al., 2015; BELANGERO et al., 2016; 

LEAL et al., 2016; LEAL et al., 2017). 
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Tabela 2 - Resumo dos genes de referência e dos genes-alvos. 

Símbolo do 
Gene Nome Ensaioa 

COL1A1 Colágeno tipo I cadeia alfa 1  Hs00164004_m1 

COL1A2 Colágeno tipo I cadeia alfa 2 Hs00164099_m1 
COL3A1 Colágeno tipo III cadeia alfa 1 Hs00943809_m1 

COL5A1 Colágeno tipo V cadeia alfa 1 Hs00609088_m1 
FN1 Fibronectina 1 Hs00365052_m1 

TNC Tenascina C Hs01115665_m1 
TGFB1 Fator de transformação do crescimento beta 1 Hs00998133_m1 

TGFBR1 Fator de transformação do crescimento beta, 
receptor 1 Hs00610320_m1 

GDF5 Fator de crescimento e diferenciação 5 Hs00167060_m1 
ACTBb Beta Actina  Hs01060665_g1 

TBPb Proteína ligante da sequência TATA Hs00427620_m1 
HPRT1b Hipoxantina-guanina fosforribosiltransferase Hs02800695_m1 

aAs sondas aTaqMan foram adquiridas como produtos de testes sob demanda para 
expressão gênica (Life Technologies, USA); bGenes de referência para normalização da 
expressão do gene-alvo. 

 

A expressão dos genes-alvo através das amostras foi calculada usando 

a equação ΔCrt, na qual [ΔCrt = gene alvo Crt - a média dos genes de 

referência Crt]. Um valor limite inferior do ciclo (Crt) indica uma expressão 

gênica mais alta. 

As análises moleculares foram realizadas por um examinador cego 

durante os experimentos para os dados clínicos, histológicos e de IHQ. 
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4.5  Análise estatística 

 

A quantificação das fibras de colágeno não apresentou distribuição 

normal. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar variáveis 

clínicas e histológicas, quantificação de fibras colágenas e expressão 

proteica. Estes dados são mostrados como frequência da mediana e IIQ. 

Utilizou-se o teste qui-quadrado para comparar variáveis clínicas e 

histológicas entre casos e controles, e para comparar a frequência de 

variáveis histológicas entre subgrupos clínicos de pacientes. 

Os dados de expressão gênica apresentaram distribuição normal. O 

teste do modelo linear generalizado (MLG) foi aplicado para comparar os 

níveis de expressão de mRNA entre casos e controles, assim como variáveis 

clínicas e histológicas. O MLG para medidas repetidas, seguido pelo teste de 

Bonferroni, foram realizados para comparar a expressão gênica entre 

amostras de tendões pareados de pacientes com manguito rotador. Esses 

dados são mostrados como a média e desvio-padrão (DP). O teste T de 

Student para amostras independentes foi usado para comparar a idade entre 

casos e controles. 

A correlação de Spearman foi usada para investigar possíveis 

correlações entre fibras colágenas ou dados quantitativos de expressão e 

clínicos, tais como idade na cirurgia, duração dos sintomas, extensão da lesão 

e número de anos de tabagismo. 

O valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo para 

a análise, sendo alfa ajustado quando necessário (correções de Bonferroni). 
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5 RESULTADOS 

 

A idade e o tamanho da lesão foram diretamente correlacionados (p = 

0,035; ρ = 0,322) (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Correlação entre a idade dos pacientes e o 
tamanho das lesões do manguito rotador 
Coefientes de correlação e valor p do teste de correlação de 
Spearman estão demonstrados. *p<0,05, significante correlação 
pelo teste de correlação de Spearman. 

 

Fissuras, alterações degenerativas/necróticas, degeneração mixoide, 

microcistos e neovascularização foram os principais achados histológicos 

em amostras de tendão supraespinal lesionado (Tabela 3, Figura 5). A Figura 

5 demonstra a porcentagem de células com degeneração mixoide, 

microcistos e neovascularização em amostras de lesão do manguito rotador. 
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No grupo CE, a degeneração mixoide foi observada em apenas uma 

amostra (20%) e esteve presente em menos de 25% da área do tecido. A 

neovascularização também foi detectada em duas amostras (40%) de CE, 

mas em menos de 25% das células. O número de amostras FFPE no grupo 

CE foi limitado; no entanto, observamos um aumento significativo na 

frequência de degeneração mixoide nas amostras de tendão lesado (p <0,001) 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Distribuição das variáveis histológicas entre pacientes com lesão 
do manguito rotador e controles 

Variável Casos Controles Valor 
de pa 

Fissura (%) 10% 0% 0,62 
Alterações degenerativas/necróticas(%) 16,7% 0% 0,44 

Degeneração mixoide(%) 83,3% 20% 0,01* 

Microcistos (%) 36,7% 0% 0,13 
Calcificação distrófica (%) 0% 0% - 
Neovascularização (%) 23,3% 40% 0,38 

a Valor de p pelo teste Qui-quadrado; * Diferença significativa entre grupos. 
 

As fibras de COL1 foram encontradas mais frequentemente do que as 

fibras de COL3 nas amostras MC (Figura 5). Não foi verificada correlação 

entre a quantidade de COL1 e a COL3 (p = 0,790; ρ = 0,059). 
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Figura 5 - Características histológicas dos tendões do 
supraespinal dos pacientes com lesão do manguito 
rotador 
(A) Degeneração mixoide; (B) Microcistos; (C) Neovascularização; 
(D) Fibras COL1 (cores amarelas e vermelhas) e Fibras COL3 (cor 
verde); (E) Porcentagem de células com os achados histológicos. 

 

5.1 Expressão de mRNA e proteína em amostras de tendão: comparação 

entre casos e controles externos 

 

A expressão dos genes COL1A2 (- 5,3 vs. - 4,3; p = 0,049), COL5A1 

(- 3,0 vs. - 5,2; p = 0,001), FN1 (-7,0 vs. -5,0; p = 0,002), TNC (-4,2 vs. 2,5; 

p = 0,005) e TGFBR1 (0,6 vs. 1,3; p = 0,022) foi aumentada nas amostras de 

tendão supraespinal dos casos, em comparação com os controles (Figura 6). 
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Figura 6 - Expressão gênica em amostras de tendão de 
indivíduos com e sem lesão do manguito rotador 
(A) COL1A1; (B) COL1A2; (C) COL3A1; (D) COL5A1; (E) FN1; (F) 
TNC; (G) TGFB1; (H) TGFBR1; (I) GDF5. Um valor limite inferior do 
ciclo delta (ΔCrt) indica maior expressão gênica. Os traços horizontais 
representam os valores mínimo e máximo. MC: manguito central (borda 
supraespinal lesionada); MP: manguito posterior, que representa uma 
amostra do tendão supraespinal sem alteração macroscópica de 
desinserção; MA: manguito anterior (tendão subescapular); CE: controle 
externo, representando amostras de tendão de pacientes sem ruptura do 
manguito rotador. Diferença significativa entre os grupos (p <0,05) pelo 
teste MLG para comparações entre casos e controles, ou por MLG para 
medidas repetidas seguidas pelo teste de Bonferroni, para comparações, 
envolvendo amostras múltiplas de pacientes com ruptura do manguito 
rotador. # Tendência à significância (p = 0,053; valor-p ajustado). 
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A maioria das amostras de lesão exibiu imunorreatividade de FN1, 

TNC e TGFB1. A ausência de imunocoloração de FN1 foi observada apenas 

em duas amostras de lesão (7,4%) (Figura 7A). A imunorreatividade de FN1 

foi fraca em nove (33,3%), moderada em sete (25,9%) e forte em nove 

(33,3%) das amostras de MC (Figuras 7A e B). A maioria das amostras MC 

apresentou forte imunorreatividade de TNC (Figuras 7C e D). 

Uma forte imunorreatividade de TGFB1 também foi detectada em oito 

(80%) das amostras de MC (Figuras 7 E e F). Por outro lado, o padrão de 

imunorreatividade do TGFBR1 foi mais heterogêneo. A ausência de 

imunorreatividade de TGFBR1 foi observada em 12 amostras (63,2%) de 

MC, e apenas uma amostra (5,3%) de lesão apresentou expressão forte de 

proteínas (Figuras 7G e H). 
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Figura 7 - Imunoreatividade proteica em amostras de 
tendão de indivíduos com lesão do manguito rotador 
(A) Distribuição da imunorreatividade à FN1, de acordo com a 
proporção de células imunorreativas. (B) Amostra de tendão 
lesionado, exibindo imunorreatividade à FN1. (C) Distribuição da 
imunorreatividade da TNC, de acordo com a proporção de células 
imunorreativas. (D) Amostra de tendão lesionada, exibindo 
imunorreatividade de TNC. (E) Distribuição da imunorreatividade 
do TGFB1, de acordo com a proporção de células imunorreativas. 
(F) Amostra de tendão lesada, exibindo imunoreatividade para 
TGFB1 (G) Distribuição da imunorreatividade de TGFBR1, de 
acordo com a proporção de células imunorreativas. (H) Amostra de 
tendão lesionado, exibindo imunorreatividade de TGFBR1. 
 
 

 

Foi também detectada uma correlação direta entre a expressão da 

proteína FN1 e do mRNA (p = 0,025, ρ = - 0,526; sendo que uma ΔCrt baixa 
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indica uma expressão gênica mais elevada). Além disso, a proporção de 

fibras COL1 / COL3 foi diretamente correlacionada com a expressão de 

mRNA de COL1A1 / COL3A1 (p= 0,033, ρ = - 0,535). 

A expressão proteica de GDF5 não foi avaliada nas amostras de 

tendão, já que não detectamos diferença significativa nos níveis de mRNA 

de GDF5 entre os tendões lesados e não lesados. Além disso, não 

observamos associação entre a expressão de mRNA e variáveis clínicas ou 

histológicas. 

 

5.2 Expressão alterada de mRNA em diferentes amostras de tendão de 

pacientes com lesões do manguito rotador 

 

As expressões de COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, TNC e 

TGFB1 diferiram entre as amostras de tendão de indivíduos com lesão do 

manguito rotador (Figura 6). 

A expressão de COL1A2 (- 5,3 versus - 4,5; p =0,007), COL5A1 (- 3,0 

vs. - 0,9; p <0,001) e TNC (- 4,2 vs. - 3,1; p = 0,008) foi mais elevada em 

amostras de MC em relação às amostras de MP. 

As amostras de MC apresentaram maior expressão de COL1A1 (-6,0 

vs. -4,6; p = 0,001), COL3A1 (- 6,9 vs. - 5,7; p = 0,001) e TNC (- 4,2 vs. - 

3,3; p = 0,04), em comparação às amostras de MA. 

A expressão de COL1A2 (- 5,3 vs. - 4,7) e COL5A1 (-3,0 vs. -2,0) 

também foi mais alta nas amostras de MC do que nas de MA (p = 0,053, para 

ambas as comparações). A expressão de COL5A1 (- 0,1 vs. - 2,0; p <0,001) 

foi reduzida e a expressão de TGFB1 (- 0,1 vs. - 0,3; p = 0,030) foi aumentada 

nas amostras de MP em relação às amostras de MA. 
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5.3 Alteração da expressão gênica e proteica em achados histológicos 

associados a lesões dos tendões do manguito rotador 

 

Amostras MC com fissuras exibiram quantidades aumentadas de 

COL3 e proporção reduzida da razão de fibras de  COL1 e COL3 (11,4 vs. 

6,6; p = 0,035; 21,57 vs. 37,4; p = 0,046, respectivamente; Figuras 8A e B). 

Amostras de MC com microcistos em mais de 25% da área do tecido 

apresentaram aumento da expressão de COL5A1 ( -5,1 vs. - 2,8; p = 0,014) 

(Figura 8C), FN1 (- 8,9 vs. - 6,9; p = 0,044) (Figura 8E) e TNC (- 6,1 vs. - 

4,2; p = 0,020) (Figura 8G), em relação às amostras com microcistos em ≤ 

25% do tecido. Além disso, amostras de MC com microcistos exibiram 

maior expressão de TNC em comparação àquelas sem essa característica 

histológica (- 4,1 vs. - 5,2; p = 0,046) (Figura 8H). Uma tendência para uma 

maior expressão foi também observada para COL5A1 (- 4,0 vs. - 2,6; p = 

0,05) (Figura 8D) e FN1 (- 8,1 vs. - 6,7, p = 0,054) (Figura 8F) em amostras 

com microcistos. 

 Níveis mais baixos de FN1 foram detectados em amostras de MC 

apresentando um processo de neovascularização (- 6,2 vs. - 7,8; p = 0,035) 

(Figura 8I). A expressão de TNC também tendeu a ser mais baixa em 

amostras com neovascularização (- 3,6 vs. - 4,9; p = 0,051) (Figura 8J). A 

expressão da proteína TGFBR1 foi associada à presença de 

neovascularização (1 vs. 0; p = 0,034) (Figura 8K). No entanto, no 

subconjunto de amostras em que a imunorreatividade de TGFBR1 foi 

avaliada, apenas três amostras exibiram neovascularização. 
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Figura 8 - Características histológicas e expressão gênica 
Amostras de tecido do tendão supraespinal com fissuras tiveram 
quantidade aumentada de fibras colágenas tipo III (A) e menor proporção 
das fibras COL1 / COL3 (B). Os microcistos foram associados com 
expressão aumentada de mRNA de COL5A1 (C e D), FN1 (E e F) e TNC 
(G e H). A expressão de mRNA de FN1 (I) e TNC (H) foi reduzida nas 
amostras que apresentaram neovascularização. A maior imunorreatividade 
do TGFBR1 (I) foi detectada em amostras com neovascularização. Nos 
gráficos de diagrama de caixa, os traços horizontais representam os valores 
mínimo e máximo. Um valor limite inferior do ciclo delta (ΔCrt) indica 
maior expressão gênica. COL1, colágeno tipo I; COL3, colágeno tipo III. 
* Diferença significativa entre os grupos (p <0,05). 
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5.4  O efeito clínico nos resultados 

 

A quantidade de fibras COL3 foi inversamente correlacionada com a 

duração da lesão (p = 0,039; ρ = 0,434) (Figura 9A). Além disso, a razão de 

expressão das proteínas das fibras COL1 / COL3 (p = 0,032; ρ = 0,0447) 

(Figura 9B), bem como a expressão de FN1 (p = 0,031; ρ = 0,417) (Figura 

9C) foram diretamente correlacionadas com a duração dos sintomas. 

 

 
Figura 9 - Efeito da duração dos sintomas: quantificação de fibras COL3 (A), 
relação COL1 / COL3 (B) e imunorreatividade à FN1 (C) Coeficientes de correlação e 
valores de p do teste de correlação de Spearman são mostrados. * p <0,05, correlação 
significante pelo teste de correlação de Spearman. 
 

Tabagistas exibiram maior frequência de microcistos (80% vs. 0%; p 

<0,001) (Figura 10A) e degeneração mixoide (83% vs. 20,8%; p = 0,009) 

(Figura 10B) em mais de 25% da área de tecido avaliada, quando comparados 

com não fumantes. 

Amostras de MC de pacientes com maior número de anos de 

tabagismo (incluindo ex-fumantes) apresentaram maior frequência de 

microcistos em > 25% da área do tecido (22,5 vs. 0; p = 0,026) (Figura 10C). 

Expressão aumentada de COL5A1 (- 5,2 vs. – 2,7; p =  0,011), FN1 (- 8,9 vs. 

– 6,8; p = 0,021), e TNC ( - 6,0 vs. – 4,2; p = 0,014) foi detectada nas amostras 

de tecido MC de fumantes, em relação aos não fumantes (Figura 10D-F). 

Além disso, observou-se uma correlação direta entre a expressão de TGFB1 
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e o número de anos de tabagismo (p = 0,042; ρ = 0,387) (Figura 10G). A 

expressão da proteína FN1 também foi diretamente correlacionada com o 

número de anos de tabagismo (p = 0,048; ρ = 0,384) (Figura 10H). 

 

  
Figura 10 - Efeito do tabagismo na MEC de amostras de tendão de 
indivíduos com lesão do manguito rotador 
Os fumantes apresentaram maior frequência de microcistos (A) e degeneração mixoide 
(B) em mais de 25% do tecido pelo teste do qui-quadrado (A). A frequência de 
microcistos (C) parece aumentar com o tabagismo prolongado, como evidenciado pelo 
teste de Mann-Whitney (mediana e intervalo interquartílico é mostrado). Os fumantes 
também exibiram expressão aumentada de mRNA de COL5A1 (D), FN1 (E) e TNC (F) 
no tecido lesionado pelo teste MLG (os traços horizontais representam os valores mínimo 
e máximo). A imunorreatividade da FN1 (G) e a expressão do mRNA do TGFB1 (H) em 
amostras de tecido lesado de pacientes com ruptura do manguito rotador correlacionaram-
se diretamente com o número de anos de tabagismo, calculado pelo teste de correlação de 
Spearman. Coeficientes de correlação e valores-p do teste de correlação são mostrados. 
Um valor limite do ciclo delta inferior (ΔCrt) indica maior expressão gênica; *p <0,05. 
 

Expressões aumentadas de COL1A2 (- 6,2 vs. 4,9; p = 0,023), COL3A1 

(- 7,8 vs. - 6,5; p = 0,040), COL5A1 (- 4,2 vs. - 2,5; p = 0,009), FN1 (- 8,1 

vs. - 6,6; p = 0,018, TGFB1 (- 0,65 vs. 0,05; p = 0,003), e TGFBR1 (0,07 vs. 
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0,85; p = 0,006) foram observadas em amostras de MC de pacientes sem o 

ombro  dominante afetado (Figura 11). Por outro lado, a expressão da 

proteína TGFBR1 foi aumentada em amostras de pacientes com o ombro 

dominante afetado (p = 0,003). A expressão de TGFBR1 não foi observada 

em nenhuma das amostras de pacientes com o ombro não dominante afetado.  

 

 
Figura 11 - Amostras de tecido do tendão do supraespinal de 
pacientes com ruptura do manguito rotador no ombro não 
dominante 
Apresentaram aumento da expressão de mRNA de COL1A2 (A), COL3A1 
(B), COL5A1 (C), FN1 (D), TGFB1 (E) e TGFBR1 (F). Um valor limite 
inferior do ciclo delta (ΔCrt) indica maior expressão gênica. Os traços 
horizontais representam os valores mínimo e máximo. * Diferença 
significativa entre os grupos (p <0,05) pelo teste MLG.
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6 DISCUSSÃO 
 

A etiologia exata das lesões do manguito rotador permanece 

desconhecida. Diversos fatores intrínsecos e extrínsecos podem levar a 

modificações da estrutura dos tendões do ombro – principalmente compostos 

por proteínas da MEC – e às rupturas de espessura total. 

A elucidação da biologia por trás dessa complexa doença, por meio de 

análises histológicas, de genes e proteínas, pode ajudar a desenvolver novas 

opções terapêuticas, complementares à cirurgia, e contribuir para a 

compreensão da heterogeneidade do paciente, com impacto na determinação 

do prognóstico e melhor tratamento. 

As alterações degenerativas são importantes para a gênese da ruptura 

do manguito rotador. Usando dados de um grande ensaio clínico 

randomizado, RASHID et al. (2017) relataram que o aumento da idade e o 

tamanho da lesão são fatores de risco para falha na cicatrização do reparo do 

manguito rotador. No presente estudo, descrevemos uma relação direta entre 

a idade e o tamanho da lesão na população estudada. Dessa forma, nossos 

resultados reforçam que o envelhecimento contribui como um fator 

intrínseco envolvido na degeneração tendínea. Além disso, nossa amostra 

parece espelhar a descrição de um grande conjunto de amostras clínicas e, 

portanto, é representativa para o estudo de alterações moleculares envolvidas 

na etiologia da lesão. 

Nossos resultados também mostraram que os principais achados nos 

tendões rompidos incluem fissuras, alterações degenerativas / necróticas, 

alteração mixoide e microcistos, confirmando a presença de fibrilas 

colágenas anormais, bem como o processo de degeneração descrito na 



D  i  s  c  u  s  s  ã  o    |    60 

 

 

 

literatura (LONGO et al., 2008; DEAN et al., 2012; VARITIMIDIS et al., 

2016). Essas alterações degenerativas no tendão podem contribuir para a alta 

taxa de recorrência após a cirurgia. 

É amplamente sabido que as rupturas crônicas do manguito rotador 

têm um potencial de cura limitado e um alto risco de recorrência, mesmo se 

tratadas cirurgicamente (CHILLEMI et al., 2011). Em nossa série não foi 

possível avaliar o efeito dos achados histológicos na recorrência do manguito 

rotador. Nosso estudo incluiu apenas a avaliação de um único momento (no 

momento do reparo cirúrgico), pois o acesso a múltiplas biópsias de 

pacientes após a cirurgia sem uma necessidade clínica não seria eticamente 

aprovado.  

Nós também detectamos neovascularização em um subconjunto de 

amostras de tendão. O aumento da vascularização ou proliferação vascular 

na ruptura do tendínea já foi descrito anteriormente (LONGO et al., 2008; 

VARITIMIDIS et al., 2016). Lewis et al. (2009) demonstraram que a 

neovascularização ocorre em indivíduos com diagnóstico clínico de 

tendinopatia do manguito rotador e, em menor extensão, em ombros 

assintomáticos. Curiosamente, embora calcificações tenham sido relatadas 

em até 24,7% das rupturas do manguito rotador, (GOUTALLIER et al., 

2005; VARITIMIDIS et al., 2016) não detectamos essa variação histológica 

em nossas amostras. 

Apesar de alguns achados histológicos estarem associados ao processo 

de degeneração, nossos resultados sugerem que a lesão do manguito rotador 

apresenta potencial de reparo intrínseco. Detectamos aumento da expressão 

dos genes COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, FN1, TNC, TGFB1 e 

TGFBR1 nessa afecção. A expressão aumentada dos genes de colágeno, FN1 

e TNC, é consistente com nossa investigação anterior, na qual demonstramos 
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uma redução na expressão de metaloproteinases - um grande grupo de 

enzimas proteolíticas responsáveis pela remodelação e degradação tecidual 

da MEC - e o aumento da expressão de seus genes inibidores (TIMP) na 

mesma coorte de ruptura do manguito rotador (LEAL et al., 2017). Além 

disso, o aumento da expressão de COL5A1, FN1 e TNC nos tendões foi mais 

evidente nas lesões com maior frequência de um achado histológico de 

degeneração, como os microcistos. Esses achados podem estar relacionados 

à tentativa de sintetizar e reunir novas fibras de colágeno no tecido 

degenerado. 

As amostras de tendão lesionado apresentaram expressão aumentada 

de COL1A1, COL1A2 e COL3A1, em comparação com os tendões não 

lesados. Nossos resultados corroboram estudos anteriores que usaram um 

conjunto de amostras de cadáveres como controles (LO et al., 2005; 

SHIRACHI et al., 2011). O COL1 é a proteína mais presente nos tendões e 

é responsável pela resistência do tendão às cargas fisiológicas. Por outro 

lado, o COL3, com sua capacidade de realizar ligações cruzadas (crosslink), 

modula o crescimento do diâmetro dessas fibras de colágeno (BIRK et al., 

1997). Durante a cicatrização do tendão, as fibras de COL3 atuam na fase 

inicial de reparo, sendo posteriormente infiltradas e substituídas por COL1 

(ROBERTTSON et al., 2012). 

Expressão aumentada de COL1A1, COL1A2 e COL3A1 foi observada 

em tendões lesionados; no entanto, amostras de lesão com fissuras exibiram 

níveis aumentados de fibras de COL3 e uma menor proporção de fibras de 

COL1 / COL3. Esses achados corroboram com a percepção de que o 

aumento dos níveis desses colágenos pode estar envolvido na tentativa de 

cicatrização tecidual, como descrito anteriormente. Por outro lado, um 
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aumento nas fibras de COL3 é observado principalmente em um tendão 

adulto rompido. 

Uma maior proporção de fibras de COL1 do que as fibras de COL3, 

bem como o aumento da expressão de FN1, foi detectada durante a 

progressão da doença (aumento do tempo de duração dos sintomas ou atraso 

no tratamento cirúrgico). Embora nossos resultados estejam de acordo com 

a hipótese de que a proporção aumentada de COL1/ COL3 possa ser 

indicativa da resposta de reparo, nossos achados clínicos mostram que a 

razão de COL1/ COL3 não pode ser usada como um único marcador de 

reparo total, como previamente postulado (ROBERTTSON et al., 2012).  

Nossas observações clínicas indicam que a tentativa intrínseca de 

reparo do tendão é insuficiente para restabelecer a integridade do tecido, e o 

tratamento cirúrgico é necessário, mesmo em pacientes que passaram por um 

maior período de doença, o que concorda com YAMAMOTO et al. (2017), 

em estudo que foi demonstrado clinicamente a ausência de cicatrização e o 

aumento do tamanho da lesão em cerca de 47% das rupturas do manguito 

rotador. 

O aumento da expressão de COL5A1 foi um dos principais achados no 

tendão roto e degenerado. A quantidade de colágeno tipo V é relativamente 

pequena em relação à do COL1 nos tecidos articulares (BIRK et al., 2001). 

O colágeno tipo V forma fibrilas heterotípicas com COL1 e desempenha um 

papel central na regulação da fibrilogênese. WENSTRUP et al. (2006) 

demonstraram que a regulação negativa da expressão de COL5A1 leva a uma 

redução no número de fibrilas em modelos de ratos. Assim, o aumento da 

expressão de COL5A1 sugere que o processo de fibrilogênese pode estar 

ocorrendo na borda do tendão roto como parte da resposta de reparo 

observada no nível molecularmente. 
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Ambas as expressões de mRNA de FN1 e TNC foram aumentadas em 

amostras de tendões rotos, como demonstrado anteriormente em estudos de 

proteínas por RILEY et al. (1996) e TILLANDER et al. (2002), em um 

pequeno conjunto de amostras. Esses genes codificam glicoproteínas que 

atuam na diferenciação tenogênica (LUI et al., 2011) e, portanto, no processo 

de cicatrização, promovendo a migração e adesão de fibroblastos às fibrilas 

(FLUCK et al., 2008; GIBLIN et al., 2015). Estão envolvidos na regulação 

da associação das fibrilas de colágeno (TILLANDER et al., 2002), bem 

como na regulação do TGFB1 (DALLAS et al., 2015; FLUCK et al., 2008) 

Especialmente para TNC, um aumento contínuo na expressão do gene e 

proteína foi detectado do tendão normal para a borda do tendão rompido 

(CE< MA< MP< MC). Essa tendência também é observada na análise da 

expressão gênica de colágeno em nossas amostras, o que corrobora com a 

função de TNC e FN1 na diferenciação tenogênica. Portanto, nossos achados 

sugerem que FN1 e TNC podem ser os principais impulsionadores dos 

eventos moleculares que ocorrem nos tendões do ombro de pacientes com 

rupturas do manguito rotador de espessura total e podem ser alvo de novos 

tratamentos que tentem estimular a cicatrização do tendão provavelmente em 

combinação com o procedimento cirúrgico. 

Embora tenhamos detectado uma expressão aumentada de TGFBR1 

em amostras de tendão supraespinal lesionado em comparação com 

controles, não foi detectada a expressão proteica de TGFBR1 na maioria das 

amostras de lesão. O gene TGFBR1 codifica o receptor serina / treonina 

quinase para o TGFB1 e é um propagador central da sinalização do TGFB 

(MOORE-SMITH et al., 2011), que está envolvido em diversos processos 

biológicos, incluindo o controle dos processos de proliferação celular, 

diferenciação e inflamação (ATTISANO et al., 2002). O TGFBR1 medeia a 
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indução de múltiplos genes envolvidos nas interações célula-matriz 

necessárias para esses processos biológicos (EBNER et al., 1993), como os 

aqui estudados. Vale ressaltar que os estudos de biologia molecular 

demonstraram um fenótipo inflamatório em várias doenças tendíneas, 

incluindo rupturas do manguito rotador, apesar da ausência de sinais clínicos 

de “inflamação” (MILLAR et al., 2017). 

Por outro lado, os resultados deste estudo não corroboram as 

conclusões de um estudo anterior no qual o mRNA do TGFBR1 estava 

diminuído no manguito rotador doente em comparação com tendões 

isquiotibiais saudáveis (GOODIER et al., 2016). No referido trabalho, 

amostras de tendão (n = 5) de uma articulação diferente foram utilizadas 

como controle, contribuindo para os achados divergentes. Mais 

investigações são necessárias para entender a regulação pós-transcricional 

do TGFBR1 e seu papel nas rupturas tendíneas. Nossa hipótese é que o 

aumento da expressão do TGFBR1 pode contribuir para a ativação da via 

TGFB1 e pode ser um fator-chave na tentativa de reparar os tendões. 

Entretanto, devido à função pleiotrópica do TGFB1, essa via deve ser 

dinâmica e estritamente regulada nos tendões, o que é um desafio para uma 

terapia-alvo. 

O efeito do tabagismo no desenvolvimento e na resposta de reparo às 

rupturas do manguito rotador ainda é controverso. Entretanto, em uma 

revisão sistemática, BISHOP et al. (2015) concluíram que o fumo pode 

acelerar a degeneração do manguito rotador e aumentar a prevalência de 

rupturas maiores do manguito rotador. Observamos que os fumantes 

exibiram alta frequência de sinais histológicos de processos degenerativos 

na borda do tendão supraespinal, provavelmente acompanhados pela 

modulação da expressão de COL5A1, FN1, TNC e TGFB1. Assim, nosso 
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estudo reforça, por meio da análise histológica e molecular, que o tabagismo 

contribui para a indução de um processo degenerativo em tendões que 

culminam com rupturas teciduais. 

Também detectamos aumento da MEC, aumento da expressão de 

mRNA de membros da família TGFB e redução do TGFBR1 em amostras de 

lesão do ombro não dominante, em comparação com aquelas do ombro 

dominante. Hipotetizamos que o uso excessivo do ombro pode contribuir 

para inflamação e degeneração contínuas nos tendões do braço dominante, 

sem permitir modulações moleculares dinâmicas detectáveis durante a 

tentativa de reparo tecidual. 

Entre as limitações do estudo, devemos mencionar que resultados 

falso-negativos podem ter ocorrido, pois algumas análises estatísticas 

exibiram um poder reduzido para detectar diferenças significativas entre os 

grupos. Embora tenhamos investigado um grande conjunto de amostras de 

lesão e controle (não cadáveres) em relação a estudos moleculares anteriores 

(LO et al., 2005; SHIRACHI et al., 2011; GOTOH et al., 2013), há um alto 

grau de heterogeneidade clínica entre os pacientes com ruptura do manguito 

rotador. É importante ressaltar que, para obter um resultado biológico 

significativo, avaliamos não apenas a expressão da proteína, mas também a 

expressão do RNA, usando uma abordagem altamente sensível e aplicando 

uma normalização adequada (LEAL et al., 2015). 

Por apresentar um desenho de corte transversal, o presente estudo não 

nos permite identificar se o perfil de expressão gênica encontrado é causa ou 

efeito da doença. Entretanto, podemos inferir que os genes diferentemente 

expressos nos tendões do manguito rotador apontam o seu envolvimento e a 

sua relevância para a fisiopatologia da doença. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



C  o  n  c  l  u  s  ã  o    |     67 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 
 

 

 

 

 

1. A expressão alterada dos genes COL1A1, COL1A2, COL3A1, 

COL5A1, FN1, TNC, TGFB1, e TGFBR1 está envolvida no 

processo de degeneração nas rupturas do manguito rotador. 

2. A relação reduzida de fibras COL1 / COL3 e a expressão 

aumentada de COL5A1, FN1 e TNC foram detectadas em 

lesões com maior frequência de alterações degenerativas.  

3. Níveis reduzidos de FN1 e TNC contribuíram para o processo 

de neovascularização.  

4. Variáveis clínicas como tempo de lesão, dominância e 

tabagismo interferem no processo degenerativo dos tendões. 
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APÊNDICE 1 – Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP/
HOSPITAL SÃO PAULO

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:
Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ANÁLISE DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS NAS LESÕES DO MANGUITO
EDUARDO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO
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1
16627513.9.0000.5505

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

288.428
07/06/2013

DADOS DO PARECER

O ombro é o terceiro sítio mais comum de doenças do sistema músculo esquelético depois da coluna e do
joelho. Entre as afecções mais comuns e debilitantes do ombro, está a lesão dos tendões do manguito
rotador. A etiologia dessa doença ainda é pouco conhecida, porém sabe-se que possui um componente
genético. Tem sido proposto que alterações na matriz extracelular podem ser iniciadas por células do tendão
e podem levar à proliferação, à migração, à apoptose e à morfogênese celular. A perda do balanço entre
síntese e degradação de matriz extracelular pode estar envolvida na degeneração do tendão e,
consequentemente, na ruptura do manguito. O presente projeto busca identificar polimorfismos de TGFß1,
TGBß1R e KLF6 genes envolvidos, principalmente, na estrutura e no remodelamento de matriz extracelular
de tendão. Ao nosso conhecimento, não há estudos na literatura que avaliaram o polimorfismo genético em
lesão do manguito rotador. A investigação de mecanismos genéticos, envolvidos, principalmente, no
processo de remodelamento de matriz extracelular poderá auxiliar na determinação mais precisa do
prognóstico e no estabelecimento de uma conduta terapêutica, e também na identificação de possíveis
alvos para novos fármacos usados no tratamento de lesão do manguito rotador. O projeto gerará novas
informações biológicas que possibilitarão uma melhor compreensão da etiopatogenia e da fisiopatologia
dessa afecção, com potencial aplicação na prática médica.

Apresentação do Projeto:

Área 1. Genética Humana.
(Trata-se de pesquisa envolvendo genética humana não contemplada acima.);
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APÊNDICE 3 – Questionário Geral Aplicado 
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Nessa sessão, serão apresentados, os artigos publicados relacionados à linha 
de pesquisa. Os artigos são apresentados em ordem cronológica reversa. 

ANEXO 1 - Artigo publicado na revista Journal of Orthopaedic Research 
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ANEXO 2 - Artigo publicado na revista Journal of Orthopaedic 
Research
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ANEXO 3 - Artigo publicado na revista PLOS ONE 
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ANEXO 4 - Artigo publicado na revista Clinics 
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ANEXO 5 - Artigo publicado na revista Connective Tissue Research 
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ANEXO 6 - Artigo publicado na revista Journal of Orthopaedic Research 
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ANEXO 7 - Artigo publicado na revista PLOS ONE 
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ANEXO 8 - Artigo publicado na revista PLOS ONE 
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ANEXO 9 - Artigo publicado na revista Journal of Orthopaedic Research 
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Os próximos artigos apresentados, não relacionados à linha de pesquisa, 
foram publicados durante o período da pós-graduação. 

ANEXO 10 - Artigo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia 
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ANEXO 11 - Artigo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia 
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ANEXO 12 - Artigo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia 
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