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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Down (SD) é a principal causa de anomalias 
cromossômicas com incidência estimada em 1/1000 nascimentos. A maioria dos 
casos de SD surgem pela presença de um cromossomo 21 extra durante a 
segregação cromossômica anormal na gametogênese materna. Os fatores de risco 
para a não disjunção meiótica têm sido amplamente investigados pois a idade 
materna avançada é o único fator de risco estabelecido. Vários estudos sugeriram 
associação entre variações em genes que codificam enzimas do metabolismo 
anormal do ácido fólico e a segregação cromossômica anormal.  O metabolismo 
anormal do folato tem sido  associado a hipometilação do DNA, distúrbios na 
recombinação meiótica e segregação cromossômica anormal. HIPÓTESE: 
Polimorfismos em genes que codificam enzimas participantes do metabolismo do 
ácido fólico são fatores de risco para a síndrome de Down. OBJETIVO GERAL: 
Analisar a associação entre as variantes alélicas MTHFR 677C>T, DHFR del19pb, 
MTRR c.66A>G e a ocorrência da síndrome de Down.  MATERIAL E MÉTODOS: 
Um estudo caso-controle foi conduzido com 125 mães de portadores de SD (MSD) e 
seus filhos; e 250 mães controle (MCT) e seus respectivos filhos.  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 das células bucais. As análises moleculares dos polimorfismos DHFR 
del19pb, MTHFR 677C>T e MTRR 66A>G  foram realizadas por reação em cadeia 
da polimerase (PCR), Polimorfismo de Comprimento de Fragmento de Restrição 
(RFLP) e PCR em Tempo Real para discriminação alélica, respectivamente. 
RESULTADOS: Cerca de 60% das mães de pacientes com SD apresentavam na 
gestação idade igual ou superior a 35 anos e 97% (n=118) realizaram pré-natal. A 
maioria das gestantes, em ambos os grupos, não foi exposta a agentes 
teratogênicos e utilizou vitaminas durante a gestação. A frequência do alelo mutado 
para o polimorfimo DHFR del19pb foi de 0,46 em MSD e 0,53 em MCT. A presença 
do genótipo del/del foi significativamente associada  a um aumento de risco para SD 
(p=0,04). Para o polimorfismo MTHFR 677C>T não houve diferença na frequência 
do alelo 677T nas MCT (0,29) e MSD (0,30).  As frequências encontradas para o 
alelo MTRR 66G foram de 0,36 e 0,37 nas MSD e MCT, respectivamente. Estes 
resultados não demonstraram evidência dos alelos MTHFRT e MTRRG serem 
fatores de risco para a SD. Para os polimorfismos analisados, casos e controles 
estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A presença combinada de múltiplos 
alelos mutados não sugeriram aumento no risco para SD. CONCLUSÃO: A análise 
do polimorfismo DHFR del19pb revelou uma associação positiva para os genótipos 
del/del e wt/del quando comparados ao genótipo wt/wt, sugerindo que este 
polimorfismo quando analisado independente modula o risco materno para SD. A 
análise de genótipos combinados para os polimorfismos MTHFR 677C>T, DHFR 
del19pb e MTRR c.66A>G não demonstrou aumento de risco para SD. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down; não disjunção, MTHFR, DHFR, MTRR, ácido 

fólico. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Down syndrome (DS) is the most common chromosomal 
abnormality, with an estimated incidence of 1/1000 births. Nondisjunction 
of chromosome 21 is the leading cause of Down syndrome. Most DS cases are 
promoted by an extra chromosome 21 originated by failure of meiotic chromosomal 
segregation during maternal gametogenesis. The factors responsible for non 
disjunction are under investigation and the only established risk factor is advanced 
maternal age. Several reports have suggested an association between genetic 
variants in genes encoding folate metabolizing enzymes and the predisposition to 
chromosome missegregation. Abnormal folate metabolism may increase DNA 
hypomethylation, altered meiotic recombination and abnormal chromosome 
segregation. HYPOTHESIS: Genes polymorphisms that encode enzymes of folic acid 
metabolism are risk factors for Down syndrome. OBJECTIVE: To analyze the 
association between allelic variants MTHFR 677C>T, DHFR del19pb, MTRR 
c.66A>G and occurrence of Down syndrome. MATERIAL AND METHODS: The 
case-control study was conducted with 125 DS case mothers and their children and 
250 control mothers and their children. 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 DHFR del19pb polymorphisms, MTHFR 677C>T and MTRR 66A> G was 
performed by polymerase chain reaction (PCR), Restriction Fragment Length  
Polymorphism (RFLP) and Real-Time PCR for discrimination allele, respectively. 
RESULTS: Maternal age was older than 35 years in 60% mothers of Down syndrome 
children (MDS); 97% (n=118) received prenatal care, about 87% began receiving 
care in the first trimester and only 10% in the second trimester. In both groups most 
of pregnants were not exposed to a teratogenic agent and took vitamins during 
pregnancy.  The frequency of DHFR del19pb mutated allele was 0.46 in MSD and 
0.53 in MCT. The del/del genotype  was significant associated with DS  risk (p = 
0.04). For MTHFR 677C>T polymorphism, there was no difference in 677T allele 
frequency between MCT (0,29) and MSD (0,30). For MTRR 66G allele,  frequencies 
were 0.36 and 0.37 in MSD and MST, respectively. These results did not show 
evidence of  MTHFR T e MTRRG  as risk factors for DS. Cases and controls were in 
Hardy Weinberg equilibrium.  The results obtained from combined genotypes 
suggest no increased risk for SD CONCLUSION: A positive association for del/del 
and wt/del genotypes of DHFR del19pb polymorphism compared with wt/wt genotype 
was identified, suggesting that this polymorphism when independently analyzed 
modulates maternal risk for DS. Analysis of combined genotypes MTHFR 677C>T, 
DHFR del19pb e MTRR c.66A>G  did not show increased risk for DS. 
 
Keywords: Down syndrome, nondisjunction, MTHFR, DHFR, MTRR, folic acid 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os defeitos congênitos são anomalias presentes ao nascimento, sejam elas 

morfológicas ou funcionais. As causas podem ser genéticas, ambientais ou ainda, 

como na maioria dos casos, multifatoriais. A frequência de defeitos congênitos pode 

variar entre 5 e 10% dos nascimentos, dependendo da gravidade e do tempo de 

acompanhamento do recém-nascido (CASTILLA & ORIOLI, 2004). 

Um teratógeno pode ser definido como qualquer substância; agente químico 

(ex: utilização de fármacos durante a gestação); agente físico; biológico ou algum 

estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, 

pode produzir um defeito congênito. Os teratógenos são responsáveis por 7 a 10% 

das anomalias congênitas (SCHÜLER-FACCINI et al., 2002). 

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde (2012), nos últimos anos, 

houve uma evolução em relação às notificações de anomalias congênitas, 

representando um aumento de 43%, resultando em uma maior confiabilidade nas 

informações levantadas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC). Este fato tem possibilitado uma melhor avaliação da situação real dos 

nascimentos com defeitos congênitos no Brasil.  

Dentre as anomalias cromossômicas, a mais frequentemente observada em 

neonatos é a síndrome de Down (SD). Com prevalência estimada em um a cada 

1000 nascimentos (WU & MORRIS, 2013). A elevada frequência dessa síndrome 

pode ser ainda mais expressiva, se considerarmos que indivíduos nascidos vivos 

representam uma proporção relativamente pequena de todas as gestações 

trissômicas, uma vez que, mais de 80% dos conceptos não chegam a termo 

(HASSOLD & SHERMAN, 2000). Alguns abortos espontâneos ocorrem muito cedo, 

logo após a fertilização (10 a 15%) e, portanto, não são diagnosticados (NAGAISHI 

et al., 2004). Cerca de 50% de todos os casos de abortos espontâneos apresentam 

algum tipo de distúrbio cromossômico, sendo 86% deles em função de alguma 

alteração numérica (DIEGO-ALVAREZ et al., 2005). 

Os portadores de SD apresentam um risco aumentado para o 

desenvolvimento de defeitos cardíacos congênitos, distúrbios do trato 
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gastrointestinal e leucemias (ROIZEN & PATTERSON, 2003). Conferindo a essa 

doença um elevado impacto em saúde pública.  

A SD é uma aneuploidia autossômica caracterizada pela trissomia do 

cromossomo 21. Em aproximadamente 95% dos casos, o mecanismo genético que 

leva a trissomia livre é a não-disjunção do par de cromossomos 21 durante 

a meiose. Os 5% dos casos restantes estão associados a eventos de translocações 

ou a mosaicismo somático (HASSOLD & SHERMAN, 2000; DEVLIN & MORRISON, 

2004). 

O único fator de risco reconhecido para erros de não-disjunção durante a 

meiose é a idade materna avançada no período da concepção. Porém os 

mecanismos genéticos responsáveis pela não-disjunção meiótica ainda não estão 

bem elucidados, tendo sido sugerido a possibilidade de uma etiologia multifatorial, 

influenciada por fatores genéticos e ambientais (HASSOLD & SHERMAN, 2000; 

LAMB et al., 2005; GHOSH et al., 2011; OLIVER et al., 2012; HOLLIS et al., 2013). 

Apesar da associação entre idade materna avançada e SD ser estabelecida, 

a maior parte das crianças com esta síndrome é, atualmente, gerada por mulheres 

com menos de 30 anos, o que tem levado, nos últimos anos, a intensa pesquisa de 

potenciais alterações metabólicas que possam agir como fatores de risco para a 

segregação cromossômica anormal (COPPEDE, 2009; WU & MORRIS, 2013). 

Dentro deste contexto, uma via metabólica que vem sendo bastante explorada é o 

ciclo do ácido fólico. 

O metabolismo do ácido fólico exerce um papel vital para o metabolismo 

celular. Participa em reações importantes como a biossíntese de nucleotídeos e de 

S-adenosil-metionina, que é o principal doador de grupos metil para as reações de 

metilação que ocorrem na célula. Sendo assim, a deficiência de ácido fólico tem sido 

associada com hipometilação do DNA, instabilidade e segregação anormal dos 

cromossomos (JAMES et al., 2003; BEETSTRA et al., 2005). 

James e colaboradores (1999) sugeriram que um polimorfismo presente no 

gene da MTHFR codificante da enzima metileno-tetrahidrofolato redutase, 

participante do metabolismo do folato, poderia aumentar o risco de não-disjunção 

meiótica na síndrome de Down.  Como a MTHFR fornece grupamentos metil para 

metilação do DNA, as variantes da enzima poderiam alterar estas reações, 
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influenciando a segregação cromossômica. A partir dessa análise inicial, vários 

estudos têm avaliado a associação entre polimorfismos em genes envolvidos no 

metabolismo do ácido fólico e o risco aumentado para SD.  A análise dos dados 

obtidos em populações de diferentes origens étnicas revela resultados controversos 

(BODUROGLU et al., 2004; MARTINEZ-FRIAS, 2008; WANG et al., 2008; 

ZAMPIERI et al., 2012b; AMORIM & COSTA-LIMA, 2013). 

A enzima diidrofolato redutase (DHFR) atua na conversão de diidrofolato em 

tetraidrofolato, importantes intermediários para formação de grupamentos pirimidina 

para síntese de ácidos nucleicos (STANISLAWSKA-SACHADYN et al., 2008).  Uma 

deleção de 19pb no gene que codifica a DHFR remove um sítio de ligação a um 

fator transcricional, podendo resultar em mudanças na atividade ou expressão da 

enzima, refletindo na metabolização do folato  (JOHNSON et al., 2004; ASKARI & 

KRAJINOVIC, 2010). Estudos indicam que a presença desse polimorfismo está 

associada a um aumento do risco de defeitos de fechamento do tubo neural 

(JOHNSON et al., 2004). 

A enzima MTRR é responsável pela manutenção do estado ativo da enzima 

metionina sintase (MTR). A enzima MTR catalisa a remetilação da homocisteína 

para metionina por meio de uma reação mediada por cobalamina como um doador 

grupos de metil. Dessa forma a enzima MTRR desempenha um papel importante na 

determinação da quantidade de metionina disponível para as reações de metilação 

celulares (YAMADA et al., 2006). Estudos indicam que a presença do polimorfismo 

c.66A>G no gene que codifica a enzima MTRR resulta em aumento no risco materno 

em gerar um portador de SD (RAI, 2011; AMORIM & COSTA-LIMA, 2013). De 

acordo com Hobbs e colaboradores (2000), a presença combinada de homozigose 

para o alelo mutante de MTRR (66GG) com o polimorfismo MTHFR 677C>T 

aumentam este risco. 

Ao final desta dissertação segue, na forma de um apêndice, (Apêndice 2) uma 

ampla revisão da literatura sobre a complexa relação entre genes do metabolismo 

do ácido fólico e o risco para a ocorrência da síndrome de Down.  

No presente estudo elaborou-se a hipótese de que polimorfismos presentes 

em genes que codificam enzimas participantes do metabolismo do ácido fólico são 

fatores de risco para a síndrome de Down. 
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2. OBJETIVO 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a associação entre variantes alélicas MTHFR 677C>T, DHFR c.80 + 

60_78del e MTRR c.66A>G e a ocorrência da síndrome de Down. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever o perfil epidemiológico das mães de pacientes portadores de 

síndrome de Down e das mães controle; 

 Descrever o perfil dos pacientes portadores de síndrome de Down; 

 Caracterizar a frequência dos polimorfismos dos genes MTHFR c.665C>T, 

DHFR c.80 + 60_78del e MTRR c.66A>G, em amostras de indivíduos 

portadores de síndrome de Down e indivíduos controle e suas respectivas 

mães.  

 Identificar a ocorrência de associação entre os polimorfismos avaliados, 

individualmente, com um aumento no risco de gerar uma criança com 

síndrome de Down; 

 Identificar possíveis interações entre os genótipos observados para os 

polimorfismos estudados e o aumento de risco de gerar filhos portadores da 

síndrome de Down. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  LOCAL DO ESTUDO 

As amostras de material biológico foram coletadas no ambulatório de 

Genética Médica e no ambulatório de pediatria do Instituto de Puericultura e 

Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). A extração de DNA foi realizada no Laboratório de Genética Humana da 

Universidade Federal Fluminense (LGH/UFF) e no Laboratório de Genética 

Molecular Humana da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (LGMH/UERJ). Este 

projeto, em colaboração com pesquisadores da UFRJ e da UERJ, foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-IPPMG) sob o número 41/10 (Anexo 1). 

 

3.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

GRUPO 1: Indivíduos portadores de síndrome de Down atendidos nos ambulatórios 

de Genética Médica do IPPMG/UFRJ e suas respectivas mães.  

 

GRUPO 2: Indivíduos não portadores de síndrome de Down ou outras aneuploidias, 

acompanhadas no ambulatório de Pediatria dos mesmos locais acima referidos e 

suas respectivas mães. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

GRUPO 1 - Pacientes portadores da SD em consequência de não disjunção 

meiótica (47, XY +21 ou XX +21) e suas respectivas mães, acompanhados nos 

ambulatórios de Genética Médica da UFRJ, que tenham concordado em participar 

do estudo, de acordo com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).  
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GRUPO 2 - Crianças não portadoras de síndrome de Down, e que não apresentam 

nenhuma outra doença genética ou crônica importante, assim como suas mães; e 

que tenham concordado em participar do estudo, de acordo com a assinatura TCLE. 

 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

GRUPO 1 - Não concordância em participar do estudo; portadores de SD mosaicos 

ou que apresentem translocação. 

 

GRUPO 2 - Não concordância em participar do estudo; presença de doenças 

crônicas importantes na família. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

3.3.1 Coleta de dados 

 

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

controles, contendo informações sobre o período gestacional e exposições 

ambientais. Foi assinado o TCLE mediante a explicação prévia do projeto e 

entendimento deste por parte dos voluntários.  

 

3.3.2 Amostras biológicas e extração de DNA 

 

Amostras de saliva foram obtidas a partir da coleta do rinsado após bochecho 

com 5 mL de solução fisiológica ou sacarose. Para alguns pacientes com alto grau 

de retardo mental, e para todas as crianças que se apresentaram impossibilitadas de 

bochechar, foram coletadas células do epitélio bucal através de esfregaço com a 

utilização de um Swab.  

O grupo caso foi composto de 125 pacientes portadores da SD e de suas 

respectivas mães (MSD). O grupo controle (n = 250) foi composto de crianças (CT) e 

suas respectivas mães (MCT).  
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As amostras foram coletadas e imediatamente transferidas para um tubo 

falcon de 15 mL, contendo 3 mL de uma solução tampão TNE (composição: 17 mM 

Tris/HCl (pH 8.0), 50 mM NaCl and 7 mM EDTA). A extração de DNA foi realizada 

logo após a coleta, utilizando como base o protocolo para extração de DNA de 

amostra de saliva já estabelecido por Aidar e Line (2007), com modificações. 

A etapa inicial de extração consistiu na centrifugação de todas as amostras 

por 10 min a velocidade 3000 rpm. Todas as etapas de centrifugação foram 

realizadas em uma centrífuga da marca Hettich, modelo Universal 200. Após 

centrifugação os sobrenadantes foram descartados e os precipitados (pellets) 

formados foram ressuspendidos em 3 mL de TNE para cada tubo.  

As amostras foram submetidas a uma nova etapa de centrifugação, desta vez 

a velocidade de 2000 rpm por 5 min e o sobrenadante novamente foi desprezado. O 

pellet formado foi agitado em vortex por 5 seg e posteriormente adicionados 1,3 mL 

de solução de lise [composição: 10 mM Tris (pH8.0), 0.5% SDS, 5 mM EDTA] e 10 

μL de proteinase K (na concentração de 20 mg/mL). A mistura foi submetida ao 

vortex por 5 segundos e incubada a 55ºC overnight.  

Após período de incubação, cada amostra foi dividida em dois microtubos de 

1,5 µL (Eppendorf), sendo transferidas frações de 750 μL da amostra para cada tubo 

contendo 250 μL de uma solução 8M de acetato de amônia e 2 μL de uma solução 

de EDTA 0,5M. Em seguida todos os tubos foram agitados por 5 segundos e 

centrifugados a 14000 rpm por 10 min.  

Após centrifugação, 900 μL do sobrenadante de cada amostra foi transferido 

para outro microtubo contendo 540 μL de isopropanol e em seguida misturados 20 

vezes por inversão. Posteriormente os tubos foram centrifugados por 5 min a 14000 

rpm. O sobrenadante foi descartado e cada microtubo foi colocado invertido em 

papel absorvente para secar à temperatura ambiente. Foram adicionados 500 μL de 

etanol 70%. Após inversões, os tubos foram centrifugados a 14000 rpm por 5 min e 

o etanol foi desprezado. Os microtubos permaneceram secando a temperatura 

ambiente por 40 a 60 minutos. O DNA foi ressuspendido em 100 μL de tampão de 

eluição TE [composição: 10 mM Tris (pH 7.8) e 1 mM EDTA] e permaneceu na 

geladeira por 24 h, para posterior estocagem em freezer -20ºC. 
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3.3.3 Quantificação do DNA 

 

A quantidade e pureza do DNA foi determinada por espectrofotometria, no 

equipamento NanoDrop® 2000 da Thermo Scientific. A quantificação do DNA foi 

obtida em nanogramas (ng) por leituras com base na absorbância a 260nm. A 

proporção da relação de absorbância em 260nm/280nm foi utilizada para estimar a 

pureza do DNA.  

 

 

3.3.4 Descrição das variáveis e genotipagem das amostras 

 

Os genes selecionados para o estudo codificam as enzimas MTHFR 

(polimorfismo 677C>T), DHFR (polimorfismo del19pb) e MTRR (polimorfismo 

c.66A>G). 

 

3.3.4.1 Genotipagem do gene MTHFR 

 

A genotipagem do gene MTHFR 677C>T foi realizada pelo método de RFLP 

(Polimorfismo de Comprimento de Fragmento de Restrição – do inglês, Restriction 

Fragment Lenght Polymorphism). A reação de PCR foi realizada utilizando-se os 

iniciadores, “forward” (5’ - GAAGCAGGGAGCTTTGAGGCTGACCT - 3’) e “reverse” 

(5’ – AGTGATGCCCATGTCGGTGCATGCCT – 3’) (FROSST et al., 1995). A reação 

foi preparada para um volume final total de 15 μL, contendo 2 μL do DNA diluído (50 

ng/μL); 1,5 μL de tampão de reação 10x (Composição do tampão: 750 mM Tris HCl 

(pH 9.0), 500 mM KCl, 200 mM (NH4)2SO4 - BioTools); 0,15 μL de dNTP’s (20 mM); 

0,6 μL de MgCl2 (concentração a 50mM - BioTools); 0,25 μL de cada um dos 

iniciadores (concentração a 20 μM); 0,08 μL de enzima Taq DNA Polimerase (5 U/μL 

– BioTools); e para completar o volume 10,17 µL de água ultrapura deionizada. 

As amplificações foram realizadas em termociclador Veriti® 96 poços 

(Applied-Biosystems, USA) nas seguintes condições: as amostras sofreram 

desnaturação a 94ºC por 4 min, em seguida passaram por 35 ciclos de 94ºC por 30 
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seg, 65ºC por 30 seg e 72ºC por 30 seg, com uma etapa de extensão final de 72ºC 

por 5 min.  

Após a reação, 5 μL dos produtos gerados pela PCR foram visualizados em 

géis de agarose a 1,5% em tampão TBE 1X, para verificação da amplificação do 

fragmento alvo, com tamanho esperado de 142 pb. Para a visualização dos 

amplicons, o GelRedTM foi utilizando como corante intercalante de DNA. 

Os produtos de PCR foram digeridos com endonuclease de restrição, Taq I 

(Jena Bioscience). Os indivíduos portadores do alelo polimórfico 677T apresentam 

um sítio de restrição para a enzima Taq I que separa o fragmento inicial de 142 pb 

em dois fragmentos menores correspondendo a 83 e 59 pb após a digestão 

completa. Para completa digestão dos fragmentos, 5 µL do produto obtido na reação 

de PCR permaneceu incubado a 65ºC por 3 horas. O perfil de restrição foi 

visualizado em gel de agarose 3% em tampão TBE 1X utilizando GelRedTM como 

corante (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Gel de agarose à 3% para genotipagem de amostras para o gene 
MTHFR 677C>T, após digestão com a enzima de restrição TaqI. 

 
Legenda:  
Poço 1:  Marcador de 100 pb; Poços 2, 4, 6, 9 e 10: genótipo CC; Poços 3, 7 e 8: 
genótipo CT; Poço 5: genótipo TT.  
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3.3.4.2 Genotipagem do gene DHFR  

 

A variante polimórfica DHFR del19pb foi genotipada através da técnica de 

PCR. A reação foi feita com três iniciadores: “forward 1” (5´-

CCACGGTCGGGGTACCTGGG-3´, complementar ao alelo selvagem), “forward 2” 

(5´-ACGGTCGGGGTGGCCGACTC-3´, complementar ao alelo deletado) e “reverse” 

(5´-AAAAGGGGAATCCAGTCGG-3´) (Johnson et al. 2004). O ensaio foi preparado 

considerando um volume final total de 15 μL, contendo 2 μL do DNA diluído 

(50ng/μL); 1,5 μL de tampão de reação 10x (Composição do tampão: 750 mM Tris 

HCl (pH 9.0), 500 mM KCl, 200 mM (NH4)2SO4 - BioTools); 0,15 μL de dNTP’s (20 

mM); 1,5 μL de GC High Enhancer (BioLabs); 0,6 μL de Tampão Standard (Kit 

Enhancer, BioLabs); 0,15 μL de cada um dos iniciadores “fowards” (concentração a 

20 μM) e 0,3 μL do primer reverso (concentração a 20 μM); 0,1 μL de enzima DNA 

Polimerase (5 U/μL – BioTools) e 8,55 µL de água ultrapura deionizada completando 

o volume total de 15 µL.  

As amplificações foram realizadas em um termociclador Veriti® (Applied-

Biosystems, USA) nas seguintes condições: as amostras sofreram desnaturação a 

94ºC por 4 min, em seguida passaram por 35 ciclos de 94º C por 1 min, 55ºC por 1 

min e 72º C por 1 min, com uma etapa de extensão final de 72ºC por 12 min.  

Os produtos da reação de PCR foram separados em géis de agarose a 3% 

em tampão TBE 1X (Tris–HCl; Ácido Bórico; EDTA) utilizando o GelRedTM (Biotium) 

como corante intercalante de DNA. O padrão de migração dos produtos amplificados 

(amplicons) no gel variou de acordo com o tamanho do fragmento.  

O alelo não deletado ou selvagem (wt) apresenta um amplicon com tamanho 

de 113 pb, enquanto o alelo deletado (del) apresenta um amplicon de 92 pb. 

Indivíduos homozigotos sem deleção (wt/wt) apresentam dois amplicons de 113 pb. 

Os heterozigotos (wt/del) apresentam dois amplicons, um de 113 pb e o outro de 92 

pb. Os indivíduos homozigotos com a deleção (del/del) apresentam duas bandas de 

92 pb, sendo visualizada como uma banda única, no gel. Exemplos desses padrões 

de migração podem ser observados na figura 2.  
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Figura 2 – Genotipagem de amostras para o polimorfismo del19pb do gene DHFR 
em gel de agarose à 3%. 

 
Legenda: Poços 1, 5, 7, 8 e 10: genótipo wt/del; Poços 2, 3 e 4: genótipo del/del; Poços 6 
e 9: genótipo wt/wt; Poço 11: Marcador de 100 pb. 

 
 
  

3.3.4.3 Genotipagem do gene MTRR 

 

A genotipagem foi realizada por meio da técnica de discriminação alélica 

utilizando o ensaio de TaqMan® SNP Genotyping Assays, Human, SM, (Applied 

Biosystems) e o termociclador CFX 96 Real-Time System (BioRad). 

Inicialmente, foi feita uma etapa de preparação das amostras, onde as 

amostras utilizadas, que já haviam sido quantificadas anteriormente, foram diluídas, 

a fim de se obter uma concentração final de DNA de 10 ng/μL por amostra.  

A sonda utilizada (C_3068176_10, Applied Biosystems) foi marcada com o 

fluoróforo VIC®, para detectar o alelo selvagem “A”, e com o fluoróforo FAM®, para 

detectar o alelo mutante “G”. A análise do polimorfismo foi realizada através dos 

gráficos de amplificação gerados pelo CFX Manager Software 2.1. A emissão 

apenas da fluorescência da sonda marcada com VIC® corresponde ao genótipo 

homozigoto para o alelo selvagem “AA”, enquanto a emissão apenas da 

fluorescência da sonda marcada com FAM® indica o genótipo homozigoto para o 

alelo mutante “GG”. Dessa forma, a emissão de ambas as fluorescências conferem o 

genótipo heterozigoto “AG” (Figura 3). 

O protocolo estabelecido para as reações de PCR obedeceu aos seguintes 

parâmetros: 3,5 µL de Master Mix TaqMan® (Applied Biosystems), 0,18 µL da sonda, 
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1,32 µL de água e 2 µL de DNA a 10 ng/µL. A reação obedeceu as seguintes 

etapas: 95°C durante 10 min, seguido por 40 ciclos de 95°C durante 20 s e 60°C 

durante 1 min e 15 s. Para cada placa, dos 96 poços, foram adicionadas 92 

amostras, três controles positivos, um para cada perfil genotípico, e um controle 

negativo. 

 
Figura 3 – Resultado de ensaio de PCR em tempo real para o polimorfismo 
c.66A>G do gene MTRR representando um indivíduo heterozigoto, com genótipo 
“AG”. 

 
Legenda: 
Vermelho = sonda marcada com o fluoróforo VIC (alelo “A”) 
Verde = sonda marcada com fluoróforo FAM (alelo “G”) 

 

 

3.3.5 Análise estatística 

 

A análise estatística dos dados moleculares incluiu a determinação das 

frequências gênicas e genotípicas das variantes alélicas em mães de portadores de 

SD e as mães de indivíduos controles. A distribuição dos genótipos foi avaliada em 

relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg.  

Os dados foram analisados seguindo o método caso-controle, no qual a 

frequência relativa do alelo variante foi determinada em pacientes e em controles. A 

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

de pacientes foi comparada ao risco de pertencer ao grupo controle. As análises 

estatísticas foram realizadas nos programas EPI INFO e GraphPad InStat, sendo 

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

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

4.1.1 Mães de portadores de SD e mães controle 

  

Na Tabela 1, consta a distribuição da idade para as mães por classes de faixa 

etária, para os grupos caso e controle. Em algumas análises o número amostral 

sofre modificação devido à obtenção de dados incompletos nos questionários. 

A idade materna durante a gestação foi um dos principais fatores avaliados. 

No grupo das MCT, as idades variaram entre 14 e 43 anos, apresentando idade 

média de 26,6 anos (δ=6,37), no grupo das MSD, as gestações ocorreram entre 14 a 

49 anos, com idade média de 34,1 anos (δ=7,90).  

 

Tabela 1 – Distribuição da variável idade nos grupos das mães controle e nas 
mães de SD 

IDADE  Nº MÃES  
% 

Nº MÃES  
% 

(anos) CASO CONTROLE 

< 15 1 0,9% 1 0,4% 

15 |----| 19 6 5,3% 28 12,0% 

20 |----| 24 12 10,5% 75 32,2% 

25 |----| 29 13 11,4% 49 21,0% 

30 |----| 34 14 12,3% 52 22,3% 

35 |----| 39 37 32,5% 22 9,4% 

40 |----| 44 26 22,8% 6 2,6% 

45 |----| 49 5 4,4% - - 

Total 114   233   

Média (anos) 34,1 ± 7,9 - 26,6 ± 6,37  - 

 

 

Observando o Gráfico 1, é possível verificar que a idade das  MSD é 

significativamente mais elevada do que a de MCT (p < 0,0001). Cerca de 60% 

(n=114) das MSD apresentavam na gestação idades entre 35 e 49 anos, enquanto 

apenas 12% (n=233) das MCT tiveram gestações nesta faixa etária. 
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Aproximadamente 88% de todas as gestações das MCT (n=233) ocorreram com 

menos de 35 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

O perfil de acompanhamento das gestações foi semelhante nos dois grupos. 

Aproximadamente 87% das MSD (n=110) iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, 

10% no segundo trimestre e apenas 3% não realizaram o pré-natal. Nas MCT 

(n=220), 85% começaram o acompanhamento no primeiro trimestre, 14% no 

segundo e apenas 1% não fizeram acompanhamento pré-natal.  

As mães também foram questionadas sobre alguns hábitos durante a 

gestação como utilização de medicamentos, cigarros, álcool e vitaminas. A maioria 

das entrevistadas relatou não ter consumido medicamentos, cigarro ou bebidas 

alcoólicas, ou seja, não foram expostas a agentes teratogênicos (Gráfico 2). Cerca 

de 90% das mulheres, em ambos os grupos, relataram terem ingerido vitaminas 

durante a gestação. Entretanto, apenas 27% das MCT e 22% das MSD afirmaram 

terem sido suplementadas especificamente com o ácido fólico. 

 

Gráfico 1 – Distribuição da variável idade para mães de portadores de SD e controles, distribuídas por faixa 
etária, durante a gestação. 
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Gráfico 2 – Perfil dos hábitos maternos durante a gestação. A) Mães de portadores 
de SD; B) Mães controle. 

 

 

 

Dentro desse contexto, para avaliar o nível de conhecimento das mães sobre 

a importância de vitaminas no período gestacional, foi questionado o benefício da 

ingestão de vitaminas para o desenvolvimento do bebê.  Foi observado que as mães 

desconhecem os motivos pelos quais os médicos prescrevem vitaminas na 

gestação. Entre as MCT cerca de 50% acham importante a suplementação com 

vitaminas durante a gestação, e apenas 19% relacionaram esses benefícios ao uso 

de ácido fólico. Entre as MSD 35% afirmaram conhecer os benefícios das vitaminas 

para o feto e 30% dessas mães responderam que o consumo especificamente de 

ácido fólico era importante durante a gravidez (Gráfico 3 e 4). 

 

 

 

  



30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.1.2 Portadores de SD e indivíduos controle  

 

No grupo dos portadores de SD (n=119), 61% são do sexo masculino e 39% 

do sexo feminino; no grupo controle (n=219), 53% são do sexo masculino e 47% são 

do sexo feminino.  

Gráfico 4 - Percepção das mães sobre a importância do ácido fólico 

Gráfico 3 – Informação das mães sobre o consumo de vitaminas durante a 
gestação. 
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Os grupos foram classificados por faixa etária (Tabela 2), a média de idade 

dos pacientes SD no período da pesquisa foi superior (9,3 anos; δ=6,40) aos dos 

indivíduos do grupo controle (6,5 anos; δ=4,00).  

 

 
Tabela 2 – Distribuição da variável idade nos grupos de portadores da SD e 
indivíduos controle.  

IDADE  Nº DE 
INDIVÍDUOS 

SD 
% 

Nº DE 
INDIVÍDUOS  
CONTROLE 

%  
(anos) 

0|---|4 38 32,8% 78 35,3% 

5|---|9 19 16,4% 83 37,6% 

10|---|14 26 22,4% 59 26,7% 

>15 33 28,4% 1 0,5% 

Total 116 100% 221 100% 

Média 
(anos) 

9,3 ± 6,40 - 6,5 ± 4,00 - 

 

 

 

O diagnóstico da SD foi confirmado por exame de cariotipagem em 84 

pacientes; 92% são portadores de trissomia livre do cromossomo 21, 2% são 

portadores de translocações e 6% de mosaicismo (Gráfico 5). 

 

 

 

 

Gráfico 5: Pacientes portadores de cariótipos distintos. 
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 Os portadores da SD apresentam maior risco de desenvolver diversas 

doenças, sendo a principal os defeitos cardíacos congênitos. Nos pacientes 

envolvidos neste estudo, 39,1% (n=115) apresentaram algum tipo de defeito 

cardíaco, dentre eles, os mais frequentes foram: defeito do septo interventricular 

(CIV), defeito do septo atrial (CIA) e defeito do septo atrioventricular (DSAV). 

 Além dos defeitos cardíacos foram observados distúrbios gastrointestinais, 

transtornos psiquiátricos, hipotireoidismo, hipertensão arterial pulmonar, obesidade e 

vitiligo.  

 

 

4.1.3 Período de diagnóstico da SD 

 

De 114 pacientes com SD, apenas 3% receberam o diagnóstico ainda no 

período pré-natal. Aproximadamente 82% foram diagnosticados clinicamente logo 

após o nascimento até o primeiro mês de vida e 12% foram diagnosticados até o 

primeiro ano de vida (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6 – Período de diagnóstico dos pacientes distribuído por grupos de idade. 
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4.2 ANÁLISES MOLECULARES 

 

4.2.1 Extração e quantificação de DNA 

 

O DNA de aproximadamente 700 amostras foi extraído e quantificado. Todas 

as amostras maternas, incluindo as mães de portadores de SD (MSD) e as mães de 

indivíduos controle (MCT) foram coletadas através de bochecho com solução 

fisiológica. A quantificação média do DNA das MSD foi de 495,5 ng/µL, já para as 

MCT foi obtida uma quantificação média de 329,1 ng/µL. 

Para a coleta de saliva por bochecho, a média de quantificação de DNA das 

amostras nos portadores de SD foi de 220,3 ng/µL, enquanto para os indivíduos CT 

foi de 94,6 ng/µL. Para as coletas com swab, a quantificação nas amostras dos 

pacientes foi de 54 ng/µL e em controles 78,5 ng/µL.  

Portanto, a quantidade média de DNA em ng/µL obtida a partir de saliva das 

amostras, tanto para o grupo caso, quanto para controles, foi muito superior (94,6 

ng/µL a 495,5g/ µL) à quantidade obtida a partir de raspado de mucosa oral através 

do swab (54 a 78,5 ng/ µL). 

 

 

4.2.2 Mães de portadores de SD e mães controle 

 

Foram analisadas amostras de DNA obtidas das 250 mães de indivíduos CT, 

com seus respectivos filhos e 116 mães de portadores de trissomia livre do 

cromossomo 21 e respectivos filhos. Todas as mães que tiveram filhos, com 

cariótipo identificado com uma translocação ou mosaicismo (n=7), diagnosticados 

posteriormente à coleta, (durante o período deste estudo) foram excluídas desse 

grupo. É importante ressaltar que o número amostral das análises moleculares foi 

variável devido a qualidade do DNA obtido, especialmente no material coletado com 

swab nas crianças, resultando na baixa eficiência no processo de amplificação do 

DNA. 



34 
 

 
 

Foi realizada a genotipagem para os polimorfismos DHFR del19pb, MTHFR 

677C>T e MTRR c.66A>G. A seguir, na Tabela 3, são apresentados os valores das 

frequências alélicas e genotípicas para MSD e MCT para o polimorfismo DHFR 

del19pb. Em MCT, a frequência do alelo deletado encontrada foi de 0,46; enquanto 

nas MSD a frequência foi de 0,54, estatisticamente significativa. Ambos os grupos 

estavam em equilíbrio de Hardy Weinberg.  

Foi calculado o valor de “odds ratio” (OR) para verificar uma possível 

associação entre os alelos polimórficos de DHFR del19pb e o risco aumentado para 

SD. O OR para o genótipo del/del quando comparado com os genótipos wt/wt  foi de 

1,93 ([95%CI] = 0,95 – 3,94), p=0,049. Ao comparar os genótipo del/del ou wt/del 

com wt/wt os valores encontrados foram 1,75 ([95%CI] 1,01 – 3,03), p=0,054. 

Quando comparada a presença do alelo del com  o alelo wt o valor de OR foi 1,38 

(0,99 - 1,89), p=0,05.  Os valores encontrados estão no limite da significância e 

sugerem que a presença do alelo deletado está significantemente associado a um 

aumento de risco de SD 

 

 

Tabela 3 – Polimorfismo DHFR del19pb: Distribuição das frequências alélicas e genotípicas em 
mães de pacientes e mães controle. 

DHFR 

 

Mães SD Mães CT 

Genótipos   n F n f 

wt/wt 

  

21 0,19 73 0,29 

wt/del 

  

58 0,53 121 0,49 

del/del 

  

30 0,28 54 0,22 

  

Total 109 
 

248 
 

Frequência dos Alelos         

wt 
   

0,46 

 

0,54 

del       0,54   0,46 

OR (95% CI) del/del vs wt/wt 1,93 (0,95 - 3,94) p = 0,049 

OR (95% CI) wt/del vs wt/wt 
 

1,67 (0,94 - 2,97) p = 0,081 

 OR (95% CI) del/del  vs wt/wt ou wt/del 1,36 (0,81 - 2,29) p = 0,278 

OR (95% CI) del/del ou  wt/del vs wt/wt  1,75 (1,01 - 3,03) p = 0,054 

OR (95% CI) del vs wt   1,38 (0,99 - 1,89) p = 0,050 
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O segundo polimorfismo analisado foi o MTHFR 677C>T. As mães MCT e 

MSD apresentaram as seguintes frequências para o alelo polimórfico MTHFR 677T: 

0,29 e 0,27, respectivamente; não apresentando diferença estatisticamente 

significante ( 2 = 0,210; p > 0,7). Ao realizar a comparação entre a presença do 

alelo 677T ou genótipo 677TT e o aumento no risco de gerar uma criança com SD, 

as análises a seguir (Tabela 4) indicaram que não existe associação significativa.  

 

 

Tabela 4 – Polimorfismo MTHFR 677C>T: Distribuição das frequências alélicas e genotípicas 
em mães de pacientes e mães controle. 

MTHFR 677C>T 

 

Mães SD Mães CT 

Genótipos   n f n f 

CC 

  

55 0,50 127 0,52 

CT 

  

51 0,46 97 0,39 

TT 

  

5 0,05 22 0,09 

  

Total 111 
 

246 
 

Frequência dos Alelos         

C 
   

0,73 

 

0,71 

T       0,27   0,29 

OR (95% CI) TT vs. CC   0,52 (0,19 - 1,46) 
 

p = 0,209 

OR (95% CI) CT vs. CC 
 1,21 (0,76 - 1,93) 

 

p = 0,412 

OR (95% CI) TT vs CC ou CT 0,48 (0,18 - 1,30) 
 

p = 0,142 

OR (95% CI) TT ou CT vs CC 1,09 (0,69 - 1,70) 
 

p = 0,716 

OR (95% CI) T vs. C   0,94 (0,66 - 1,34)   p = 0,745 

 

 

 

Ao analisar o terceiro polimorfismo, MTRR c.66A>G, as frequências 

encontradas para o alelo MTRR 66G foram de 0,36 e 0,37 e para o alelo MTRR 66A 

foram de 0,64 e 0,63 nas MSD e MCT, respectivamente. Portanto, não houve 

diferença significativa nas frequências alélicas entre os grupos (p=0,8), assim como 

também não houve diferença significativa na distribuição genotípica entre os grupos 

(Tabela 5). Ambos os grupos estão em equilibrio de Hardy Weinberg. Os valores de 

OR para o genótipo MTRR 66AG/GG comparado a MTRR 66AA e outras diferentes 

combinações estão apresentados na Tabela 5. Não foi demonstrada a associação 
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entre a presença de um ou dois alelos mutados em MTRR c.66A>G e o aumento de 

risco de SD. 

 

 

Tabela 5 – Polimorfismo MTRR c.66A>G: Distribuição das frequências alélicas e genotípicas 
em mães de pacientes e mães controle. 

MTRR c.66A>G 

 

Mães SD Mães CT 

Genotipos   n f n f 

AA 

  

46 0,41 100 0,40 

AG 

  

49 0,44 114 0,46 

GG 

  

16 0,14 34 0,14 

  

Total 111 
 

248 
 

Frequencia dos Alelos         

A 
   

0,64 

 

0,63 

G       0,36   0,37 

OR (95% CI) GG vs. AA   1,02 (0,51 - 2,04) p = 0,948 

OR (95% CI) AG vs. AA 
 0,93 (0,58 - 1,52) p = 0,783 

OR (95% CI) GG vs AA ou AG 1,06 (0,56 - 2,01) p = 0,858 

OR (95% CI) GG ou AG vs AA 0,95 (0,61 - 1,50) p = 0,841 

OR (95% CI) G vs. A   0,99 (0,71 - 1,38) p =  0,957 

 

 

Considerando que neste estudo visamos estabelecer uma possível interação 

entre os polimorfismos analisados para genes codificantes de enzimas participantes 

do metabolismo do ácido fólico como um fator de risco para o nascimento de 

portadores de SD, independente da idade materna avançada, foi realizada uma nova 

análise considerando apenas as mães MSD e MCT com idade inferior a 40 anos. 

 Os resultados obtidos foram semelhantes aos anteriores. As frequências 

genotípicas e alélicas para os polimorfismos MTHFR 677C>T, DHFR del19pb e 

MTRR c.66A>G foram semelhantes aos obtidos para a amostra total entre as MSD e 

as MCT quando consideradas apenas as mães mais jovens (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Frequências genotípicas e alélicas para os polimorfismos MTHFR 677C>T, 
DHFR del19pb e MTRR c.66A>G em mães jovens (<40 anos). 

Genótipos x   
MSD 

  
MCT 

Polimorfismos     

   
n f 

 
n f 

MTHFR c.677C>T 
      

        
CC 

 
 

42 0,54 

 

118 0,53 

CT 
 

 

33 0,42 

 

87 0,39 

TT 
 

 

3 0,04 

 

19 0,08 

  

n= 78 
 

 

224 
 

Frequência dos Alelos 
   

  
 

C 
 

 
 

0,75 

  

0,72 

T 
   

0,25 

  

0,28 

                

DHFR del19pb 
    

  

        
wt/wt 

  

14 0,18 
 

69 0,31 

wt/del 

  

40 0,53 
 

108 0,48 

del/del 

  

22 0,29 
 

48 0,21 

  

n= 76 
  

225 
 

Frequência dos Alelos 
      

wt 
   

0,45 
  

0,55 

del 
   

0,55 
  

0,45 

                

MTRR c.66A>G 
      

        
AA 

 
 

33 0,42 

 
93 0,41 

AG 
 

 

34 0,44 

 
100 0,44 

GG 
 

 

11 0,14 

 
32 0,14 

  

n= 78 
 

 
225 

 
Frequência dos Alelos 

      
A 

 
 

 
0,64 

  
0,64 

G       0,36     0,36 

  

  

 

4.2.3 Análises de associação entre os polimorfismos 

 

Assim como foi realizado para a amostra total, foram calculados os valores de 

OR para cada um dos três polimorfismos estudados, considerando diferentes 

combinações entre os alelos mutantes e selvagens (Tabela 7). A estratificação da 

amostra por idade, não alterou o que havia sido inicialmente observado. Os novos 
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dados não sugerem uma associação positiva entre a presença dos polimorfismos 

MTHRF 677C>T e MTRR 66A>G, com o aumento no risco materno para SD, quando 

analisados independentemente. Contudo, os cálculos confirmam o risco aumentado 

de gerar um indivíduo com SD em mães portadoras do polimorfismo DHFR del19pb. 

Foram observados valores estatisticamente significantes para os genótipos 

combinados,  del/del vs wt/wt (OR = 2,26 ([95%CI] = 1,05 - 4,85; p = 0,034), para  a 

combinação del/del ou wt/del vs wt/wt (OR = 1,96 ([95%CI] = 1,03 - 3,74; p = 0,039) 

e para a combinação do alelo del com o alelo wt (OR = 1,49 ([95%CI] = 1,03 – 2,16; 

p = 0,034). 

 

Tabela 7 – Cálculos de associação, entre genótipos combinados para mães 
jovens (< 40 anos). 

Polimorfismos x Associações 
    OR (95%CI) p 

MTHFR 677C>T 
  OR (95% CI) TT vs. CC 0,44 (0,12 - 1,58) p = 0,199 

OR (95% CI) CT vs. CC 1,07 (0,62 - 1,81) p = 0,815 
OR (95% CI) TT vs CC ou CT 0,43 (0,12 - 1,50) p = 0,175 
OR (95% CI) TT ou CT vs CC 0,95 (0,57 - 1,60) p = 0,859 
OR (95% CI) T vs. C 0,86 (0,57 - 1,31) p = 0,483 

   DHFR del19pb 
  

OR (95% CI) del/del vs wt/wt 2,26 (1,05 - 4,85) p = 0,034 
OR (95% CI) wt/del vs wt/wt 1,83 (0,93 - 3,60) p = 0,080 
OR (95% CI) del/del  vs wt/wt ou wt/del 1,50 (0,83 - 2,71) p = 0,174 
OR (95% CI) del/del ou wt/del vs wt/wt  1,96 (1,03 - 3,74) p = 0,039 
OR (95% CI) del vs wt 1,49 (1,03 - 2,16) p = 0,034 

   MTRR c.66A>G 
  

OR (95% CI) GG vs. AA 0,97 (0,44 - 2,14) p = 0,937 
OR (95% CI) AG vs. AA 0,96 (0,55 - 1,67) p = 0,880 
OR (95% CI) GG vs AA ou AG 0,99 (0,48 - 2,07) p = 0,979 
OR (95% CI) GG ou AG vs AA 0,66 (0,40 - 1,10) p = 0,112 
OR (95% CI) G vs. A 0,98 (0,67 - 1,43) p = 0,903 

 

 

Foi feita uma análise de combinação de genótipos maternos, através da 

presença de um ou dois alelos mutantes para MTHFR (CT ou TT) e um ou dois 

alelos mutantes para MTRR (AG ou GG). De maneira análoga foi feita a comparação 

para MTHFR e DHFR (wt/del ou deldel). Como mostrado na Tabela 8, a combinação 

de genótipos MTHFR x MTRR e MTHFR x DHFR não conferiu risco aumentado para 

a síndrome de Down (p=1,0). 
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Tabela 8 – Análise combinada do genótipo de MTHFR (CT + TT) e outros polimorfismos em mães casos 
e controles. 

  Presença do genótipo CT ou TT   

Genótipos 
     

 
MSD (N) MCT (N) 

   MTRR           

AA 22 47 
 

ref 
 AG/GG 34 72   OR= 1,0 (0,52-1,9) 

DHFR 
     wt wt 14 32 

 
ref 

 wt/del ou deldel 41 87   OR= 1,0 (0.51-2,2) 

 

Nos três genes estudados, também foi avaliada a presença simultânea de um 

ou mais alelos mutantes nas MSD e MCT, comparada com as mães que não 

possuem nenhum alelo mutante. Como no grupo de MSD apenas uma das mães 

não possuía nenhum alelo mutante (comparado com 14 mães no grupo MCT); para 

que as análises pudessem ter maior poder estatístico, a categoria de referência 

incluiu a presença de 0 ou 1 alelo mutante. Conforme pode ser observado na Tabela 

9, a presença combinada de múltiplos alelos mutantes não confere risco para SD.  

 

Tabela 9 – Associação da presença combinada de múltiplos alelos mutantes com o risco para 
SD. 

n Alelos Mutados MSD (n)   MCT (n)   OR 

0 a 1  23 

 

69 
 

Referência 

2 39 

 

80 
 

OR= 1,4 (0,79 - 2,6) 

3 35 

 

58 
 

OR= 1,8 (0,96 - 3,4) 

4 10 

 

30 
 

OR= 1,0 (0,40 - 2,3) 

5 ou 6 2 

 

6 
 

OR= 1,0 (0,18 - 5,3) 

  Total 109   243       

 

 

 

4.2.4 Portadores de SD e indivíduos controle 

 

As amostras dos indivíduos CT e dos portadores de SD também foram 

analisadas. Na Tabela 10, encontram-se os valores das frequências observadas 

para o polimorfismo DHFR del19pb. A frequência do alelo deletado nos indivíduos 
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CT foi de 0,52, enquanto nos portadores de SD a frequência foi de 0,53, não sendo 

possível observar diferença significatica entre os dois grupos (p>0,9).  

 

Tabela 10 – Polimorfismo DHFR del19pb: Distribuição das frequências alélicas e 
genotípicas em crianças controle e pacientes.  

DHFR 

 

Indivíduos SD Indivíduos CT 

Genotipos   n F n f 

wt/wt 

  

20 0,19 47 0,22 

wt/del 

  

58 0,55 108 0,51 

del/del 

  

27 0,26 57 0,27 

  

Total 105 
 

212 
 

Frequencia dos Alelos         

wt 
   

0,47 

 

0,48 

del       0,53   0,52 

 

 

A Tabela 11 apresenta os dados para o polimorfismo MTHFR 677C>T. A 

frequência do alelo MTHFR 677C foi de 0,70 e 0,73 para os indivíduos CT e SD 

respectivamente, e para o alelo MTHFR 677T foram 0,30 e 0,27 respectivamente. 

Também não houve diferença significativa nas distribuições genotípicas em 

pacientes e individuos CT para este polimorfismo. 

 

Tabela 11 – Polimorfismo MTHFR 677C>T: Distribuição das frequências alélicas e 
genotípicas em pacientes e indivíduos CT. 

MTHFR 677C>T 

 

Indivíduos SD Indivíduos CT 

Genotipos   n F n f 

CC 

  

63 0,54 109 0,49 

CT 

  

44 0,38 93 0,42 

TT 

  

9 0,08 20 0,09 

  

Total 116 
 

222 
 

Frequencia dos Alelos         

C 
   

0,73 

 

0,70 

T       0,27   0,30 
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Os portadores de SD e os indivíduos CT também foram genotipados para o 

polimorfismo MTRR c.66A>G, tendo sido observada uma frequência de 0,35 para o 

alelo MTRR 66G tanto para o grupo dos portadores de SD como entre indivíduos CT 

(Tabela 12). Assim como para os outros polimorfismos analisados, as frequências 

genotípicas e alélicas encontradas para ambos os grupos mostraram-se muito 

semelhantes às encontradas em MSD e MCT. Foi verificado também que a 

população de indivíduos SD e CT estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

Tabela 12 – Polimorfismo MTRR c.66A>G: Distribuição das frequências alélicas e 
genotípicas em pacientes e indivíduos CT. 

MTRR c.66A>G 

 

Indivíduos SD Indivíduos CT 

Genotipos   n f n f 

AA 

  

46 0,40 91 0,41 

AG 

  

57 0,50 107 0,48 

GG 

  

12 0,10 24 0,11 

  

Total 115 
 

222 
 

Frequencia dos Alelos         

A 
   

0,65 

 

0,65 

G       0,35   0,35 

 

Foi realizado também um teste de desequilíbrio de transmissão (TDT) 

convencional. O TDT testa se existe uma tendência de transmissão alélica a partir 

de pais heterozigotos. Para o polimorfismo MTHFR 677C>T já foi sugerida a 

transmissão preferencial alélica por pais heterozigotos CT. Das 51 MSD 

heterozigotas genotipadas, apenas 28 foram informativas; isto é foi possível 

identificar a transmissão do alelo para o filho. Entre as 97 MCT heterozigotas, 47 

foram informativas; o alelo T foi transmitido 15 vezes (32% dos casos), enquanto o 

alelo C foi transmitido 32 vezes para o filho (Tabela 13). Apesar do pequeno 

tamanho amostral este resultado sugere um efeito de transmissão preferencial do 

alelo C (P < 0,05). 
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Tabela 13 – Frequência de transmissão dos alelos MTHFR 677C e 677T de mães heterozigotas para a prole. 

Mães 

Heterozigotas 
Transmissão do alelo C Transmissão do alelo T   

N 
Número 

observado 
Número 

esperado 
Número 

observado 
Número 

esperado 
 2 p 

MSD - 28 20 (71%) 14 8 (29%) 14 4,78 < 0.05 

MCT - 47 32(68%) 23,5 15 (32%) 23,5 5,14 < 0.05 



43 
 

 
 

5. DISCUSSÃO 

 

5.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO MATERNO 

 

5.1.1 Idade materna da gestação 

 

A idade materna é um importante fator de risco associado à segregação 

anormal dos cromossomos e a ocorrência de SD. Cerca de 32% das MSD 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 34,2 anos 

(δ=7,90). Em contrapartida, aproximadamente 36% de todas as gestações das MCT 

ocorreram na faixa etária de 20 e 24 anos. A média de idade durante a gestação 

entre as mães de SD foi significativamente mais elevada também em outros estudos 

brasileiros já publicados (BEIGUELMAN et al., 1996; BISELLI et al., 2008a; BISELLI 

et al., 2008b; BRANDALIZE et al., 2009) e na Europa (CHANGO et al., 2005).  

Gusmão e colaboradores (2003) ao analisar uma amostra de mães de 

indivíduos portadores de SD do nordeste do Brasil verificou uma média de idade no 

período gestacional (33,02 ± 18,51) semelhante ao observado para a população do 

sudeste (32,00 ± 8,6) (PAVARINO BERTELLI et al., 2009). Em ambos os trabalhos, 

a média de idade entre as MCT no período gestacional foi de 24 anos. 

Wu & Morris (2013) avaliaram as mudanças nas tendências de distribuição da 

idade materna e a prevalência de portadores de SD nascidos vivos abrangendo o 

período de 1938 a 2010, para a população da Inglaterra e país de Gales. E assim 

como o observado neste estudo, houve um aumento na idade materna no período 

da gestação, fato que sugere aumento na prevalência esperada para SD. Entretanto, 

os autores verificaram que a prevalência observada de nascidos vivos se manteve 

constante desde 1989, correspondendo a um nascimento a cada mil gestações. Este 

fato foi atribuído ao aumento do diagnóstico pré-natal e as interrupções nas 

gestações de fetos SD. 
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5.1.2 Acompanhamento pré-natal 

 

Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) em seus 

Indicadores da Atenção Básica (2010) apresentam uma cobertura de 92,8% sobre 

consultas de pré-natal realizadas em todo o território nacional. De acordo ainda com 

o SINASC para a população do estado do Rio de Janeiro, no mesmo período, foi 

observada a mesma porcentagem (92,6%). Ao analisar a frequência com que as 

mães realizaram o acompanhamento pré-natal em nosso estudo, tanto no grupo das 

mães de portadores de SD quanto no grupo das mães controle, apresentou uma 

cobertura de pré-natal de cerca de 90%.  

A partir do final da década de 90, o Ministério da Saúde (MS) propôs uma 

nova política visando uma maior assistência ao pré-natal, parto e puerpério, 

tomando como base as necessidades de atenção específicas às gestantes e mães 

pós-parto e ao recém-nascido. O Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimentos (PHPN) teve como finalidade orientar a realização do pré-natal no 

primeiro trimestre da gestação, antes da gestação completar 120 dias (Portaria 

MS/GM 569 de 01 de junho de 2000). Foi recomendado ainda um mínimo de seis 

consultas pré-natais, ao longo da gestação para as gestantes de baixo risco (Brasil, 

2006). 

Dentre as MCT, cerca de 80% realizaram o acompanhamento pré-natal 

exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quando questionadas sobre o 

período de início do acompanhamento pré-natal, aproximadamente 85% afirmaram 

ter iniciado ainda no primeiro trimestre da gestação. Foi observada uma alta adesão 

ao programa, uma vez que, as mães declararam ter comparecido a mais de cinco 

consultas onde foram realizados todos os exames solicitados, incluindo as 

ultrassonografias de rotina. Estes dados assemelham-se ao observado por Corrêa e 

colaboradores (2011) para outra amostra populacional ainda dentro da região 

sudeste, onde confirmam que no Brasil, o número de consultas de pré-natal das 

gestantes que realizam o parto pelo SUS vem aumentando no decorrer dos últimos 

anos. Em 1995 o observado era uma média de 1,2 consultas por parto, já alguns 

anos mais tarde, essa média aumentou para 5,45 consultas por parto em 2005 

(BRASIL, 2006). 
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Porém, mesmo com o aumento no número de consultas, foi observado que 

assistência pré-natal na rede SUS da cidade do Rio de Janeiro ainda apresenta 

inúmeras falhas, principalmente ao levar em consideração os seus componentes 

mais básicos recomendados pelo PHPN, resultando em uma assistência inadequada 

às gestantes durante a gravidez até o nascimento (DOMINGUES et al., 2012). Esse 

panorama pode auxiliar a explicar os dados encontrados em nosso estudo, onde 

apesar de 95% das MSD terem realizado o pré-natal (com ultrassonografia de 

rotina), apenas 3% dos pacientes foram diagnosticados ainda no período pré-natal.  

Estes resultados ressaltam ainda a importância de um melhor acompanhamento das 

gestações principalmente entre as mães com idade superior a 35 anos. 

Na maioria dos países desenvolvidos, o rastreio pré-natal é oferecido à 

população de forma rotineira; vários exames são disponibilizados, incluindo 

ecografia do feto e um ensaio com sangue materno utilizando marcadores 

bioquímicos específicos para aneuploidias (ANUMBA, 2013). 

Um estudo publicado com dados da população inglesa indicou que o número 

de nascimentos de SD no país se manteve constante desde a década de 90 até o 

ano de 2008, porém o diagnóstico pré-natal aumentou, especialmente entre as mães 

jovens. Foi observado um aumento de 3% para 43% no diagnóstico de SD 

provavelmente pela disponibilização de testes cada vez mais sensíveis (MORRIS & 

ALBERMAN, 2009). 

 

 

5.1.3 Hábitos de vida 

 

 A exposição a fatores ambientais como o fumo, a ingestão de bebidas 

alcoólicas e o consumo de drogas são fatores de risco para defeitos congênitos 

(SCHÜLER-FACCINI et al., 2002; HACKSHAW et al., 2011). Alguns autores 

sugerem que fatores ambientais estejam envolvidos na não-disjunção meiótica e 

consequentemente, na SD como: fumo, álcool, uso de contraceptivos orais, 

hormônios, paridade, fatores socioeconômicos, consumo de ácido fólico pela mãe 

(SHERMAN et al., 2007; GHOSH et al., 2011); mas muitos dados necessitam ainda 

de confirmação. 
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Embora a maioria das gestantes entrevistadas tenha afirmado que 

frequentaram regularmente as consultas de pré-natal, verificamos que estas não 

foram devidamente informadas sobre os perigos de exposição a agentes 

teratógenos. 

Os efeitos negativos do tabagismo durante a gravidez já são bastante 

conhecidos. O tabagismo materno resulta em aumento de risco de aborto 

espontâneo, gravidez ectópica, parto prematuro, placenta prévia e redução do peso 

ao nascimento (HOFHUIS et al., 2003). Com relação ao fumo e a SD, Gaulden 

(1992) foi 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. 

Dados dos EUA indicam que 20% dos adultos no país são fumantes e cerca 

de 12% de todas as mulheres gestantes, de acordo com relatório do Centro de 

Controle de Doenças (CDC - Centers for Disease Control), admitiram o consumo de 

cigarro durante a gestação (BROWN & GRAVES, 2013). 

 No presente estudo a prevalência de tabagismo durante a gestação, variou 

de 7,1% a 10% entre MCT e MSD respectivamente, sendo compatível com o 

observado por outros dois estudos, também para a população do Rio de Janeiro, 

onde foram observadas prevalências de 5% e 21,1% (REIS et al., 2008; FREIRE et 

al., 2009).  

Um estudo avaliando a prevalência do tabagismo materno para a população 

brasileira, tomando como base a comparação do consumo de cigarro por gestantes 

num período que abrange os últimos 20 anos, constatou que houve uma redução de 

cerca de 50% do hábito de fumar durante a gravidez no Brasil (LEVY et al., 2013). 

Esses dados, aliados ao observado pelo presente estudo, indicam que medidas 

implantadas pelo país para controle do tabaco tem se mostrado eficientes resultando 

na redução do tabagismo materno e consequentemente nos resultados adversos a 

saúde materna e infantil, com reflexos positivos em saúde pública. 

As mães foram ainda questionadas sobre o consumo de bebidas alcoólicas. 

Em média, estima-se que cerca de 16% a 26% das gestações possuem algum grau 
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de exposição ao álcool, mesmo que não intencionalmente ainda nos estágios iniciais 

da gravidez (MESCHKE et al., 2013). 

A ingestão de álcool pela mãe durante o primeiro trimestre de gravidez está 

associada a um aumento de risco de malformações fetais, desenvolvimento 

neurológico anormal, deficiência de crescimento pré e pós-natal, déficits cognitivos e 

comportamentais, aumento no risco de parto prematuro, morte fetal e aborto 

espontâneo (NAIMI et al., 2003; HOYME et al., 2005; FELDMAN et al., 2012).  

Uma estimativa realizada pelo CDC, ao analisar dados do Sistema de 

Vigilância de Fator de Risco Comportamental no período de 2006 a 2010, observou 

que entre a população norte americana feminina, 51,5% de mulheres não grávidas 

ingeriram bebidas alcoólicas, sendo observada uma prevalência de 15% de 

consumo excessivo de álcool nesse mesmo grupo. Quando foi avaliado o consumo 

de bebidas alcoólicas entre gestantes, apenas 7,6% admitiram o consumo de álcool 

mesmo estando grávidas (CDC, 2012); uma prevalência bastante inferior. 

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

grupo amostral foi de 6,3% e 10% entre MSD e MCT respectivamente. Esses dados 

assemelham-se a dados já publicados para a população do Rio de Janeiro, onde foi 

verificada uma prevalência de 8,1% de gestantes que se expuseram a algum tipo de 

bebida alcóolica no período pré-natal. Quando analisado o perfil da população 

brasileira, verificou-se que a ingestão de álcool durante a gestação é maior em 

outros estados, variando de 11,6% em Manaus a 57,8% em Porto Alegre, com uma 

prevalência média de 34,4% entre as seis capitais analisadas (KROEFF et al., 

2004). 

Ainda de acordo com o CDC, as taxas de consumo materno de álcool são 

mais altas entre mulheres brancas, com nível superior de escolaridade e de idade 

avançada (35-44 anos) (CDC, 2012). Porém para a população analisada no 

presente estudo não foi observada diferença entre as médias das idades das que 

relataram o uso de álcool, daquelas que não consumiram bebidas alcóolicas. Entre 

as MCT a idade média das mulheres que eventualmente utilizam álcool e das que 

não utilizam foi de 23,7 anos (δ=5,54) e 26,7 anos (δ=6,36), respectivamente. Entre 

as MSD também foi observada a mesma média de idades entre as mulheres que 

habitualmente ingerem bebidas alcóolicas (33,5 anos – δ=8,03) e as que não 
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ingerem (33,9 anos – δ=8,17). Portanto, não verificamos associação entre o hábito 

de consumir bebidas alcóolicas e o aumento da idade materna. 

Alguns estudos avaliaram as consequências da utilização do álcool no 

período gestacional e seus efeitos em longo prazo. Em uma amostra brasileira, 

Momino e colaboradores (2012) verificaram que o uso materno de álcool durante a 

gestação foi admitido por 48,8% das mães de adolescentes institucionalizados e 

condenados por comportamento criminoso, sugerindo associação deste 

comportamento a exposição ao álcool na gestação.  

A utilização de medicamentos durante a gestação tem sido alvo de pesquisas 

realizadas em vários países e vem mostrando variações significativas. Os métodos 

de cada estudo adotados pelos diferentes autores, incluindo variações no critério de 

inclusão de medicamentos, abordagens alternativas em entrevistas e questionários, 

devem ser considerados como possíveis fontes de inconsistências (LEE et al., 

2006). 

 Mesmo quando avaliadas populações de países desenvolvidos foram 

observadas diferenças na prevalência da utilização de medicamentos durante o 

período gestacional. Estudos envolvendo gestantes dos Estados Unidos, buscando 

avaliar a taxa de uso de pelo menos um medicamento durante o pré-natal, 

constataram que 56% a 64% das mães fizeram uso de algum tipo de medicamento, 

não sendo considerado o uso de vitaminas e suplementos (ANDRADE et al., 2004; 

RILEY et al., 2005). Outros estudos, ao incluir vitaminas e suplementos como 

classes de medicamentos, obtiveram taxas mais altas, como pode ser observado em 

grupos de gestantes Holandesas (79,1%) (BAKKER et al., 2006), Francesas (95,6%) 

(CRESPIN et al., 2011) e italianas (70%) (GAGNE et al., 2008).  

Trabalhos brasileiros mostraram variações semelhantes às observadas para 

as demais populações, apresentando em média 80% a 94,5% (MENGUE et al., 

2001; OSORIO-DE-CASTRO et al., 2004; GEIB et al., 2007) de uso de pelo menos 

um medicamento durante a gestação, incluindo vitaminas e suplementos. Em nosso 

estudo a prevalência do uso de medicamentos entre as gestantes foi cerca de 90%. 

Quando desconsideradas as vitaminas e os suplementos do grupo de medicamento, 

os dados foram bem inferiores: 30,5% entre as MCT e 22,3% para as MSD.  
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Um fator positivo a ser ressaltado foi a alta frequência de gestantes que 

declararam terem sido suplementadas com vitaminas durante a gestação, 

correspondendo a cerca de 90% de todas as mães. Entretanto, apenas 27% das 

MCT e 22% das MSD afirmaram terem sido suplementadas especificamente com o 

ácido fólico, dados inferiores aos observados em outras populações. Nos Estados 

Unidos, Hoyo e colaboradores (2011) relataram o consumo de acido fólico por 66% 

das mulheres durante a gestação demonstrando haver maior esclarecimento das 

gestantes norte-americanas sobre os benefícios da suplementação vitamínica 

durante a gestação. Um levantamento realizado pelo CDC revela que 42% das 

mulheres pesquisadas relataram o ácido fólico como a vitamina mais importante 

para as mulheres em idade fértil (PETRINI et al., 2008). 

 Entre os dois grupos analisados no presente estudo, foram verificadas 

diferenças quanto ao conhecimento das vitaminas na gestação e consciência dos 

benefícios do ácido fólico. Quando questionadas, cerca 35% das MSD afirmaram 

conhecer os benefícios das vitaminas para o feto, dentre elas, cerca de 30% 

relataram que o ácido fólico deve ser consumido durante a gestação. Entre as MCT, 

50% afirmaram achar importante à suplementação com vitaminas durante a 

gestação, porém nesse grupo apenas 19% relacionaram esses benefícios ao ácido 

fólico. Em relação a suplementação vitamínica, não foi possível  identificar as mães 

que utilizaram doses adequadas de ácido fólico no  período periconcepcional; uma 

limitação do nosso estudo. 

Esses dados demonstram que é significativo o desconhecimento sobre os 

efeitos benéficos de compostos vitamínicos essenciais utilizados durante a 

gestação, principalmente em relação ao folato. A ausência de ácido fólico no período 

periconcepcional já foi comprovadamente associada a aumento de risco de 

nascimento de crianças com defeitos de fechamento do tubo neural (WALD et al., 

1991; CASTILLA et al., 2003), mas a relação com outras anomalias congênitas tem 

sido investigada (LOPEZ-CAMELO et al., 2010). Este cenário poderia ser modificado 

com maior investimento em medidas de prevenção primária de defeitos congênitos 

durante o pré-natal. 

De um modo geral, ao avaliar o perfil de hábitos maternos para os dois grupos 

no presente estudo, observamos uma amostra populacional bastante homogênea 

quanto ao consumo de substâncias potencialmente teratogênicas. Não foi verificada 
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uma diferença significativa entre o perfil de hábitos maternos, como medicamentos, 

cigarro ou bebidas alcoólicas durante o período gestacional durante a gestação 

entre as MCT e as MSD, que pudesse sugerir uma relação entre o consumo dessas 

substâncias com a ocorrência da SD. 

É importante ressaltar também que os nossos dados foram coletados através 

de questionário respondido pelas mães participantes. Dessa forma, não é possível 

assegurar a veracidade e precisão das informações, especialmente quanto ao uso 

de substâncias reconhecidamente contra indicadas na gestação.  

 

 

5.2 PERFIL DOS PACIENTES 

 

5.2.1 Aspectos gerais 

 

A prevalência de SD ao nascimento pode variar significantemente de acordo 

com a raça/etnia, sexo e quanto à presença de anomalias cardíacas (SHIN et al., 

2009). No presente estudo, o grupo de pacientes portadores da SD apresentou-se 

predominantemente masculino (61%). Boy e colaboradores (1995), Morris e 

colaboradores (2012) também relataram uma proporção maior de homens afetados 

em relação às mulheres em estudos avaliando amostra da população brasileira e da 

Inglaterra respectivamente.  

Na população em geral, a não-disjunção meiótica representa 95% de todos os 

casos de SD, o restante é distribuído em 4% de casos de translocação e cerca de 

1% corresponde a casos de mosaicismo (FREEMAN et al., 2007). Na nossa 

população de pacientes que realizaram cariótipo, 92% dos pacientes eram 

portadores de trissomia livre, enquanto 2% eram portadores de translocações e 6% 

de mosaicismo. Dados do Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro (BOY et 

al., 1995), demonstraram que os portadores da SD por trissomia livre correspondiam 

a 85,1%, e os mosaicos a 4,9%, e que a frequência de translocação era um pouco 

maior do que a reportada na literatura e no nosso estudo, 9,9%. 
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5.2.2 Defeitos cardíacos congênitos 

 

Uma das principais características de importância clínica observadas nos 

portadores da SD é o risco aumentado para o desenvolvimento de defeitos 

cardíacos congênitos. A incidência de doenças cardíacas congênitas na SD é de 

aproximadamente 40% a 60% (FREEMAN et al., 2008; NISLI et al., 2008). 

Em nosso grupo amostral, a incidência observada de defeitos cardíacos 

congênitos foi 39,1% entre os pacientes.  Estudos que descreveram o perfil clinico 

de portadores de SD na população brasileira verificaram incidências variando de 

42,1% a 62% (RIBEIRO et al., 2003; PAVARINO BERTELLI et al., 2009; VILAS 

BOAS et al., 2009).  

Os exemplos de cardiopatias mais comuns presentes em portadores da SD 

são a comunicação interventricular (CIV), comunicação interarterial (CIA), defeito do 

septo atrioventricular (DSAV) e Tetralogia de Fallot. Sendo o DSAV a anomalia 

cardíaca de maior ocorrência entre os portadores de SD (FREEMAN et al., 2008; 

NISLI et al., 2008). No presente estudo, as principais cardiopatias presentes nos 

pacientes foram CIV, CIA e o DSAV, porém de maneira diferente do relatado na 

maioria dos casos pela literatura, o CIV foi a alteração mais frequente.  

Além de defeitos cardíacos congênitos, os portadores de SD apresentam um 

risco aumentado para o desenvolvimento de outras doenças como: distúrbios 

respiratórios, gastrointestinais, oculares, malformações geniturinárias e de parede 

abdominal (BOY et al., 1995; CLEVES et al., 2007). Foi verificado em nosso grupo 

que 2,4% dos pacientes apresentavam algum tipo de distúrbio gastrointestinal, 

psiquiátrico ou hipotireoidismo. A ocorrência de outras comorbidades como 

hipertensão arterial pulmonar, síndrome de West e vitiligo foi mais rara, com 

prevalência abaixo de 1%.   

A detecção precoce de defeitos cardíacos congênitos, ainda no período 

neonatal, torna possível o uso de medidas de prevenção e tratamento, que podem 

incluir abordagens cirúrgicas que buscam a correção total ou parcial do defeito. Este 

fato tem contribuído cada vez mais para reduzir as taxas de morbidade pós-

operatória em pacientes com SD submetidos à cirurgia cardíaca e para o aumento 

da expectativa de vida de indivíduos com SD (FUDGE et al., 2010).  
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Um estudo recente comparou a taxa de sobrevivência entre nascimentos de 

portadores de SD ao longo dos últimos anos. Coortes de nascimentos mais recentes 

apresentam taxas de mortalidade mais baixas, evidenciando um declínio da 

mortalidade entre os pacientes que também apresentavam defeitos cardíacos 

congênitos ou alguma outra anomalia associada (ZHU et al., 2013). 

 

 

5.3 ANÁLISES MOLECULARES 

 

5.3.1 Aspectos gerais 

 

Em muitos estudos moleculares, a fonte preferencial de DNA é o sangue 

periférico, uma vez que este sempre mostrou ser uma boa opção, principalmente em 

relação à qualidade e a quantidade do DNA obtido após a extração. Contudo, a 

utilização de células bucais como fonte de DNA possui um grande potencial, pois o 

número de células epiteliais em 1mL de saliva é aproximadamente 4,3 x 105, valor 

comparável à quantidade de células nucleadas em 1 mL de sangue (4,5 - 11 x 105).  

A camada superficial das células epiteliais possui uma capacidade de renovação 

que ocorre em média a cada 3 horas. Essa característica permite a obtenção de 

DNA genômico integro e de qualidade a partir de amostras de saliva (QUINQUE et 

al., 2006) 

O DNA utilizado para o desenvolvimento do presente estudo foi obtido a 

partir de células do epitélio bucal desprendidas. Assim como observado em outros 

trabalhos, a saliva funcionou como uma boa alternativa para obtenção de DNA, uma 

vez que a forma de coleta é menos invasiva, apresenta baixo risco de contaminação 

e baixo custo (LE MARCHAND et al., 2001; NEDEL et al., 2009; KUCHLER et al., 

2012). 

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

tratar de uma técnica simples, de baixo custo e que não utiliza substâncias tóxicas 
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como o fenol-clorofórmio ou a resina, presentes em outros protocolos descritos na 

literatura (GARCÍA-CLOSAS et al., 2001; ROGERS et al., 2007).  

As amostras de saliva coletadas nesse trabalho a partir de bochecho com 

solução salina apresentaram um rendimento médio superior ao observado para as 

coletas com swab. Essa diferença de rendimento apresentada por essas duas 

condições de coleta contraria dados já publicados por alguns grupos que não 

encontraram diferenças estatísticas significativas entre as duas formas de obtenção 

de DNA de células bucais (MULOT et al., 2005; CARVALHO et al., 2010). 

Quando se trabalha com extração de DNA a partir de células do epitélio 

bucal, é importante ressaltar e considerar que a variação do rendimento no processo 

de extração, mesmo dentro das mesmas condições, deve-se a possíveis variações 

na coleta como o tempo e diferenças individuais no vigor do bochecho e força 

aplicada durante a coleta com o swab. As amostras extraídas, em média, 

apresentaram bom rendimento de DNA, com quantidade de material satisfatória para 

realização das análises moleculares. 

 

 

5.3.2 Gene MTHFR 

 

O polimorfismo 677C>T do gene MTHFR tem revelado grande variabilidade 

étnica e geográfica. Wilcken e colaboradores (2003) desenvolveram um amplo 

estudo, envolvendo 7130 recém-nascidos de 16 diferentes regiões do mundo, 

incluindo Américas, Europa, Rússia, China e Austrália. Apesar de extremamente 

frequente em várias populações, o genótipo MTHFR 677TT possui maior prevalência 

em indivíduos de origem hispânica (17%), intermediária entre os europeus (10-15%) 

e extremamente baixa em afrodescendentes (2,7%) (WILCKEN et al., 2003). 

Em alguns casos, a frequência do alelo 677T também se mostra bastante 

variável mesmo dentro da mesma população, como demonstrado por estudos na 

população indiana, onde a  frequência varia de 4% a 21% entre os indivíduos (RAI et 

al., 2006; KOHLI et al., 2008; CYRIL et al., 2009; MOHANTY et al., 2012). O alelo 

polimórfico se mostrou mais frequente no continente asiático, sendo verificada uma 

prevalência de 53% na população chinesa (WANG et al., 2008).  
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Para a população brasileira tem sido observada uma frequência de cerca de 

30% para o alelo mutante 677T mesmo em amostras de diferentes regiões do país 

(DA SILVA et al., 2005; BISELLI et al., 2008b; SANTOS-REBOUÇAS et al., 2008; 

ZAMPIERI et al., 2012b). No presente estudo também foi observada a frequência de 

30% para este alelo, corroborando com os dados obtidos nos trabalhos brasileiros. 

O polimorfismo 677C>T do gene MTHFR, vem sendo amplamente estudado 

para inúmeras doenças, onde tem sido observada uma associação positiva com 

fator de risco para alguns tipos de câncer (TORRE et al., 2013; YOU et al., 2013), 

alguns distúrbios psiquiátricos incluindo autismo e esquizofrenia (KEVERE et al., 

2013; PU et al., 2013) e alguns defeitos congênitos (WANG et al., 2013c). 

O primeiro trabalho a avaliar a relação do polimorfismo 677C>T com a SD foi 

em 1999. Neste estudo, envolvendo mães de portadores de SD e mães controle dos 

EUA e Canadá, foi verificado um aumento das concentrações de Hcy no plasma das 

mães de portadores de SD e foi observada uma frequência de 44% do alelo 

polimórfico entre essas mães. Foi sugerido que nas mães de portadores de SD o 

metabolismo do folato seja anormal, fato que poderia ser justificado pela presença 

do polimorfismo 677C>T do gene MTHFR (JAMES et al., 1999). 

Além do observado por James e colaboradores (1999), outros trabalhos, vêm 

obtendo resultados semelhantes, corroborando então que a presença do alelo 

polimórfico 677T aumenta o risco de SD em diferentes populações. Associação 

positiva foi verificada, para amostra sul-americana (Brasil), africana (Egito) e asiática 

(GRILLO et al., 2002; MEGUID et al., 2008; CYRIL et al., 2009; SADIQ et al., 2011). 

Hobbs e colaboradores (2000) verificaram ainda que, para a população norte-

americana, esse risco é maior no caso de associação do alelo polimórfico 677T do 

gene MTHFR a outros polimorfismos presentes em outros genes, também 

codificantes de enzimas participantes do metabolismo do folato (HOBBS et al., 

2000). A combinação de dois ou mais alelos polimórficos como fatores de risco para 

a SD também foi observada em amostra brasileira (DA SILVA et al., 2005; 

ZAMPIERI et al., 2012b) e indiana (RAI et al., 2006) 

Os resultados obtidos até o momento são ainda bastante controversos. 

Diversos trabalhos envolvendo amostras de mulheres de diferentes etnias, francesas 

(CHADEFAUX-VEKEMANS et al., 2002; CHANGO et al., 2005), italianas (STUPPIA 

et al., 2002; BOSCO et al., 2003; POZZI et al., 2009); indianas (KOHLI et al., 2008; 

MOHANTY et al., 2012), brasileiras (SANTOS-REBOUÇAS et al., 2008), croatas 
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(VRANEKOVIC et al., 2010) e turcas (BODUROGLU et al., 2004), não verificaram 

nenhuma associação entre o polimorfismo analisado e o aumento no risco para SD, 

analisado de forma independente ou em presença combinada com outros 

polimorfismos. 

Pesquisas envolvendo mulheres brasileiras e italianas, não verificam 

associação do polimorfismo 677C>T do gene MTHFR com o risco para SD quando 

este é analisado individualmente, porém em associação com o polimorfismo 

1298A>C, desse mesmo gene, observa-se o aumento no risco materno para SD 

(ACÁCIO et al., 2005; SCALA et al., 2006). 

Coppede e colaboradores também não encontraram associação do 

polimorfismo MTHFR 677C>T analisado individualmente com a SD, contudo, 

verificaram que a presença, especificamente do genótipo homozigoto para o alelo 

677T, quando associado a homozigose para os polimorfismos RFC1 c.80G>A ou 

com o polimorfismo MTR c.2756A>G conferem risco para a SD em mulheres 

caucasianas de origem italiana (COPPEDE et al., 2006; COPPEDE et al., 2009). 

No presente estudo foi analisada a frequência do polimorfismo 677C>T do 

gene MTHFR em mães de portadores de SD com seus respectivos filhos e em um 

grupo controle também composto por mães e filhos. Não houve diferença 

significativa entre ambos os grupos, sugerindo que a presença desse polimorfismo 

isoladamente não confere aumento do risco materno de gerar uma criança com SD.  

Estes dados confirmam o observado por Santos-Rebouças e colaboradores (2008) 

em um estudo envolvendo mulheres brasileiras. 

 

 

5.3.3 Gene DHFR 

 

Existem ainda poucos estudos envolvendo o polimorfismo DHFR del19pb. Já 

é conhecido que a enzima DHFR participa do metabolismo do ácido fólico/Hcy, 

sendo responsável pela conversão do ácido fólico ingerido oralmente na sua forma 

reduzida e, portanto metabolicamente ativa.  

A literatura sugere que o polimorfismo DHFR del19pb resulta em diminuição 

da expressão gênica, o que tem motivado alguns estudos na tentativa de avaliar os 

efeitos desse polimorfismo sobre algumas doenças. Nesse contexto, três diferentes 
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estudos, investigaram a presença da deleção de 19pb no gene DHFR e sua possível 

influência sobre os defeitos de tubo neural (JOHNSON et al., 2004; PARLE-

MCDERMOTT et al., 2007; VAN DER LINDEN et al., 2007).  

O primeiro trabalho incluiu uma amostra da população dos Estados Unidos. A 

análise dos genótipos permitiu observar que a frequência da homozigose para o 

alelo deletado foi maior em mães de pacientes com espinha bífida, demonstrando 

uma correlação positiva entre a presença da deleção e o aumento no risco para 

defeitos de tubo neural (JOHNSON et al., 2004). Em outro estudo, em uma 

população Irlandesa, também envolvendo mães de indivíduos com espinha bífida, foi 

observado um aumento da expressão do gene DHFR em mães com o genótipo 

del/del, quando comparado ao genótipo wt/wt, sugerindo que a deleção de 19pb, 

quando presente em homozigose ou heterozigose, resultaria em efeito protetor, 

diminuindo o risco de gestação acometida por defeitos de fechamento do tubo 

neural, incluindo espinha bífida (PARLE-MCDERMOTT et al., 2007). Um terceiro 

estudo ainda envolvendo o mesmo defeito, dessa vez envolvendo mulheres 

Holandesas, não observou nenhuma associação (VAN DER LINDEN et al., 2007), 

portanto os resultados obtidos nestes três trabalhos são controversos.  

A homozigose para DHFR del19bp tem sido associada ainda com a 

diminuição da eficiência na utilização de ácido fólico pelo organismo (KALMBACH et 

al., 2008) com redução das concentrações de Hcy (GELLEKINK et al., 2007). Por 

outro lado, Stanislawska-Sachadyn e colaboradores (2008) verificaram uma 

associação positiva entre a presença do alelo deletado com o aumento das 

concentrações séricas de folato, contribuindo para prevenção de anomalias 

associadas à deficiência de ácido fólico, como os defeitos de tubo neural 

(STANISLAWSKA-SACHADYN et al., 2008). 

A presença do polimorfismo DHFR del19bp também têm sido considerada um 

fator de risco para parto prematuro, também sendo associada ao baixo peso ao 

nascimento, quando em quantidades insuficientes de folato, demonstrando uma 

interação gene-ambiente (JOHNSON et al., 2005). 

A cada ano, novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas na tentativa de 

relacionar o polimorfismo DHFR del19bp a diversas doenças. Foram observadas 

associações positivas entre o polimorfismo e risco aumentado para desenvolvimento 

de autismo (ADAMS et al., 2007), câncer de mama (XU et al., 2007), anemia 
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megaloblástica (CARIO et al., 2011), erros inatos do metabolismo (BANKA et al., 

2011) e retinoblastoma (ORJUELA et al., 2012). 

Os resultados conflitantes encontrados na literatura indicam a necessidade de 

mais estudos, principalmente em relação a obtenção de dados de frequências para o 

polimorfismo DHFR del19pb para as diferentes populações.  

Entre os trabalhos que avaliaram a frequência do alelo mutante, observou-se 

que a frequência do alelo portador da deleção é bastante homogênea entre a 

população caucasiana, variando de 42,7% a 44,7% entre norte-americanos 

(JOHNSON et al., 2004; GELLEKINK et al., 2007) e 40% a 46,9% entre europeus 

(PARLE-MCDERMOTT et al., 2007; GEMMATI et al., 2009; JOKIC et al., 2011). 

Para a população asiática foi verificada uma maior variação da frequência do alelo 

mutante, variando entre 25% a 35,3% em turcos (CAM et al., 2009; EROGLU et al., 

2009), porém com uma frequência muito mais alta (68%) entre japoneses. Uma alta 

frequência para alelo deletado (61,4%) também foi verificada para a população 

mexicana (ORJUELA et al., 2012).  

 No presente estudo a frequência para o alelo DHFR 19pbdel foi de 53% entre 

MCT e indivíduos controle, semelhante a dados publicados anteriormente para a 

população brasileira, onde foi observada uma frequência de 54% para o alelo 

portador da delação de 19pb em MCT (MENDES et al., 2010).   

Existe apenas um trabalho publicado, avaliando a possível associação entre o 

polimorfismo de del19pb do gene DHFR e o risco aumentado para SD. Mendes e 

colaboradores (2010) analisando uma população brasileira, genotiparam 184 MCT e 

105 MSD e concluíram que o polimorfismo não está associado ao aumento do risco 

de mães gerarem indivíduos portadores da SD, assim como também não estaria 

relacionado com variações nas concentrações plasmáticas de folato sérico, Hcy e 

ácido metilmalônico (MENDES et al., 2010). 

Contrariando o exposto por Mendes e colaboradores (2010) nossos dados 

demonstram que para a nossa amostra populacional houve uma diferença 

estatisticamente significante (X2 = 7,681, p < 0,05) em relação à frequência do alelo 

DHFR 19pbdel entre o grupo das MCT e das MSD. Ao calcularmos os valores de OR 

para verificar uma possível associação entre o alelo polimórfico e o risco aumentado 

para SD, houve associação positiva para esse polimorfismo, quando analisado 

independente.  
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Ao analisar os dados separados por idade materna, MSD com idade inferior a 

40 anos e MCT, as frequências genotípicas e alélicas de ambos os grupos foram 

mantidas. Os estudos envolvendo mães de pacientes com SD para avaliação de 

risco de polimorfismos diferem na caracterização dos grupos; alguns consideraram 

apenas mães abaixo de 35 anos (COPPEDE et al., 2006); outros consideraram 

mulheres até 35 anos (SANTOS-REBOUÇAS et al., 2008) e menores de 40 anos 

(NEAGOS et al., 2010a). No nosso estudo a presença do genótipo mutado no gene 

DHFR em mães com menos de 40 anos foi associado ao risco materno para SD.  

No entanto, os valores obtidos estão bem próximos do limite de significância. 

Para confirmação destes resultados, a próxima etapa do nosso estudo será 

aumentar o número amostral com mães de pacientes com SD jovens e analisar se 

os mesmos resultados serão obtidos.  

 

 

5.3.4 Gene MTRR 

 

A prevalência do alelo MTRR 66G também é bastante variável entre as 

diferentes regiões e grupos étnicos. Conforme relatado por Rady e colaboradores 

(2002), a menor frequência do alelo mutante MTRR 66G observada foi na população 

de origem Hispânica (28,6%), quando comparada a Afro-americanos (34%), judeus 

(43,1%) e caucasianos (54,4%).  

No presente estudo foi observada a frequência de 34% do alelo mutante 

MTRR 66G em MCT e 35% em MSD, um pouco menor do que em outros estudos da 

população brasileira, que variaram de 40% a 46%. (DA SILVA et al., 2005; SANTOS-

REBOUÇAS et al., 2008; BRANDALIZE et al., 2010; ZAMPIERI et al., 2012b) 

Os resultados de estudos que visaram relacionar a presença do polimorfismo 

MTRR c.66A>G, com o aumento no risco materno para a SD, assim como 

observado para o polimorfismo 677C>T de MTHFR, também apresentam resultados 

controversos. 

O polimorfismo MTRR c.66A>G foi associado com aumento no risco de gerar 

uma criança com SD em quatro diferentes populações, através de estudos do tipo 

caso-controle. (HOBBS et al., 2000; O'LEARY et al., 2002; WANG et al., 2008; 
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POZZI et al., 2009). Dois autores verificaram que essa associação ainda era maior 

quando em presença do genótipo combinado MTHFR TT ou CT + MTRR GG. 

(HOBBS et al., 2000; O'LEARY et al., 2002) 

Diferentes pesquisadores, ao analisarem o polimorfismo MTRR c.66A>G 

independentemente ou em associação a outros polimorfismos, obtiveram resultados 

contrários aos citados anteriormente. Nesses estudos não foi observada associação 

da presença deste com aumento no risco para a SD (CHANGO et al., 2005; SCALA 

et al., 2006; SANTOS-REBOUÇAS et al., 2008; COPPEDE et al., 2009; ZAMPIERI 

et al., 2012b). Os nossos resultados também não indicaram diferença 

estatisticamente significativa na frequência alélica e na distribuição genotípica entre 

os grupos de MSD e MCT. 

Recentemente, duas meta-análises foram publicadas avaliando a presença do 

alelo MTRR 66G com o aumento no risco para SD. Em ambos os estudos foi 

verificado que existe associação positiva entre o polimorfismo MTRR c.66A>G e o 

aumento do risco materno para SD (RAI et al., 2011; AMORIM & COSTA-LIMA, 

2013). Esses dados sugerem que as análises de associação de polimorfismos com a 

SD precisam ser avaliadas em trabalhos com maior número amostral. 

WANG et al. (2013a) investigaram um segundo polimorfismo no gene 

MTRR, o polimorfismo c.524C>T. Seus dados sugerem que a presença do alelo 

MTRR 524T exerce um efeito protetor sobre o risco materno para SD. Esse mesmo 

polimorfismo já havia sido estudado anteriormente para câncer de bexiga, porém 

nenhuma associação foi verificada independentemente ou em associação a outros 

polimorfismos. 

 

5.3.5 Interação entre os polimorfismos estudados 

 

O efeito da interação “gene-gene” para os três polimorfismos analisados 

também foi avaliado, indicando que a presença combinada de múltiplos alelos 

mutantes não resulta em aumento no risco para SD.  No presente estudo foram 

realizadas análises de associação, através da combinação entre genótipos maternos 

de MSD e MCT considerando a comparação do genótipo MTHFR 677CT+TT com os 

genótipos de cada um dos outros polimorfismos, DHFR wt/del + del/del e MTRR 
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66AG+GG em mães MSD e MCT. Nossos dados não sugerem aumento no risco 

materno para SD com a presença de múltiplos alelos mutantes. A associação 

positiva já foi observada anteriormente, para a presença simultânea dos 

polimorfismos MTHFR 677C>T e MTRR c.66A>G (HOBBS et al., 2000; O'LEARY et 

al., 2002; BRANDALIZE et al., 2010).   

Em análises combinadas com outros polimorfismos, foi observada associação 

significativa entre genótipo composto AG-AG, duplamente heterozigoto, de MTRR 

c.66A>G e MTR c.2756A>G (BOSCO et al., 2003) e risco aumentado para SD. Em 

outro estudo, verificaram que as mães de pacientes com SD tinham mais 

frequentemente a presença dos alelos mutantes 677T e 1298C do gene MTHFR, 

MTRR 66G, MTR2756G  e 844ins68 do gene CBS do que as mães de crianças 

controles (DA SILVA et al., 2005). 

Essas contradições observadas entre os diferentes estudos denotam grande 

interesse e questionamentos acerca da real influência desses polimorfismos como 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças diversas ou para o aumento do 

risco materno para SD. Diferentes fatores poderiam estar atuando como viés ou 

interferentes, desde problemas no delineamento ou desenvolvimento do estudo, ao 

número de indivíduos envolvidos na pesquisa, escolha do grupo controle e até 

mesmo considerando as diferenças de hábitos alimentares e estilo de vida dos 

indivíduos nas diferentes populações. 

 

 

 

5.3.6 Outros polimorfismos do ciclo do folato 

 

Outros trabalhos, também buscando compreender os mecanismos 

responsáveis pela não-disjunção materna na SD, avaliam ainda a presença de 

outros polimorfismos em genes codificadores de outras enzimas participantes do 

metabolismo do ácido fólico. Um destes polimorfismos é o c.80A>G do gene RFC1, 

como um fator independente, ou em associação a outros polimorfismos. Porém os 

resultados para este também demonstram inconsistências. A maioria dos estudos 
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não sugere associação entre a presença do alelo RFC1 80G com o aumento no 

risco materno para SD, mesmo em associação a outros polimorfismos (CHANGO et 

al., 2005; BISELLI et al., 2008a; FINTELMAN-RODRIGUES et al., 2009; 

BRANDALIZE et al., 2010; NEAGOS et al., 2010b; ZAMPIERI et al., 2012b). 

Entretanto dados de outros autores indicam que o polimorfismo c.80A>G do gene 

RFC1 pode ser um fator determinante para o aumento no risco de gerar um 

indivíduo portador da SD quando analisado independentemente (SCALA et al., 2006; 

WANG et al., 2013b) ou ainda na forma de genótipos combinados. (COPPEDE et al., 

2006; SCALA et al., 2006; WANG et al., 2013b) 

Outro polimorfismo que vem sendo estudado é uma inserção de 68pb no gene 

CBS. Até o momento em nenhum estudo foi observada associação entre esse 

polimorfismo com aumento no risco para SD. (CHANGO et al., 2005; SCALA et al., 

2006; FINTELMAN-RODRIGUES et al., 2009; BRANDALIZE et al., 2010; ZAMPIERI 

et al., 2012b) 

Recentemente, dados interessantes têm sido observados ao analisar o 

polimorfismo c.742G>A do gene BHMT. Zampieri e colaboradores (2012a) sugeriram 

que a presença do alelo BHMT 724A estaria atuando modulando risco materno para 

SD. Foi verificada uma redução do risco materno para SD nas mães portadoras do 

genótipo BHMT 742GA ou AA, ou seja, um efeito protetor nas portadoras dos alelos 

mutante. Ao genotipar 94 MSD e 134 MCT para este polimorfismo, em um estudo 

realizado anteriormente, nesta mesma amostra do IPPMG, também encontramos 

diferenças estatisticamente significantes entre as frequências alélicas e genotípicas 

para este polimorfismo entre mães MSD e MCT. Nossos resultados também 

indicaram que o risco de SD é reduzido em 40% para mães portadoras alelo A e em 

80% para as mães portadoras do genótipo AA. Os dados analisados para este 

polimorfismo foram publicados recentemente (AMORIM et al., 2013 - ANEXO). 

 

 

5.3.7 Análises moleculares em indivíduos SD 

 

Estudos indicam que a superexpressão de determinados genes em 

portadores de SD estão relacionados a alterações no metabolismo do folato. Dentre 
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eles, a presença do gene cistationina-b-sintetase (CBS) em triplicata tem sido 

associada a variações nas concentrações de metabólitos importantes para o ciclo, 

incluindo a diminuição dos níveis séricos de Hcy, resultando em alterações 

celulares, podendo contribuir para a patogênese da doença. (POGRIBNA et al., 

2001) 

Além da superexpressão de CBS, outros estudos avaliaram as alterações no 

ciclo do folato e os efeitos sobre indivíduos trissômicos para o cromossomo 21. 

Pesquisadores de diversos países verificaram que a presença do alelo polimórfico 

677T do gene MTHFR está relacionado a variações nas concentrações séricas de 

Hcy em portadores de SD (GUEANT et al., 2005; LICASTRO et al., 2006). Biselli e 

colaboradores (2012) ao avaliar outros polimorfismos, sugerem que além do MTHFR 

677C>T, os polimorfismos MTR c.2756A>G, TCN2 c.776C>G e BHMT c.742G>A, 

atuam como determinantes dos níveis séricos de Hcy em indivíduos SD brasileiros. 

Outro estudo mais recente observou ainda uma associação entre genótipos 

específicos para os polimorfismos DHFR del19pb e SHMT c.1420C>T com elevação 

das concentrações de folato e MMA respectivamente (MENDES et al., 2013). 

Isotalo e colaboradores (2000), investigaram a associação entre os 

polimorfismos 677C>T e 1298A>C, ambos presentes no gene MTHFR com a 

inviabilidade fetal, através da análise de amostra obtidas a partir de fetos abortados 

espontaneamente. Os resultados demonstraram que os genótipos 677CT-1298CC e 

677TT-1298CC, contendo três a quatro alelos mutantes, respectivamente, foram 

observados apenas no grupo dos fetos abortados; sugerindo que a viabilidade pode 

estar reduzida nos fetos que apresentam os genótipos 677CT-1298CC e 677TT-

1298CC. Portanto, foi elaborada a hipótese de inviabilidade fetal associada a 

combinações genotípicas específicas.  

 Esses achados suportam a hipótese de que fetos com trissomia do 

cromossomo 21, que possuem deficiência funcional no metabolismo do folato, em 

função da presença de alelos polimórficos, somado a expressão aumentada de 

CBS, possuem uma maior chance de sobrevida no caso das mães possuírem níveis 

elevados de homocisteína (HOBBS et al., 2002). Sendo assim, tem sido considerada 

a possibilidade do perfil metabólico materno estar relacionado à sobrevivência fetal, 

dependendo da combinação do genótipo materno-fetal (MARTÍNEZ-FRÍAS et al., 

2006). 
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 Contudo, ainda existem poucos trabalhos que comparem efetivamente os 

genótipos maternos com os das crianças. Dentre eles, três grupos diferentes 

sugerem uma transmissão paterna preferencial do alelo mutante 677T a partir de 

indivíduos heterozigotos para os filhos, o que atuaria como um efeito protetor para 

esses indivíduos (HOBBS et al., 2002; RAI et al., 2006; SANTOS-REBOUÇAS et al., 

2008). Nossas análises para MTHFR 677C>T contradizem os achados anteriores, 

uma vez que para o nosso grupo amostral, observou-se que o alelo 677C de mães 

heterozigotas foi transmitido preferencialmente para a prole. Esses dados 

assemelham-se aos de Dutta e colaboradores (2007) que já haviam sugerido esse 

desequilíbrio de transmissão do alelo 677C, porém a partir de pais, não mães, 

heterozigotos. As frequências genotípicas e alélicas entre os grupos de indivíduos 

SD e CT analisados nesse trabalho mostram-se semelhante às observadas para as 

mães, assim como para a população em geral.  

 Um grande fator limitante para os estudos envolvendo o ácido fólico são as 

variações e peculiaridades dos hábitos alimentares das populações estudadas, 

principalmente com relação ao consumo de ácido fólico durante a gestação. 

Diferenças étnicas e em níveis socioeconômicos, poderiam justificar alguns dos 

resultados controversos encontrados entre os diferentes estudos. A análise de 

biomarcadores como dosagem de homocisteína e de folato poderia auxiliar na 

interpretação dos dados moleculares.   

 A fim de compreender melhor os mecanismos que podem atuar influenciando 

os níveis séricos de folato sanguíneo, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos. Um 

aspecto interessante abordado por Jablonski e Chaplin (2000) foram os efeitos da 

radiação ultravioleta (UV) sobre o folato circulante na corrente sanguínea. Foi 

sugerida uma associação entre a pigmentação da pele humana, a latitude e radiação 

UV levando ao desenvolvimento de uma teoria. A pele humana teria evoluído para 

mais pigmentada, no intuito de minimizar os efeitos negativos dos raios UV na 

circulação sanguínea, que levam a fotólise do folato circulate (JABLONSKI & 

CHAPLIN, 2000). 

Assim como os níveis de folato, as concentrações plasmáticas de vitamina D 

também são influenciadas pela radiação UV. E semelhante ao mecanismo 

observado para a SD, a eficiência na produção de vitamina D também decresce com 

a idade (OUDSHOORN et al., 2009), sugerindo um mecanismo similar.  Dessa forma 
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torna-se importante um estudo mais aprofundado acerca desse contexto, conforme 

sugerido em um artigo de revisão submetido (Apêndice 3 – Artigo 2). 

 Por isso, é importante ressaltar que novos estudos serão necessários para 

uma melhor compreensão do papel funcional do folato como fator de risco para 

ocorrência da síndrome de Down. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Objetivo específico 1: Descrever o perfil das mães de pacientes portadores de síndrome de Down e 

das mães controle; 

 A média de idade materna em mães de pacientes com síndrome de Down 

(MSD) foi significativamente mais elevada (34,1 anos; δ=7,90) do que as 

mães (MCT) do grupo controle (26,6 anos; δ=6,37). 

 Não foi verificada uma exposição significativa a possíveis agentes 

teratogênicos (medicamentos, cigarro ou bebidas alcoólicas) nas MCT e 

MSD,  

 Apenas 27% das MCT e 22% das MSD envolvidas no estudo foram 

suplementadas com acido fólico. 

Objetivo específico 2: Descrever o perfil dos pacientes portadores de síndrome de Down; 

 Entre os pacientes envolvidos no presente estudo, 92% são portadores de 

trissomia livre do cromossomo 21, 2% são portadores de translocações e 6% 

de mosaicismo. 

 Apesar da maioria das mulheres terem realizado pré-natal, apenas 3% dos 

portadores da síndrome de Down foram diagnosticados ainda no período pré-

natal. 

 A prevalência de defeitos cardíacos congênitos entre os pacientes analisados 

foi de 39,1%, um pouco abaixo do observado anteriormente para a população 

brasileira.  

Objetivo específico 3: Caracterizar a frequência dos polimorfismos dos genes MTHFR 677C>T, 

DHFR c.80 + 60_78del e MTRR c.66A>G, em amostras de indivíduos portadores de síndrome de 

Down e indivíduos controle e suas respectivas mães.  

 As frequências do alelo mutante 677T do gene MTHFR observadas nas mães 

analisadas foram 0,30 para MSD e 0,29 para MCT. Para os respectivos filhos 

foi de 0,25 para pacientes SD e 0,30 para indivíduos controle  
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 Para o polimorfismo DHFR c.80 + 60_78del, as frequências do alelo deletado 

encontradas nas mães analisadas foram de 0,46 em MSD e 0,53 em MCT. 

Para os respectivos filhos foi de 0,53 para pacientes e 0,53 para indivíduos 

controle.  

 As frequências do alelo mutante 66G do gene MTRR encontrada nas mães 

analisadas foram 0,35 para MSD e 0,34 para MCT. Para os respectivos filhos 

foram 0,34 para pacientes e 0,35 para indivíduos controle.  

 

Objetivo específico 4: Identificar a ocorrência de associação entre os polimorfismos avaliados, 

individualmente, com um aumento no risco de gerar uma criança com Síndrome de Down; 

 Não foi observada associação estatisticamente significativa entre os 

polimorfismos MTHFR 677C>T e MTRR 66 A>G e o risco aumentado para SD 

quando analisados individualmente.  

 A análise do polimorfismo DHFR del19pb revelou uma associação positiva 

tanto para o genótipos del/del  quanto para del/del ou wt/del quando 

comparados com ao genótipo wt/wt, sugerindo que esse polimorfismo quando 

analisado independente modula o risco materno para SD. 

 

Objetivo específico 5: Identificar possíveis interações entre os genótipos observados para os 

polimorfismos estudados e o aumento de risco de gerar filhos portadores da síndrome de Down. 

 Os dados obtidos não sugerem aumento no risco materno para SD quando a 

mãe possui dois ou mais alelos mutados para os genes MTHFR, DHFR e 

MTRR.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Estudo: ESTUDO DE VARIANTES GENÉTICAS NA ETIOLOGIA DA 
SÍNDROME DE DOWN 

 
Instituições envolvidas: Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Pesquisadores:  Dr. Márcia Rodrigues Amorim dos Santos (UFF) 
   Dr. Marcelo Aguiar Costa Lima (UERJ) 

Dra. Márcia Gonçalves Ribeiro (UFRJ) 
 
Iniciais do Paciente:_______________________________________________ 
Número do paciente no estudo: ___________  Procedência: _________ 
 
Eu, _______________________________________________________ como 
responsável pelo paciente acima citado, estou ciente e autorizo a sua participação 
na pesquisa desenvolvida visando à investigação do papel de variantes genéticas do 
metabolismo da substância chamada ácido fólico na ocorrência da síndrome de 
Down, através de metodologias de laboratório (genética molecular). 
 
Declaro ter compreendido que o trabalho tem como objetivo a implementação de 
técnicas laboratoriais para investigação de variantes genéticas em indivíduos 
saudáveis e em portadores de síndrome de Down, além de suas mães. De acordo 
com o que me foi informado, o estudo não trará benefícios diretos aos pacientes, 
entretanto colaborará para o entendimento dos mecanismos responsáveis pelo 
desencadeamento da doença. 
 
Para realização dos exames serão extraídos 5mL de sangue periférico dos 
indivíduos, o equivalente a uma colher de sopa. Esta quantidade é suficiente para as 
análises em questão, mas, caso não haja obtenção de material biológico em 
quantidade adequada para a análise, o paciente poderá ser convidado, futuramente, 
para nova colheita. O material será utilizado estritamente para a finalidade deste 
projeto e o que sobrar será jogado fora. Pode acontecer um pequeno desconforto no 
momento da coleta pela picada da agulha, que geralmente passa após o 
procedimento. Pode ocorrer aparecimento de mancha roxa (hematoma) após a 
coleta, que não oferece gravidade e regride gradativamente com manobras simples 
(compressa fria local nas primeiras 24 horas). 
 
Declaro que me foi informado, que o referido exame não apresenta risco ao 
paciente, sendo realizado com material descartável e acompanhado pelos 
pesquisadores responsáveis. O material será colhido no Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira da UFRJ e no ambulatório de Genética Pediátrica do 
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Hospital Universitário Antonio Pedro (UFF) e as análises genéticas serão realizadas 
no Departamento de Biologia Geral da UFF e no Departamento de Genética da 
UERJ, sob supervisão dos pesquisadores responsáveis. 
 
A participação do paciente neste estudo é voluntária e o responsável poderá 
recusar-se a participar ou se afastar dele a qualquer momento, não havendo 
prejuízo algum no acompanhamento do paciente na Instituição. 
 
O sigilo e a confidencialidade das informações levantadas serão preservados, assim 
como a identidade dos envolvidos não será revelada. Cada amostra de material 
biológico fará parte de um banco de dados próprio do estudo, sendo identificada por 
códigos específicos. Os resultados obtidos serão utilizados com finalidade 
exclusivamente científica, podendo ser publicados em revistas científicas, estando 
os registros disponíveis para uso da pesquisa.  
 
O responsável terá todo e qualquer esclarecimento sobre este estudo durante e 
após a duração da pesquisa. Caso necessário, sei que posso entrar em contato com 
a Dra. Márcia Gonçalves Ribeiro no ambulatório de Genética do IPPMG (sala 16) ou 
falar pelo telefone 2562-6151 às quartas-feiras. 
 
 
Declaro que li e entendi o que me foi explicado. 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, ______de ___________de _______. 
 
 
 
 
Assinatura do responsável:_________________________________________ 
 
 
 
Assinatura do pesquisador:_________________________________________ 
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APÊNDICE 2: Capítulo de Revisão de Literatura  
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APÊNDICE 3: Produção Científica 

 

ARTIGO 1: AMORIM, M. R. et al. (2013) Betaine-homocysteine methyltransferase 
742G>A polymorphism and risk of down syndrome offspring in a Brazilian population. 
Mol Biol Rep, 40: 4685-4689. (Fator de impacto: 2.506) 
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ARTIGO 2: Costa-Lima, M.A.; Barboza, H.N.; Castro, H.C.; Amorim, M.R. 
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