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RESUMO 

 

A Síndrome de Down (SD) é a principal causa genética de retardo mental. Na 
maioria dos casos (95%) ocorre uma trissomia do cromossomo 21, resultante de 
uma não-disjunção na meiose. A idade materna avançada durante o período 
gestacional está associada a um aumento de risco de nascimentos de crianças com 
SD, porém a ocorrência de SD em filhos de mulheres jovens ainda não foi elucidada. 
Polimorfismos em diversos genes envolvidos no metabolismo do ácido fólico foram 
associados a um aumento de risco da não disjunção na meiose materna. A 
deficiência de vitamina D tem sido considerada como fator de risco de inúmeras 
doenças genéticas. A principal forma de produção ocorre através da radiação ultra-
violeta (UV) sobre a pele, que influencia tanto os níveis de vitamina D, quanto os de 
ácido fólico. Recentes estudos sugerem que a radiação UV durante a gravidez pode 
induzir variações no gene do Receptor de Vitamina D (VDR).  Este estudo teve 
objetivo principal avaliar a associação de um polimorfismo (rs 2228570) no gene 
VDR e o aumento do risco da ocorrência de SD. Foram avaliadas amostras de DNA 
de 118 mães de crianças com SD e 217 mães de crianças não portadoras de SD 
(controles). O DNA foi obtido através de células bucais e foi utilizada a técnica de 
Reação em Cadeia Polimerase (PCR) em Tempo Real para a identificação dos 
genótipos. A média da concentração de DNA encontrada foi 495 ng/µl em casos e 
329 ng/µ em controles. O protocolo de extração de DNA utilizado foi eficiente para 
as análises moleculares através da PCR em Tempo Real. Cerca de 90% das mães 
afirmaram que receberam suplementação vitamínica durante a gestação. Entretanto, 
não foi  possível identificar o consumo especifico da vitamina D na gestação. Quanto 
ao polimorfismo rs 2228570 no gene VDR, nas mães com SD foi encontrada a 
frequência de 0,72 para o alelo mutante e 0,28 para o alelo selvagem; nas mães 
controles, as frequências foram 0,65 e 0,35, respectivamente. Após a analise 
estatística foi encontrada associação entre a presença do polimorfismo FokI  
(rs2228570) e o aumento do risco para a ocorrência da SD (GG versus AA : OR 
2,55, IC 1,05-6,22; p=0,03; GG ou AG versus AA: OR 2,35, IC 0,99-5,56; p=0,04). A 
distribuição genotípica em casos e controles estava em equilíbrio de Hardy-
Weinberg. A latitude, a radiação UV, a suplementação vitamínica e a presença de 
polimorfismos em genes relacionados ao ciclo do ácido fólico e da vitamina D podem 
ser fatores que influenciam o risco de ocorrência de SD.  
 

   

 

PALAVRAS CHAVE: Síndrome de Down, vitamina D, Receptor de vitamina D, 

polimorfismos, não disjunção, Radiação ultra-violeta. 
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ABSTRACT 

 

Down Syndrome (DS) is the leading genetic cause of mental retardation. Trisomy 
21 is caused by a meiotic nondisjunction which accounts for 95% of DS cases. 
Advanced maternal age during pregnancy is associated with an increased risk of 
births of children with Down syndrome, but DS occurrence in young women has not 
yet been explained. Polymorphisms in several genes involved in folic acid 
metabolism were associated with an increased risk of non-disjunction during 
maternal meiosis. Vitamin D deficiency has been considered a risk factor for genetic 
diseases. Ultraviolet (UV) radiation from the sun is necessary for the production of 
vitamin D in the skin, which influence vitamin D levels, as well as folic acid. Recent 
studies suggest that UV radiation during pregnancy can induce variations in vitamin 
D receptor (VDR) gene. The objective of this study was to assess the association 
between rs 2228570 polymorphism in VDR gene and an increased risk of DS. DNA 
samples from 118 mothers of DS children and 217 mothers of children without DS 
(controls) were evaluated. The DNA was obtained from buccal cells and Real-Time 
Polymerase chain reaction (PCR) technique was used for genotypes identification. 
The mean DNA concentration found was 495 ng/μ in cases and 329 ng/μ in controls. 
The protocol used in DNA extraction provided an efficient molecular analysis by 
Real-Time PCR. About 90% of mothers declare that received vitamin 
supplementation during pregnancy. However, it was not possible to identify vitamin D 
specific consumption in pregnancy. The frequency of rs 2228570 polymorphism in 
VDR gene in DS mothers was 0.72, for mutant allele and 0.28 for wild-type allele. In 
control mothers, the frequencies were 0.65 and 0.35, respectively. After statistical 
analysis, a positive association was found between the presence of FokI (rs2228570) 
polymorphism and an increased risk for DS occurrence (GG versus AA: OR 2.55, CI 
1.05 to 6.22, p = 0.03; AG or GG versus AA: OR 2.35, CI 0.99 to 5.56, p = 0.04).The 
genotypic distribution was in Hardy-Weinberg equilibrium. Latitude, UV radiation, 
vitamin supplementation and the presence of polymorphisms in genes related to folic 
acid and vitamin D cycle may be factors that influence DS risk. 
 

 

 

KEY WORDS: Down syndrome, vitamin D, vitamin D receptor polymorphisms, non-

disjunction, ultraviolet radiation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A SÍNDROME DE DOWN 

A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio cromossômico considerado como a 

principal causa genética de deficiência mental no mundo, apresentando uma 

incidência aproximada de 1 a cada 800 nascidos vivos.  Esta incidência é ainda mais 

elevada em mulheres com idade superior a 35 anos (HASSOLD & SHERMAN, 

2000). O cariótipo típico de um indivíduo com SD é caracterizado pela presença de 

um cromossomo 21 extra (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1: Cariótipo de síndrome de Down.<Disponível em <www.citogene.com.br>acesso em 

25/01/2013 

 

O cromossomo 21 é o menor dentre os 23 cromossomos da espécie humana e 

está relacionado a uma série de distúrbios como doença de Alzheimer e leucemia. 

Existem 225 genes localizados neste cromossomo, muito menos do que se 

esperava antes do seu mapeamento (ROIZEN & PATTERSON, 2003). 

A SD pode ocorrer por três mecanismos: não disjunção, translocação e 

mosaicismo. 

 

 

http://www.intechopen.com/books/down-syndrome/heart-diseases-in-down-syndrome#B14
http://www.intechopen.com/books/down-syndrome/heart-diseases-in-down-syndrome#B14
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1.2. MECANISMOS GENÉTICOS DA SÍNDROME DE DOWN 

1.2.1 Não-disjunção 

Em 95% dos casos de SD é observada a ocorrência da trissomia do 

cromossomo 21, a maioria é decorrente da não disjunção cromossômica na meiose I 

materna (SAVAGE & HASSOLD, 1998). O motivo para a ocorrência desta ainda não 

é bem elucidado na literatura, entretanto, acredita-se no modelo do ovócito 

envelhecido. Postula-se que, em mulheres mais velhas, os ovócitos são mais 

suscetíveis a não-disjunção (LAMB et. al. 2005).  

Uma gestação em idade avançada já é um risco descrito na literatura para a 

não disjunção, porém não explica o nascimento de crianças com SD em mulheres 

jovens. Existem diversos estudos em polimorfismos de genes que podem estar 

envolvidos na metilação e síntese do DNA (ROIZEN & PATTERSON, 2003), e, 

consequentemente, na separação correta das cromátides (GHOSH et. al. 2011). 

A trissomia simples relacionada à SD ocorre principalmente durante a meiose I. 

A prófase I, que é a prófase pertencente à primeira divisão meiótica, ocorre em um 

período muito longo de tempo. Na espécie humana, no sexo feminino, a meiose tem 

inicio na vida intra-uterina, durante a fase de desenvolvimento embrionário. As 

células permanecem nesta etapa por muitos anos, até a fase de puberdade. Neste 

período, a célula em meiose é chamada de ovócito.  

No sexo masculino, apesar da prófase I ocorrer em menos tempo, ainda assim 

ela é considerada mais lenta do que numa divisão mitótica. É na prófase I que 

ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e a recombinação genética, 

portanto é a etapa mais passível de erros. Nas etapas de metáfase, anáfase e 

telófase, respectivamente, os cromossomos se dispõem lado a lado, e se separam 

para pólos opostos da célula, que posteriormente tem sua membrana reconstituída e 

são formadas quatro novas células (NUSSBAUM et al., 2008). 

A meiose II é similar à mitose, e é chamada de divisão equacional, pois o 

material genético será dividido entre as células-filhas. Ao invés dos cromossomos 

homólogos, quem migra para diferentes pólos na célula são as cromátides irmãs.  

Portanto, a não disjunção pode ocorrer na meiose I ou II,originando uma célula 

anormal, com uma cópia extra do cromossomo. Este processo é responsável por 

originar a trissomia do cromossomo 21. A Figura 2 ilustra o processo de não 

disjunção tanto na meiose I quanto na meiose II. 
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Figura 2: Não disjunção durante a meiose I (lado esquerdo) e meiose II (lado direito). Disponível em: 

<http://genetica.ufcspa.edu.br/aneuploidia.htm> acesso em 03/02/2014 

 

 

1.2.2 Translocação robertsoniana 

Cerca de 4% dos casos de SD são portadores de translocação robertsoniana, 

que ocorre quando dois cromossomos acrocêntricos se unem em seus braços 

longos, e seus braços curtos se perdem (SHERMAN et. al., 2007). A translocação 

mais frequentemente encontrada na SD envolve o braço longo do cromossomo 21 e 

o braço longo dos cromossomos 14 (21q14q).  

Existem indivíduos portadores de translocação robertsoniana com fenótipo 

normal com 45 cromossomos por célula. Os braços curtos dos cromossomos 

translocados são compostos de genes de RNA ribossomal em múltiplas cópias, 

portanto não haverá manifestações fenotípicas no indivíduo. Porém, pode ocorrer a 

formação de gametas não balanceados que contém tanto o cromossomo 

translocado, quanto o cromossomo 21 normal, gerando, assim, uma criança com 

SD. 
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1.2.3 Mosaicismo 

Em cerca de 1% dos casos de SD ocorrem mosaicismo. Este se dá através de 

uma não-disjunção mitótica em uma célula somática do embrião, causando a 

anomalia. Essa célula dará origem a uma linhagem de células com um cromossomo 

21 extra (Figura 3). O Indivíduo, portanto, será formado por células normais (46,XX 

ou 46, XY) e células trissômicas (47, XX, +21 ou 47, XY,+21), descendentes das 

células anômalas. A proporção entre os dois tipos celulares é variável, porém, 

acredita-se que, quanto maior o número de células trissômicas no indivíduo, maior a 

probabilidade de alterações em seu fenótipo (DEVLIN & MORRISON, 2004; SHIN et 

al.2010 (A)). 

 

Figura 3: Mosaicismo em síndrome de Down. 

Disponível em<www.dingdown.com.br> acesso em 25/01/2014 

 

1.3. FENÓTIPO DA SÍNDROME DE DOWN 

Um indivíduo com SD possui um fenótipo muito característico, com perfis bem 

comuns entre os pacientes. Dentre as manifestações clínicas mais comuns pode-se 

citar a hipotonia (baixo tônus muscular), baixa estatura, braquicefalia com a região 

occipital achatada, dismorfia facial, pescoço curto, ponte nasal baixa, fenda 

palpebral oblíqua, mãos curtas que apresentam uma prega transversa palmar única, 

orelhas com baixa implantação (JONES et al. 2013 ). Nas mãos podem apresentar 

clinodactilia (quinto dedo encurvado) e nos pés uma separação entre o hálux e o 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=pPmoqWf5jHPm2M&tbnid=3G2MFr6xXvaxPM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.dingdown.com.br%2Fsite%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D63%26Itemid%3D62&ei=3ufjUqrsDMaQ2QXy4YCADg&bvm=bv.59930103,d.b2I&psig=AFQjCNHEwo4WlnX0FdTinH9aSwiAvC4OTQ&ust=1390754138848627
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segundo dedo. Infecções em vias aéreas superiores, pneumonia e leucemia são 

manifestações frequentes. Além disso, a incidência de cardiopatias congênitas em 

SD é de cerca de 60% (BERTELLI et al. 2009). O retardo mental é a característica 

de maior importância e frequência em SD, apresentando graus variáveis de acordo 

com o paciente. A Figura 4 ilustra um paciente com SD e algumas das 

características fenotípicas. 

 

 

 

Figura 4: Fenótipo de criança com síndrome de Down. Disponível em <http://pt-

br.infomedica.wikia.com/wiki/S%C3%ADndrome_de_down> 23/01/2014 

 

1.4. VITAMINAS 

O termo vitamina é oriundo da palavra latina vita (vida) com o grupo funcional 

orgânico amina (aminas da vida). Vitaminas são compostos orgânicos, necessárias 

em quantidades reduzidas, mas indispensáveis para o bom funcionamento do 

metabolismo.  

De um modo geral, não são sintetizadas pelo organismo, portanto, necessitam 

ser ingeridas juntamente com a dieta. Uma alimentação variada, com frutas, 

hortaliças e grãos pode garantir a absorção desses compostos. Porém, na carência 

destes, é indicada a suplementação além da dieta (TAIPINA, 2001). Algumas 

vitaminas atuam como coenzimas, outras como precursores hormonais, ou ainda 

como oligoelementos catalisadores de funções biológicas.  

http://pt-br.infomedica.wikia.com/wiki/S%C3%ADndrome_de_down
http://pt-br.infomedica.wikia.com/wiki/S%C3%ADndrome_de_down
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Atualmente, uma das vitaminas mais estudadas é pertencente ao complexo B, 

o ácido fólico, cuja forma natural é denominada “folato” (DONNELLY, 2001; 

COPPEDÈ, 2009). Sabe-se que a suplementação com ácido fólico no inicio da 

gestação reduz em 70% os riscos de defeitos de fechamento do tubo neural 

(FORSTER, 2007). A deficiência de folato pode resultar na metilação anormal do 

DNA, defeitos na recombinação meiótica e aneuploidias (COPPEDÈ, 2009).  

Em 1999, foi sugerido que a deficiência de folato estaria associada ao 

aumento de risco de nascimento de uma criança com SD (JAMES et al.1999). 

Desde então, em diversas populações, vem sendo estudada a hipótese de que 

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

fatores de risco para a ocorrência da SD.  Vários estudos têm demonstrado 

associação entre a presença de polimorfismos em enzimas importantes do ciclo, 

como a metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) e aumento da suscetibilidade 

para a ocorrência da não-disjunção meiótica (HASSOLD et al. 2001; COPPEDÈ, 

2009).  

A vitamina D é outra vitamina fundamental na regulação do metabolismo de 

cálcio. A deficiência de vitamina D está associada ao raquitismo e pode estar 

também relacionada a outros distúrbios, tanto na vida intra-uterina, como no período 

pós-natal, tais como: retardo de crescimento e deformidades esqueléticas 

(HOLLICK, 2007).  

 

1.4.1 Vitamina D 

Os seres humanos podem obter a vitamina D através de uma dieta adequada e 

suplementos vitamínicos ou podem produzir vitamina D a partir da exposição solar 

(MYHR, 2009). 

A vitamina D é encontrada em duas formas: vitamina D2 (ergocalciferol) e 

vitamina D3 (colecalciferol), que devem ser metabolizados para gerar o hormônio 

ativo (Figura 5). A vitamina D2 é encontrada em plantas e fungos; já a vitamina D3 

encontra-se em peixes ou óleo de fígado de bacalhau. A vitamina D3 é também 

produzida quando a pele é exposta a radiação ultravioleta B (UV-B), onde esta 

reação fotolítica converte 7-diidrocolesterol a colecalciferol (HOLLICK, 2007).  
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Figura 5: Fotoprodução da vitamina D (Gombart, 2009) 

 

Tanto a vitamina D2 quanto a D3, ambas conhecidas de forma geral como 

“vitamina D”, ainda em suas formas inativas, sofrem metabolização no fígado onde 

são convertidas em 25-hidroxivitamina D(25OHD). Este composto, por sua vez, é 

transportado para os rins, sendo transformado em 1,25-dihidroxivitamina D 

(1,25(OH)2D) pela ação da enzima 25-hidroxivitamina D -1α-hidroxilase (Figura 6). 

Este último composto (1,25(OH)2D) é forma ativa da vitamina D. (HOLLICK, 2007; 

DELUCA et al. 2013). 

 

Figura 6: Metabolismo da vitamina D 
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A produção da forma ativa da vitamina D nos rins é controlada pelo nível 

plasmático de paratormônio e pelos níveis séricos de cálcio e fósforo, além de 

fatores de crescimento de fibroblastos, secretado nos ossos, que suprimem a 

síntese de 1,25(OH)2D (HOLLICK, 2007). A vitamina D ativa no corpo aumenta a 

absorção de cálcio nos rins e de fósforo e cálcio no intestino delgado. Induz ainda a 

expressão da enzima 25-hidroxivitamina D-24 hidroxilase que vai converter as 

formas de vitamina D para a forma biologicamente inativa e solúvel em água.  

A Vitamina D faz parte de diversas vias clássicas no organismo humano, mas 

também vem sendo estudado o papel dessa substância em vias não-clásssicas, tais 

como a modulação do sistema imunológico inato e adaptativo, regulação da 

proliferação e diferenciação celular e a secreção hormonal (SHIN et al. 2010; 

SMOLIKOVA, 2013). 

A deficiência de vitamina D tem sido associada com a patogênese e ou 

progressão de doenças como hipertensão (LEE et al,.2014), osteoporose, esclerose 

múltipla (MYHR, 2009; ZHANG & NAUGHTON, 2010), câncer (FELDMAN et al., 

2014), doenças autoimunes, diabetes (BASIT, 2013; CARVALHO et al. 2013; 

GLADE, 2013), epilepsia e outros distúrbios do desenvolvimento nervoso (KNEKT et 

al, 2010; GEZEN et al. 2014).  

 

1.4.2 Gene Receptor de Vitamina D e polimorfismos  

O gene VDR (Gene do Receptor de Vitamina D) está localizado no 

cromossomo 12 (12q13.11) (Figura 7), composto por 11 éxons. Os exons 2 e 3 do 

gene VDR estão envolvidos na ligação do DNA; e os éxons 7, 8, 9 estão envolvidos 

na ligação da vitamina D.  

 

 

 

Figura 7: Localização do gene VDR no cromossoma 12 (marcado em vermelho). Disponível em: 

<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=VDR>19/03/2014 

 

http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=VDR
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O VDR é um receptor que possui duas formas de atuação: como um fator 

nuclear de transcrição ou como um receptor de membrana. No primeiro caso, ele 

regula primariamente genes de resposta à vitamina D. Na função de receptor de 

membrana, o VDR atua como um regulador primário de lipídeos e de segundos 

mensageiros citosólicos, os quais modulam a atividade de quinases e fosfatases 

controladoras da abertura de canais iônicos (MIZWICKI et al.2010).  

A transcrição gênica em resposta à vitamina D ocorre quando o VDR se liga ao 

Receptor Retinóide X (RRX), ativando o complexo RRX-VDR-DNA. Sendo assim, as 

funções já bastante conhecidas da vitamina D, como a absorção intestinal de cálcio 

e fosfato, são estimuladas, como também diversas outras funções em diferentes 

tecidos, retardando doenças crônicas como osteoporose, diabetes do tipo 2,  e 

aterosclerose (HAUSSLER et al. 2011;). 

Atualmente, vem sendo estudado diversos polimorfismos no gene VDR, 

apoiando-se na hipótese de que podem influenciar em diversas funções da vitamina 

D, pois podem afetar a transcrição de genes de resposta a tal vitamina. Já foram 

descobertos mais de 470 polimorfismos de nucleotídeo único no gene VDR 

(RASSOL et al.2013). Estes são nomeados pelos nomes das enzimas de restrição 

que atuam no sitio de reconhecimento, como por exemplo, o polimorfismo FokI que 

pode ser identificado através do sítio de restrição para tal enzima.  

Entre os polimorfismos em VDR mais estudados na literatura, encontram-se o 

FokI, o BsmI, o ApaI e TaqI. Dois desses polimorfismos, BsmI e ApaI, caracterizam-

se por alterações no íntron 8, sendo considerados polimorfismos silenciosos, pois 

não mudam a sequência de aminoácidos da proteína codificada, enquanto no 

polimorfismo denominado de TaqI ocorre uma mudança no éxon 9, gerando um sítio 

de restrição (KOSTNER et al. 2009). Esses polimorfismos estão sendo associados a 

diversas doenças.  

O polimorfismo FokI (rs 2228570) se encontra nos primeiros códons de 

iniciação, onde ocorre uma transição de uma base timina (T) para uma citosina (C) 

mudando o códon de ATG para ACG (KANAN, 2013). Se a tradução se iniciar no 

segundo códon de iniciação, resultará na geração de uma proteína VDR menor, com 

427 aminoácidos (RASSOL et al.2013), tendo diminuição de três aminoácidos no 

sítio N-terminal (CHEN & HOLLICK, 2003).  

Na literatura, geralmente a amplificação de um segmento do gene é realizada 

por PCR (Reação em Cadeia Polimerase) convencional e o polimorfismo é 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanan%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24019627
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identificado após a digestão com a enzima de restrição FokI. Podem ser 

encontrados dois alelos: o alelo F, onde a tradução começa no segundo ATG (códon 

de início) resultando num VDR mais curto, com a carência de três aminoácidos; e o 

alelo f, cuja tradução se inicia no primeiro códon de início ATG. Portanto três 

genótipos podem ser identificados: FF, Ff e ff. (XU et al. 2003). 

No caso de FokI, a presença deste polimorfismo está sendo associado 

isoladamente ou em conjunto a  doenças como osteoporose, câncer (INGLES et 

al.2001, CHEN & HOLLICK, 2003; LI et al., 2013) e diabetes (GRIZ et al. 2013 ; 

WANG et al. 2014). 

 

1.4.3 Vitamina D e VDR associados a doenças neurológicas  

A deficiência de vitamina D também pode ser considerada um fator de risco 

para diversas doenças neurológicas, como autismo e doença de Parkinson. Há 

evidências de que a deficiência altera o funcionamento do cérebro em adultos, da 

mesma forma em que, no período pré-natal, está associada a um risco aumentado 

do desenvolvimento de distúrbios neurológicos, tais como a esquizofrenia 

(HOLLICK, 2007; HUMBLE, 2010).  

EYLES et al. (2003) estudaram a deficiência de vitamina D durante a gestação 

e  encontraram alterações no desenvolvimento cerebral, incluindo mudanças no 

volume, forma, proliferação de células e expressão do fator de crescimento; em 

testes laboratoriais observou que a expressão de VDR ocorre no início da gestação 

(EYLES, 2009). Acredita-se que este fato está ligado às propriedades anti-

proliferativas e de pró-diferenciação da vitamina D (CUI et al. 2013).  

KILPINEN-LOISA (2009) avaliou a concentração de vitamina D em adultos com 

deficiência intelectual que viviam em asilos. Os baixos níveis de vitamina D 

obtiveram ligação com a deficiência intelectual. Dos participantes do trabalho, 28% 

dos casos apresentaram como causas do problema doenças genéticas, tais como 

SD (na maior parte desses casos), Síndrome do X- frágil, Síndrome de Prader-Willi, 

entre outras. Foi sugerido que a suplementação tenha papel importante em retardar 

a progressão do distúrbio cerebral.  

Estudos em animais comprovaram a relação da deficiência da vitamina D com 

o autismo. Nos adultos, foi confirmada a expressão de VDR em neurônios e células 

gliais (EYLES, 2005). O autismo ocorre em maior frequência nas populações afro-
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americanas, que possuem altas taxas de pigmentação somada à baixa incidência de 

raios UVB nos locais onde vivem, acarretando, possivelmente, na deficiência de 

vitamina D (HARMS, 2011).  

 Cannell (2013) afirma que concentrações ideais da substância na vida intra-

uterina e pós-natal podem reduzir o risco de ocorrência do autismo, ou ainda reduzir 

seus sintomas. Ele propôs algumas explicações para a genética complexa do 

autismo, relacionando ao metabolismo de vitamina D, já que esta regula genes de 

reparo do DNA. Foi sugerido que o calcitriol estabilize, ainda, a estrutura 

cromossômica e previna quebras no DNA.  As crianças autistas têm concentrações 

menores de vitamina D no organismo (CANNEL, 2013).   

Grant (2013) também sugeriu que a pigmentação da pele seja outro fator de 

risco para o distúrbio. Ele relatou que pessoas com pele mais clara tem uma 

diminuição do risco de autismo, pois este está relacionado com a incidência de 

radiação UVB sobre a pele. De fato, o aumento na incidência do autismo nas últimas 

décadas vem sendo correlacionada com as novas orientações para evitar a 

exposição ao sol.  Concentrações ótimas de vitamina D na gestação permitem a 

normalidade do desenvolvimento fetal, reduzindo problemas neuropsicológicos e 

dificuldades na linguagem (CANNEL, 2008; HOLLICK, 2008).  

Humble (2010) relaciona, ainda, o calcitriol com diversos transtornos mentais, 

já que afeta vários neurotransmissores e fatores neurotróficos. Sendo assim, a 

vitamina D pode afetar a saúde mental de diversas formas, tanto em indivíduos 

adultos saudáveis, como na formação e desenvolvimento cerebral na vida intra-

uterina. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A não disjunção na gametogênese materna é a principal causa da SD, 

entretanto as bases moleculares que influenciam este erro meiótico ainda não foram 

elucidadas. A idade materna avançada no período gestacional é, até o momento, o 

único fator de risco associado.  Porém, a explicação do envelhecimento do ovócito 

materno não pode ser a única, pois muitas mulheres jovens, com menos de 30 anos 

geram crianças com SD. Nos últimos anos, têm sido publicados trabalhos 

investigando possíveis alterações metabólicas que possam agir como fatores de 

risco para a segregação cromossômica anormal. Alterações em genes do 

metabolismo de acido fólico já foram identificadas em algumas populações como 

fatores de risco materno para SD.  

Os níveis de vitamina D e ácido fólico são influenciados pela radiação UV.  

Recentes estudos comprovam que a radiação UV, durante a gravidez, em especial 

no primeiro trimestre, influencia variações no gene VDR, bem como a ocorrência de 

genótipos variantes no metabolismo do folato (LUCOCK, 2014). Polimorfismos 

nestas duas vias metabólicas foram associados a um aumento de risco de doenças 

na idade adulta.  

Existem vários trabalhos publicados investigando a associação entre 

polimorfismos no gene do receptor de vitamina D em inúmeras doenças humanas; 

porém a associação do polimorfismo (rs 2228570) no gene VDR e a ocorrência de 

SD nunca foi estudada. A deficiência de vitamina D e/ou a presença de 

polimorfismos no metabolismo do gene VDR podem aumentar o risco de erros nas 

células germinativas maternas durante o processo de gametogênese. Este trabalho 

visa contribuir para a discussão e geração de novos conhecimentos sobre os fatores 

de risco de ocorrência da SD.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar a possível associação entre a presença do polimorfismo no gene 

VDR (rs 2228570) e aumento de risco de SD. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a técnica de extração de DNA obtido a partir da saliva e raspado de 

mucosa oral e sua aplicabilidade em estudos moleculares usando PCR em 

tempo real;  

 Analisar o perfil de suplementação vitamínica na gestação, tanto em mães 

casos, bem como em mães controle.  

 Analisar a frequência do polimorfismo FokI (rs2228570) em mães de crianças 

com SD e mães controle.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1   AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

As amostras de material biológico foram coletadas no Instituto de Puericultura e 

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

(UFRJ). Essas amostras foram encaminhadas à Universidade Federal Fluminense 

(UFF), no Laboratório de Genética Humana, Instituto de Biologia, para a realização 

do processo de extração do DNA e as análises moleculares. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-IPPMG), sob o número 41/10 

(Anexo 1). 

 

4.1.1 População/Amostra 

Grupo 1: Mães de pacientes portadores de síndrome de Down atendidos nos 

ambulatórios de Genética Médica do IPPMG; 

Grupo 2: Mães de crianças não portadoras da síndrome de Down ou outras 

trissomias acompanhadas no ambulatório de pediatria do IPPMG;  

 

4.1.2 Critérios de inclusão 

GRUPO 1: Mães de pacientes com SD com trissomia livre, acompanhados no 

ambulatório de Genética Médica da UFRJ que concordaram em participar do estudo. 

 

GRUPO 2: Mães de crianças não portadoras de SD, que não apresentam nenhuma 

doença genética, acompanhadas no ambulatório de pediatria do IPPMG, que 

concordaram em participar do estudo. 

 

4.1.3 Critérios de exclusão  

Mães de crianças portadoras de SD causada por mosaicimo ou translocação. 
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Foi preenchido um questionário para análise de dados clínicos das mães dos 

grupos “casos” e “controles” (Anexo 2); contendo informações sobre hábitos de vida, 

exposições na gestação e consumo de vitaminas.  

O grupo caso foi constituído de 118 mães de portadores de SD e o grupo 

controle de 217 mães de crianças não portadoras de SD.  

 

4.2   AMOSTRAS BIOLÓGICAS E EXTRAÇÃO DO DNA  

Foram coletadas amostras de saliva das crianças e suas respectivas mães 

após a assinatura do “Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE”.  

Para a coleta, os participantes realizaram o bochecho com 3mL de solução 

fisiológica durante aproximadamente 60 segundos. Em alguns casos, como em 

recém-nascidos ou crianças portadoras de SD com retardo mental grave, 

impossibilitadas de bochechar, foram coletadas células do epitélio bucal através de 

esfregaço com a utilização de um “swab”.   

Em cada material, foi adicionado 3 mL de uma solução de TNE (TNE [17 mM 

Tris/HCl (pH 8.0), 50 mM NaCl e 7 mM EDTA (Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético)]). 

O processo de extração de DNA a partir de células bucais foi realizado logo após a 

coleta utilizando o protocolo proposto por Aidar e Line (2007) com algumas 

modificações. 

No laboratório, as amostras, já armazenadas dentro de tubos falcon de 15 mL, 

sofreram centrifugação a 3000 RPM (rotações por minuto) durante 5 minutos. 

Descartou-se o sobrenadante e o pellet foi ressuspendido com a adição de 3 mL de 

TNE, e, posteriormente, foi novamente centrifugado, a 200 RPM por 5 minutos. O 

sobrenadante foi desprezando e o pellet formado foi agitado ao vortex por 5 

segundos. Foram adicionados 1,3 mL de solução de lise [10mM Tris (pH8.0), 0,5% 

SDS, 5mM EDTA] e 10 µL de proteinase K (20 mg/mL). Os tubos foram agitados em 

vortex e incubados a 55°C overnight.  

Posteriormente, cada amostra foi dividida em dois microtubos (Eppendorf). Foi 

transferido 750 µL de amostra para cada tubo contendo 250 µL de solução de 

acetato de amônia (8M) e 2 µL de solução EDTA (0,5M). Esta mistura foi agitada 

durante, aproximadamente, 5 segundos. Os tubos foram centrifugados a 14000 RPM 

por 10 minutos. Em seguida, aproximadamente 900 µL do sobrenadante foi 

transferido para outro microtubo contendo 540 µL de isopropanol (2-propanol); em 
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seguida, misturados pelo processo de inversão. Novamente, cada amostra sofreu 

um processo de centrifugação a 14000 RPM por 5 minutos, e, mais uma vez, o 

sobrenadante foi descartado. Os microtubos eppendorf foram colocados sobre papel 

absorvente para secagem a temperatura ambiente. Foi adicionado 500 µL de etanol 

a 70%. Os tubos foram misturados pelo processo de inversão e posteriormente 

submetidos a centrifugação a 14000 RPM por 5 minutos. O etanol foi desprezado e 

os tubos foram mantidos a temperatura ambiente por, aproximadamente 60 minutos 

para secagem. Por fim, o DNA foi ressuspendido com uma solução de 100 µL de TE 

[10 mM Tris (pH 7.8) e 1mM EDTA]. 

 

4.3   QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

Após a extração, o DNA foi quantificado através do uso do espectrofotômetro 

UV NanoVue Plus. Foram utilizados 2 µL de DNA de cada amostra. A quantidade de 

DNA foi obtida na proporção de nanogramas com base na absorbância a 260 nm.  

As relações entre as densidades ópticas de 260/280 nm e 260/230 nm foram 

avaliadas como indicadores de pureza do DNA extraído. 

Em geral, as razões A260/A280 entre 1,8 e 2,0 são consideradas como valores 

de referência de pureza do DNA.  Valores bem menores que 1,8 e acima de 2,0 

indicam a presença de contaminantes como proteínas e RNA, respectivamente. Na 

Figura 8 estão os dados obtidos e o no Gráfico 1, o perfil de uma amostra de ácido 

nucleico quantificada pelo Nanovue plus.   

 

 

 

Figura 8: Quantificação de uma amostra de DNA pelo Nanovue plus 
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Gráfico 1: Curva de quantificação de uma amostra de DNA pelo Nanovue Plus 

 

4.4   GENOTIPAGEM DO POLIMORFISMO NO GENE VDR 

O polimorfismo rs 2228570 no gene VDR foi analisado pela técnica de PCR 

em tempo real. É uma técnica muito sensível, precisa e com alta reprodutibilidade, 

obtendo-se de diversas vantagens quando comparada à PCR convencional. A PCR 

em tempo real pode ser qualitativa (específica para genotipagem) ou quantitativa 

(inespecífica). 

Durante o procedimento, observam-se as três fases características da PCR: a 

fase de crescimento exponencial, cuja característica é a precisão e especificidade, 

fase de crescimento linear, onde se inicia o processo de degradação dos produtos e 

fase estacionária, onde todos os produtos já estão degradados. A Figura 9 mostra as 

três fases do PCR. 

Foi utilizado o sistema de sondas marcadas TaqMan® SNP Genotyping 

Assays, Human, SM, da Applied Biosystems, e o termociclador CFX 96 Real-Time 

System (BioRad). Esta sonda é um fragmento de DNA marcado, com um fluoróforo 

em uma extremidade (Figura 10), e uma molécula (quencher) em outra extremidade  

(NOVAIS E ALVES, 2004). A fluorescência gerada após a atividade da exonuclease 

5’- 3’da Taq DNA polimerase permite a detecção dos produtos da reação.   
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Figura 9: Fases da PCR em tempo real. 

<https://ria.ua.pt/bitstream/10773/7230/1/disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf> 20/03/2014 

 

Durante a PCR em Tempo Real, a sonda TaqMan® hibridiza com a sequência 

da fita simples de DNA complementar alvo para a amplificação. Nesta fase, ocorrerá 

a separação do quencher e da molécula repórter, o que aumentará 

exponencialmente a fluorescência. Neste processo a sonda TaqMan® é degradada 

pela atividade da exonuclease 5’-3’ da Taq polimerase.  

 

 

Figura 10: Ilustração de uma sonda Taqman (fluoróforo em 5´ e o quencher em 3´)   

(Novais e Alves, 2004) 

 

 

Se o polimorfismo estiver presente, a presença do alelo G (guanina) será 

marcada com fluorescência FAM®. Caso contrário, a presença da base adenina (A), 

correspondente haverá o alelo selvagem, significando a ausência da substituição. 

Neste caso, o sítio será marcado com VIC®. 

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/7230/1/disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Quanto à nomenclatura, o presente trabalho usará G para se referir ao alelo 

mutante, e A para o alelo selvagem. Porém, na literatura existem também outras 

formas de classificar os alelos. A classificação do alelo mutante como C e do alelo 

selvagem como T é utilizada com bastante frequência e se refere à fita original 

correspondente do DNA. Já a nomenclatura F e f, para designar o alelo mutante e o 

alelo selvagem, respectivamente, referindo-se ao nome da enzima de restrição 

utilizada no processo, a FokI também está presente em alguns estudos.  

A sonda utilizada (C_12060045-20, Applied Biosystems) foi marcada com o 

fluoróforo VIC®  que marca o alelo selvagem e com o fluoróforo FAM®, que marca o 

alelo mutante. A análise do polimorfismo foi realizada através dos gráficos de 

amplificação gerados pelo CFX Manager Software 2.1.  

 O procedimento foi realizado a partir de um protocolo pré-estabelecido e as 

amostras precisaram ser preparadas, isto é, todas as amostras já quantificadas 

passaram pelo processo de diluição para que a concentração final estivesse em 

torno de 10 ng/μL por amostra. O Mix de cada reação continha 3,5 µL de Master Mix 

taqMan® (Applied Biosystems), 0,18 µL da sonda, 1,32 µL de água e 2 µL de DNA a 

10 ng/µL O programa de amplificação consistiu em um aquecimento à 10 minutos , 

seguido por 40 ciclos de 95°C durante 20 segundos e 60°C durante 1 minutos e 15 

segundos. Foram utilizados três controles positivos, com os três perfis diferentes de 

genótipos, em cada experimento.                                      

 

4.5   ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Na análise estatística, foram determinadas as frequências alélicas e 

genotípicas em mães de crianças portadoras de SD e mães de indivíduos controles. 

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

Weinberg, no qual os dados reais de uma população são comparados aos dados 

esperados.   

Os dados foram analisados segundo o método caso-controle. A razão de 

chances ou odds ratio (OR), de possuir o alelo variante e pertencer ao grupo de 

mães caso foi comparada ao risco de pertencer ao grupo controle. As análises 

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

considerado nível de significância para valores de p<0,05.  
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5.  RESULTADOS 

5.1   PERFIL DA SUPLEMENTAÇÃO VITAMÍNICA NA GESTAÇÃO 

As mães participantes do estudo foram questionadas sobre a suplementação 

vitamínica via oral durante a gestação. Tanto no grupo de mães casos, como em 

controles, foi encontrado que a maioria das mães tomou algum tipo de vitamina no 

período gestacional. Em mães de pacientes com SD, 89,2% foram suplementadas e, 

em mães controle 88,7%; não havendo diferença significativa entre os grupos 

(Gráfico 2) .  

As vitaminas mais frequentemente ingeridas pelas gestantes foram o sulfato 

ferroso e o ácido fólico. Contudo, como este estudo faz parte de um projeto em 

andamento em relação a genes relacionados ao metabolismo de ácido fólico, não foi 

possível avaliar a suplementação específica da vitamina D. A grande maioria das 

mães afirma ter sido suplementada durante a gestação com os chamados “poli-

vitamínicos”. 

 

 

Gráfico 2: Perfil do consumo de vitaminas na gestação 

 

5.2   EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

O DNA foi extraído e quantificado de 335 amostras; 118 amostras do grupo de 

mães de portadores da SD e 217 mães de indivíduos não portadores de SD.  As 

médias das quantificações foram 495 ng/µl para as mães do grupo e 329 ng/µl para 
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as mães controle. Portanto, a quantificação média de DNA em amostras de mães 

casos foi superior à média obtida em mães controles.  

Com relação à proporção 260/280, a média obtida de 1,8 a 2,0 em ambos os 

grupos de amostras, demonstrou que o DNA extraído foi de boa qualidade sendo 

também adequado para estudos moleculares com técnicas mais sensíveis como a 

técnica de PCR em tempo real. 

 

5.3   GENOTIPAGEM DO GENE VDR 

Os resultados da análise da presença ou não do polimorfismo rs2228570 no 

gene VDR foram visualizados através de gráficos, com formações de curvas 

exponenciais mostrando a presença da marcação fluorescente.  

A marcação fluorescente para VIC® está representada pela cor vermelho e 

para FAM®, pela cor verde.  No Gráfico 3 o perfil heterozigoto pode ser identificado; 

pois onde houve um crescimento exponencial tanto do fluoróforo VIC®, quanto do 

FAM®, que marcam, respectivamente os alelos A e G. Logo, esta amostra foi 

classificada como AG. 

 

 

Gráfico 3: Representação da curva de amplificação de uma amostra heterozigota (AG) para o 

polimorfismo FokI (rs2228570) 
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O Gráfico 4 corresponde ao genótipo homozigoto para o alelo selvagem “AA”. 

Foi observado um crescimento exponencial a partir de 30 ciclos, foi emitido apenas 

um tipo de fluorescência, correspondente a sonda marcada com VIC®.  

 

 

Gráfico 4: Representação da curva de amplificação de uma amostra homozigota selvagem (AA) 

para o polimorfismo FokI (rs2228570) 

 

 

No Gráfico 5 pode ser visualizado o perfil de indivíduo homozigoto GG,  

observa-se apenas uma marcação fluorescente representada pela cor verde (FAM®).  

 

 

Gráfico 5: Representação da curva de amplificação de uma amostra homozigota mutante (GG) para 

o polimorfismo FokI (rs2228570) 



37 

 

 

 

Foi realizada a genotipagem para o polimorfismo rs2228570 em 118 amostras 

de mães do grupo caso e 217 mães do grupo controle. Na Tabela 1 estão as 

frequências alélicas e genotípicas encontradas nos dois grupos. A frequência do 

alelo G foi superior em casos (0,72) do que controles (0,65). 

  

 

   Tabela 1: Distribuição dos genótipos e frequências alélicas e genotípicas 

para casos e controles 

VDR Mães SD Mães CT 

Genótipos N F N F 

AA 7 0,06 28 0,13 

AG 53 0,45 98 0,45 

GG 58 0,49 91 0,42 

Total 118 1 217 1 

 
Frequência dos 

alelos         

A   0,28   0,35 

G   0,72   0,65 

      

 

Os resultados foram testados quanto ao equilíbrio de Hardy-Weinberg.  A 

partir dos resultados das frequências observadas e do cálculo das frequências 

esperadas para cada genótipo, foi feita a comparação através do teste de qui-

quadrado. Na Tabela 2 estão os resultados observados e esperados da distribuição 

genotípica em mães do grupo “caso”; o valor encontrado para o teste do qui-

quadrado de 1,29 (p= 0,52) não foi significativo.  
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Tabela 2: Distribuição dos genótipos observados e esperados em mães caso 

Genótipos 

Observado 

(N)   

Esperado 

(N) 
 

p 

 

AA 7 

 

9,5  

 AG 53 

 

48 1,29 0,52 

GG 58   60,5     

 

 

Os resultados obtidos para a distribuição dos genótipos nas mães do grupo 

“controle” estão na Tabela 3. O valor de 2  igual a 0,04 e p=0,84; demonstram que a 

população de controles está em equilíbrio de Hardy Weinberg, assim como a de 

casos.  

 

 

     Tabela 3: Distribuição dos genótipos observados e esperados em mães controle 

Genótipos 

Observado 

(N)   

Esperado 

(N) 
 

p 

AA 28 

 

27,3  

 

AG 98 

 

99,4 

 

0,04 0,84 

GG 91   90,3 
  

  

 

 

Os valores de odds ratio (OR) foram calculados para verificar uma possível 

associação entre o alelo polimórfico G e o risco aumentado para SD. A presença do 

alelo mutante foi comparada a presença do alelo selvagem nas mães caso e 

controle; assim como diferentes combinações com a presença em homozigose ou 

heterozigose do alelo mutado (Tabela 4).  Os resultados indicam a associação entre 

a presença do alelo polimórfico em homozigose GG (p=0,03) e o aumento de risco 

para a ocorrência de uma gestação de uma criança com SD. A presença do 

genótipo em homozigose e heterozigose também foi associada a um maior risco 

(p=0,04). Ao analisar os valores alélicos (a presença de G versus a presença do 

alelo A) encontramos um valor de p=0,06 no limite da significância. 
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Tabela 4: Valores de Odds Ratio para os genótipos e risco de SD 

Fok I (rs 2228570) OR ( IC 95%) p valor 

 

GG vs AA 2,55 (1,05-6,22) 0,039 

AG vs AA 2,16 (0,89-5,28) 0,089 

GG vs AA ou AG 1,34 (0,85-2,10) 0,205 

GG ou AG vs AA 2,35 (0,99-5,56) 0,046 

G vs A 1,39 (0,98-1,96) 0,063 

               IC= Intervalo de confiança 
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6. DISCUSSÃO  

6.1   ANÁLISE DA TÉCNICA DE EXTRAÇÃO DE DNA E APLICABILIDADE EM 

ESTUDOS MOLECULARES USANDO PCR EM TEMPO REAL  

Em estudos moleculares é de extrema importância que o DNA seja coletado 

e extraído de forma eficaz e livre de impurezas. Dentre os diversos métodos de 

coleta e extração de DNA de amostras biológicas, a técnica de extração de DNA de 

células de saliva (AIDAR & LINE, 2007) mostrou-se bastante eficiente e de baixo 

custo. O protocolo adotado neste estudo não utiliza substâncias tóxicas, tais como o 

fenol-clorofórmio, como em outros protocolos descritos literatura (GARCÍA-CLOSAS 

et al. 2001; ROGERS et al. 2007), que poderiam inibir a reação de PCR em tempo 

real. 

Após a quantificação das amostras, utilizando o protocolo com algumas 

modificações, observou-se que as condições de coleta e armazenamento foram 

adequadas; a qualidade e a quantificação de DNA obtidas em cada amostra foram 

satisfatórias pois todas as amostras de DNA  extraídas foram amplificadas por meio 

da técnica de PCR em tempo real. Esses resultados estão concordantes com 

achados de Satia-Abouta et al. (2002) e Kuchler et al. (2012) que também avaliaram 

o qualidade do DNA obtido a partir da extração de células bucais e a aplicabilidade 

em estudos moleculares.  

A concentração média, em ng/µl, foi significativamente superior em mães casos 

(495 ng/µ) do que em controles. Esta ocorrência poderia ser explicada pelo maior 

interesse por parte das mães de portadores de SD na participação no estudo, 

portanto, realizando bochechos mais intensos do que às mães do grupo controle.  

 

6.2   PERFIL DE SUPLEMENTAÇÃO VITAMÍNICA GESTACIONAL 

O perfil de suplementação vitamínica não mostrou diferenças em casos e 

controles. A vitamina D não foi especificamente citada por nenhuma das gestantes.  

Durante a realização das entrevistas, as mães responderam as perguntas contidas 

no questionário (Anexo 2), podendo ter ocorrido um viés de informação. Durante o 

preenchimento do questionário, algumas mães podem ter esquecido informações 

referentes ao período gestacional; pois algumas crianças já estavam com mais de 
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10 anos de idade. Em alguns casos, as entrevistadas afirmaram ter tomado 

suplementação vitamínica no período gestacional, mas não se recordavam o tipo de 

vitamina ingerida.  

Em outros países, o consumo de vitaminas e suplementos vitamínicos 

também foi bastante elevado; 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).  

Num estudo realizado com 1311 gestantes na Bélgica verificou-se que 74,1% 

das mulheres participantes apresentavam deficiência de vitamina D e 12,1% eram 

severamente deficientes (VANDEVIJVERE et al. 2012). Outros estudos também 

verificaram a deficiência de vitamina D durante o período gestacional em Vancouver 

e sul da Austrália(LI et al. 2011; THOMAS, 2011). 

 Com relação à concentração de 25(OH)D em mulheres gestantes, JÓŹWIAK 

et al. (2013) associaram a deficiência de vitamina D na gravidez a diversos 

problemas gestacionais, tais como aumento na incidência de preclampsia, diabetes 

gestacional, nascimento prematuro e hipertensão. Foi obsevado que 35,2% não 

fizeram a suplementação, 31,8% se encontram em níveis classificados como 

deficiência da vitamina e 4,5% em deficiência grave (valores inferiores a 10 ng/mL).  

Segundo BODNAR et al. (2007), a vitamina D influencia diretamente na via 

molecular da pré-eclampsia. Eles observaram que sua concentração era menor em 

mulheres que desenvolviam o distúrbio, e que a deficiência da mesma pode ser 

considerada um fator de risco, visto que aumentou em cinco vezes a probabilidade 

de ocorrência na gestação.  

Em populações europeias, Jenab et al. (2009) realizaram um estudo caso-

controle relacionando os polimorfismos no gene VDR e o câncer colorretal. Em sua 

população controle, observaram que os genótipos que continham o alelo mutante 

também estavam em frequência maior na população.  

Morley et al. (2009) sugeriram a hipótese de que a relação entre a 

concentração de 25(OH)D em mulheres gestantes e o tamanho da criança ao nascer 

difere de acordo com a presença de polimorfismos VDR, pois é este receptor que é 

o responsável pela sinalização celular e atividade da Vitamina D no organismo. 

Testando essa hipótese em mulheres caucasianas (todas de pele clara) com 

amostra de soro do período gestacional na vigésima oitava a trigésima semana, 
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verificaram que a deficiência de vitamina D materna está associada ao baixo peso 

no nascimento em crianças que possuíam, pelo menos, um alelo mutante para VDR 

(FokI). Esses resultados sugerem uma explicação para a suplementação 

inconsistente de Vitamina D durante a gestação. Resultados similares foram vistos 

na população de estudo de Swamy et al.(2011) 

Durante a gestação, a expressão de VDR é aumentada, principalmente pelo 

crescimento e desenvolvimento da placenta, um dos órgãos que expressam grande 

quantidade do receptor nessa fase da vida. Shahbazi et al. (2011) averiguou a 

expressão do gene VDR em diferentes fases da gestação e observou que no 

período final essa expressão é maior.  

Analisando uma população israelense, Manzon et al. (2014) investigaram a 

relação entre o parto prematuro e o polimorfismo FokI no gene VDR. A etiologia do 

parto prematuro ainda não é bem elucidada, mas acredita-se ser multifatorial. Ele é 

uma das maiores causas de mortes neonatais, e está associado com o parto 

prematuro idiopático e ruptura das membranas. No referido trabalho, eles 

encontraram diferenças significativas nas frequências alélicas entre o grupo de mães 

com parto prematuro e mães saudáveis, onde o alelo selvagem era mais frequente 

nas primeiras. Acredita-se que o VDR possa estar associado à interface feto-

materno, e um melhor estado nutricional.  

HOLLICK (2007) ressaltou que é importante manter os níveis de vitamina D 

durante a vida intra-uterina e na infância, principalmente no cérebro, pois isso pode 

ser importante para a manutenção das funções mentais. Portanto, polimorfismos no 

gene VDR também podem diminuir a ação da vitamina D no organismo, 

possivelmente causando um aumento de risco para diversas doenças neurológicas. 

Num próximo estudo é importante avaliar os níveis de vitamina D no primeiro 

trimestre de gestação em mães de pacientes com SD e mães controles, e serem 

entrevistadas sobre o uso específico da vitamina D. Sugerimos também que existam 

diferenças significativas entre os grupos, na frequência de polimorfimos no gene 

VDR, que exerce papel fundamental no metabolismo de vitamina D.  

 

. 
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6.3   FREQUÊNCIAS DO POLIMORFISMO rs2228570 NO GENE VDR  

Neste estudo, a frequência do alelo G na população foi superior ao alelo 

selvagem A. Em mães do grupo caso a frequência do alelo mutado foi de 0,72, 

enquanto nas em mães controles 0,65; GENTIL (2006)  também encontrou a mesma 

frequência alélica (0,65) em seu grupo controles 

Em mulheres do sul do Brasil (BUENO, 2012), a frequência encontrada para o 

alelo G no grupo controle foi de 0,66. MONTICIELO et al. (2012) estudando lupus 

eritematoso e polimorfismos no gene VDR na população brasileira em geral, 

verificou a frequência de 67,2% para o genótipo mutante de controles descendentes 

de europeus. Estes dados confirmam que a presença do alelo polimórfico é bem 

superior a do alelo selvagem na população brasileira, assim como encontrado em 

nosso estudo.  

Em outras populações, polimorfismos em genes da vitamina D estão 

relacionados a diversas doenças, em especial, o polimorfismo FokI no gene VDR. 

Mercado et al. (2013) observaram que a frequência do alelo mutante em mulheres 

mexicanas se encontrava no valor de 0,53 no grupo controle. Mostowska (2013) 

investigou a relação de polimorfismos no gene VDR e o lúpus eritematoso em 

mulheres caucasianas. Em seu grupo controle, Mostowska (2013) encontrou a 

frequência 0,59 do alelo G. Em mulheres americanas foi encontrada a frequência de 

0,17 para o alelo selvagem (FUHRMAN et al. 2013). Em caucasianos descendentes 

de alemães com idade inferior a 90 anos, a presença de G foi de 60,6% (GLOCKE et 

al. 2013). No grupo controle da população de Pillai et al. (2010), caracterizada por 

descendência combinada africana e europeia, americano e leste asiático foi 

encontrada a frequência do alelo polimórfico igual a 0,76. Todos esses dados 

populacionais estão de acordo com os resultados encontrados em nosso estudo, 

pois mostram a frequência do alelo G superior ao alelo mutante.  

6.4   HIPÓTESE: VITAMINA D, FERTILIDADE, ENVELHECIMENTO E SD 

Das diversas ações que são exercidas pela vitamina D, sabe-se que ela 

modula processos reprodutivos em homens e mulheres, juntamente com os 

hormônios esteroides sexuais. 

A partir de estudos com animais, foi mostrado que, no macho, o VDR é 

encontrado em tecidos como nos músculos liso do epidídimo, espermatogônias e 
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nas células de Sertoli, bem como, em estudos humanos, no núcleo do esperma 

humano, indicando a grande influência na maturação de espermatozoides. Alguns 

problemas associados a baixos níveis de 25(OH)D podem estar relacionados à 

qualidade do sêmem, motilidade do espermatozóide, diminuição no nível de 

testosterona e anormalidades testiculares (LERCHBAUM & PIETSCH, 2012).  

Em mulheres, a vitamina D está relacionada com a síndrome de ovários 

policísticos, perturbações na fertilidade e câncer de ovário. Sua deficiência foi 

associada à obesidade, síndromes metabólicas e endócrinas. Há uma melhora no 

metabolismo e na regularidade menstrual quando a mulher realiza suplementação.  

O VDR é super expresso em ovários, em células da granulosa, na glândula pituitária 

e no endométrio (LERCHBAUM & PIETSCH, 2012).  

A vitamina regulamenta a expressão de muitos genes em tecidos reprodutivos, 

e sua forma ativa regula a transcrição e função de genes associados à invasão 

placentária, implantação normal do embrião e angiogênese (BODNAR et al. 2007). 

Ma et al. (2012) afirmam que a substância está envolvida na regulação da expressão 

de lactogênio placentário, secreção de gonadotrofina coriônica humana e transporte 

de cálcio na placenta.  

Em um estudo brasileiro (BANDEIRA et al. 2006), o qual também considerou 

como concentração ideal de 25(OH)D o valor de 30 ng/mL , sugeriram que em 

idosos, esses níveis deveriam estar em torno de 20 ng/mL, pois o processo de 

envelhecimento leva uma diminuição na capacidade da pele em produzir vitamina D. 

A concentração de vitamina D diminui significativamente conforme a idade, pois o 

envelhecimento reduz a camada da epiderme que contém o 7-desidrocolesterol, o 

precursor da síntese da vitamina pela pele (HOLLICK, 2008). Com o aumento da 

idade materna há um maior risco de não disjunção na meiose e até o momento não 

existem explicações para as mulheres que tem filhos com SD mais jovens. A 

deficiência de vitamina D pode, hipoteticamente, ter uma influência negativa nas 

células germinativas maternas durante o processo de gametogênese.  

 

6.5    HIPÓTESE: VITAMINA D, FOLATO, EXPOSIÇÃO SOLAR E SD 

Sabe-se que a exposição regularmente à luz solar é uma eficaz profilaxia 

contra a deficiência da vitamina D. Em países próximos a linha do Equador espera-

se uma maior produção da vitamina D; e em latitudes acima de 40º norte ou sul, 
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ocorre muito pouca ou nenhuma fotoconversão de 7-dehidrocolesterol pela pele, 

pois há menor incidência da luz solar. Porém, estudando mulheres pós menopausas, 

Bandeira et al. (2006) observaram que 24% dos pacientes apresentavam deficiência 

de vitamina D, e quando comparou com valores de concentração em países mais 

afastados do Equador, como os EUA, achou valores bem próximos. Isso demonstrou 

que, em países como o Brasil, a influência da luz solar pode não evitar a deficiência 

de vitamina D em mulheres pós menopausa e mais velhas, pois a dieta é pobre em 

alimentos ricos que reforçam as quantidades de vitamina D ao organismo.  

Além dos hábitos alimentares, Jablonski e Chaplin (2012) defendem que o 

aumento da urbanização, mudanças no estilo de vida e a pigmentação da pele 

também exercem grande influência na concentração da pré-vitamina D na pele, pois 

tais fatores estão diretamente ligados à absorção da luz solar no organismo humano, 

mais especificamente da radiação UVB, responsável pela fotoconversão de vitamina 

D3. Esta questão vem sendo considerada um exemplo de seleção natural em 

humanos. A cor da pele torna-se um equilíbrio entre as demandas da evolução: a 

necessidade de produção de vitamina D e ao mesmo tempo de proteção solar. A 

espécie humana, provavelmente se originou no continente africano, nas regiões dos 

trópicos, onde era exposta a altos níveis de radiação solar. Pessoas de pele 

pigmentada (mais escura) que vivem na região dos trópicos geralmente recebem 

radiação UV suficiente durante o ano inteiro para a radiação UVB penetrar na pele e 

ocorrer produção de vitamina D. Com as migrações destas populações para regiões 

mais afastadas dos trópicos e também para regiões de baixas latitudes houve uma 

redução de pigmentação da pele já que também houve a diminuição da incidência 

de radiação UVB. A pele ficou mais clara para permitir a absorção da pouca 

radiação UVB existente. No inverno e em locais fechados, sem luz solar há uma 

diminuição nos níveis de produção. A melanina, responsável pela pigmentação da 

pele, atua como fator protetor da entrada direta dos raios UV. A epiderme mais 

pigmentada possui uma barreira mais competente; os melanócitos atuam como 

barreiras que protegem o DNA, evitando que a incidência da luz solar possa causar 

alterações no mesmo.  Estudos recentes mostraram que intensa luz solar destrói o 

ácido fólico, essencial para divisão e diferenciação celular e em produção do DNA. A 

competição por folato entre a melanogênese e a necessidade celular para divisão e 

reparo do DNA é severa em regiões de altas concentrações de radiação UV e piora 

se a dieta for inadequada. (JABLONSKI e CHAPLIN, 2010). 
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Da mesma forma, a baixa exposição tem despertado o interesse de estudiosos, 

pois está sendo relacionados não só ao raquitismo, mas também a muitas outras 

doenças causadas pela deficiência de vitamina D no corpo. Acredita-se que 

ancestrais hominídeos evoluíram com uma seleção positiva para a diminuição da 

pigmentação da pele, aumentando assim a biossíntese de pré-vitamina D3. Isso 

porque ocorreram inúmeras migrações desses povos, saindo da região mais 

próxima da linha do Equador, em direção às altas latitudes, onde a incidência dos 

raios solares é menor. Porém, com o passar do tempo, a urbanização e globalização 

faz com que pessoas se desloquem facilmente, e a longo prazo, essa mistura de cor 

de pele pode trazer prejuízos a saúde, pois pessoas com alto teor de melanina 

acabam residindo em locais com baixa radiação UV. É importante salientar que a 

exposição aos raios UV não depende apenas da posição geográfica, mas 

conjuntamente do tempo, da postura, do vestuário e do comportamento. Logo, 

acredita-se que a deficiência de vitamina D estará muito mais frequente na 

população deste século, trazendo inúmeros danos a saúde do ser humano 

(JABLONSKI e CHAPLIN, 2012).  

 Lucock et al (2014) também ressaltou que a pigmentação da pele humana está 

evoluindo de forma a balancear esses dois fatores: a fotólise do folato, onde maiores 

pigmentações na pele se caracterizam como fator de proteção; e a biossíntese de 

vitamina D, onde peles menos pigmentadas são mais eficientes neste processo. 

Recentemente, eles encontraram associação entre a radiação solar no 1º trimestre, 

a ocorrência de polimorfismos no gene VDR e do folato, e o aumento de risco de 

doenças na idade adulta.  

A hipótese apresentada por Jablonski e Chaplin (2010) sobre os níveis de 

folato, latitude e radiação UV trouxe novas informações para a discussão sobre as 

diferentes prevalências dos polimorfismos relacionados aos genes do folato e 

associação com doenças genéticas. Numa meta analise, Costa-Lima et al. 2013  

verificaram que o polimorfismo MTHFR 677 C>T  do metabolismo do ácido fólico 

pode ser  caracterizado como fator de risco para a ocorrência de síndrome de Down 

em algumas populações  localizadas na região subtropical (23,5° e 40° N e S). As 

análises estratificadas por latitude demonstraram a associação em uma região onde 

a incidência de raios UVB é mediana. Fora das regiões tropicais, os níveis de UVB 

são baixos, geralmente com um pico anual no verão, que poderia contribuir para a 

fotólise intravascular do folato em pessoas com pouca pigmentação.  
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Neste trabalho foi encontrada associação entre a presença do alelo mutante do 

polimorfismo FokI  (rs2228570) e o aumento de risco de SD. Entretanto, mais 

estudos são necessários para uma melhor compreensão do papel funcional destes 

polimorfismos como fatores de risco para ocorrência da síndrome de Down. Nosso 

grupo já avaliou a frequência 5 polimorfismos da via metabólica do folato nas mães 

de pacientes com SD e controles. As próximas etapas do trabalho são avaliar os 

outros três principais polimorfismos no gene VDR e tentar identificar genótipos 

combinados, em ambas as vias metabólicas que possam estar indicando um 

aumento de risco de ocorrência de síndrome de Down..   
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7. CONCLUSÃO 

 A técnica de extração de DNA obtido através da saliva é eficiente  e 

adequada para estudos moleculares usando a  PCR em Tempo Real. 

 A maioria das mães receberam suplementação vitamínica durante a 

gestação, tanto casos (89,2%), quanto controles (88,7%). 

 A frequência do alelo mutante para o polimorfismo FokI  (rs2228570) foi de 

0,72 em mães casos e 0,65 em mães controles.  

 Foi encontrada associação entre a presença do polimorfismo FokI  

(rs2228570) e o aumento do risco para a ocorrência da SD. 
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ANEXO 2- QUESTIONÁRIO DE DADOS CLÍNICOS 

Projeto Síndrome de Down  Ficha No _________ Data ____________  

(controle)  

 
Nome da Mãe: ______________________________________________ Idade:_____  

Endereço _____________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________  

Raça mãe ( ) branca ( )parda ( ) negra ( ) indígena ( ) oriental/asiático  

OBS: raça criança ________________  

Local de nascimento: ( ) RJ ( ) SP ( ) ES ( ) MG  

( ) outro especifique ______________________:  

Nome da criança: ________________________________________ Idade:_____ DN__________  

OBS: Idade materna na gestação: _________  

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

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

OBS: ______________________________________________________________  

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

OBS: __________________________________________________  

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

( ) sim ( ) não Qual? ___________________________  

Você toma algum remédio regularmente? (uso contínuo)  

( ) sim ( ) não Qual? ____________________________________________  

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

( ) sim ( ) não Qual? ___________________________ Dose __________  

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

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

Costuma ingerir bebidas alcoólicas? ( ) sim ( ) não  

Ingeriu na gestação? ( ) sim ( ) não  

Tomou vitaminas na gestação? ( ) sim ( ) não  

Sabe se algum tipo de vitamina faz bem para o bebê? ( ) sim ( ) não  

Qual? ___________________ 


