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RESUMO 

A Síndrome de Down (SD) consiste na aneuploidia genética mais frequente caracterizada 

pela trissomia do cromossomo 21. Na maioria dos casos, resulta de uma não disjunção 

do cromossomo 21 na meiose (95%), podendo ocorrer também por translocação ou 

mosaicismo (1 a 5%). Atualmente pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares que 

conduzem a não-disjunção cromossômica e os fatores de risco para a SD. A associação 

entre a idade materna avançada e a SD é bastante conhecida, entretanto mulheres jovens 

também geram filhos com a síndrome. Nesse sentido, faz-se necessária a investigação 

de outros fatores capazes de elucidar a ocorrência dessa aneuploidia. Recentemente, 

alguns estudos demonstraram alterações no gene regulador aurora quinase A (AURKA) 

e a formação inadequada do fuso, prejudicando o processo de segregação cromossômica 

e favorecendo o aparecimento de linhagens aneuplóides. O presente trabalho teve como 

objetivo principal investigar a associação de um polimorfismo (c.91A>T) no gene AURKA 

e a ocorrência de SD. Foram coletadas amostras de saliva de 113 mães de crianças com 

SD (mães SD) e 201 mães de crianças sem a síndrome (mães CT). Em seguida realizou-

se a extração do DNA das células bucais e foi utilizada a técnica de PCR em tempo real 

para genotipagem. Foram observadas as seguintes frequências alélicas (0,76%A; 0,23%T 

para mães SD e 0,80%A; 0,20%T para mães CT) e genotípicas (0,58%AA; 0,38%AT; 

0,04%TT para mães SD e 0,65%AA; 0,30%AT; 0,05%TT para mães CT). Não foi 

encontrada diferença estatística entre as frequências nos dois grupos, nem associação 

entre a presença de um ou mais alelos mutantes (OR: TT ou AT versus AA OR=1,38; IC 

95%; 0,86-2,21; p=0,17) e o aumento de risco de SD. Ao analisar os grupos por idade 

materna (≤ 35 anos) também não houve diferença significativa. Foi realizada uma análise 

de acordo com a ocorrência de abortos espontâneos (AE), sugerindo que o genótipo TT 

ou AT como fator de risco para AE em mães SD (TT ou AT versus AA: OR=2,40; IC 95%; 

1,03-5,57; p=0,04). Comparou-se estes dados com os resultados experimentais 

previamente obtidos pelo grupo relativos ao polimorfismo rs758099 (de AURKC). Foi 

observado que quanto maior o número de alelos mutantes para ambos polimorfismos 

maior é o número de AE em mães SD. Portanto, mais estudos relacionados as auroras 

quinases e outros genes do ciclo celular são necessários, para a identificação de fatores 

moleculares capazes de elevar a probabilidade de não-disjunção cromossômica.  

PALAVRAS CHAVE: Síndrome de Down, AURKA, AURKC, polimorfismo, não-disjunção, 

aborto. 
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ABSTRACT 

Down syndrome (DS) is the most common genetic aneuploidy and is frequently 

characterized by trisomy of chromosome 21. In most cases it results from non-disjunction 

from 21 chromosomes in meiosis (95%) and may also occur by translocation or mosaicism 

(1 to 5%). Little is currently known about the molecular mechanisms that lead to 

chromosomal non-disjunction and the risk factors for DS. The association between 

advanced maternal age and DS is well known however, young women also have children 

with the syndrome. In this sense, it is necessary to investigate molecular mechanisms 

capable to clarify the occurrence of this aneuploidy. Recently, some studies have shown 

alterations in the aurora kinase A regulatory gene (AURKA) and inadequate spindle 

assembly, impairing the chromosomal segregation process and favoring the appearance 

of aneuploid lineages. The present study aimed to investigate the association of a 

polymorphism (c.91A>T) in AURKA and the occurrence of SD. Saliva sample was 

collected from 113 mothers of children with DS (mothers SD) and 201 women of children 

without the syndrome (mothers CT). Then, DNA extraction from buccal cells and real-time 

PCR to genotype were performed. Allele frequencies (0.76% A; 0.23% T for SD mothers 

and 0.80% A; 0.20% T for CT mothers) and genotypic frequencies (0,58%AA; 0,38%AT; 

0,04%TT for SD mothers e 0,65%AA; 0,30%AT; 0,05%TT for CT mothers) were observed. 

No statistical significance was found between the two groups frequencies neither 

association between the presence of one or more mutant alleles (OR: TT or AT versus AA 

OR=1,38; IC 95%; 0,86-2,21; p=0,17) and the increased risk of SD. There was also no 

significant difference when analyzing the groups by maternal age (≤ 35 years). Statistical 

analysis according to the occurrence of spontaneous abortion (AE) was performed, 

suggesting TT or AT genotype as a risk factor to AE in SD mothers (TT or AT X AA: 

OR=2,40; IC 95%; 1,03-5,57; p=0,04). This data was compared with the experimental 

results previously obtained by our group from the polymorphism rs758099 (from AURKC) 

revealing a positive association between the number of mutant alleles for both 

polymorphisms and the occurrence of miscarriages in SD mothers. Therefore, further 

studies related to auroras kinases and other cell cycle genes are needed, to identify 

molecular factors capable of increasing the probability of chromosomal non-disjunction. 

KEYWORDS: Down syndrome, AURKA, AURKC, polymorphisms, non-disjunction, 

abortion.
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I.INTRODUÇÃO 
 

1.1SÍNDROME DE DOWN 

 

A síndrome de Down (SD), constitui a aneuploidia mais frequente e a principal 

causa genética de deficiência cognitiva (SHERMAN et al., 2007). Segundo o Ministério 

da Saúde, no Brasil, a cada 800 nascimentos uma criança é portadora da síndrome 

(BRASIL, 2013). 

Algumas alterações fenotípicas são comuns aos pacientes com SD, dentre elas 

a deficiência intelectual, pregas epicânticas (Figura 1), língua protusa, ponte nasal 

plana e baixa estatura (SHERMAN et al., 2007). O fenótipo apresenta grande 

variabilidade, e outras alterações podem estar presentes, como: braquicefalia; mãos 

pequenas com linha simiesca; palato alto, hipotonia muscular ao nascimento, perda 

auditiva, alterações no sono entre outros (COPPEDÈ, 2016). Algumas doenças 

também são frequentes na SD: defeitos cardíacos congênitos (50%), Alzheimer, 

leucemia e distúrbios no sistema digestório (ASIM et al.,2015). 

No final da década de 50 e início da década de 60 o avanço da citogenética 

permitiu identificar três diferentes etiologias para a SD: trissomia livre, translocação 

robertsoniana e mosaicismo (SHERMAN et al., 2007). 

 

 

Figura 1. Fenótipo da Síndrome de Down.  
Pregas epicânticas, ponte nasal plana e língua protusa. BRASIL. Ministério da Saúde. 

Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down, Brasília, 2013. 
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1.2 GENÉTICA DA SÍNDROME DE DOWN 

 

1.2.1 TRISSOMIA LIVRE 

A maioria dos pacientes de SD (95% dos casos) apresentam a trissomia livre 

do cromossomo 21, ou seja, esses indivíduos possuem um cromossomo 21 adicional 

(Figura 2), oriundo de defeitos de segregação durante a meiose materna ou paterna.  

 

 

Figura 2. Cariótipo 47,XX,+21. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à pessoa 
com Síndrome de Down, Brasília, 2013 (Adaptada). 

 

A não disjunção caracteriza-se pela não separação dos cromossomos 

homólogos, após a anáfase da meiose I ou II (Figura 3) (SHERMAN et al., 2007). 

Embora a base nos processos meióticos seja a mesma, o processo de gametogênese 

entre homens e mulheres é diferente; quanto ao início e término; e quanto a formação 

de gametas viáveis (GHOSH et al., 2011; ROWSEY et al., 2013). Cerca de 90% dos 

casos, o erro ocorre na meiose materna, sendo majoritariamente na meiose I (SAIYED 

et al.,2018).  
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Figura 3. Consequências para a não disjunção na meiose I e II. Modificado de Nussbaum, 
Mclnnes e Willard (2016). 

 

1.2.2 MOSAICISMO 

 

Além da trissomia livre a SD também pode ser causada por mosaicismo (2-4% 

dos casos). O indivíduo mosaico possui duas ou mais populações de células 

provenientes do mesmo zigoto, algumas portadoras da trissomia e outras com 

constituição cromossômica normal (SHERMAN et al., 2007). Por esse motivo podem 

possuir fenótipo mais brando (PAPAVASSILIOU et al., 2014).  

O mosaicismo pode ser proveniente de um único evento de não disjunção 

mitótica (Figura 4) ou de uma não disjunção meiótica seguida de outra mitótica. No 

primeiro caso, o zigoto geneticamente normal, pode sofrer erros de segregação na 

mitose nos primórdios do desenvolvimento embrionário, originando uma população 

normal e outra trissômica para o cromossomo 21. No segundo caso ocorrem dois erros 

de segregação. O primeiro erro acontece na meiose de um dos progenitores, 

formando de um zigoto portador da aneuploidia. Em seguida o zigoto trissômico sofre 

um erro de segregação mitótica, gerando uma população geneticamente normal 

(PAPAVASSILIOU et al., 2014). 
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Disponível em <https://docplayer.it/6935903-Anomalie-cromosomiche.html>. 

 

 

1.2.3 TRANSLOCAÇÃO ROBERTSONIANA 

 

As translocações robertsonianas correspondem a cerca de de SD e podem ser 

herdadas ou “de novo”. Elas são caracterizadas por um rearranjo genético entre 

cromossomos acrocêntricos (13, 14, 15, 21 ou 22), com perda dos braços curtos e a 

fusão dos braços longos (Figura 5). Essa alteração pode ocorrer especificamente 

naquele indivíduo/gameta - translocação “de novo” (WILCH; MORTON, 2018). 

 

 

Figura 4. Formação de indivíduo mosaico através de um único evento de não disjunção mitótica. 

https://docplayer.it/6935903-Anomalie-cromosomiche.html
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Figura 5. Cariótipo 46,XY,der(14;21)(q10;q10),+21. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes 
de atenção à pessoa com Síndrome de Down, Brasília, 2013. 

 

Há casos em que a translocação é herdada de um genitor fenotipicamente 

normal, portador balanceado da translocação, ele poderá formar gametas 

desbalanceados (Figura 6). Os portadores equilibrados de translocações envolvendo 

o cromossomo 21 possuem risco aumentado de gerar gametas não equilibrados, o 

que pode levar a geração de crianças com trissomia do 21 em sua prole (WILCH; 

MORTON, 2018). 
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Figura 6. Possibilidades de gametas gerados pelos portadores da translocação robertsoniana. 

Modificado de Nussbaum, Mclnnes e Willard (2016). 

 

 

1.3 FATORES DE RISCO PARA SÍNDROME DE DOWN 

 

Existem alguns fatores que podem aumentar o risco para a SD. Embora 

existam outras hipóteses, apenas duas são amplamente aceitas pela comunidade 

científica, sendo esses a materna avançada no momento de concepção e falhas no 

processo de recombinação (SHERMAN et al., 2007). 

  

1.3.1 IDADE MATERNA AVANÇADA 

 

A idade materna avançada é responsável por dois terços dos casos e aumenta 

o risco de SD por trissomia livre como também de outras aneuploidias. Esse fator é 

corroborado pela existência de diferentes pesquisas, realizadas em distintas épocas 

e populações (COPPEDÈ, 2016). 

Análises estatísticas da década de 80 já demonstram que mulheres na segunda 

década de vida (20-24 anos) possuem cerca de 1,3% a 2,5% de chance de conceber 

um feto portador de trissomia. Com o avanço da idade há um aumento desse risco, 

que eleva consideravelmente a partir terceira década de vida (30-34 anos), mas atinge 
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o ápice na quarta década, onde o risco de concepção é aproximadamente de 30%. 

(HASSOLD; CHIU, 1985).  

Esse aumento progressivo dos casos de SD com o aumento de idade materna 

na concepção também foi observado em outros momentos. Aos 30 anos observa-se 

1/1000 nascidos com SD, aos 35 anos essa relação aumenta para 1/350, 1/100 aos 

40 atinge a proporção de 1/10 acima de 45 anos (NUSSBAUM; MCLNNES; WILLARD, 

2016). 

Recentemente, Moorthie et al. (2017) apresentou dados semelhante. Enquanto 

a taxa de nascidos com SD entre mães de 25 a 29 anos é pequena (0,87), observa-

se um aumento progressivo a partir da faixa de 30 a 34 anos (1,46) e 35 a 39 anos 

(4,58). Na quarta década de vida o nascimento de afetados é expressivamente maior: 

40 a 44 (15,71); 45 a 49 (33,50). 

Em um estudo realizado por Kuliev e colaboradores (2011) 20986 ovócitos 

foram analisados, dos quais cerca de 50% (46.6%) eram acometidos por aneuploidia, 

sendo 25% delas relacionadas ao cromossomo 21. Com o avanço da idade também 

foi observado um aumento na frequência de aneuploidias, que foi superior a 40% entre 

mulheres na quarta década de vida (KULIEV et al., 2011).  

Algumas hipóteses sugerem que erros meióticos podem ser oriundos de 

alterações nos hormônios sexuais maternos devido à idade (ROWSEY et al., 2013), 

que poderiam prejudicar o alinhamento cromossômico na metáfase (NAGAOKA et al., 

2011). Erros em outros momentos da meiose também aumentariam a probabilidade 

de uma não disjunção que poderia vir a ser favorecida pelo fato do envelhecimento 

ovariano (ROWSEY et al., 2013).  

Além disso, acredita-se que os ovócitos de mamíferos em meiose apresentam 

menor monitoramento “Checkpoint” de montagem do fuso (SAC). Eles permitem o 

início da anáfase em células com aberrações na formação dos fusos e que não 

possuem a totalidade de seus cromossomos alinhados. Esse fato sustenta a maior 

tendência de células humanas à aneuploidia, principalmente quando a idade da 

gestante for avançada (NAGAOKA et al., 2011). 

Entretanto, existem outras hipóteses para os erros de segregação que 

contemplam diferentes momentos da meiose, uma vez que ainda permanecem 

desconhecidos os mecanismos moleculares que conduzem à não disjunção 

(COPPEDÈ, 2016). 
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Durante o desenvolvimento fetal feminino a gametogênese inicia-se ainda na 

fase embrionária, onde ocorrem eventos de recombinação. Acredita-se que erros 

nesse processo e a diminuição de recombinações provocadas pela idade seriam 

responsáveis pela formação de óvulos aneuplóides. Ademais, com o nascimento da 

menina o processo de gametogênese é interrompido e os óvulos ficam estacionados 

em prófase I até que o evento da ovulação ocorra, já na idade adulta. Teorias sugerem 

que danos acumulados ao longo desse período de espera, em especial nas coesinas 

(proteínas responsáveis por manter a conexão entre as cromátides-irmãs) poderiam 

conduzir a aneuploidias (ROWSEY et al., 2013). 

 

1.3.2 ERROS DE RECOMBINAÇÃO 

 

O processo de recombinação consiste na troca de segmentos entre 

cromossomos homólogos (NUSSBAUM et al., 2008), durante a meiose I, mais 

especificamente na prófase I. Alterações na quantidade ou na posição das 

recombinações foram relacionadas a um aumento de risco para a SD (COPPEDÈ, 

2016). 

Foi demonstrado que a ausência ou menor presença de eventos de 

recombinação (WARREN et al., 1987), assim como a ocorrência de apenas um evento 

na posição telomérica aumentam as chances de erros na meiose I. Curiosamente, os 

erros envolvendo o telômero são mais frequentes em mulheres jovens (LAMB, 1997). 

Já os erros de meiose II derivam principalmente dos eventos que ocorrem próximos 

aos centrômeros, sendo mais comumente relacionados a mulheres mais velhas 

(LAMB, 1997). 

 

1.3.3 ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DO FOLATO E FATORES AMBIENTAIS 

 

James et al. (1999) foi o primeiro a sugerir que a deficiência de folato estaria 

associada ao aumento de risco de nascimento de uma criança com SD. Desde então, 

em diversas populações, vem sendo estudada a hipótese de que variantes em genes 

que codificam enzimas do metabolismo do ácido fólico são fatores de risco para a 

ocorrência da SD (HASSOLD et al. 2001; COPPEDÈ, 2009). 
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Folatos são vitaminas pertencentes a família B9 obtidos exclusivamente pela 

dieta ou através da suplementação (forma sintética: o ácido fólico). A deficiência desta 

vitamina foi associada a problemas de metilação do DNA, mutações pontuais, quebras 

cromossômicas, defeitos de recombinação e aneuploidia. Diversos estudos 

correlacionam polimorfismos em genes codificadores de enzimas do metabolismo do 

folato, como a metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR), com o maior risco de não 

disjunção do cromossomo 21. Em muitas populações mulheres heterozigotas e 

homozigotas mutantes para o polimorfismo 677C >T no gene MTHFR apresentam 

maior risco para filhos com SD. Falhas nessa via podem promover uma baixa 

produção de metionina e SAM, culminando na hipometilação do DNA de regiões peri-

centroméricas do cromossomo 21 e gerando instabilidade genética (JAMES et al., 

1999). 

Embora os estudos relacionados ao metabolismo do folato demonstrem 

diferenças nas populações, acredita-se que o acúmulo de variantes polimórficas entre 

determinados genes participantes desse metabolismo (MTHFR, MTR, MTRR, RFC1 

e CBS) podem interferir na demanda pelo folato, aumentando a probabilidade de gerar 

uma criança com SD (COPPEDÈ, 2009; COPPEDÈ et al., 2015). 

Além da questão genética os fatores ambientais aos quais um indivíduo se 

expõe podem induzir danos na linhagem germinativa e elevar a probabilidade do 

nascimento de uma criança portadora da síndrome, processo denominado herança 

transgeracional (COPPEDÈ, 2009). Considerando que o processo de formação de 

gametas femininos inicia-se ainda durante a embriogênese, no útero materno, foi 

sugerido que o estilo de vida da avó pode contribuir para erros meióticos, na 

gametogênese da filha, mãe da criança com SD (Figura 7). Logo, a gestação de 

crianças com SD pode estar correlacionada com até três gerações familiares distintas 

- avó materna, mãe e pai (COPPEDÈ, 2016). 

A exposição a agentes tóxicos (pesticidas, cigarro, bebidas alcoólicas), dieta, 

estresse e condição socioeconômica também foram associados como fatores 

ambientais que poderiam aumentar o risco para a erros meióticos, apesar destes 

dados precisarem serem confirmados em amostras maiores e em outras populações 

(SAIYED et al., 2018).  

De fato, um estudo com mulheres indianas demonstrou que o uso de pílulas 

contraceptivas aumenta a probabilidade de trissomia do 21 em mulheres mais velhas. 
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O fumo também foi correlacionado ao maior risco de crianças com SD em mulheres 

jovens (GHOSH et al., 2011).  

Considerando os estudos anteriores relativos ao metabolismo do folato, 

acredita-se que a ingestão de ácido fólico seja um fator ambiental relevante. Também 

deve-se levar em conta a dieta da avó materna, que poria determinar erros durante a 

meiose I (COPPEDÈ, 2009). 

 

Adaptado de Coppedè (2009). 

 

 

1.4 REGULAÇÃO DO CICLO CELULAR 

 

As células eucarióticas possuem um sistema de controle do ciclo celular, 

composto por proteínas reguladoras e pontos de verificação. Esse sistema monitora 

as condições do ambiente e coordena os principais eventos do ciclo, permitindo sua 

progressão ou retardando-o. Essa regulação garante a divisão igualitária do material 

genético entre as células a serem formadas. O ponto de checagem mitótico assegura 

que os cromossomos sejam corretamente segregados, evitando que células com 

Figura 7. Fatores de risco para a Síndrome de Down. 
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cromossomos não ligados ao fuso acromático, por exemplo, finalizem a divisão celular 

(ALBERTS et al., 2010). 

Os pontos de verificação promovem a transição segura entre as diferentes 

fases do ciclo. As células eucarióticas geralmente apresentam três pontos de 

regulação, são eles: ponto de restrição, de verificação G2/M e transição entre 

metáfase e anáfase (ALBERTS et al., 2010). 

Em relação as diversas classes de proteínas reguladoras atuantes destacam-

se as quinases dependentes de ciclina (CDKs) que impulsionam a progressão do ciclo 

através das diferentes fases. Além delas existem as quinases de “checkpoint”, como 

a “Polo-like quinases” (PLKs) e Aurora cinases (AURKs) (OTTO; SICINSKI, 2017). De 

uma forma geral, as quinases promovem a entrada na mitose, a segregação 

cromossômica adequada (evitando aneuploidias entre as células filhas) e eventos 

relacionados ao citoesqueleto celular, como a citocinese. (CARMENA; RUCHAUD; 

EARNSHAW, 2009; PITTS et al.,2014). 

Existem também as proteínas inibidoras de quinases (CKIs), elas retardam o 

ciclo quando ocorrem condições desfavoráveis à proliferação - danos ao DNA e/ou 

carência de fatores de crescimento (BOWARD; WU; DALTON, 2016). 

 

1.5 AURORAS QUINASES E A REGULAÇÃO DO CICLO 

 

Dentre as reguladoras de ciclo tem-se uma família composta por três proteínas 

distintas com atividade serina/treonina quinase: as Auroras quinases A (AURKA), B 

(AURKB), e C (AURKC). Elas apresentam alta homogeneidade entre mamíferos, 

entretanto diferem em relação as distintas funções e localizações (CARMENA; 

EARNSHAW, 2003). 

As auroras participam de diversos processos do ciclo, alguns deles incluem a 

maturação centrossômica, alinhamento e segregação cromossômica, “Checkpoint” de 

montagem do fuso e citocinese (NGUYEN; SCHINDLER, 2017). 

Embora elas atuem tanto na mitose quanto na meiose (Figura 8), é importante 

assinalar que estudos envolvendo o papel da Auroras na meiose são mais limitados e 

recentes, por isso grande parte do conhecimento está atrelado a regulação mitótica 

(NGUYEN; SCHINDLER, 2017). 

 



25 

 

 

 

Figura 8. Localização das auroras quinases na mitose e na meiose. 

Adaptado de NGUYEN; SCHINDLER (2017). 
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1.5.1 AURORA QUINASE B 

 

A AURKB possui localização e função distinta da AURKA (Figura 9), entretanto 

essas quinases apresentam cerca de 70% de similaridade (CARMENA; EARNSHAW, 

2003). 

Conjuntamente com a proteína interna do centrossomo (INCENP) e a survivin, 

a AURKB constitui o do “Complexo Passageiro dos Cromossômos” (CPC), cada uma 

dessas três proteínas são decisivas para que o CPC se localize corretamente dentro 

da célula nos diferentes estágios da divisão. O CPC é bastante dinâmico: inicialmente 

associa-se com o centrômero; na anáfase está presente no centro do fuso; e participa 

da citocinese, sendo pioneiro ao localizar-se onde se formará o anel contrátil. Essa 

dinâmica indica a possível participação do CPC na coordenação dos cromossomos e 

nos eventos do citoesqueleto (CARMENA; EARNSHAW, 2003). 

A Aurora B atua na condensação da cromatina, coordena o alinhamento 

cromossômico, promove a interação cinetócoro-microtúbulo e atua durante o 

“Checkpoint” de montagem do fuso (SAC) (NGUYEN; SCHINDLER, 2017). 

Ela impede que os centrômeros de um único cromossomo se conectem a um 

mesmo polo do fuso. Caso isso ocorra ela promove a retiradas de microtúbulos 

libertando o centrômero (CARMENA; EARNSHAW, 2003).  

No SAC a AURKB sinaliza a fixação adequada do cinetócoro e promove a 

parada do ciclo na ausência de tensão entre os fusos (CARMENA; EARNSHAW, 

2003). Além disso, ela promove a retração do fuso acromático permitindo a 

segregação cromossômica (PITTS et al.,2014). 

AURKB possui papel determinante para que os estágios mais avançados da 

citocinese ocorram adequadamente. Acredita-se que na região do anel contrátil ela 

promova a fosforilação de alguns substratos, incluindo a desmina que é um dos 

componentes dos filamentos intermediários, estabilizando-os (CARMENA; 

EARNSHAW, 2003). 

É interessante destacar que não foi observada a presença da Aurora B nos 

cromossomos durante os processos meióticos. Entretanto, ela se encontra presente 

nos fusos durante ambas as metáfases e permanece regulando o alinhamento 

cromossômico (NGUYEN; SCHINDLER, 2017).  
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.  

Adaptado de Marumoto, Zhang e Saya (2005). 

 

1.5.2 AURORA QUINASE C 

 

A AURKC é uma proteína expressa principalmente em células de tecido 

germinativo masculino e alterações em sua expressão afetam a fertilidade. 

Camundongos Aurkc-/- conseguem se desenvolver, diferentemente daqueles 

mutantes para Aurka-/- e Aurkb- /-. Esses dados sugerem que a ação regulatória de 

AURKC está majoritariamente atrelada a meiose. Entretanto, é interessante notar que 

AURKC possui funções mitóticas semelhantes à AURKB, sendo capaz de substituí-la 

quando essa encontra-se inibida (LENS; VOEST; MEDEMA, 2010). 

Nos processos meióticos a AURKC possui localização muito similar as demais 

auroras. Igualmente a AURKB, ela também é um membro do CPC (atuando como 

subunidade catalítica) e está presente nos cromossomos durante a metáfase 

Figura 9. Localização da AURKA e AURKB durante a mitose. 
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(Figura10) e no centro do fuso na anáfase. Similarmente a AURKA (Figura 11), ela 

também é encontrada nos Centros Organizadores de Microtúbulos (MTCOs), onde 

são essenciais para o agrupamento (NGUYEN; SCHINDLER, 2017). 

 

 

 

Adaptado de (NGUYEN et al., 2018). 

 

 

Apesar da grande semelhança entre AURKB e AURKC, não há sobreposição 

funcional delas durante a meiose. Dessa maneira, acredita-se que elas compõem 

diferentes subpopulações de CPC, que coordenam processos distintos (NGUYEN; 

SCHINDLER, 2017). 

 

 

Figura 11. Interação entre as proteínas AURKA e AURKC.  

Observa-se homologia (linha cinza), co-ocorrência gênica (azul escuro), co-expressão (linha preta), 

vizinhança genica (linha verde). Informações obtidas por cruzamento de redes dados (linha azul 

claro). Ausência de linha vermelha indica não sobreposição funcional. Disponível em<https://string-

db.org/cgi/network.pl?taskId=TUYb7SKvitfh> 

Figura 10. Localização das auroras quinases na metáfase, com destaque para a AURKC. 

https://string-db.org/cgi/network.pl?taskId=TUYb7SKvitfh
https://string-db.org/cgi/network.pl?taskId=TUYb7SKvitfh
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1.6 AURORA QUINASE A 

 

1.6.1 O GENE CODIFICADOR DA AURORA QUINASE A 

 

 O gene codificador da proteína Aurora quinase, denominado AURKA, está 

localizado no cromossomo 20, lócus 20q13.2 (Figura 12) e possui 12 éxons (ZHOU; 

WANG; ZHAO, 2018).  

 

 

 

 

 

Adaptado de Genome Decoration Page/NCBI. 

 

1.6.2 POLIMORFISMO rs2273535 

 

Polimorfismos são variações genéticas comuns dentro de uma determinada 

população que ocorrem em mais de 1% dos indivíduos. Os polimorfismos de único 

nucleotídeo (SNPs) são pesquisados visando identificar variações genéticas capazes 

de elevar a susceptibilidade à alguns fenótipos (SHEN; ABDULLAH; WANG, 2009). 

O polimorfismo em questão, rs2273535, encontra-se no terceiro éxon do gene 

AURKA (c.91A>T). Esta alteração resulta na substituição do aminoácido fenilalanina 

para isoleucina (p.Phe31Ile) (ZHOU; WANG; ZHAO, 2018). 

EWART-TOLAND et al. (2003) correlacionaram essa variante a erros de 

segregação, que conduzem a aneuploidia e instabilidade genética em câncer. 

Posteriormente, a presença do genótipo mutante foi associado ao maior risco de 

desenvolvimento de câncer de mama (RUAN et al., 2011; DAI et al., 2014; LÓPEZ-

CORTÉS et al., 2017), a menor sobrevida em pacientes portadores desse tipo de 

câncer (SHI et al., 2011). Essa variante foi também associada ao maior risco de câncer 

colorretal (XU et al., 2014), esofágico (XU et al., 2014) e redução de sobrevida em 

carcinoma urotelial no estado avançado para pacientes tratados com inibidores de 

aurora quinase (NECCHI et al., 2017). 

Figura 12.Cromossomo 20 e a localização do gene AURKA. 



30 

 

Cabe ressaltar que existem estudos controversos aos descritos acima, Mesic 

et al. (2016), por exemplo, não constataram maior risco de câncer gástrico para os 

portadores desse polimorfismo. 

 

1.7 A PROTEÍNA REGULADORA AURORA A 

 

Aurora quinase A (Aurora A) possui diferentes denominações, dentre as 

principais siglas estão: AURKA, STK15, STK6, BTAK, ARK1, HsAirk1, Eg2 e IAK1 

(NIKONOVA et al., 2012). 

Sua ativação depende da fosforilação do resíduo de treonina Thr-288, 

entretanto ela pode ocorrer por meio de distintos processos, alguns ainda não 

completamente elucidados, como autofosforilação (ASTERITI; MATTIA; 

GUARGUAGLINI, 2015). 

Já o processo de degradação pode ocorrer de duas maneiras distintas: 

desfosforilação do resíduo SER51, ou ainda através da fosforilação do AIP1, que 

regula negativamente a Aurora A no início da mitose (CARMENA; RUCHAUD; 

EARNSHAW, 2009). 

A AURKA é expressa em células somáticas e germinativas (Figura 13), e atua 

na regulação de processos mitóticos e meióticos (NGUYEN; SCHINDLER, 2017). 

 

 

Figura 13. Expressão de AURKA em tecidos humanos. 

Adaptado de <https://hb.flatironinstitute.org/gene/6790>. 

https://hb.flatironinstitute.org/gene/6790
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É importante destacar que Aurora A apresenta funções não mitóticas, incluindo 

a dinâmica dos microtúbulos, mobilidade celular, polaridade, desmonte de cílios e 

regulação da sinalização intracelular de cálcio (NIKONOVA et al., 2012).  

Em relação à atuação mitótica a AURKA possui um papel amplo, regulando 

diversas proteínas e eventos da divisão celular que vão desde a entrada na mitose 

até o processo de citocinese (CARMENA; RUCHAUD; EARNSHAW, 2009). 

 

1.7.1 AURORA A E A PROGRESSÃO DO CICLO CELULAR 

 

Inicialmente a Aurora A é responsável pela progressão do ciclo celular de G1 

para S, uma vez que impede o processo de degradação do fator de transcrição NMYC 

(OTTO; SICINSKI, 2017). 

AURKA também regula a entrada na mitose atuando durante a fase G2, 

especialmente após parada do ciclo celular para o reparo de DNA (OTTO; SICINSKI, 

2017). Para tal, ela promove a ativação de Ciclina B-CDK1 ativando a CDC25B, que 

induz a ativação de Ciclina B-CDK1 por meio da desfosforilação dos resíduos Thr14 

e Thr15 da CDK1 (CARMENA; RUCHAUD; EARNSHAW, 2009; OTTO; SICINSKI, 

2017).  

Além disso, ela também promove a ativação de PLK1, com o auxílio do 

coativador BORA cuja função é tornar acessível o resíduo de Thr-210 da PLK1 à 

AURKA (ASTERITI; MATTIA; GUARGUAGLINI, 2015). Uma vez ativa, PLK1 induz a 

degradação do WEE1, que funciona como inibidor da CDK1 (CARMENA; RUCHAUD; 

EARNSHAW, 2009). 

Leans; Voest; Medema (2010) também ressaltaram a provável participação da 

AURKA na citocinese, uma vez que durante tal processo ela se localiza na porção 

central da célula e do fuso.  

 

1.7.2 AURORA A E O “CHECKPOINT” DE MONTAGEM DO FUSO (SAC) 

 

Recentemente, Courtheoux et al. (2018) demonstraram que a Aurora A possui 

função essencial no “Checkpoint” de montagem do fuso (SAC). Esse “checkpoint” 

ocorre durante a prometáfase e garante que o cinetócoro de cromátides-irmãs esteja 
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devidamente conectado à polos opostos do fuso, além da tensão adequada entre 

cinetócoro e microtúbulo. 

Provou-se que a atividade da Aurora A é necessária para que a proteína MAD2 

localize-se corretamente, nos cinetócoros, garantindo a execução do SAC. A redução 

da atividade de Aurora A faz com que a MAD2 esteja erroneamente concentrada nos 

centrossomos, resultando na eliminação do SAC e facilitando a origem de linhagens 

aneuplóides (COURTHEOUX et al.,2018). 

É interessante destacar a atuação dessa proteína reguladora no SAC, uma vez 

que mamíferos possuem maior tendência as aneuploidias se comparado com as 

demais espécies (NAGAOKA et al., 2011; NGUYEN; SCHINDLER, 2017). Dados 

estatísticos revelam que de 10-30% das fertilizações humanas culminam em zigotos 

aneuplóides, o que contabiliza para cerca de 1 a cada 3 abortos (HASSOLD; HUNT, 

2001 apud NGUYEN; SCHINDLER, 2017). 

Como visto anteriormente, acredita-se que o SAC dos ovócitos de mamíferos 

possui propriedades regulatórias reduzidas, permitindo o princípio da anáfase quando 

a maioria, e não a totalidade, dos cromossomos encontram-se alinhados. Esse fator 

também corrobora para a formação de gametas aneuplóides (NAGAOKA et al., 2011). 

 

1.7.3 AURORA A E A FORMAÇÃO DO FUSO ACROMÁTICO 

 

Apesar das diversas atuações muitos autores destacam que a função mais 

relevante da AURKA está relacionada à construção do fuso acromático (LENS; 

VOEST; MEDEMA, 2010; MESIC et al., 2016; OTTO; SICINSKI, 2017; NGUYEN; 

SCHINDLER, 2017). Nesse contexto, a Aurora A age na maturação dos 

centrossomos; montagem, orientação e conexões do fuso (OTTO; SICINSKI, 2017). 

Nas células mitóticas ela está inicialmente posicionada nos centrossomos onde 

é responsável pelo recrutamento de proteínas pericentriolares (TANG et al., 2017), 

aciona mecanismos de nucleação e polimerização dos microtúbulos (MT), permitindo 

o alongamento dos mesmos (PITTS et al., 2014).  

Diferentemente de células mitóticas os ovócitos são desprovidos de 

centrossomos. Os fusos que são nucleados durante a meiose partem de Centros 

Organizadores de Mucrotúbulos (MTOCs) e a partir da polimerização espontânea dos 

microtúbulos próximo aos cromossomos (SASKOVA et al., 2008). Ainda assim, a 
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atuação da AURKA é essencial uma vez que ela se encontra localizada juntamente 

com os MTCOs e executa o recrutamento de γ-tubulina (NGUYEN; SCHINDLER, 

2017). 

A AURKA também parece ser importante para dar início a estruturação do fuso, 

uma vez que sua inibição resulta em uma menor área de projeção e no maior tempo 

para formação do mesmo (BURY et al., 2017). 

A AURKA se localize nos polos do fuso durante ambas as metáfases da 

meiose. Essa localização requer a atuação de mais duas proteínas, TPX2 e BORA, 

que proporciona a ativação de AURKA (NGUYEN; SCHINDLER, 2017).  

 

1.8 AURORA A, ANEUPLOIDIAS E SÍNDROME DE DOWN  

 

Considerando as propriedades de AURKA na progressão do ciclo e 

principalmente na montagem e regulação do fuso, diversas pesquisas correlacionam 

alterações na expressão desse gene com a tumorigênese (MEDINA-AGUILAR et al., 

2016). Foi constatada a amplificação do gene AURKA em células humanas 

cancerígenas, promovendo o aumento da expressão da proteína aurora quinase A 

(LENS; VOEST; MEDEMA, 2010). 

De fato, Bastians e colaboradores demonstram em seus estudos sobre câncer 

colorretal (CCR), que o ganho de função de AURKA ou a redução dos níveis de CHK2 

(que promove um aumento na atividade da Aurora A no centrossomo), conduzem à 

maior taxa de formação do fuso. Essa nucleação exacerbada possibilita a ligação de 

um único cinetócoro com ambos os polos centrossômicos (Figura 14). 

Consequentemente, ocorre um retardo na anáfase que pode resultar em células filhas 

aneuplóides. Dessa maneira, foi constituída uma relação da Aurora A com a 

instabilidade cromossômica e a consequente tumorigênese (ERTYCH et al., 2014; 

MAIA; VAN HEESBEEN; MEDEMA, 2014). 
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Adaptado de Maia; Van Heesbeen; Medema (2014). 

 

A menor expressão de AURKA também está relacionada com aneuploidias. A 

inibição de Aurora A em células cancerígenas pode fazer com que as mesmas 

ignorem o SAC, não checando a adequada fixação dos cinetócoros aos polos dos 

fusos. Consequentemente, conduziriam à erros de segregação e formação de 

linhagens celulares aneuplóides (COURTHEOUX et al.,2018; MESIC et al., 2016). 

Estudos com ovócitos de camundongos tem demonstrado que a redução das 

auroras quinases conduzem a polipoidia e geram prejuízos no desenvolvimento 

embrionário (TANG et al.2017).  

Nas células em mitose o uso de inibidores seletivos de AURKA leva à formação 

de um fuso monopolar, resultando em aneuploidias (Figura 15). Além disso, a inibição 

de PLK1, quinase diretamente ativada pela Aurora A, também resulta em estruturas 

monopolares, embora essa inibição frequentemente conduza à morte celular no caso 

de células cancerígenas (LENS; VOEST; MEDEMA, 2010). Além de monopolares, 

esses fusos são curtos, frágeis e escassos (NIKONOVA et al.,2012).  

 

Figura 14. Hiperatividade de Aurora A e instabilidade cromossômica. 
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Adaptado de Lens; Voest; Medena (2010). 

 

 

Por este motivo, diversos estudos de caráter experimental avaliam o uso de 

inibidores de Aurora A como uma alternativa de tratamento de tumores, uma vez que 

a formação dessas estruturas monopolares provocaria redução da taxa de 

proliferação tumoral (VAN HEESBEEN et al., 2016).  

É importante relembrar que a SD constitui uma das poucas aneuploidias que 

permitem a viabilidade do embrião, nem sempre apresentando aborto espontâneo 

(NUSSBAUM et al., 2008). Mais que isso, a SD é a anomalia cromossômica mais 

frequente ao nascimento observada na genética clínica (SHERMAN et al., 2007).  

 

1.9 JUSTIFICATIVA 

 

A idade materna avançada na concepção é um dos poucos fatores de risco 

consolidados para a não disjunção meiótica. Entretanto, muitas mulheres jovens 

também geram crianças com Síndrome de Down. Portanto, faz-se necessária a 

identificação de outros fatores, do ponto de vista molecular, capazes de elevar a 

probabilidade de não-disjunções cromossômicas e, dessa maneira, justificar a 

ocorrência da síndrome entre crianças concebidas especialmente por mães jovens. 

Figura 15. Consequências da inibição de AURKA e PLK1 para os fusos mitóticos. 
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Alterações em genes que atuam no ciclo celular foram associados a ocorrência 

tumores, aneuploidias e infertilidade. Entretanto, a literatura científica até então 

produzida não contempla o fato de variações em genes relacionados ao ciclo e a 

ocorrência de SD, embora tenham sido associados a aneuploidias em linhagens 

celulares e modelos animais. Nesse sentido, este trabalho, visa contribuir para a 

discussão dos aspectos moleculares que poderiam aumentar a probabilidade de erros 

de segregação cromossômica.  

A hipótese sugerida por esse trabalho é que o polimorfismo rs2273535 do gene 

AURKA poderia alterar a função dessa proteína e processos associados, aumentando 

o risco de aneuploidias. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Avaliar a associação entre a presença de polimorfismo rs2273535 no gene 

regulador de ciclo celular AURKA e a ocorrência de Síndrome de Down.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar a frequência alélica e genotípica do polimorfismo rs2273535 no 

gene AURKA em um grupo amostral de mães de crianças com Síndrome de Down e 

mães controles. 

 

• Investigar se há associação entre a presença do polimorfismo rs2273535 no 

gene AURKA e a ocorrência de SD de acordo com a idade materna. 

 

• Investigar se há associação entre a presença do polimorfismo rs2273535 no 

gene AURKA e abortos espontâneos. 

 

• Avaliar a frequência de alelos mutantes do gene AURKA (rs2273535) e 

AURKC (rs758099) em ambos os grupos, utilizando dados previamente obtidos pelo 

grupo. 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

Todas as amostras coletadas foram provenientes de pacientes do Instituto de 

Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ).  

O material biológico escolhido foi saliva, principalmente devido a condição de 

deficiência intelectual das crianças. Para tal, os indivíduos deveriam bochechar cerca 

de 5 mL de soro fisiológico (0,9%) por um minuto. Aqueles pacientes que eram 

incapazes de bochechar tinham sua amostra coletada por meio de swab. 

Conjuntamente com a coleta, foi realizado o preenchimento de um questionário 

para a aquisição de informações complementares como: história gestacional, 

confirmação prévia do diagnóstico via cariótipo, idade materna na gestação, histórico 

de aborto espontâneo, entre outros. 

Cabe ressaltar que todos os responsáveis assinaram um termo de 

consentimento autorizando a participação das crianças no presente projeto. 

 

3.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

 

3.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

• Mães de pacientes portadores de SD com trissomia livre do 21, 

acompanhados nos ambulatórios de Genética Médica da UFRJ, que concordassem 

em participar do estudo, de acordo com a assinatura do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) – Grupo caso. 

• Mães de pacientes sem SD, sem histórico de doenças genéticas, 

acompanhados no ambulatório de Pediatria que concordassem em participar do 

estudo, de acordo com a assinatura do TCLE – Grupo controle. 
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3.2.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

• Mães de crianças portadoras de SD por mosaicismo ou translocação 

robertsoniana, ou mães cujos filhos possuíssem outra anomalia cromossômica.  

 

3.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este é um sub-projeto que pertence a um projeto maior de investigações 

moleculares na SD, cuja realização foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do IPPMG (CEP-IPPMG). A participação no estudo foi voluntária e um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado (Anexo I).  

 

3.4 MÉTODOS 

 

3.4.1 EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

 

Todas as etapas de extração e quantificação do DNA foram realizadas no 

Laboratório de Genética Humana, localizado no Instituto de Biologia (IB) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

As amostras de saliva foram extraídas pelo protocolo proposto por Aidar et al., 

(2007) com algumas modificações. Amostras coletadas com swab foram extraídas 

segundo um novo protocolo, modificado, de Barboza et al., (2016).  

Todas as amostras biológicas foram devidamente quantificadas através do 

espectrofotômetro NanoVue Plus (GE Healthcare – Life Sciences). Para tal, dois 

microlitros do material genético obtido no processo de extração era submetido à 

avaliação a partir das densidades ópticas 260 nanômetros (nm) e 280 nm. Nesse 

processo são analisados a concentração de DNA e o nível de contaminação do 

produto obtido, certificando-se da qualidade da extração.  
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3.4.2 DILUIÇÃO DO DNA 

 

Após o processo de quantificação as amostras foram submetidas à diluição, 

para a obtenção de DNA em concentração de 10ng/μl, adequada para a execução da 

técnica de genotipagem por meio de PCR em tempo real.  

 

3.4.3 GENOTIPAGEM ATRAVÉS DE PCR EM TEMPO REAL 

 

A tecnologia empregada para a geração de dados foi ensaio de genotipagem 

TaqMan, que se demonstra vantajoso por ser validado, apresentar elevada 

produtividade e baixo custo (SHEN; ABDULLAH; WANG, 2009). 

Todos os ensaios foram realizados em placas de 96 poços, cada poço continha 

5 μl do mix de reação e 2 μl de DNA na concentração de 10ng/μl. O mix de reação era 

composto por 3,5 μl do TaqMan Genotyping Master Mix (Applied Biosystems™); 0,18 

μl da sonda TaqMan SNP Genotyping Assys C__25623289_10 (ThermoFisher 

Scientific) e 1,32 μl de água estéril (Biotools B&M Labs). Os ensaios foram realizados 

com o termociclador CFX 96 Real-Time System (BioRad) utilizando o protocolo 

proposto por Mesic et al., (2016). 

O sistema TaqMan de genotipagem utiliza sondas com um fluoróforo na 

extremidade 3’ e uma molécula inibidora (“quencher”) na extremidade 5’. Cada sonda-

alelo-específica carreia fluoróforos de diferentes cores, VIC (vermelho) ou FAM 

(verde). Após o reconhecimento e anelamento entre a sonda alelo-específica e o DNA 

a polimerase inicia a catalização de nucleotídeos, no sentido 5’-3’, e cliva a molécula 

repórter (fluoróforo), permitindo a emissão de sua respectiva coloração. A separação 

entre o fluoróforo e o “quencher” possibilita o aumento da intensidade da 

fluorescência, que é captada pelo termociclador (NOVAIS; ALVES; SILVA, 2004). 

No caso das sondas empregadas nesse ensaio, a base nitrogenada Adenina 

(A) encontrava-se anelada à sonda que carreia a florescência VIC, enquanto a 

mutante Timina (T) é demarcada pela emissão de FAM, representadas no gráfico por 

vermelho e verde, respectivamente (Figura 16).  
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Figura 16. Gráficos experimentos com a sonda TaqMan SNP Genotyping Assys 

C__25623289_10 (ThermoFisher Scientific). (A) Homozigoto comum, AA. (B) Homozigoto 

raro, TT. (C) Heterozigoto, AT. 

 

3.4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Todas as análises estatísticas foram calculadas com o auxílio do “Software 

GraphPad Prism 8” e foram consideradas significativas quando p<0,05. O Teste de 

Qui-quadro foi utilizado para identificar diferenças significativas entre as frequências 

alélicas e genotípicas de ambos os grupos. Por indicação do próprio software, 

algumas análises foram realizadas pelo Teste Fisher, para obtenção p valores mais 

confiáveis. A distribuição dos genótipos foi avaliada em relação ao equilíbrio 

populacional (Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW)). 

Para comparar os grupos “caso” e “controle”, e verificar as chances de um 

determinado genótipo ocorrer em cada um dos grupos, foram calculadas a razão das 

chances ou “Odds ratio” (OR). Esta análise foi realizada com intervalo de confiança 

de 95% (IC 95%) e foi utilizado o “Software MEDCALC”.  

Para análise dos genótipos combinados de AURKA e AURKC foram utilizados 

os dados previamente obtidos por Pereira, Amorim (2018) referentes a AURKC.  
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IV. RESULTADOS 

 

 Neste estudo foram incluídas 314 amostras, sendo 201 mães controle (mães 

CT) e 113 mães de crianças com SD (mães SD). Aproximadamente 61% das mães 

SD tinham idade superior a 35 anos, divergindo das mães CT (apenas 12%), como 

ilustrado na Tabela 1. A média de idade materna gestacional das mães controle e das 

mães SD foi, respectivamente, 26,41 e 33,92. 

 

 

Tabela 1. Distribuição da idade materna em mães SD e Mães CT. 

IDADE MÃES SD 
% 

MÃES CT 
% 

(anos) N N 

< 15 2 0,02 1 0,04 

15 I---I 19 5 0,04 22 0,1 

20 I---I 24 16 0,14 70 0,34 

25 I---I 29 9 0,08 45 0,22 

30 I---I 34 13 0,11 37 0,18 

35 I---I 39 37 0,33 22 0,1 

40 I---I 44 27 0,24 4 0,02 

45 I---I 49 4 0,04 0 0 

TOTAL 113 1 201 1 

MÉDIA 33,92   26,41   

 

 

Na Tabela 2 estão as frequências alélicas e genotípicas das mães SD e CT 

para o polimorfismo rs2273535. As frequências genotípicas (p=0,43) e alélicas 

(p=0,29) observadas demonstraram-se semelhantes entre os grupos e não 

apresentaram significância estatística. 

A população analisada encontra-se em Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) 

(Mães SD 𝜒2 = 0,40, p=0,52; Mães CT 𝜒2 = 0,81, p=0,36). 
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Tabela 2. Frequências alélicas e genotípicas para o polimorfismo rs2273535. 

rs2273535 MÃES SD MÃES CT Total P-valor 

Genotípo N % N % N   

AA 65 0,58 131 0,65 196 

0,43 AT 43 0,38 60 0,3 103 

TT 5 0,04 10 0,05 15 

Total 113 1 201 1 314   

Alelos N % N % N   

A 173 0,76 322 0,80 495 
0,29 

T 53 0,23 80 0,20 133 

 

 

Foi calculado o valor de “Odds Ratio” (OR) com um intervalo de confiança de 

95% (IC 95%). Não foram observadas associação entre a presença do alelo mutante 

(p= 0,38) ou do genótipo TT (p=0,98) e o aumento de risco de SD (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3. Medida de associação alélica e genotípica para o polimorfismo rs2273535. 

Comparações 
OR IC 95% P-valor 

rs2273535 

T X A 1,21 0,78 - 1,87 0,38 

TT X AA 1,00 0,33 - 3,06 0,98 

AT X AA 1,44 0,88 - 2,36 0,14 

TT X AT ou AA 0,88 0,29 - 2,65 0,82 

TT ou AT X AA 1,38 0,86 - 2,21 0,17 

 

 

 

4.1 ANÁLISE SEGUNDO IDADE MATERNA  

 

 Sabe-se que a idade materna no momento da concepção é um fator de risco 

para a SD. Foi realizada uma análise estatística considerando apenas mães com 

idade igual ou inferior a 35 anos (≤ 35 anos). Foram identificadas no total 49 Mães SD 

(média de idade gestacional de 26,58), o equivalente a 43,4% da amostra de casos. 

No grupo controle obteve-se 183 mães (média de idade gestacional de 25,26), que 

corresponde a 91% da amostra controle. 
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 A análise segundo o Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) não demonstrou 

significância estatística (Mães SD 𝜒2 = 1,45, p=0,48; Mães CT 𝜒2 =1,0 / p= 0,60). 

Calculou-se as frequências alélicas e genotípicas para ambos os grupos. O 

genótipo AT apresentou uma frequência mais elevada entre os casos se comprado 

com o grupo controle (Tabela 4), porém AA foi mais frequente em ambos os grupos. 

Não foi encontrada significância estatística entre as frequências genotípicas (p=0,22) 

e alélicas (p=0,48). 

 

 

Tabela 4. Frequências genotípicas e alélicas de mães com idade gestacional igual ou inferior a 35 
anos. 

rs2273535 
MÃES SD MÃES CT 

Total P valor 
≤ 35 anos ≤ 35 anos 

Genótipos N % N % N   

AA 28 0,57 121 0,66 149 

0,22 AT 20 0,41 53 0,29 73 

TT 1 0,02 9 0,05 10 

Total 49 1 183 1 232   

Alelos N % N % N   

A 76 0,78 295 0,81 371 0,48 

T 22 0,22 71 0,19 93   

 

 

Em seguida foi calculado o “Odds Ratio” (OR) como medida de intensidade de 

associação entre as Mães SD e Mães CT para variante polimórfica rs2273535 

considerando a idade no momento da gestação. Não houve nenhum resultado 

estatisticamente significativo (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Medida de associação alélica e genotípica de mães com idade gestacional igual ou inferior a 
35 anos. 

≤ 35 anos 
OR IC 95% P-valor 

rs2273535 

T X A 1,22 0,68 - 2,21 0,49 

TT X AA 0,48 0,05 - 3,94 0,49 

AT X AA 1,63 0,84 - 3,15 0,14 

TT X AT ou AA 0,40 0,04 - 3,25 0,39 

TT ou AT X AA 1,46 0,76 - 2,78 0,24 



45 

 

4.2 ANÁLISE SEGUNDO A OCORRÊNCIA DE ABORTO ESPONTÂNEO 

 

 Posteriormente os dois grupos de mães foram analisadas quanto a ocorrência 

de aborto espontâneo (AE). As frequências alélicas e genotípicas para ambos os 

grupos estão descritas na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Frequência genotípica do polimorfismo rs2273535 para o aborto. 

 

 

 

Em relação a frequência genotípica observa-se que as mães que não sofreram 

AE de ambos os grupos (caso e controle) possuíam uma distribuição genotípica 

semelhante, com predomínio do genótipo AA sobre os demais. Entretanto, observa-

se um aumento do genótipo AT nos dois grupos de mães que sofreram AE se 

comparadas as mães que não abortaram (Tabela 6). O genótipo AT foi mais frequente 

entre as Mães SD com AE, entretanto não foi encontrada significância estatística.  

 

 

Tabela 7. Medida de associação alélica e genotípica entre Mães SD para o polimorfismo rs2273535. 

SD AE X SD NÃO AE 
OR IC 95% P-valor 

rs2273535 

T X A 1,89 0,98 - 3,63 0,05 

TT X AA 2,66 0,40 - 17,64 0,30 

AT X AA 2,37 0,99 - 5,64 0,05 

TT X AT ou AA 1,81 0,28 - 11,42 0,52 

TT ou AT X AA 2,40 1,03 - 5,57 0,04* 

  * Valor significativo         

  ABORTO ESPONTÂNEO 

rs2273535 MÃES SD MÃES CT 

  S % N % P valor S % N % P valor 

AA 13 0,42 52 0,63   26 0,57 105 0,68   

AT 16 0,52 27 0,33 0,11 18 0,39 42 0,27 0,29 

TT 2 0,06 3 0,04   2 0,04 8 0,05   

Total 31 1 82 1   46 1 155 1   

Alelos S % N % P valor S % N % P valor 

A 42 0,68 131 0,80 
0,07 

70 0,76 252 0,81 
0,29 

T 20 0,32 33 0,20 22 0,24 58 0,19 



46 

 

Foram comparadas as frequências alélicas e genotípicas com a ocorrência de 

aborto dentro dos grupos Mães SD e Mães CT. Observa-se na Tabela 7 um valor 

estatisticamente significante, indicando que os genótipos AT e TT são um fator de 

risco em relação ao aborto espontâneo se comparado ao genótipo AA para as mães 

de crianças com SD. 

 

Tabela 8. Medida de associação alélica e genotípica entre Mães CT para o polimorfismo rs2273535. 

CT AE X CT NÃO 
AE OR IC 95% P-valor 

rs2273535 

T X A 1,33 0,78 - 2,38 0,27 

TT X AA 1,00 0,20 - 5,04 0,99 

AT X AA 1,73 0,85 - 3,48 0,12 

TT X AT ou AA 0,83 0,17 - 4,07 0,82 

TT ou AT X AA 1,61 0,82 - 3,16 0,16 

 

 

 Na Tabela 8 foram comparadas as mães controle quanto a ocorrência de aborto 

espontâneo e não houve associação quando possuíam um ou mais alelos mutantes 

para o polimorfismo rs2273535. 

Por fim, comparou-se mães controle e mães caso quanto ao AE. Os resultados 

encontrados também não mostraram significância estatística. 

 

 

Tabela 9. Medida de associação alélica e genotípica entre Mães CT e Mães SD que sofreram aborto 
espontâneo. 

CT AE X SD AE 
OR IC 95% P-valor 

rs2273535 

T X A 0,73 0,33 - 1,61 0,44 

TT X AA 0,50 0,06 - 3,96 0,51 

AT X AA 0,56 0,21 - 1,45 0,23 

TT X AT ou AA 0,65 0,08 - 4,94 0,68 

TT ou AT X AA 0,55 0,22 - 1,39 0,21 
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4.3 COMPARAÇÕES ENTRE AURKA E AURKC 

 

 Utilizando os dados obtidos por Pereira e Amorim (2018) no Laboratório de 

Genética Humana (UFF), realizou-se uma comparação entre os genótipos de AURKA 

(rs2273535) e AURKC (rs758099) das mães caso e controle. 

Foram selecionadas para essa análise apenas as mães genotipadas para 

ambas quinases, totalizando 287 amostras (86 mães caso e 201 mães controle). 

Inicialmente comparou-se as frequências genotípicas dos dois polimorfismos entre os 

grupos de mães CT e SD. 

 

 

Tabela 10. Frequências genotípicas das mães SD e CT para ambos os polimorfismos. 

  MÃES SD   MÃES SD   MÃES CT   MÃES CT 

  AURKA   AURKC   AURKA   AURKC 

Genótipo N % Genótipo N % Genótipo N % Genótipo N % 

AA 48 0,56 CC 40 0,46 AA 131 0,65 CC 89 0,45 

AT 34 0,39 CT 36 0,42 AT 60 0,30 CT 91 0,45 

TT 4 0,05 TT 10 0,12 TT 10 0,05 TT 21 0,1 

Total 86 1 Total 86 1 Total 201 1 Total 201 1 

 

 

Na Tabela 10 estão ilustradas as frequências genotípicas para ambos os 

polimorfismos. Em AURKA há uma maior frequência do homozigoto selvagem (AA) 

em ambos os grupos. Quanto a AURKC há uma maior similaridade nas frequências 

entre o homozigoto selvagem e heterozigotos (CC e CT).  

 Em seguida, fez-se uma comparação entre os genótipos apresentados para 

AURKA em relação aquele apresentado para AURKC (Tabela 11). 
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Tabela 11. Polimorfismos encontrados para AURKA em comparação com AURKC nas mães SD e CT. 

MÃES SD MÃES SD MÃES CT MÃES CT 

AURKA AURKC AURKA AURKC 

Genótipo N N % Genótipo N N % 

AA 48 

25 CC 0,52 

AA 131 

57 CC 0,43 

17 CT 0,35 60 CT 0,46 

6 TT 0,13 14 TT 0,11 

                

AT 34 

14 CC 0,41 

AT 60 

26 CC 0,43 

16 CT 0,47 28 CT 0,47 

4 TT 0,12 6 TT 0,1 

                

TT 4 

1 CC 0,25 

TT 10 

6 CC 0,6 

3 CT 0,75 3 CT 0,3 

0 TT 0 1 TT 0,1 

Total 86 86   Total 201 201   
 

 

Constatou-se que no grupo controle apenas uma mãe possui a mutação para 

ambos os polimorfismos, enquanto nenhuma mãe SD é mutada para ambos. Nas 

mães SD mutantes para AURKA 75% também eram heterozigotas para AURKC; já 

nas mães controle 30% eram CT e 10% TT para AURKC; demonstrando maior número 

de alelos mutantes em mães SD do que mães controles.  

Foi analisada a quantidade de alelos de risco presente nos membros de cada 

grupo. As frequências para ambos os grupos foram semelhantes, embora para três 

alelos de risco as mães SD tenham o dobro da frequência das mães CT. 

 

 

Tabela 12. Número de alelos de risco em mães de grupo SD e CT para ambos os polimorfismos. 

AURKA E C 

N alelos de 
risco MÃES SD % MÃES CT %  

0 25 0,29 57 0,28   

1 31 0,36 86 0,43 
 2 23 0,27 48 0,24 

3 7 0,08 9 0,04 

4 0 0 1 0,01   

    86 1 201 1   
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4.4 ANÁLISE SEGUNDO ABORTO ESPONTÂNEO PARA AURKA E AURKC 

  

Foi analisado também o número de mulheres SD e CT que abortaram e a 

quantidade de alelos de risco para os polimorfismos rs2273535 e rs758099. Entre as 

201 mães controle, 46 sofreram aborto espontâneo. No grupo CT a única mãe que 

possuía os quatro alelos de risco relatou a ocorrência prévia de AE. 

 

 

Tabela 13. Comparação entre o número de alelos de risco em mães SD e CT e a ocorrência de AE. 

AURKA E C 

N alelos de 
risco MÃES SD Aborto  MÃES CT Aborto  

0 25 1 57 7 

1 31 11 86 25 

2 23 10 48 10 

3 7 2 9 3 

4 0 0 1 1 

    86 24 201 46 
 

 

Em relação as mães SD, mesmo com uma amostra pequena, observa-se um 

aumento no número de abortos conforme há maior número de alelos de risco, 50% 

apresentavam 2 ou 3 alelos mutantes para ambos os polimorfismos.  
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V.DISCUSSÃO 

 

Inicialmente é importante destacar que há uma diferença entre a média de 

idade das mães caso e controle, 33,92 e 26,41, respectivamente. Esse fato é 

esperado, uma vez que diversos trabalhos demonstram que idade materna avançada 

é um dos poucos fatores de risco consolidados para a SD, presente em diferentes 

populações (HASSOLD; CHIU, 1985; GUSMÃO; TAVARES; MOREIRA, 2003; 

GLIVETIC et al., 2015; KURTOVIC-KOZARIC et al., 2016). Portanto, essa diferença 

entre os grupos poderia interferir nas análises estatísticas realizadas. Objetivando 

corrigir esse desequilíbrio foi feita a análise através de estratificação por faixa etária. 

Também cabe ressaltar que os grupos amostrais utilizados são pequenos e podem 

não ser uma amostra representativa da população. 

As frequências genotípicas encontradas para o polimorfismo rs2273535 do 

gene AURKA nesse estudo corroboram com o observado em outras publicações. Na 

população caucasiana Tchatchou et al. (2007) encontrou 59,2% AA; 35,0% AT e 

5,8%TT, similares aos dados de Feik et al. (2008); 59,1% AA; 36,8% AT e 4,1% TT 

em uma amostra de 1081 indivíduos. Shi et al. (2011) analisou 1516 caucasianos 

obtendo as frequências de 63,8% AA; 31,5% AT e 4,6%TT.  

A frequência do alelo mutante para esse polimorfismo varia consideravelmente 

entre as populações. Segundo a base de dados genomAD a frequência de T para 

africanos e judeus ashkenazi é cerca de 15%. Em sul asiáticos latinos e finlandeses 

aproximadamente 30%. Entre povos europeus a frequência é de 21%. A maior 

frequência encontra-se entre a população do leste asiático (67%). 

Alguns estudos assinalam uma maior frequência de homozigotos TT nas 

populações asiáticas (EWART-TOLAND et al., 2005; COX; HANKINSON; HUNTER, 

2006; WANG et al., 2018). Entretanto, Zhou, Wang e Zhao (2018) constataram uma 

frequência genotípica semelhante à observada nesse estudo, de 55,5% AA; 37,7% 

AT e 6% TT em um trabalho incluindo 468 chineses. 

Apenas um estudo que observava as frequências genotípicas para o 

polimorfismo rs2273535 na população brasileira foi localizado. Os resultados obtidos 

por Giacomazzi et al. (2011) não se assemelham aos encontrados na nossa amostra 

(4,5% AA; 38,7% AT e 56,7% TT).  
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Deve-se destacar que este é o primeiro trabalho a relacionar AURKA com SD, 

embora diversos autores associem alterações neste gene e na expressão da proteína, 

com aneuploidias celulares, inclusive em tumores (ZHOU et al., 1998; MERALDI, 

2002; ZHANG et al., 2004; ERTYCH et al., 2014). Marumoto, Zhang e Saya (2005) 

relatam a existência de duas origens para as aneuploidias originadas pela AURKA: 

problemas na formação fuso ou falhas na citocinese.  

Primeiramente, foi observado que células com superexpressão de AURKA 

apresentam maior instabilidade genética uma vez que possuem mais centrossomos, 

acarretando falhas na segregação cromossômica e aneuploidia. Curiosamente, nesse 

trabalho um dos cromossomos utilizados como parâmetro para detecção de 

aneuploidias era o 21. (ZHOU et al., 1998). Observou-se também que superexpressão 

de AURKA prejudica a citocinese, originando células tetraploides e binucleadas com 

maior número de centrossomos devido a incapacidade de separação citoplasmática 

(MERALDI, 2002). 

Em relação as células meióticas, a superexpressão dessa proteína reguladora 

nos ovócitos culmina na formação de numerosos MTOCs que nucleiam fusos 

anormalmente longos e distorcidos (NGUYEN; SCHINDLER, 2017). Por outro lado, 

constataram que menor a expressão de AURKA conduz a carência de γ-tubulina e 

consequente dispersão dos MTOCs, acarretando falha na confecção do fuso bipolar 

(NGUYEN; SCHINDLER, 2017). Além disso, reduz a dimensão e a quantidade de 

MTCOs formados durante a meiose I (BURY et al., 2017), prejudica a bipolaridade do 

fuso e o alinhamento cromossômico (SASKOVA et al., 2008). 

A menor expressão de AURKA pode resultar na eliminação do SAC, ponto de 

verificação responsável por retardar a anáfase quando há cromossomos não fixados 

ao fuso (COURTHEOUX et al.,2018). A propósito, um estudo com leveduras constatou 

que problemas relacionados ao SAC resultam majoritariamente em erros de não 

disjunção na meiose I, que também são a principal causa de SD (SHONN, 2000).  

Cabe ressaltar que determinadas variações da AURKA resultam em atividade 

enzimática reduzida de no mínimo 15%, podendo chegar a 40% dependendo das 

isoformas em comparação (KIMURA et al., 2005). Ademais, foi sugerido que o 

polimorfismo rs2273535 contribui para o ganho de atividade do promotor da AURKA, 

o que poderia estar correlacionado à maior expressão dessa quinase (MESIC et al., 

2016). Sendo assim, a fertilidade em mulheres pode estar atrelada a variante AURKA 

expressa. 
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Os dados obtidos no presente estudo não demonstram associação entre a 

variante rs2273535 e a não disjunção do cromossomo 21. Um dos experimentos de 

van Heesbeen et al. (2016) demonstrou que a inibição de AURKA não foi suficiente 

para bloquear a síntese do fuso bipolar quando EG5, principal proteína motora, 

permanece completamente ativa. Foi sugerida maior eficiência quando bloqueadas 

ambas as enzimas a longo prazo. Nesse contexto, é possível que a soma de fatores 

de risco, ou seja, o acúmulo de variantes nos distintos genes de aurora quinase, 

possam ter maior influência na ocorrência de aneuploidias e outros fenótipos, como o 

aborto. Para verificar essa hipótese foi realizada análise combinada de AURKA e 

AURKC. 

Essas duas proteínas (AURKA e AURKC) parecem possuir um importante 

papel na fertilidade humana, começando pela adequada produção de ovócitos. 

Constatou-se que a concentração de AURKA em ovócitos é maior se comparado as 

demais auroras e que desequilíbrios na concentração dessa enzima podem prejudicar 

a meiose (NGUYEN et al., 2018). Em ovócitos de camundongos observou-se o 

aumento da quantidade de Aurka ativa durante o processo de maturação meiótica, 

que é caracterizado pela quebra da vesícula germinativa. Também foi demonstrado 

que a baixa expressão de Aurka impede a retomada da meiose e que a 

superexpressão gera anormalidades na formação do fuso prejudicando a meiose I e, 

consequentemente, a progressão da meiose II (SASKOVA et al., 2008).  

Camundongos com ovócitos duplamente silenciados para Aurkb e Aurkc 

permanecem férteis. A Aurka assume a localização cromossômica na ausência de 

suas homólogas, assegurando a meiose. Entretanto, o mesmo não ocorre com células 

em mitose. Contudo, os ovócitos duplamente silenciados possuem fertilidade 

reduzida, uma vez que a distribuição da Aurka entre os cromossomos e os polos 

acarreta fusos menores e bivalentes (NGUYEN et al., 2018). 

Em relação a outra aurora quinase os camundongos fêmeas Aurkc -/- liberam 

ovócitos maduros, porém menos férteis. Muitos ovócitos sem essa quinase ficam 

presos em meiose I. Outros completam a meiose I, mas começam tardiamente a 

anáfase I e apresentam maiores taxas de desalinhamento cromossômico, semelhante 

ao observado nos ovócitos Aurka -/-. Contudo, neste estudo, não foi observada 

aneuploidia (SCHINDLER et al., 2012).  
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É importante destacar que aproximadamente 20 a 30% dos ovócitos humanos 

fertilizados são aneuplóides correspondendo a cerca de 1/3 dos abortos espontâneos 

(HASSOLD; HUNT, 2001; HUNT, 2006). 

Ambas as enzimas também têm sido associadas ao desenvolvimento 

embrionário. Kovarikova et al. (2015) demonstraram que embriões de camundongos 

tratados com inibidor para AURKA apresentam anormalidades no fuso que levam a 

perda considerável da capacidade de clivagem, parada da mitose, atraso de 

desenvolvimento culminando em altas taxas de apoptose/necrose celular. Ainda nos 

primeiros estágios de divisão embrionária observa-se atraso da anáfase (estágio 1), 

problemas de alinhamento cromossômico e aneuploidia (estágio 2). Nossos 

resultados que sugerem que os genótipos AT e TT sejam fatores de risco para o aborto 

espontâneo, em mães SD, parecem corroborar estes estudos que descrevem 

anormalidades no desenvolvimento e aneuploidias. 

Embriões de camundongos fêmea Aurkc-/- também apresentam problemas de 

desenvolvimento. Uma quantidade considerável dos embriões em estágio I não 

consegue concluir a citocinese (SCHINDLER et al., 2012). Surpreendentemente, 

Santos et al. (2011) identificou em seus experimentos um pico de expressão de 

AURKC durante esse estágio com significante redução até atingir o estágio IV. Além 

disso, conforme há o avanço das clivagens muitos embriões AURKC-/- ficam presos 

nos primeiros estágios e sofrem fragmentação. Esses resultados refletem a redução 

de atividade da AURKB, que assume as funções na ausência de AURKC 

(SCHINDLER et al., 2012). Conjuntamente, esses resultados sugerem que AURKC 

possui papel importante no primórdio do desenvolvimento embrionário e que 

deficiências nessa enzima poderiam conduzir ao abortamento. 

 Considerando que ambas as quinases são importantes para a formação dos 

ovócitos e desenvolvimento embrionário, o maior número de variantes nesses genes 

poderia oferecer mais riscos à fertilidade e a sobrevivência do embrião. 

Segundo a base de dados Human Base As proteínas AURKA e AURKC são 

mais expressas nos testículos do que em qualquer outro tecido humano. Esses dados 

corroboram alguns estudos que comprovam a importância dessas quinases na 

fertilidade masculina.  

Observa-se que a proteína AURKA possui a mesma localização de HP1γ e 

catalisa sua fosforilação. HP1γ é uma proteína reguladora epigenética, responsável 

pela ativação genômica do embrião pré-implantação, condução adequada de 
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processos mitóticos nas células em espermatogênese e regulação de genes 

envolvidos nos dois tipos de divisão celular. Seu silenciamento em espermatogônias 

pré-mitóticas geram defeitos na divisão celular, fusos multipolares, desalinhamento 

cromossômico, entre outros (LEONARD et al., 2015). Dessa maneira, é possível que 

AURKA esteja não apenas relacionada ao aborto, como também a outros problemas 

de fertilidade masculina e processos de não disjunção de origem paterna. 

A AURKC já foi associada a infertilidade masculina e alteração na morfologia 

dos gametas. Em 2007 foi descrita uma mutação caracterizada pela deleção de uma 

citosina no terceiro éxon. Consequentemente, observa-se uma mudança no quadro 

de leitura e resulta em um códon de parada prematuro. A proteína truncada preserva 

apenas os 7 primeiros aminoácidos do domínio catalítico e consequentemente não 

possui atividade serina/treonina quinase. Homens com essa mutação são inférteis e 

apresentam macrozoospermia, acrossoma deslocado, múltiplos flagelos, tetraploidia. 

Essa última característica provém da inabilidade de completar as divisões meióticas 

(DIETERICH et al., 2007). Além dessa, outras mutações foram descritas 

correlacionando AURKC e fertilidade masculina, 83,7% dos indivíduos com 

macrozoospermia apresentam alguma mutação em AURKC (RAY et al., 2016). 

Para complementar os resultados gerados nessa pesquisa, seria interessante 

realizar a genotipagem dos filhos. Com isso, poderia ser analisado se há diferença na 

prevalência de frequências genotípicas ou alélicas entre os afetados e controles. Além 

disso, seria possível observar a transmissão alélica, buscando diferenças entre os 

grupos ou o favorecimento da transmissão de um alelo em detrimento de outro. 

Considerando o fato de que alterações na expressão de AURKA vem sendo 

associadas a neoplasias, inclusive hematológicas (YANG et al., 2013; GOLDENSON; 

CRISPINO, 2014), esses dados poderiam ser ainda mais úteis, uma vez que os 

portadores de SD possuem maior susceptibilidade a leucemias (MEZEI et al., 2014). 
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VI. CONCLUSÃO 

 

- Foi observada uma diferença significativa entre a média de idade gestacional de 

mães caso (SD) e controle (CT). Esse dado corrobora o fato da idade materna 

avançada no momento da concepção ser um dos fatores de risco para SD. 

 

- Foram observadas as seguintes frequências alélicas para AURKA (rs2273535) 

0,76%A e 0,23%T em mães SD e 0,80%A e 0,20%T em mães CT. As frequências 

genotípicas encontradas foram 0,58%AA; 0,38%AT; 0,04%TT, em mães SD; e 

0,65%AA; 0,30%AT; 0,05%TT, em mães CT.  As frequências não diferiram quando as 

mães com idade igual ou menor que 35 anos foram comparados. 

 

- Não foi observada associação entre o polimorfismo rs2273535 do gene AURKA e o 

aumento do risco de SD. 

 

- Foi observado que os genótipos AT e TT de AURKA são possíveis fatores de risco 

para o aborto em mães SD. Além disso, os dados sugerem que quanto maior o número 

de alelos de risco para AURKA e AURKC, maior risco de aborto entre as mães SD. 
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