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RESUMO  

 

Introdução: a síndrome de Down (SD) é uma anomalia genética causada pela 

trissomia do cromossomo 21, que em 95% dos casos é resultante da não disjunção 

meiótica materna. Vários estudos sugeriram associação entre variações em genes 

que codificam enzimas do metabolismo do folato e o aumento do risco para a SD. O 

metabolismo anormal de folato tem sido associado à hipometilação do DNA, 

distúrbios na recombinação e segregação cromossômica anormal. O gene SLC19A1 

desempenha um papel importante na absorção do ácido fólico, transportando o 5-

metiltetrahidrofolato a uma variedade de células, que é o principal determinante das 

concentrações de folato disponíveis dentro das células.  Objetivos: este estudo teve 

como principal objetivo avaliar a associação do polimorfismo c.80 A>G no gene 

codificante da proteína transportadora de folato (SLC19A1) e a ocorrência da SD. 

Metodologia: um estudo caso-controle foi conduzido com 100 mães de portadores 

de SD e 100 mães controle.  As amostras de material biológico foram coletadas no 

IPPMG na UFRJ e um questionário com os dados epidemiológicos foi preenchido no 

momento da coleta. O DNA genômico foi extraído da células bucais. Para a 

genotipagem das amostras foi realizado um ensaio de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR), seguido pela técnica de Polimorfismo no Comprimento de 

Fragmentos de Restrição (RFLP). Resultados: foram observadas as seguintes 

frequências genotípicas: 0,23 (AA); 0,47 (AG); 0,3 (GG) nas mães controle e 0,27 

(AA); 0,43 (AG); 0,27 (GG) nas mães caso. Não houve diferença significativa entre 

as frequências alélicas e genotípicas no grupo de mães caso e controle. A presença 

de um ou mais alelos mutados não foi associada a um aumento de risco de SD 

(Odds ratio = 0.81; 95% IC, 0.40 -1.61). Em relação aos hábitos de vida maternos 

durante a gestação tais como o uso de bebidas alcoólicas, cigarro, medicamentos e 

suplementação vitamínica, não foi possível verificar diferença significativa entre as 

mães de pacientes com SD e mães controles. Conclusão: nossos dados sugerem 

que o polimorfismo c.80 A>G no gene SLC19A1 quando analisado 

independentemente de outros polimorfismos do metabolismo do folato, não pode ser 

considerado como fator de risco materno para a ocorrência de SD. 

 

Palavras-chave: síndrome de Down, ácido fólico, folato, SLC19A1. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Down syndrome (DS) is a genetic disorder caused by trisomy of 

chromosome 21.  Approximately 95% of DS cases occur from nondisjunction 

maternal.  Several reports have suggested an association between genetic variants 

in genes encoding folate metabolizing enzymes and an increased risk of DS. The 

SLC19A1 gene plays an important role in the absorption of folate, 5-

methyltetrahydrofolate for transporting a variety of cells, it is the main determinant of 

folate available within cells, altered meiotic recombination and abnormal 

chromosome segregation. Objectives: we conducted a case-control study to 

investigate the association of Protein Reduced Folate Carrier (SLC19A1) 

polymorphism and the risk of having a child with DS. Methodology: a case-control 

study was conducted with 100 DS case mothers and 100 control mothers. Biological 

samples were collected at IPPMG, UFRJ and epidemiological data were obtained by 

means of questionnaires at the time of collection. Genomic DNA was extracted from 

buccal cells. Molecular analysis of polymorphism c.80 A>G in the SLC19A1 gene 

was performed by polymerase chain reaction (PCR) followed by Restriction Fragment 

Length Polymorphism (RFLP). Results: Genotype distributions for SLC19A1 were AA 

0.23; AG 0.47 and GG 0.3 for case mothers, and AA 0.27; AG 0.43 and GG 0.23 for 

control mothers. No statistically significant differences were found in genotype and 

allele frequencies between case and control mothers. The presence of one or two 

mutant alleles was not associated with an increased risk of DS (Odds ratio = 0.81; 

95% CI, 0.40 -1.61). Maternal life habits during pregnancy, as the use of alcohol, 

tobacco, drugs, vitamin supplementation were not significant different between case 

and control. Conclusion: our data suggest that SLC19A1 80A>G polymorphism could 

not be considered as maternal risk factor for DS when analyzed independently of the 

other polymorphisms in folate metabolism.  

 

Keywords: Down syndrome, folate, folic acid, SLC19A1. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. UM BREVE HISTÓRICO 

A síndrome de Down (SD) é uma anomalia congênita descrita clinicamente, 

pelo médico inglês John Langdon Down, no ano de 1866. Em seu trabalho, Down 

apresentou uma cuidadosa descrição clínica da síndrome, entretanto, erroneamente 

estabeleceu associações com caracteres étnicos, seguindo a tendência da época; 

definindo a síndrome como “idiotia mongolóide” (Gusmão et al., 2000). 

A denominação de SD só foi proposta após várias outras denominações 

terem sido usadas: imbecilidade mongolóide, idiotia mongolóide, cretinismo 

furfuráceo, criança inacabada, dentre outras. Obviamente, alguns desses termos 

apresentam um alto grau pejorativo, incluindo o termo mongolismo, amplamente 

utilizado até 1961, quando as críticas contrárias ao seu uso despontaram. Depois do 

ano de 1965, essa terminologia foi suprimida nas publicações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), prevalecendo, portanto a denominação de SD 

(Schwartzman et al., 1999). 

Após a década de 30, a SD passou a ser descrita geneticamente. O médico 

holandês, Waardenburg foi o primeiro a sugerir, em 1932, que a causa da SD seria 

devido a um distúrbio cromossômico, podendo ser influenciado pela idade materna 

(Mégarbané et al., 2009). 

Adrian Bleyer, em 1934 propôs que essa aberração cromossômica poderia 

ser uma trissomia. Essa teoria só foi comprovada, em 1959, quando o doutor 

Jerome Lejeune e seus colaboradores demonstraram a presença de um 

cromossomo extra, em portadores de SD, que posteriormente foi identificado como o 

cromossomo 21. Em seguida, foram descritos os primeiros casos de translocação e 

de mosaicismo, por Polani. Por fim, em 1979, Jacobs e seus colaboradores 

confirmaram a presença da trissomia do cromossomo 21 em seis pacientes com SD 

(Neri et al., 2009; Dessen et al., 2002). 

A partir de então, vários estudos vêm sendo realizados. A SD tem incidência 

estimada entre 1 em 600 e 1 em 1000 nascidos vivos em todo o mundo (Wang et al., 

2013a). 
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1.2. FENÓTIPO DA SÍNDROME DE DOWN 

Geralmente o diagnóstico é feito logo após o nascimento, pois o fenótipo da 

SD é bem característico (Figura 1). Os portadores da SD apresentam baixa estatura, 

braquicefalia com occipício achatado, pescoço curto, rosto pequeno, pregas 

epicânticas e fendas palpebrais elevadas, nariz achatado, mandíbula e maxilar de 

tamanho reduzido e orelhas com implantação baixa, as mãos são curtas e largas 

com prega palmar única, o quinto dígito encurvado e afastamento do primeiro e o 

segundo artelhos (Sherman et al., 2000; Lana-Elola et al., 2011). 

 

 

Figura 1: Fenótipo da síndrome de Down Disponível em: 

<http://www.childrenshospital.org/downsyndrome> Acessado em 03.12.13. 

 

A SD é a causa genética mais comum de retardo mental e está associada 

com uma variedade de fenótipos deletérios, incluindo defeitos cardíacos e 

imunodeficiência. Pacientes com SD têm risco aumentado para distúrbios 

hematopoiéticos, tais como: leucemias, diminuição da contagem de linfócitos, bem 

como vulnerabilidade a infecções virais e bacterianas recorrentes. Além disso, 

pneumonia e outros tipos de infecções respiratórias são as causas mais comuns de 

morte em crianças com SD e no início da idade adulta (Chong et al., 2012). 

Quanto aos aspectos neuropatológicos, recém-nascidos com SD tem um 

cérebro menor, mielinização atrasada de neurônios e alterações gliais. No período 

neonatal, os bebês com SD têm hipotonia e atraso no desenvolvimento motor 

http://www.childrenshospital.org/downsyndrome
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sensorial. Os pacientes também apresentam dificuldade em aprendizado, memória e 

linguagem. Essas anomalias de desenvolvimento precoce podem predispor a 

alterações na idade adulta, incluindo retardo mental e início precoce da doença de 

Alzheimer. Os indivíduos portadores de SD têm risco aumentado para doença de 

Alzheimer, sendo que a prevalência da doença se aproxima de 15% após os 45 

anos e 76% em 65 anos (Patterson et al., 2011). 

A cardiopatia congênita é relatada em cerca de 40% a 60% dos pacientes 

com SD, sendo o defeito septal atrioventricular total (DSAV), o mais recorrente. O 

defeito cardíaco característico observado na SD deriva do desenvolvimento anormal 

dos coxins endocárdicos levando a um espectro de defeitos envolvendo o septo 

atrioventricular e válvulas. Outras lesões que ocorrem com frequência nestes 

pacientes incluem fibrilação ventricular e tetralogia de Fallot (Fudge et al., 2010). 

  

1.3. CROMOSSOMO 21 

Já foram descritos mais de 420 genes localizados no cromossomo 21, porém 

só se conhece a função de 145 desses genes. O comprimento do 21q é de 33,5 Mb 

e aproximadamente 3% de sua sequência codifica proteínas (Patterson et al., 2009). 

As proteínas codificadas por esses genes classificam-se em várias categorias 

funcionais, incluindo os fatores de transcrição; os reguladores e os moduladores; as 

proteases e inibidores da protease; ubiquitina; os interferóns da resposta imune; as 

quinases; processamento de RNA; as moléculas de adesão; canais; receptores 

envolvidos no metabolismo energético (Sommer et al., 2008). 

A trissomia da banda cromossômica 21q22, referente à 1/3 desse 

cromossomo, tem sido relacionada às características da SD. Existe uma região 

denominada “Região Crítica da Síndrome de Down” (Down Syndrome Critical Region 

– DSCR), localizada em um pequeno segmento do cromossomo 21, que contém os 

genes: DSCR1, também denominado RCAN1 (Regulador de Calcineurina 1) e 

DSCR2; responsáveis por muitas características da SD. A proteína RCAN1 é 

altamente expressa no cérebro e no coração humano, sugerindo que a super 

expressão possa estar envolvida na patogênese de SD, no retardo mental e/ou 

defeitos cardíacos. Já o gene DSCR2 é altamente expresso em todos os tecidos e 

células em proliferação, tais como tecidos fetais, testículos de adulto e linhas 

celulares de cancro (Sommer et al., 2008). 
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1.4. MECANISMOS GENÉTICOS DA SÍNDROME DE DOWN 

A etiologia da SD é complexa, 95% dos casos ocorrem por não disjunção 

meiótica, resultando assim na trissomia do cromossomo 21: 47, XX ou XY, +21 

(Figura 2). Cerca de 4% dos casos de SD ocorrem devido à translocação 

robertsoniana e 1% a 2% correspondem ao mosaicismo do cariótipo do cromossomo 

21 (Sherman et al., 2007). 

 

 

Figura 2: Cariótipo de uma mulher com trissomia do cromossomo 21 

(Antonarakis et al.; 2004). 

 

1.4.1. Não disjunção meiótica 

A não disjunção caracteriza-se pela não separação dos cromossomos 

homólogos, após a anáfase durante a meiose I. Em 90% desses casos, a não 

disjunção é materna e acontece durante a maturação do ovócito, na meiose I. Os 

10% restantes, podem ocorrer devido a não disjunção paterna, geralmente durante a 

meiose II (Figura 3) (Sherman et al., 2007; Sommer et al., 2008).  
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Figura 3: Esquema da não-disjunção durante a meiose I e meiose II 

(Miko et al., 2008). 

 

A taxa de erro durante a gametogênese materna é superior a gametogênese 

paterna, devido à diferença no processo de gametogênese entre os sexos. O 

processo de ovocitogênese inicia-se durante os primeiros estágios da vida fetal, os 

ovócitos primários formados entram em prófase I da meiose I. O ovócito primário 

somente completa a meiose I, com o início da ovulação, porém permanece na 

metáfase II da meiose II até que haja a fertilização do ovo. Portanto, a idade materna 

avançada, é considerada o principal fator de risco para a não disjunção (Lamb et al., 

1996; Sherman et al., 2007; Coppedè et al., 2009a). 

Várias hipóteses têm sido apresentadas a fim de explicar o efeito da idade 

materna avançada e o aumento do risco de não disjunção. Os estudos sugerem que 

mudanças associadas ao tamanho dos ovócitos, perturbação no equilíbrio dos 

hormônios ovarianos e degradação de proteínas complexas de coesão das 

cromátides-irmãs estejam associadas ao aumento do risco (Ghosh et al., 2010). 

Muitas mulheres jovens geram filhos com SD e este fato permanece 

inexplicado.  Os outros fatores de risco que influenciam na não disjunção meiótica 

precisam ser investigados. Acredita-se que a etiologia desse mecanismo seja 

multifatorial, ou seja, podendo ser influenciada tanto por mecanismos genéticos 

como por fatores ambientais (Wu et al., 2012). 
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1.4.2. Translocação Robertsoniana 

A translocação robertsoniana ocorre quando dois cromossomos acrocêntricos 

(13, 14, 15, 21 e 22), perdem seus braços curtos e os braços longos se unem 

próximos à região centromérica, formando um único cromossomo derivado. No caso 

da SD, a translocação robertsoniana envolve o cromossomo 21q e o braço longo de 

outro cromossomo acrocêntrico, geralmente, o cromossomo 14 (Bandyopadhyay et 

al., 2003) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Translocação robertsoniana entre os cromossomos 14 e 21 

(Hartl, J; 2005). 

 

Existem indivíduos na população que são portadores de translocações 

robertsonianas (com 45 cromossomos) e fenotipicamente normais. Os braços curtos, 

normalmente, são compostos de genes de RNA ribossomal em múltiplas cópias, por 

esse motivo não são evidenciadas alterações fenotípicas. No entanto, os portadores 

equilibrados de translocações envolvendo o cromossomo 21 possuem risco 
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aumentado de formação de gametas não equilibrados, por meio de segregações 

adjacentes, podendo gerar crianças com SD. 

Diferentemente da trissomia do 21 padrão, a SD com translocação não 

evidencia relação com a idade materna, mas há uma recorrência relativamente alta 

em famílias, nas quais um dos pais, especialmente a mãe, é portadora da 

translocação (Antonarakis et al., 2004). 

 

1.4.3. Mosaicismo 

O mosaicismo é outro mecanismo conhecido que pode levar a formação de 

indivíduos com SD. O mosaicismo é um fenômeno em que o indivíduo possui duas 

ou mais linhagens celulares, derivadas de modificações em células de um único 

embrião. 

Uma pequena porcentagem dos pacientes com SD são mosaico, e esses 

podem surgir por dois mecanismos: 1) O zigoto inicial conta com três cromossomos 

21, o que normalmente resultaria em uma trissomia simples do 21, mas durante o 

curso das divisões celulares uma ou mais linhagens celulares perdem um dos 

cromossomos 21; 2) O zigoto inicial tem dois cromossomos 21, mas durante o curso 

das divisões celulares uma célula dissômica sofre não disjunção durante mitose 

devido a um retardo anafásico, originando uma linhagem celular trissômica (Figura 

5) (Leshin et al., 1997). 

Essa falha durante o processo de embriogênese permite que em um mesmo 

indivíduo haja formação de células normais (46, XX ou 46, XY) e de células com 

trissomia do cromossomo 21 (47, XX, +21 ou 47, XY, +21) (Morrison et al., 2004; 

Shin et al., 2010). 
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Figura 5: Mosaicismo (Leshin et al., 1997). 

 

1.4.4. Trissomias parciais 

Trissomias parciais (ou segmentares) envolvem mais de uma banda 

cromossômica da região do genoma, geralmente são maiores que 5 Mb, são muito 

menos frequentes do que trissomias que envolvem todo o cromossomo. Essas 

trissomias resultam de meiose anormal e segregação em indivíduos com rearranjos 

cromossômicos equilibrados. Um em cerca de 1.800 recém-nascidos com SD tem 

rearranjo desequilibrado, rearranjo não robertsoniano e cerca de metade destas 

alterações são trissomias parciais (Antonarakis et al., 2004). 

 

1.5. FOLATO  

A literatura relata um mecanismo patogenético supostamente relacionado 

com a não disjunção em portadores de SD e a deficiência de folatos celulares. A 

deficiência do folato celular pode provocar metilação anormal do DNA, ruptura dos 

cromossomos, aumento no número de micronúcleos, defeitos na recombinação 

cromossômica e aneuploidias. Portanto, postulou-se que danos no metabolismo do 



21 

 

2

1 

folato, devido a polimorfismos genéticos de enzimas metabólicas podem aumentar o 

risco de ter um bebê com SD (Coppedè et al., 2009b). 

O folato é um membro da família das vitaminas B, e é essencial nos 

processos epigenéticos. O folato é obtido a partir da dieta alimentar, sendo 

encontrado: em vegetais, em frutas cítricas, em grãos e em carne de fígado 

(Coppedè et al., 2009a). 

O ácido fólico é a forma sintética adicionada aos alimentos. O folato é a forma 

absorvida pelo intestino, que em seguida, sofre no fígado, uma redução e uma 

metilação, para formar o 5-metiltetrahidrofolato (5-metilTHF), o qual é lançado para o 

sangue e para as células, através da proteína carreadora de folato (RFC1); sendo, 

portanto, o 5-metilTHF, a forma circulante disponível da vitamina para ser captado 

pelas células. A proteína RFC1 é responsável pela absorção do folato no jejuno, e 

também pelo o seu transporte através das membranas biológicas para uma grande 

variedade de células. Em seguida, o 5-metilTHF pode ser usado para a síntese de 

precursores de DNA, ou ainda pode ser utilizado para converter homocisteína (Hcy) 

em metionina, que formará o S-adenosilmetionina (SAM), que é o principal doador 

do grupo metil para as reações de metilação de DNA (Mendes et al., 2010; Coppedè 

et al., 2009b; Biselli et al., 2008a). 

A metilenotetraidrofolatoredutase (MTHFR) desempenha um papel 

fundamental na regulação da metilação de DNA, através da redução de 5,10-

metilenotetrahidrofolato (5,10-MTHF) a 5-metilTHF, o qual doa carbono para a 

remetilação de Hcy para metionina, mediada pela atividade da enzima metionina 

sintase (MTR), que é mantida em seu estado ativo pela ação da enzima metionina 

sintase redutase (MTRR) (Coppedè et al., 2009b) (Figura 6).  

As rotas metabólicas da homocisteína e do ácido fólico estão diretamente 

relacionadas. O ácido fólico obtido a partir da dieta atua em dois ciclos: um 

envolvendo a biosíntese de DNA (guanina, adenina e timina), essencial à divisão 

celular; e outro, de metilação (ou metabolismo do carbono), essencial para 

fornecimento de grupos metil para metiltransferases celulares (Eskes et al., 1997). 
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Figura 6: Metabolismo do folato com as principais enzimas envolvidas RFC1: 

transportador de folato 1; THF: tetrahidrofolato; 5-m THF: 5-metiltetrahidrofolato; 10-

formil THF: 10-formiltetrahidrofolato; 5,10-metileno THF: 5,10-

metilenotetrahidrofolato; B12: vitamina B12 ou cobalamina; dUMP: deoxiuridina 

monofosfato; dTMP: deoxitimidina monofosfato; TYMS: timidilato sintase; DHF: 

diidrofolato;  DHFR: diidrofolato redutase; MTHFR: metilenotetrahidrofolato redutase; 

GART: fosforibosilglicineamida transformilase; MTHFDI: metilenotetrahidrofolato 

desidrogenase; SHMT: serina hidroximetiltransferase; TC: transcobalamina; MTR: 

metionina sintase; MTRR: metinonina sintase redutase; MAT: metionina 

adenosiltransferase; SAM: S-adenosilmetinonina; SAH: S-adenosilhomocisteína; 

SAHH: S-adenosilhomocisteína hidrolase; GSH: glutationa; CBS: cistationina b-

sintase 

 

Em 1999, James e colaboradores propuseram que uma determinada 

alteração ou deficiência no metabolismo do folato poderia aumentar o risco ter um 

bebê com SD, devido à presença de polimorfismos genéticos em genes codificantes 

de enzimas envolvidas na via do folato. A presença do alelo variante 677T do 

polimorfismo 677C>T no gene metilenotetrahidrofolatoredutase (MTHFR) nas mães 

de bebês com SD poderia resultar em modificações no padrão de metilação do DNA, 
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e por conseguinte, levaria a uma hipometilação do DNA, podendo influenciar na 

segregação cromossômica. A associação entre a deficiência de folato e a 

hipometilação do DNA sugere que alterações genéticas e/ou nutricionais podem 

afetar negativamente no metabolismo do folato, o que pode levar ao aumento de 

ocorrência de não disjunção e, consequentemente, a SD. 

A partir de então, vários estudos vêm sendo realizados para investigar alguns 

polimorfismos de genes relacionados ao metabolismo do folato como fatores de 

risco materno para SD. Os resultados encontrados na literatura ainda são 

controversos, essas divergências podem ser resultantes dos fatores ambientais de 

cada região e da condição nutricional de cada participante do estudo. 

 

1.5.1. Gene SLC19A1 

De acordo com o comitê do "The Human Genome Organization" (HUGO – 

Organização do genoma humano) o gene do transportador de folato 1 foi mais 

recentemente denominado como SLC19A1, mas a maioria dos trabalhos publicados 

ainda adota a nomenclatura de RFC1. 

O gene SLC19A1 está localizado no cromossomo 21 (21q22.2), e codifica 

uma proteína integral de membrana com peso molecular que varia de 80 a 120 KDa 

(Feng et al.,1995) (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Localização do gene SLC19A1 no cromossomo 21 Disponível 

em: < http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SLC19A1> Acessado em 

10.12.13 

  

A transcrição do gene SLC19A1 em humanos é complexa devido à alta 

heterogeneidade nas regiões promotoras e não codificantes do gene. Com a 

clonagem desse gene foi possível identificar diversas proteínas, complexos proteicos 

e enzimas que atuam como fatores de transcrição regulando assim, a transcrição do 

gene SLC19A1 em diferentes tecidos (Whetstine et al., 2001; Matherly et al., 2007). 

http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SLC19A1
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A deficiência de folato resulta em aumento da expressão da proteína 

transportadora na região intestinal, contudo leva à diminuição nos níveis de folato 

intracelular; o que consequentemente aumenta o risco de ocorrência de não 

disjunção meiótica, metilação anormal do DNA, e aneuploidias, como a SD (Zhao et 

al., 2013). 

O gene SLC19A1 desempenha um papel importante na absorção do ácido 

fólico, transportando o 5-THF a uma variedade de células, que é o principal 

determinante das concentrações de folato disponíveis dentro das células (Feng et 

al., 1995). Existem também indicações de outras funções da proteína RFC1 em 

tecidos especializados, tais como: a absorção através do epitélio luminal no 

intestino, o transporte transplacentário e o transporte através da membrana 

basolateral dos túbulos renais (Matherly et al., 2013). 

O efeito das variantes em SLC19A1 foi amplamente estudado em várias 

condições clínicas onde o transporte, síntese e metabolismo do ácido fólico estão 

envolvidos. As variantes mais estudadas são: SLC19A1: Arg27His; 80G>A 

(rs1051266); 5’-UTR variante, −43T>C, (rs1131596); Pro232Pro; 6318C>T 

(rs12659); 3’-UTR; 2606G>T (rs1051296); 3'UTR, 2522C>T (rs1051298) (Yee et al., 

2010). 

O polimorfismo em SLC19A1 mais comumente associado à SD é o c.80A>G 

(rs1051266). Na região do éxon 2 (na posição 80) ocorre uma troca de adenina por 

guanina, consequentemente há uma alteração de uma histidina (CAG) por uma 

arginina (CGG) na posição 27 da proteína, essa alteração leva a um aumento na 

concetração de homocisteína e a uma diminuição nos níveis de folato. Alguns 

estudos sugerem que esse polimorfismo pode ser considerado como fator de risco 

para SD (Wang et al., 2013b; Lijun Pei et al., 2008). 

Estudos de associação sugerem que esse polimorfismo é um fator de risco 

para malformações congênitas, principalmente para as doenças do tubo neural. A 

frequência do genótipo mutante 80GG é de 30% em euro-descendentes que vivem 

nos Estados Unidos e de 20% em negros africanos. (De Marco et al., 2003; O’Leary 

et al., 2006). Além disso, este polimorfismo no gene SLC19A1 foi associado à 

hipometilação de DNA, alterações na capacidade de reparo de DNA e aumento da 

suscetibilidade ao câncer (Galbiatti et al., 2011).  

Outros estudos, como a meta-análise realizada por Coppedè e seus 

colaboradores, em 2013 sugeriram um possível papel do polimorfismo SLC19A1 
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80A>G na modulação do risco materno em ter um filho com SD, e, particularmente, 

um aumento do risco para as mães portadoras do genótipo homozigoto mutante 

(80GG). Esses dados estão de acordo com estudos anteriores que observaram um 

aumento do risco materno para a trissomia do cromossomo 21 em indivíduos 

portadores do genótipo 80GG sozinho ou associado a outros alelos polimórficos em 

genes envolvidos no metabolismo do folato. 

Atualmente existe um grande interesse em elucidar fatores que influenciam a 

ocorrência de não disjunção nos gametas das mães de indivíduos portadores de SD. 

Apesar da associação entre idade materna elevada e SD já ser bem estabelecida, 

as bases moleculares da não disjunção ainda não foram esclarecidas. 

Nossa hipótese é que polimorfismos de genes participantes do metabolismo de 

ácido fólico sejam fatores de risco materno para a SD. Desta forma investigaremos a 

associação do polimorfismo c.80A>G no gene SLC19A1 como fator de risco para a 

SD.  

A maioria dos trabalhos publicados na literatura realiza análise combinada de 

polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo do folato, para verificar o 

possível efeito aditivo desses polimorfismos na etiologia da SD (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2

6 

Tabela 1: Polimorfismo em genes relacionados ao metabolismo do folato em 

estudos de associação para risco aumentado de SD 

Chango, et al. (2005) MTHFR 677CT 37% (T) N MTHFR 677CT + 4 alelos polimórficos N

MTHFR 1298AC 29,8% (C) N

MTR2756AG 15,6% (G) N

MTRR66AG 68% (G) N

CBS844Ins68 8,4% (Ins +) N

RFC 1 80GA 52,1% (G) N

Scala, et al. (2006) MTHFR C677T 46,3% (T) N MTHFR 677TT + MTHFR 1298CC + MTHFR 1298CA S

MTHFR A1298C 38,8% (C) S MTHFR 1298CC + MTHFR 1298CA + RFC1 GG + RFC1 GA S

MTRR A66G 45,2% (G) N MTHFD 1958 AA + RFC1 GG S

CBS 844ins68 5,9% (ins) N

MTR A2756G 12,2% (G) N

RFC1 A80G 49,5% (G) S

MTHFD G1958A 48,3% (A) N

Coppedè, et al. (2006) MTHFR 677C>T 47,5% (T) N MTHFR677TT/RFC-1 80GG S

MTHFR 1298A>C 25,4% (C) N MTHF1298AA/RFC-1 80(GA oo AA) S

RFC-1 80G>A 40% (G) N

Biselli, et al. (2008a) RFC1 80A>G 51% (G) N RFC1 80A>G + TC2 766C>G N

TC2 766C>G 34% (G) N

Biselli, et al. (2008b) MTHFR 677C>T 35% (T) N N

MTHFR 1298 A>C 26% (C) N

MTR 2756 A>G 20% (G) N

RFC1 80A>G 54% (G) N

REFERÊNCIAS GENE
ALELO 

POLIMÓRFICO
ASSOCIAÇÃO GENÓTIPOS COMBINADOS ASSOCIAÇÃO

MTHFR 677/1298 +MÃES < 35 anos 

(3 ou mais alelos polimórficos)

CBS 844ins68 16% (Ins +) N 4 genótipos combinados N

MTR 2756A> G 18% (G) N

RFC -1 80G> A 50% (A) N

 TC 776C> G 37% (G) N

Neagos, et al. (2010) RFC1 80A>G 65,4% (G) N

Brandalize, et al. (2010) MTR A2756G 18% (G) N 2 ou 3 ou 4 genótipos combinados S

RFC1 A80G 48% (G) N

MTRR A60G 46% (G) N

CBS 844ins68 8% (ins) N

TCN2 766C>G S

Zampieri, et al. (2012) TCN2 67A>G N

BHMT 742 G>A S

MTHFR 677C>T S

MTHFR 1298 A>C S

MTHFR 1317 T>C S

MTR 2756 A>G N

MTRR 66A>G N

RFC1 80A>G N

MTHFD1 1958 G>A N

CBS 844ins68 N

CBS 833 T>C N

Wang, et al. (2013) RFC1 A80G 35,1% (G) S RFC1 G80G + CBS C833C S

CBS T833C 39,4% (C) S

Coppedè, et al. (2013) RFC1 80A>G S

Yang,et al. (2013) MTHFR C677T S

MTHFR A1298C N

MTR A2756G N

MTRR A66G S

RFC1 A80G S

CBS 844ins68 N

ALELO 

POLIMÓRFICO
ASSOCIAÇÃO GENÓTIPOS COMBINADOS ASSOCIAÇÃO

Fintelman-Rodrigues

et al. (2009)

REFERÊNCIAS GENE
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar um polimorfismo no gene SLC19A1 como fator de risco materno para 

a ocorrência da síndrome de Down. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar a técnica de extração de DNA obtida a partir da saliva e sua 

aplicabilidade em estudos moleculares. 

- Caracterizar a amostra quanto à média de idade e exposição a fatores 

ambientais. 

- Analisar a frequência do polimorfismo c.80A>G no gene SLC19A1 em uma 

amostra de mães controle e em uma amostra de mães de pacientes com SD. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Os critérios de elegibilidade do estudo foram: o grupo caso foi constituído de 

100 mães de pacientes portadores da SD com cariótipo de trissomia livre; e o grupo 

controle foi composto de 100 mães de crianças não portadoras de SD e outras 

trissomias.  

Foi preenchido um questionário para análise dos dados clínicos de casos e 

controles (Apêndice 1), contendo informações sobre o período gestacional e 

exposições ambientais. Para a avaliação do perfil epidemiológico foram analisadas 

as seguintes variáveis: idade, uso de cigarro, álcool, medicamentos e vitaminas na 

gestação.  

As amostras de material biológico do grupo de casos foram coletadas no 

Ambulatório de Genética do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 

(IPPMG) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As amostras do grupo 

de controles foram coletadas no Ambulatório de Pediatria do IPPMG. Cada 

participante do estudo assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), permitindo o uso do material biológico coletado para fins de pesquisa 

científica (Apêndice 2). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-IPPMG), cumprindo as exigências éticas do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa (Anexo 1). 

As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Genética 

Humana, no Instituto de Biologia, na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde 

as análises moleculares foram realizadas. 

  

3.2. AMOSTRAS BIOLÓGICAS E A EXTRAÇÃO DE DNA 

Células do epitélio bucal foram coletadas através do bochecho realizado com 

5 mililitros (mL) de solução fisiológica durante 60 segundos (s). Em seguida, o 

lavado bucal foi depositado diretamente em tubo falcon de 15mL. 

 A extração de DNA dessas amostras seguiu o protocolo de extração de DNA 

de células bucais proposto por Aidar e Line (2007), porém com algumas 

modificações. 
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3.3. TESTES DE RENDIMENTO DE DNA 

Para a realização dos testes de rendimento de DNA foram selecionadas três 

mães controle. As amostras de saliva coletadas com solução fisiológica foram 

submetidas a diferentes condições de conservação e armazenamento, visando 

estabelecer uma comparação entre os rendimentos do DNA resultante, nos 

diferentes métodos. 

Os testes ocorreram a partir de seis condições diferentes de coleta e ao 

tempo de armazenamento da amostra até que fosse realizada a extração de DNA. 

Foram realizados três bochechos: o primeiro após uma hora da escovação 

dos dentes, o segundo uma hora depois do primeiro bochecho e o terceiro, uma 

hora após este último. O produto destes bochechos foram depositados no mesmo 

tubo falcon de 15mL. 

Na primeira condição testada, a saliva foi coletada com soro fisiológico, o TNE 

17 mM Tris-HCL no pH de 8,0; 50 mM NaCl; 7 mM EDTA) foi adicionado 

posteriormente e em seguida foi realizada a extração de DNA das amostras ainda 

frescas.  

Na segunda condição foi adicionado TNE a saliva coletada com solução 

fisiológica, e essa amostra manteve se congelada por sete dias e em seguida foi 

realizada a extração de DNA.  

A terceira condição consistiu na coleta de saliva em solução fisiológica, com 

adição posterior de TNE à amostra, que foi mantida a temperatura ambiente por sete 

dias, em seguida, se deu a extração de DNA. 

Para a quarta condição, foi adicionado álcool 70% ao material coletado em 

solução fisiológica que permaneceu armazenada por sete dias, à temperatura 

ambiente até que fosse realizada a extração de DNA.   

Na quinta condição a saliva foi coletada com solução fisiológica e mantida a 

temperatura ambiente por sete dias. Depois de uma semana foi realizada a extração 

de DNA. 

Na sexta condição, a saliva coletada com solução fisiológica foi mantida 

congelada por sete dias até o momento da extração de DNA. 
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3.4. QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

Após a extração do DNA foi realizada a quantificação de cada amostra 

utilizando o aparelho Espectrofotômetro Nanovue Plus (Figura 8), que mensura a 

quantidade de DNA em nanogramas por microlitro (µl). 

 

 

Figura 8: Espectrofotômetro Nanovue plus 

 

Para a quantificação do DNA utilizou-se 2 µl da amostra. Em seguida, os 

parâmetros do aparelho foram ajustados: leitura da densidade óptica a 260 

nanômetros (nm), para avaliar a quantidade de DNA; e à 280 nm para estimar a 

contaminação com proteínas. Geralmente utiliza-se como o valor de 1,8 como 

critério de pureza de DNA, ou seja, considera-se que a amostra é pura quando a 

relação A260/A280 é cerca de 1,8.  

 

3.5. GENOTIPAGEM DO GENE SLC19A1 

Para a amplificação de um segmento do gene foi utilizada a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) Convencional, que consiste em três etapas. A primeira 

fase é conhecida como fase de desnaturação caracterizada pelo 

desemparelhamento da fita dupla do DNA através da quebra das pontes de 

hidrogênio entre as bases: adenina com timina, e guanina com citosina; ao final 

dessa etapa são formadas duas fitas simples de DNA que servirão de molde para a 

sua síntese. A segunda fase é chamada de fase de anelamento, pois nessa etapa os 

primers se ligam, especificamente, às suas sequências homólogas correspondentes 

no DNA. A terceira e última fase é conhecida como fase de extensão do DNA, 
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caracterizada pela síntese de uma nova fita antiparalela a partir daquela que já fora 

desnaturada, essa reação é catalisada pela a enzima Taq polimerase. 

As amplificações foram realizadas no termociclador Veriti® (Applied-

Biosystems) (Figura 9). As condições da PCR Convencional foram baseadas no 

protocolo proposto por Födinger (2003), com algumas modificações: 1,5µL de 

tampão Buffer 10X; 0,15µL de dNTP; 0,6µL de MgCl2; 0,1 µL do primer forward 

RFC1; 0,1 µL do primer reverse RFC1; 0,08 µL da enzima taq polimerase; e 10,47 

µL de água; totalizando 13µL que formam o “mix” para uma reação. Para a 

amplificação do gene foi utilizado o par de iniciadores (primers) RFC1 (5'-

AGTGTCACCTTCGTCCC-3’) e RFC2 (5 ‘TCCCGCGTGAAGTTCTTG-3'). 

 

Figura 9: Termociclador Veriti® (Applied-Biosystems) 

 

Para a análise do polimorfismo c.80 A>G no gene SLC19A1 foi utilizada a 

técnica conhecida como RFLP (“Restriction Fragment Length Polymorphism”), 

entende-se, como o Polimorfismo de Comprimento de Fragmento de Restrição. As 

amostras foram submetidas à digestão enzimática por um período de quatro horas a 

uma temperatura de 37ºC. O fragmento de 230pb produzido pela amplificação por 

PCR foi digerido com a enzima de restrição Cfo I. A digestão com Cfo I resulta em 

três fragmentos de 125,68 e 37 pb, na presença do alelo 80G, enquanto que o alelo 

80A produz dois fragmentos de 162 e 68 pb  Portanto, a transição A→G cria um sítio 

de restrição (CGC / G) (Lijun Pei et al., 2008, Neagos et al., 2010). 

Os produtos amplificados obtidos através da PCR Convencional e digeridos 

por RFLP foram submetidos à eletroforese. A eletroforese é uma técnica de 

separação de moléculas de acordo com a massa e a carga elétrica. O DNA por ser 
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carregado negativamente em condições de ph neutro migra no gel quando 

submetido a uma corrente elétrica (Figura 10). Moléculas de menor peso molecular 

terão mais facilidade em migrar no gel, enquanto as moléculas com maior peso 

apresentam maior dificuldade. A taxa de migração é determinada por uma série de 

parâmetros dentre os quais podem ser citados: concentração da agarose, peso 

molecular do DNA e conformação do DNA. 

 

Figura 10: Cuba eletroforética 

 

Os produtos gerados pela PCR foram visualizados em géis de agarose a 

1,5% em tampão TBE (Tris/Borato/EDTA), para verificação da amplificação do 

fragmento alvo. Para a visualização dos amplicons, o GelRedTM diluído em 1:500 foi 

utilizado como corante intercalante de DNA. A genotipagem, após RFLP, foi 

realizada em gel de agarose a 3%. Para a captura da imagem utilizamos o aparelho 

Gel Doc EZ System, da BioRad (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Sistema de foto-documentação (Gel Doc EZ System, BioRad) 
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3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística dos dados moleculares foi feita por meio da 

determinação das frequências gênicas e genotípicas das variantes alélicas em mães 

de crianças com SD e mães controle.  

A distribuição dos genótipos foi avaliada em relação ao equilíbrio de Hardy-

Weinberg com determinação dos intervalos de confiança da distribuição para 

α=0,05; utilizando se o teste qui-quadrado, com grau de liberdade igual a 2. 

Os dados foram analisados seguindo método caso-controle, calculando a 

proporção de chances (odds ratio) de possuir o alelo variante e pertencer ao grupo 

de pacientes comparado ao risco de pertencer ao grupo controle. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa EPI INFO, sendo considerado nível de 

significância para valores de p≤ 0,05.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização das amostras 

Foram analisados os dados obtidos nas entrevistas referentes às variáveis 

idade materna e exposições ambientais na gestação como fumo, álcool, uso de 

medicamentos e vitaminas na gestação.  

A idade materna durante a gestação é um dos principais fatores avaliados na 

SD. No grupo das mães controles (MCT) as idades variaram entre 16 a 43 anos, 

apresentando idade média de 31,04 anos (δ= 4,80) e no grupo das mães caso de 

SD (MSD), as gestações ocorreram entre 14 a 47 anos, com idade média de 33,50 

anos (δ=8,10). A média de idade materna não diferiu significativamente entre os 

grupos. Entretanto, quando os grupos são distribuídos em faixas etárias (Tabela 2) é 

possível verificar que 56,00% (n=56) das MSD apresentavam na gestação idade 

acima de 35 anos, enquanto apenas 21,85% (n=21) das MCT tiveram gestações 

nessa faixa etária.  

   

Tabela 2: Distribuição das idades das mães do estudo 

MSD MCT 

Idade (anos) (%) Idade (anos) (%) 

14 – 20 8,00 16 – 20 3,10 

21 – 25 13,00 21 – 25 8,35 

26 – 30 11,00 26 – 30 34,40 

31 – 34 12,00 31 – 34 32,30 

35 – 40 40,00 35 – 40 20,85 

41 – 45 15,00 41- 45 1,00 

46 – 50 1,00 46 – 50 0 

 

Em relação ao uso de álcool durante a gestação, cerca de 90% das mães 

afirmaram não terem consumido bebidas alcoólicas após a confirmação da gravidez. 

Não houve diferença significativa entre os grupos caso e controle (p=0,21) quanto à 

ingestão de bebidas alcóolicas na gestação. Das 200 mães entrevistadas, 8 não se 

recordaram se ingeriram ou não álcool enquanto estavam grávidas (Figura 12). 



35 

 

3

5 

 

Figura 12: Consumo álcool durante a gestação 

 

Na Figura 13, verifica-se que aproximadamente 90% das mães do estudo 

afirmaram não terem fumado durante a gestação. Não houve diferença significativa 

no hábito de fumar durante a gestação em mães caso e controle (p=0,28). Das 200 

mães entrevistadas, 4 não se recordaram se fumaram durante a gestação. 

 

 

Figura 13: Uso de cigarros durante a gestação 

 

O consumo de pelo menos um medicamento na gestação, não classificado 

como vitaminas ou minerais, foi observado em cerca de 25,5% das mães 

entrevistadas (Figura 14). Não houve diferença significativa entre os grupos de 
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estudo analisados (p=0,18). Das 200 mães entrevistadas, 8 não se lembraram se 

havia ingerido algum medicamento durante a gravidez. 

 

 

Figura 14: Consumo de medicamentos durante a gestação 

 

Foi avaliada a suplementação vitamínica durante a gestação, como o uso de 

ácido fólico, sulfato ferroso, entre outros suplementos. Foi possível observar que 

aproximadamente 90% das mães do estudo afirmaram terem ingerido algum tipo de 

vitamina durante a gravidez. Não houve diferença significativa entre os grupos 

analisados (p=0,92). Somente 4 mães de toda a amostra do estudo não se 

lembraram se utilizaram suplementos vitamínicos (Figura 15). Das 200 mães 

entrevistadas, 4 não se recordaram se fizeram uso de vitaminas durante a gestação. 

 

 

Figura 15: Ingestão de vitaminas durante a gestação 
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Foi avaliado se as entrevistadas tinham conhecimento sobre a importância da 

suplementação vitamínica durante a gestação. Cerca de 50% das mães informaram 

ter algum tipo de conhecimento sobre a importância do uso de vitaminas durante a 

gestação (Figura 16). Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,65). 

 

 

 

Figura 16: Conhecimento das mães sobre a importância das vitaminas 

 

4.2. EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE DNA 

O DNA de células bucais foi extraído de 200 amostras. Nas 100 mães 

controle, a média de DNA obtido foi de 412,5ng/μL e a relação de 260/280 média 

obtida foi 2,0. Nas 100 mães de pacientes com SD, a média foi de 560ng/μL, e a 

relação de 260/280 média obtida também foi de 2,0. 

O perfil de uma amostra de ácido nucléico visualizada no Nanovue plus é 

mostrado na Figura 17.  
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Figura 17: Resultado do perfil de uma amostra de DNA 

 

4.3. ANÁLISE DOS TESTES DE RENDIMENTO DE DNA 

Por meio dos testes de rendimento de DNA extraído a partir de saliva, foi 

possível observar que entre as seis condições diferentes de extração às quais as 

três amostras foram submetidas, as condições 1 e 2 foram as quais apresentaram o 

melhor rendimento de DNA, 343,3 ng/µL e 303,3 ng/µL, respectivamente; e o pior 

rendimento de DNA na amostra foi obtido na condição 4, cujo valor foi de 77ng/µL 

(Figura 18). 

 

Figura 18: Rendimento do DNA extraído de saliva em 6 condições diferentes 

 

 As amostras de DNA extraídas no laboratório também foram avaliadas 

segundo a densidade óptica (DO). Na Tabela 3 pode ser observada a relação das 

DO A260/A280 e A260/A230 obtidas em cada uma das seis condições de extração.   

Portanto, os testes 1 e 2 apresentaram além de melhor o rendimento, maior pureza.  
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Tabela 3: Comparação das densidades ópticas nas 6 condições de extração 

 

DO A260/A280 DO A260/A230 

Teste 1 1,85 1,83 

Teste 2 1,85 1,78 

Teste 3 1,84 1,50 

Teste 4 1,95 1,15 

Teste 5 1,95 1,45 

Teste 6 1,88 1,62 

 

4.4. POLIMORFISMO SLC19A1 

4.4.1. Genotipagem 

A Figura 19 ilustra o perfil eletroforético dos fragmentos de DNA amplificados 

em um gel de agarose de verificação do produto da PCR Convencional. 

 

 

              Marcador de 100pb 

Figura 19: Gel de verificação para PCR convencional nas amostras de mães 

controle 

 

A Figura 20 mostra o resultado da análise do comprimento de fragmento para 

o polimorfismo c.80A>G no gene SLC19A1. As bandas de 162 e 68pb indicam o 

genótipo homozigoto selvagem AA, as bandas 125, 68e 37pb conferem o genótipo 

homozigoto mutante GG, e por fim, as bandas 162, 125, 68 e 37 indicam o genótipo 

heterozigoto AG.  

 

230pb 
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Marcador                     Genótipo AA                 Genótipo AG                    Genótipo GG 

de 25pb                          162, 68pb               162, 125, 68, 37pb             125, 68, 37pb 

Figura 20: Perfil eletroforético dos fragmentos de DNA digeridos 

 

4.4.2. Análise de casos e controles 

Foram analisados 100 indivíduos do grupo caso e 100 indivíduos do grupo 

controle. As frequências genotípicas e alélicas calculadas estão na Tabela 4. A 

frequência do alelo mutante G nas mães controle foi 0,54 e 0,5 nas mães de 

portadores de SD (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Distribuição dos genótipos e frequências alélicas para o 

polimorfismo SLC19A1 em mães casos (SD) e controles (CT) 

          SLC19A1 

 

Mães SD Mães CT 

Genótipos 
 

N F N F 

AA 

  

27 0,27 23 0,23 

AG 

  

46 0,46 47 0,47 

GG 

  

27 0,27 30 0,3 

  

Total 100 1 100 1 

Frequência dos Alelos         

A 
   

0,5 

 

0,46 

G       0,5   0,54 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa na distribuição dos 

genótipos entre mães controles e mães de crianças com SD (X² = 0,49; p = 0,78; GL 
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= 2). Os resultados obtidos para os três grupos foram testados quanto ao equilíbrio 

de Hardy-Weinberg (Tabela 5). Não houve diferença significativa entre os genótipos 

observados e os esperados utilizando o teste do qui-quadrado. A distribuição dos 

genótipos encontra se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 

Tabela 5: Frequências genotípicas para SLC19A1 em casos e controles e 

análise de Hardy-Weinberg 

 

Observado (N) Esperado (N) X² P 

SLC19A1 AA AG GG AA AG GG - - 

Mães controle 23 47 30 21,62 49,76 28,62 0,31 0,5798 

Mães caso 27 46 27 25 50 25 0,64 0,4327 

Total 50 93 57 46,56 99,88 53,56 0,95 0,3301 

 

Calculou-se o odds ratio (OR) ou “razão das chances” para verificar se existe 

associação do polimorfismo e um aumento de risco materno pra a SD (Tabela 6). 

Comparou-se no grupo de mães casos em relação ao número observado em mães 

controles, o número de genótipos heterozigotos (AG) e ou genótipos homozigotos 

mutantes (GG) versus homozigotos selvagens (AA). Não foi encontrada associação 

significativa entre a presença de um ou dois alelos mutados e o risco aumentado de 

SD. 

  

Tabela 6: Comparação caso-controle 

Teste Odds Ratio IC 95% 

AG vs AA 0,83 0,40 – 1,76 

AG ou GG vs AA 0,81 0,40 - 1,61 

GG vs AA 0,77 0,33 – 1,76 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização das amostras 

A idade materna é o principal fator de risco associado à segregação anormal 

dos cromossomos e a ocorrência de SD. Em mulheres com menos de 30 anos o 

risco de gerar uma criança com a síndrome é estimado em 1/1000, passando para 

1/400 aos 35 anos, 1/100 aos 40 e alcançando 1/25 após os 45. Neste caso, o 

aumento na probabilidade de ocorrência de não disjunção estaria associado à idade 

do ovócito, através da falta de coesão entre cromátide-irmãs, da ocorrência de 

quiasmas instáveis ou da degradação de componentes necessários à segregação 

cromossômica normal, além do acúmulo temporal de danos ambientais à maquinaria 

meiótica (Sherman et al., 2007). 

Cerca de 32% das mães caso do nosso grupo de estudo, possuíam na época 

da gestação idade entre 35 e 39 anos de idade, apresentando uma idade média no 

período gestacional de 33,51 anos. Em contrapartida, no grupo de mães controle, 

aproximadamente 18% se encontravam nessa mesma faixa etária, sendo que a 

idade média durante a gestação foi de 31,04 anos. A média de idade durante a 

gestação entre as mães de SD foi significativamente mais elevada em outros 

estudos brasileiros já publicados (Biselli et al., 2008a; Biselli et al., 2008b; Brandalize 

et al., 2010) e na Europa (Chango et al., 2005).  

 Cerca de 81% das mães controle tiveram seus filhos, com idade inferior a 35 

anos; já nas mães caso, essa taxa foi de 47%. Apesar da maioria das mães terem 

filhos com SD depois dos 35 anos, devem existir outros fatores genéticos e/ou 

ambientais responsáveis pela formação de gametas dissômicos em mulheres mais 

jovens. Até o momento, poucos estudos caso-controles incluíram apenas mulheres 

abaixo de 35 anos (Coppedè et al.,2006; Fintelman et al., 2009; Wang et al., 2013). 

É importante ressaltar também que pode haver um viés na seleção de mulheres 

muito jovens no grupo “controle”, pois a mesma poderá, alguns anos mais tarde, 

gerar um filho com SD. 
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5.1.1. Hábitos de vida 

O consumo de bebidas alcoólicas constitui um importante problema de saúde 

pública mundial. Na gestação, tal consumo ganha maior importância, pois a ingestão 

de bebida alcoólica pode levar ao comprometimento tanto da saúde materna quanto 

fetal. Na gravidez, o álcool pode levar ao abortamento, descolamento prematuro da 

placenta, hipertonia uterina, trabalho de parto prematuro e aumento do risco de 

infecções. Em relação ao feto, o consumo materno associa-se à deficiência de 

crescimento pré e pós-natal, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, 

microcefalia, disfunção motora fina e dismorfismo facial. O efeito tardio se manifesta 

por mudanças na capacidade intelectual, de aprendizagem, atenção e 

comportamento (Souza et al., 2012). 

A prevalência do consumo de álcool no período gestacional para o nosso 

grupo de amostras foi de aproximadamente 10%. Pinheiro e colaboradores, em 

2005, constataram que cerca de 9,1% de mães usuárias do Sistema Único de Saúde 

de Ribeirão Preto/SP, fizeram uso de algum tipo de bebida alcoólica durante a 

gestação; valor semelhante ao encontrado em nosso estudo. Já na população do 

Rio de Janeiro, a prevalência encontrada foi de 40% (Moraes et al., 2007). Cabe 

ressaltar que nossos dados são baseados em entrevistas, portanto é possível que 

muitas mães relatem um consumo alcoólico menor do que o real, evitando assim a 

possível repreensão do profissional de saúde. 

 As estimativas do presente estudo diferem dos trabalhados realizados com 

populações estrangeiras: nos EUA cerca de 30,3% das mães entrevistadas 

afirmaram terem ingerido álcool durante a gestação, enquanto que na Austrália, a 

frequência encontrada foi de 58,7% (Colvin et al., 2007; Ethen, et al., 2009).   

O tabagismo materno durante a gravidez é um potencial fator de risco 

associado a vários efeitos adversos na prole, tais como: baixo peso ao nascimento, 

transtorno de conduta, déficit de atenção, hiperatividade e disfunção cognitiva 

(Knopik et al., 2009). Com relação ao fumo e a SD, Gaulden e colaboradores (1992) 

foram o primeiro a propor uma explicação sobre o efeito da idade materna avançada 

e a não disjunção meiótica. Ele sugeriu que nas mulheres mais velhas a 

microcirculação folicular no ovócito poderia ser dificultada pelo fumo por falhas na 

sinalização hormonal. 
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O tabagismo durante a gravidez, no Brasil, ainda é bem frequente, apesar de 

estar diminuindo de 35,6% em 1982 para 25,1% em 2004 (Rocha et al., 2013). 

Segundo Levy e colaboradores (2012) houve uma redução de cerca de 50% no 

hábito de fumar durante a gravidez no Brasil, nos últimos 20 anos. No presente 

estudo, a prevalência de tabagismo materno durante a gestação foi de cerca de 

10%, sendo compatível com os resultados de um estudo realizado no nordeste do 

Brasil, que observou a prevalência de 15,9% de mulheres gestantes fumantes 

(Opaleye et al., 2010).  

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, dos EUA, constatou que 

cerca de 10,4% da população americana relataram terem fumado durante a gravidez 

(Liu et al., 2011). Estes resultados estão de acordo com os dados encontrados no 

presente estudo.  

A utilização de medicamentos durante a gestação também está relacionada a 

inúmeros efeitos adversos como: abortamento, morte e malformações fetais. Esses 

efeitos dependem do fármaco, da dose total utilizada, do genótipo da mãe e do feto 

e do tempo de exposição durante a gravidez (Rocha et al., 2013).  

Nos EUA, em uma população de 152.531 mães, cerca de 64% consumiram 

algum tipo de medicamento, não sendo considerado o uso de vitaminas e minerais. 

(Andrade et al.,2004).  No Brasil, a prevalência de ingestão de medicamentos pelas 

gestantes é alta, em 2001 a frequência foi de 83,3%; e em, 2008 foi de 

aproximadamente 86% (Mengue et al., 2001; Guerra et al., 2008). Na amostra 

estudada, aproximadamente 25,5% das mães declararam utilizar pelo menos um 

tipo de medicamento durante a gestação.  

Os resultados obtidos neste trabalho diferem dos publicados na literatura 

nacional, pois vitaminas e minerais não foram consideradas como classes de 

medicamentos. Se fossem incluídas as vitaminas, a prevalência de uso 

medicamentos durante a gestação na população do estudo seria de 90%, valor 

semelhante aos encontrados em outros estudos realizados no Brasil. 

Nos Estados Unidos, Hoyo e colaboradores (2011) relataram o consumo de 

acido fólico por 66% das mulheres durante a gestação; já na população romena a 

prevalência foi de 48% (Popa et al., 2013). No Brasil, a prevalência do uso de ácido 

fólico em algum momento da gestação foi de 22,4% em 2003, no Rio de Janeiro; 

31,8%, em 2007 em uma população de Pelotas, e 48%, em 2010, em São Paulo 

(Fonseca et al.,2003; Mezzomo et al., 2007; Silva et al., 2010).  
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Durante o preenchimento do questionário aplicado neste estudo, as mães 

também foram questionadas sobre a importância do uso das vitaminas para o 

desenvolvimento do feto durante a gestação. Apesar da alta frequência de gestantes 

que declararam terem sido suplementadas com vitaminas durante a gestação, houve 

pouca informação sobre os benefícios do ácido fólico. A suplementação de ácido 

fólico já foi associada à diminuição do risco de defeitos do tudo neural (Castilla et al., 

2003) e a relação com outros defeitos congênitos tem sido investigada (Lopez- 

Camelo et al., 2010) 

Em 2005, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de avaliar o grau de 

conhecimento de 90 mulheres da população sobre a importância do ácido fólico. Os 

resultados da pesquisa revelaram que 42% (n=38) já tinham ouvido falar sobre o 

ácido fólico; 21% (n=19) sabiam da sua importância, mas apenas 10% (n=9) 

receberam essa informação pelo médico (Uehera et al., 2010). Zeng e 

colaboradores (2011) constataram em seu estudo que cerca de 57% das 

participantes sabiam da existência do ácido fólico, mas apenas 15% conheciam 

informações essenciais. Esses resultados corroboram com os dados encontrados 

em nosso trabalho, no qual aproximadamente 50% das mães do estudo afirmaram 

ter algum tipo de conhecimento sobre o ácido fólico.  

Ao avaliarmos o perfil de hábitos maternos, não foi verificada diferença 

significativa entre o perfil de hábitos maternos das mães caso e das mães controle 

que pudesse sugerir uma relação entre o uso destas substâncias e o aumento de 

risco de SD.  A maioria das entrevistadas relatou não ter utilizado medicamentos, 

cigarro ou bebidas alcoólicas, ou seja, não houve exposição a fatores 

potencialmente teratogênicos. 

 

5.2. EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE DNA 

Existem várias técnicas para extração do DNA, que utilizam diferentes 

metodologias e espécimes biológicos. Normalmente, o sangue é a fonte preferencial 

para extração de DNA nos estudos moleculares. Entretanto, outras técnicas, como a 

de extração de DNA a partir de células do epitélio bucal, vem sendo utilizadas; pois 

apresenta menor risco de contaminação, baixo custo, além de ser um método pouco 

invasivo. 
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A utilização de células bucais como fonte de DNA possui um grande 

potencial, pois o número de células epiteliais em 1mL de saliva é de, 

aproximadamente, 4,3 x 105; valor comparável à quantidade de células nucleadas 

encontradas em 1 mL de sangue (4,5 x 105) (Quinque et al., 2006). 

O protocolo de Aidar e Line (2007) foi adotado para esse estudo por 

apresentar uma técnica simples, de baixo custo e pela não utilização de substâncias 

tóxicas como o fenol-clorofórmio ou a resina, presentes em outros protocolos 

descritos na literatura (García-Closas et al., 2001; Rogers et al., 2007). 

Ao analisarmos os testes de rendimento de DNA a partir das amostras de 

saliva, a primeira condição forneceu o melhor rendimento de DNA (343,3 ng/µL); já 

as amostras que foram congeladas com solução fisiológica e TNE (condição 2) 

tiveram um rendimento um pouco inferior ao teste 1 (304,3ng/µL). Como não houve 

diferença significativa entre os rendimentos, a conservação sob congelamento das 

amostras de saliva com solução fisiológica e TNE, demonstrou ser uma boa 

alternativa quando não é possível ser realizada a extração no mesmo dia da coleta.  

A terceira condição (saliva com TNE e solução fisiológica, conservada por 

sete dias à temperatura), obteve rendimento de DNA igual a 178,5ng/µL, 

demonstrando que pode haver degradação nas amostras mantidas a temperatura 

ambiente.   

A quarta condição do teste forneceu o pior rendimento (77ng/µL). O álcool 

70% pode ter atuado como interferente negativo na conservação do DNA. Kuchler e 

colaboradores (2012), também avaliaram variações na forma de obtenção e 

armazenamento da amostra de saliva. Entretanto, não verificaram diferença entre as 

variáveis testadas. Mesmo com a adição de álcool 70% nas diferentes condições, as 

amostras apresentaram, ao final, mesma média de rendimento.  

Na quinta e na sexta condições, a saliva foi conservada apenas com a adição 

de soro fisiológico mantida por sete dias a temperatura ambiente ou sob 

congelamento, respectivamente. O rendimento das amostras extraídas do material 

congelado foi maior (253ng/µL) em relação aos que foram mantidas a temperatura 

ambiente (185,6ng/µL), confirmando os resultados anteriores.   

Os resultados obtidos da quantificação por meio do espectrofotômetro 

NanoVue foram satisfatórios. A relação 260/280 das amostras apresentou uma 

média de 2,0, ácidos nucléicos puros tipicamente apresentam uma proporção 

260/280 entre 1,8 e 2,0. Esses valores demonstram uma eficiente remoção de 
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proteínas através da precipitação com acetato de amônio deste protocolo. Valores 

semelhantes foram observados em outros estudos que utilizam esta substância no 

processo de extração (García-Closas et al., 2001; Satia-About et al., 2002), 

demonstrando, que esse protocolo gera um DNA de qualidade e com quantidade 

suficiente. 

 

5.3. POLIMORFISMO NO GENE SLC19A1 

Esta variante no gene SLC19A1 c.80A>G tem sido amplamente estudada 

devido a sua função na captação e transporte de folato, assim como a sua 

associação com o risco de doenças. Yee e colaboradores (2010) verificaram uma 

pequena variação étnica na frequência do alelo A: 0,47 em caucasianos; 0,56 em 

afro-americanos e 0,47 em hispânicos; na população dos Estados Unidos. As 

frequências genotípicas observadas em caucasianos foram 0,29 (GG); 0,47 (AG) e 

0,24 (AA).  

Em 2005, foi publicado o primeiro estudo que investigou a associação desse 

polimorfismo no gene SLC19A1 e o aumento do risco para SD. Chango e 

colaboradores (2005) não verificaram associação entre a presença do alelo mutante 

G e o risco materno aumentado para SD na população francesa.  

De modo contrário, Scala e colaboradores (2006) analisaram a frequência de 

polimorfismos referentes a genes do metabolismo do folato em mulheres italianas e 

encontraram associação entre a presença do alelo polimórfico G e o aumento do 

risco para SD. A frequência do alelo G foi de 49,5% no grupo caso e de 39,7% no 

grupo controle e OR foi de 1,48 (IC: 1,05 – 2,10). No mesmo estudo quando foi 

realizada uma análise de genótipos combinados de polimorfismos envolvidos na via 

do folato foi possível observar que houve associação entre ser portador do genótipo 

mutante e risco aumentado em gerar um filho com SD, com p<0,05. 

Em 2006, Coppedè e colaboradores também analisaram polimorfismos em 

genes do metabolismo do folato na população italiana, porém diferentemente do 

grupo anterior não encontraram associação entre o genótipo GG e a SD, quando 

esse polimorfismo foi analisado individualmente. Contudo, quando Coppedè realizou 

uma análise combinada entre o polimorfismo RFC1 A80G e os polimorfismos do 

gene MTHFR foi possível encontrar associação com aumento do risco para SD (p = 

0,05). 
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Um estudo caso-controle realizado na Romênia avaliou a presença do 

polimorfismo c.80A>G e o risco para SD. Os resultados encontrados para a 

frequência do alelo mutante G foram de 65,4 % nas mães caso e 56,5% nas mães 

controle (Neagos, et al., 2010). O grupo também não encontrou associação entre a 

presença do polimorfismo e o aumento no risco materno para SD, quando avaliado 

independentemente. 

No Brasil, Biselli e colaboradores (2008a) estudaram a atuação dos 

polimorfismos nos genes RFC1 e TCII na etiologia da SD, e a frequência do alelo 

polimórfico G encontrada foi 0,51 e 0,52, respectivamente, nos grupo caso e 

controle. Os valores encontrados são semelhantes aos encontrados no nosso 

estudo. Não foi verificada a associação entre a presença do alelo mutante e um 

maior risco de gerar filhos com SD.  

Biselli e colaboradores (2008b), aumentando o número amostral, avaliaram 

além do polimorfismo c.80A>G, outros polimorfismos referentes ao metabolismo do 

folato que poderiam ser considerados como fatores de risco para SD. Não foi 

encontrada significância estatística (p = 0,1) para o polimorfismo no gene SLC19A1. 

Contudo foi realizada uma análise de genótipos combinados para os genes MTHFR, 

MTR, RFC1 e constataram que a presença de três ou mais alelos polimórficos 

aumenta o risco de ter um filho com SD em 1,74 vezes (OR = 1,74; IC = 1,00 - 3,02; 

p=0,04). Também foi verificado um aumento na concentração de homocisteína na 

presença de dois ou mais alelos polimórficos.  

Fintelman-Rodrigues (2009) e colaboradores encontraram que a frequência 

do alelo mutante G para o polimorfismo em RFC1 nos grupos casos e controles na 

população do Rio de Janeiro, foi de aproximadamente 50%, valor semelhante ao 

encontrado em nosso estudo; e também não foi possível associar a presença do 

alelo mutante e risco maior para SD. Brandalize e colaboradores (2010) estudaram 

os mesmos polimorfismos propostos no trabalho de Fintelman-Rodrigues e 

colaboradores; entretanto verificaram que a presença de genótipos combinados para 

MTR, MTRR, CBS e RFC1 podem ser considerados como fatores de risco para SD.  

No Brasil, Zampieri e colaboradores (2012) avaliaram 12 polimorfismos e 

também não encontraram associação, individualmente, entre a presença do 

genótipo mutante 80GG e o aumento do risco materno para a SD, com p =0,86. 

Entretanto, demonstraram que um haplótipo especifico de MTHFR (677C-1298A-
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1317T) e a presença de polimorfismos combinados modulam o risco para SD. A 

presença do polimorfismo c.80A>G foi associada à diminuição nos níveis de folato. 

Recentemente, em 2013, foi publicado um estudo realizado por Wang e 

colaboradores, que analisou polimorfismos no gene RFC1 e CBS como fatores de 

risco para SD na população chinesa. Nesse estudo tanto a análise individual do 

genótipo 80GG como a análise combinada do genótipo RFC1 80GG e CBS C833C 

foram estatisticamente significativas, com p<0,05. A presença do genótipo 

homozigoto mutante foi associada com um aumento de 2,6 vezes no risco de ter um 

filho com SD (IC: 1,17 - 5,89) nessas mulheres do estudo. A presença de ambos os 

alelos mutantes RFC1 e a CBS foi associada com risco 4,8 vezes maior de ter um 

filho com SD (IC: 1,82 - 12,68). 

Neste ano duas, meta-análises já foram publicadas avaliando este 

polimorfismo como fator de risco para SD. Yang e colaboradores (2013) e Coppedè 

e colaboradores (2013) sugeriram um aumento no risco de ter uma criança com SD 

nos indivíduos portadores do genótipo GG.  

 Nossos resultados não coincidem com alguns dos trabalhos publicados, 

talvez por termos avaliado apenas individualmente o polimorfismo c.80A>G; uma vez 

que devemos considerar a possibilidade de outros fatores estarem influenciando a 

não disjunção meiótica. Os resultados discordantes encontrados em diferentes 

populações podem ser explicados por uma série de fatores como, por exemplo, os 

critérios de escolha de casos e controles, o tamanho amostral e a suplementação 

vitamínica durante a gestação.  

 De fato, o risco de ter filhos com SD pode, então, ser influenciado por 

polimorfismos genéticos, variações geográficas, etnia, hábitos de vida maternos e 

outros fatores ambientais ainda desconhecidos. A próxima etapa do nosso estudo 

incluirá a análise de genótipos combinados de outros polimorfismos nos genes 

participantes do metabolismo do ácido fólico para uma melhor avaliação da 

associação desses genes com o risco de SD. 
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6. CONCLUSÃO 

 

- Os testes de rendimentos de DNA mostraram que a obtenção de células 

bucais através de bochecho com soro fisiológico e TNE adicionado posteriormente a 

coleta foi a condição que forneceu o maior rendimento de DNA. 

- Nas 100 mães controle analisadas, a média de DNA obtido foi de 

412,5ng/μL e 560ng/μl nas 100 mães caso. 

- A média de idade materna verificada foi 33,5 anos nas mães caso e 31,04 

anos nas mães controle. 

- A maioria das mães não foi exposta a agentes teratogênicos e utilizou 

vitaminas durante a gestação. 

- As frequências do alelo mutado G para o polimorfismo c.80 A>G no gene 

SLC19A1 foram: 0,54 na nas mães controles e 0,50 nas mães de crianças 

portadoras de síndrome de Down.  

- Não houve associação entre a presença do alelo mutado no grupo caso e o 

risco aumentado materno para síndrome de Down. 
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APÊNDICES E ANEXOS 
 

APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO-FICHA 

 
 Projeto Síndrome de Down Ficha No _________ Data ____________  
 
Nome da Mãe: ______________________________________________ 

Idade:_____  

Endereço 

___________________________________________________________________

__ Tel: __________________________________________________  

Nome da criança: ________________________________________ Idade:_____ 

DN__________  

OBS: Idade materna na gestação: _________  

Número de gestações: _____ AE ( ) sim ( ) não OBS: 

______________________________  

Houve alguma intercorrência na gestação? ( ) sim ( ) não  

OBS: ______________________________________________________________  

Fez pré natal? ( ) sim ( ) não ( ) SUS ( ) particular A partir de quando? ______  

Quando foi diagnosticado a SD? ( )1 trim ( ) 2 trim ( ) 3trim ( ) ao nascer ( ) anos 

depois  

OBS: __________________________________________________  

Fez exames (cariótipo, etc) para a comprovação do diagnóstico? ( ) sim ( ) não  

Quais? _________________________________________________  

Você tem algum problema de saúde (ex: hipertensão, diabetes, depressão, etc)?  

( ) sim ( ) não Qual? ___________________________  

Você toma algum remédio regularmente?  

( ) sim ( ) não Qual? ____________________________________________  

Utilizou algum remédio na gestação de seu filho (a)?  

( ) sim ( ) não Qual? ___________________________ Dose __________  

Você fuma? ( ) sim ( ) não Quantos cigarros por dia? ____________  

Você fumou durante a gestação? ( ) sim ( ) não OBS: 

__________________________  

Costuma ingerir bebidas alcoólicas? ( ) sim ( ) não Ingeriu na gestação? ( ) sim ( ) 

não  

Tomou vitaminas na gestação? ( ) sim ( ) não Sabe se algum tipo de vitamina faz 

bem para o bebê? ( ) sim ( ) não Qual? 

_____________________________________________________  

Relato da mãe sobre as características do filho/a:  
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andou com __________falou com _____________  

Qual são as principais habilidades de seu 

filho?_________________________________________  

Realiza atividades físicas? ( ) sim ( ) não _______ Atividades artísticas ( ) sim ( ) não 

_________  

OBS:_______________________________________________________________

___________ 

Defeito cardíaco ( ) sim ( ) não  

Retardo mental ( ) leve ( ) moderado ( ) grave 

____________________________________  

Foi coletada a saliva do paciente através de bochecho? ( ) sim ( ) não 

__________________ 
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APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO  
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ANEXO 1: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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