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RESUMO 

LÁZARO, R.J.  Associação entre os polimorfismos nos genes da 
Transcobalamina II (TCN2 c.776C>G e TC2 c. 67A>G) e da 
Metilenotetraidrofolato redutase (MTHFR c.677C>T) e o risco de ter abortos 
espontâneos recorrentes. Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
O aborto espontâneo recorrente (AER) é definido pela ocorrência de três ou mais 
abortos  espontâneos consecutivos com idade gestacional de até 20 semanas.  O 
AER é um evento multifatorial, tem um índice de elucidação da causa na ordem de 
50% e, mesmo com os avanços da medicina diagnóstica ainda assim 40% dos 
casos permanecem com sua causa desconhecida. O crescimento fetal é totalmente 
dependente do aporte de nutrientes oirundos da mãe, dentre esses nutrientes a 
cobalamina e o ácido fólico desempenham um papel fundamental para a viabilidade 
fetal. O objetivo geral deste estudo foi investigar se existe associação entre 
polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo da cobalamina (MTHFR 
c.677C>T, TCN2 c. 776C>G e TCN2 c. 67A>G), e o aborto espontâneo recorrente. 
Os objetivos específicos deste estudo foram: 1 determinar se os polimorfismos 
MTHFR c. 677C>T, TCN2 c. 776C>G e TCN2 c. 67A>G estão associados ao aborto 
primário e secundário. 2 - Avaliar se os genótipos dos polimorfismos estudados 
estão relacionados com as concentrações séricas de cobalamina, folato e 
homocisteína total em mulheres com aborto espontâneo recorrente. Foram incluídas 
256 mulheres com história de abortos espontâneos recorrentes, provenientes do 
Ambulatório de Obstetrícia da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP e 264 mulheres saudáveis, sem história de aborto 
espontâneo e que tenham tido pelo menos duas gestações normais (grupo controle), 
pareadas segundo as idades. Foram colhidas amostras de sangue para a realização 
das dosagens bioquímicas, hormonais e das vitaminas e também para a realização 
das genotipagens dos polimorfismos por meio de PCR-RPFL (MTHFR c.677C>T , 
TCN c.776C>G e c. 67A>G). As dosagens bioquímicas e hormonais apresentaram 
resultados dentro dos limites de variação do normal. Quanto as concentrações de 
folato e cobalamina, houve diferença estatística significante entre os grupos p<0,05. 
As frequências dos genótipos e alelos para os polimorfismos estudados comparadas 
entre os grupos abortos primário, aborto secundário e grupo controle não 
apresentaram diferença estatística significante. Optamos a seguir  por dividir o grupo 
de estudo entre abortos primários, onde não existe história de feto viável, e 
secundário neste caso onde há história de feto viável. Desta forma foram refeitas as 
análises estatísticas entre os grupos e encontramos diferença estatísticamente 
significante p<0,05 quando confrontamos os genótipos do polimorfismo TCN 
c.776C>G entre o grupo primário e o grupo controle. Em conclusão, quando 
comparamos as frequência dos genótipos e alelos em conjunto não apresentaram 
associação com o AER. Quando comparado separadamente o grupo de aborto 
primário e grupo controle houve diferença estatística significante associando o 
polimorfismo TCN2 c.776C>G  ao AER primário. 
 
Palavras- chaves: aborto espontâneo recorrente, cobalamina, ácido fólico, 
transcobalamina, homocisteína. 



ABSTRACT 
LAZARO, RJ. Association between polymorphisms in the transcobalamin II 
(TCN2 c.776C> G and c TC2. 67A> G) and Methylenetetrahydrofolate reductase 
(MTHFR c.677C> T) and the risk of having recurrent miscarriages. Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
The recurrent spontaneous abortion (RSA) is defined by the occurrence of three or 
more consecutive miscarriages with gestational age up to 20 weeks. The AER is a 
multifactorial event, has an index of elucidating the cause of around 50% and, even 
with advances in diagnostic medicine still remain 40% of cases with a known cause. 
Fetal growth is totally dependent on the supply of nutrients from the mother oirundos 
among these nutrients cobalamin and folic acid play a key role in fetal viability. The 
aim of this study was to investigate whether there is an association between 
polymorphisms in genes related to metabolism of cobalamin (MTHFR c.677C> T, c 
TCN2. 776c> G and c TCN2. 67A> G), and recurrent miscarriage. The specific 
objectives of this study were: 1 determine whether MTHFR c. 677C> T, TCN2 c. 
776c> G and c TCN2. 67A> G are associated with abortion primary and secondary. 2 
- Assess whether the genotypes studied polymorphisms are associated with serum 
concentrations of cobalamin, folate and total homocysteine in women with recurrent 
spontaneous abortion. We included 256 women with a history of recurrent 
miscarriages, from the Clinic of Gynecology, Obstetrics, Hospital das Clinicas, 
Faculty of Medicine, USP and 264 healthy women with no history of miscarriage and 
have had at least two normal pregnancies (group control), matched according to age. 
Blood samples were collected to perform the biochemical, hormonal and vitamins 
and also to perform the genotyping of polymorphisms by PCR-RPFL (MTHFR 
c.677C> T, TCN c.776C> G and c. 67A> G). The biochemical and hormonal results 
presented within the limits of normal variation. As the concentrations of folate and 
cobalamin, statistically significant difference between groups p <0.05. The 
frequencies of genotypes and alleles for the polymorphisms studied compared 
between groups abortions primary, secondary and abortion control group showed no 
statistically significant difference. We chose then to divide the study group between 
primary abortions where there is a history of viable fetus, and secondary in this case 
where there is a history of viable fetus. Thus were repeated statistical analyzes 
between groups and found statistically significant difference p <0.05 when confronted 
TCN genotypes of polymorphism c.776C> G between the primary group and the 
control group. In conclusion, when comparing the frequency of genotypes and alleles 
together apresntaram no association with AER. When compared separately the 
group of abortion primary and control group was statistically significant associated 
polymorphism TCN2 c.776C> G the primary AER. 
 
Keywords: recurrent miscarriage, cobalamin, folate, transcolamin, homocysteine 
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1. INTRODUÇÃO 

 Aborto espontâneo é um evento comum que ocorre entre 10 a 15% das 

gestações clinicamente reconhecidas e afetam cerca de 2% das mulheres em idade 

fértil (Pena, 2003; Caetano, Couto et al., 2006).  O termo aborto espontâneo é 

utilizado para caracterizar o fim da gravidez antes da vigésima semana ou a 

expulsão do feto com menos de 0,5 kg (Christiansen, 2006; Zugaib, 2008). 

 O aborto espontâneo recorrente (AER) é caracterizado pela ocorrência de 

três ou mais abortos sucessivos espontâneos até a 20ª semana de gravidez 

(Jauniaux, Farquharson et al., 2006; Saravelos e Li, 2012). A etiologia do aborto 

espontâneo foi relacionada a vários fatores, tais como: ambientais (fumo e uso de 

bebidas alcoólicas); anatômicos do útero; genéticos; imunológicos (presença de 

anticorpos autoimunes, anticorpos antifosfolípides); alterações endócrinas; 

alterações cromossômicas; alterações relacionadas à hemostasia; e alterações no 

metabolismo do folato, cobalamina e homocisteína (Zetterberg, Coppola et al., 2002; 

Jaslow, Carney et al., 2010). A idade materna e o número de abortos prévios 

também são considerados fatores de risco (Christiansen, 2006). Estima-se que a 

ocorrência de AER está entre 2 a 4% em casais na idade reprodutiva (Jaslow, 

Carney et al., 2010) e a possibilidade de que um novo aborto ocorra, aumenta de 

forma gradativa à medida que a mulher tem gestações subsequentes. Em mulheres 

com antecedentes de dois abortos sucessivos, a probabilidade de um terceiro varia 

de 17 a 35% e, em mulheres com história de três abortos, a probabilidade de um 

quarto evento varia entre 25 e 46% (Ren e Wang, 2006). 

Estima-se que em 50% ou mais dos AER, não seja possível identificar as 

causas específicas  por meio de histeroscopia e testes de detecção de anticorpos 

antifosfolípides, sendo assim classificados como perdas fetais recorrentes 

inexplicadas (Ren e Wang, 2006; Saravelos e Li, 2012). Embora atualmente vários 

fatores estejam relacionados a etiologia dos AER e existam inúmeros exames 

disponíveis para a sua avaliação, ainda assim em aproximadamente 40% dos casos 

não é possível definir o que causou esses abortos, sendo que os mesmo são 

classificados como AER idiopáticos (Dzik, Pereira et al., 2010).   

Dentre os fatores genéticos relacionados com os abortos espontâneos e sua 

recorrência, as anomalias cromossômicas numéricas (trissomias, monossomias, 
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triploides), translocações e mosaicismo são responsáveis por 50 a 60% destes 

eventos no primeiro trimestre de gestação. Entre essas anomalias as numéricas são 

as mais frequentes: 50 a 60% de trissomias, 20 a 25% de poliploidias e 15 % de 

monossomias cromossômicas do cromossomo X. A ocorrência de um aborto 

espontâneo devido à trissomia no cariótipo fetal aumenta a chance de nova 

trissomia na próxima gestação em 80%, enquanto que um cariótipo normal no 

primeiro aborto reduz a chance de cromossomopatia em 50% na gravidez posterior.  

(Caetano, Couto et al., 2006). 

Fatores ambientais como a baixa concentração sérica de folato e cobalamina 

causados por deficiência de ingestão, bem como, fatores genéticos causados por 

mutações em genes de transportadores destas vitaminas, ou de enzimas 

importantes no metabolismo da homocisteína que por consequência acarretam 

aumento nas concentrações de homocisteína total (tHcy) e ácido metilmalônico 

(MMA) também tem sido associado ao aumento no risco de defeito no fechamento 

do tubo neural  (Stanisławska-Sachadyn, Woodside et al., 2010; Pepper e Black, 

2011) e diminuição da viabilidade fetal (Zetterberg, 2004b).   

Alguns nutrientes como a cobalamina (Cbl) e o ácido fólico (AF) são  

essenciais para o desenvolvimento fetal, pois estão envolvidos no metabolismo de 

aminoácidos, síntese de purinas e pirimidinas e também em um grande número de 

reações de metilação de ácidos nucleicos. (Forges, Monnier-Barbarino et al., 2007; 

Pepper e Black, 2011).  

As baixas concentrações séricas de Cbl e ácido fólico levam ao aumento das 

concentrações séricas de homocisteína total (tHcy).  Esta elevação tem sido 

associada com doenças relacionadas ao envelhecimento, tais como distúrbios 

arteroscleróticos, tromboembolísticos, degenerativos e também com os primeiros 

eventos patológicos da vida (anormalidades do crescimento, defeitos do tubo 

neural), complicações na gravidez como pré-eclâmpsia, retardo no crescimento 

intrauterino, parto prematuro e óbito intra-útero (Forges, Monnier-Barbarino et al., 

2007), aborto espontâneo e descolamento placentário (Micle, Muresan et al., 2012). 
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1.1 Cobalamina 

A Cbl, um membro da família corrina, é um tetrapirrol planar com um átomo 

central de cobalto e um nucleotídeo, 5,6 dimetilbenzoimidazol. O núcleo corrina está 

ligado ao ribonucleotídeo por uma ligação éster-fosfato e por um ajuste perfeito a um 

dos nitrogênios do anel imidazólico com o cobalto (Figura 1).    

A Cbl é sintetizada somente por microrganismos e obtida pelos seres 

humanos através da ingestão de alimentos e ou suplementos vitamínicos 

(Stanisławska-Sachadyn, Woodside et al., 2010), as fontes de Cbl são os alimentos 

de origem animal (Kirsch, Herrmann et al., 2013), como carne, fígado e vísceras 

(Cunningham, 2001.; Herrmann, Schorr et al., 2003). Quatro cobalaminas são 

importantes no metabolismo da célula animal: cianocobalamina (CNCbl), 

hidroxicobalamina (OHCbl), adenosilcobalamina (AdoCbl) e metilcobalamina (MeCbl) 

(Donnely, 2003). Devido sua natureza altamente polar a Cbl necessita de ligantes 

para seu transporte e disponibilização intracelular chamadas de transcobalaminas 

(Seetharam, 1999). 

 

Figura 1 - Estrutura Química da Cobalamina. Fonte: adaptado de (Chanarin, 1979) 
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A cobalamina participa de duas vias metabólicas muito importantes no 

organismo humano: sendo a primeira via responsável pela remetilação da 

homocisteína à metionina mediada pela MeCbl, pela presença da enzima metionina 

sintase, tendo o 5-metiltetraidrofolato como doador do grupamento metil (Nielsen, 

Rasmussen et al., 2012); e a segunda via responsável pela conversão de 

metilmalonil-CoA à succinil CoA mediada pela AdoCbl, pela ação da enzima L-

metilmalonil-CoA mutase (Savage, Lindenbaum et al., 1994; Von Castel-Dunwoody, 

Kauwell et al., 2005; Nielsen, Rasmussen et al., 2012). 

 O déficit de cobalamina está frequentemente associado a desordens 

neurológicas como, por exemplo, alterações motoras e desorientação que podem 

preceder a anemia megaloblástica (Adams, Khoury et al., 1995; Bowen, Wong et al., 

2004).   A deficiência de cbl durante a gestação pode acarretar graves problemas 

para o desenvolvimento fetal, uma vez que a cbl é um nutriente essencial na dieta 

da gestante, pois está intimamente relacionada com a divisão celular (Kirsch, 

Herrmann et al., 2013), sendo que o déficit deste nutriente pode levar a um  grave 

retardo na mielinização do sistema nervoso do feto (Lövblad, Ramelli et al., 1997). 

O requisito diário de cbl, denominado como ingestão diária recomendada é de 

2,4 μg/dia (Kirsch, Herrmann et al., 2013). 

 

1.2  Metabolismo da cobalamina 

Várias proteínas são essenciais na absorção e transporte da Cbl, tais como, a 

proteína R, o fator intrínseco (FI) e as transcobalaminas (TCI, TCII e TCIII). Após a 

ingestão de alimentos contendo Cbl, esta se liga à proteína R, que é sintetizada nas 

glândulas salivares, chega ao estômago em forma de complexo Cbl-proteína-R, o 

qual é resistente ao pH ácido estomacal. Somente quando esse complexo chega ao 

duodeno, o mesmo é clivado por meio da ação de enzimas pancreáticas, e assim 

resultando na liberação da Cbl. O FI, produzido pelas células parietais do estômago, 

liga-se à Cbl apenas no intestino, pois a proteína R tem maior afinidade pela Cbl do 

que o FI. A Cbl-FI é absorvida pelas células da mucosa do íleo via receptor para 

este complexo e, sequencialmente, liga-se às transcobalaminas e alcança a 

circulação sanguínea (Figura 2)  (Seetharam, 1999).  
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Figura 2.  Absorção da cobalamina. Fonte: Adaptado, com permissão, de (Andrès, Loukili et 
al., 2004 - Anexo 1). 

 

No plasma, a cobalamina é transportada por duas proteínas: a 

transcobalamina II (TC II) e haptocorrinas (HC, TCI e TCIII). A TCII é uma proteína 

de 43 KDa que transfere a cobalamina do intestino para a corrente sanguínea e, em 

seguida, para todas as células do corpo. O gene que codifica a TC (TCN2) está 

localizado no braço longo do cromossomo 22 (q11-13.1), se estende por uma região 

de 18kb e tem 9 exons (Quadros, 2010). Ele é um gene polimórfico, sendo que já 

foram descritos mais de 10 polimorfismos de nucleotídeo único (single nucleotide 

polimorphism – SNP). Um desses SNPs é o TCN2 c.776C>G (rs1801198) 
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substituição que origina a mutação P259R e pode interferir na disponibilidade 

intracelular de cobalamina  (Castro, Barroso et al., 2010). 

A transcobalamina saturada (TCII-Cbl), também chamada 

holotranscobalamina (Holo-TC), constitui entre 6% e 20% da cobalamina. A TC 

insaturada é chamada de apotranscobalamina (apoTC) sendo esta denominação  

utilizada para TCII na forma de proteína livre. A transcobalamina é sintetizada pelos 

enterócitos, no entanto, diversos outros órgãos podem sintetizar essa proteína. Já as 

haptocorrinas (HCs), TCI e TCIII, são sintetizadas em muitas células do corpo, 

inclusive leucócitos, e ligam-se a 80 – 94% da cobalamina presente no plasma. Ao 

contrário da TC, as HCs são glicoproteínas e são largamente saturadas com 

cobalamina. Entretanto, nenhuma de suas funções é conhecida (Okuda, 1999), além 

da sua capacidade de vincular metabolicamente formas inertes da cobalamina. A 

deficiência congênita de HC não está associada a sintomas aparentes ou distúrbios 

metabólicos. Ao contrário da deficiência congênita de TC, na qual os pacientes 

acometidos geralmente sofrem com manifestação neurológica grave, além do 

aumento significativo das concentrações de tHcy e ácido metilmalônico no soro e 

urina  (Obeid, Morkbak et al., 2006). 

Após a absorção da Cbl pelas células, via receptor específico para o 

complexo TCII-Cbl, a vitamina é convertida nas formas  co-enzimáticas (MeCbl e 

AdoCbl), conforme Figura 3. 
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Figura 3. Vias metabólicas da homocisteína e do ácido metilmalônico  

Nota: SAM: S-adenosilmetionina; SAH: S-adenosil-homocisteína; MET: metionina; HCY: 
homocisteína; MS: enzima metionina sintase; MSR: enzima metionina sintase redutase; 
MeCbl: metilcobalamina; THF: tetraidrofolato; 5-MeTHF: 5-metiltetraidrofolato; 5,10MTHF: 5-
10 metilenotetraidrofolato; DHF: diidrofolato; CIST: cistationina; AA: aminoácido; AG: ácido 

graxo; -CBT: -cetobutirato; D-MM-CoA: D-metilmalonil coenzima A; L-MM-CoA: L-
metilmalonil coenzima A; Suc-CoA: succinil coenzima A; dATP: deoxiadenisinatrifosfato; 
dGTP: deoxiguanosinatrifosfato; dCTP: deoxicitosinatrifosfato.  

. 

  

As deficiências na absorção de Cbl podem estar relacionadas com dieta 

inadequada (pobreza extrema e em indivíduos vegetarianos), deficiência de FI 

(congênita ou adquirida), presença de pancreatite crônica e alterações 

gastrointestinais. As alterações no transporte da Cbl podem estar associadas a 

polimorfismos no gene da TCII (Lievers, Afman et al., 2002).  

Na gestação também pode ocorrer deficiência de cobalamina, uma vez que 

durante esse período há o aumento da exigência de metionina para o crescimento 

fetal, hemodiluição devido à expansão do volume do plasma, alterações das funções 

endócrinas, o aumento da clearence renal de homocisteína e diminuição da 

albumina plasmática, a qual está vinculada a homocisteína. Dos mecanismos 

citados acima, as alterações endócrinas provavelmente são as principais razões 

para o declínio de Cbl observado na gravidez (Tamura e Picciano, 2006). 

Na gestação a deficiência materna de Cbl pode acarretar em problemas de 

desenvolvimento fetal, sendo os defeitos de fechamento de tubo neural mais 
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frequente em mulheres que apresentaram deficiência de Cbl e /ou folato durante o 

período gestacional, mais especificamente nas primeiras semanas de gestação 

(Afman, Lievers et al., 2002; Zetterberg, Coppola et al., 2002). 

A concentração sérica de Cbl não constitui um bom marcador para 

caracterizar a deficiência tecidual dessa vitamina, uma vez que os valores séricos 

podem estar normais, no entanto, pode haver deficiência tecidual de Cbl. Valores 

teciduais reduzidos de Cbl podem ser decorrentes de distúrbios na absorção, 

transporte e entrada dessa vitamina nas células (Afman, Van Der Put et al., 2001). 

Essa situação pode ocorrer no início da deficiência dessa vitamina, podendo ser 

causada pela presença de mutações na proteína TCII, resultando em alterações na 

ligação com da mesma à Cbl; ou o impedimento do  reconhecimento do receptor 

específico para Holo-TC (Lievers, Afman et al., 2002). 

Ao contrário da determinação plasmática de Cbl, a determinação da 

concentração plasmática de ácido metilmalônico (MMA) é considerado um bom 

marcador da deficiência tecidual de Cbl, uma vez que quando esse metabolito 

encontra-se elevado no plasma há deficiência de cobalamina nos tecidos (Moelby, 

Rasmussen et al., 1990). Do mesmo modo, os valores elevados de tHcy estão 

associados à deficiência tecidual dessa vitamina, pois tais níveis antecedem o 

decréscimo dos valores de Cbl sérica, o que justifica o fato de os pacientes 

apresentarem alterações neurológicas antes do surgimento de anemia (Refsum, 

Yajnik et al., 2001; Lindenbaum, Healton et al., 1995). 

Valores inferiores de holo-TC têm sido encontrados em indivíduos que 

possuem o alelo 776G em homozigose quando comparados com indivíduos que 

apresentam o alelo 776C em homozigose (Castro, Barroso et al., 2010). 

 

1.3 Ácido fólico 

O ácido fólico é composto por um anel de pteridina, ácido p-aminobenzóico e 

ácido glutâmico (Figura 4). O ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel que está 

presente naturalmente em alimentos como vegetais de folhas verdes: aspargos, 

brócolis, couve de Bruxelas, frutas cítricas, legumes, cereais secos,  

grãos inteiros, fermento, feijão, fígado e outras vísceras (Kim, 2007). 
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 Os folatos naturais são geralmente reduzidos para tetraidrofolato com 

hidrogênio nas posições 5, 6, 7 e 8 ou diidrofolato com o hidrogênio nas posições 7 

e 8, e eles têm uma única unidade de carbono (metil, metileno, formil, ou formino) 

com o N-5 ou n-10 posições, ou ambos (Tamura e Picciano, 2006). 

 

Figura 4 - Estrutura Química do Ácido Fólico. 

Fonte: http://engenharianuclear.blogspot.com;2010/11/acido-folico-essencial-na-gravidez.html 

 

Folato é o termo que representa todas as estruturas de acido fólico (Donnely, 

2003). O déficit desta vitamina na gestação foi relacionado à pré-eclâmpsia, 

descolamento prematuro da placenta e o aborto espontâneo (Alperin, Haggard et al., 

1969). Uma diminuição no status do folato está associado ao aumento das 

concentrações plasmáticas de homocisteína, sendo este aumento fator de risco para 

doenças cardiovasculares, além do fato de ter sido associado à demência e doença 

de Alzheimer (Wright, Dainty et al., 2007). Na gestação o folato tem papel 

fundamental devido ao fato de ser, essencial para a duplicação e diferenciação 

celular, prevenção de defeitos do tubo neural, angiogênese, vasculogênese e 

metilação da homocisteína (Williams, Bulmer et al., 2011). Estudos indicam que 

elevados níveis de homocisteína e baixas concentrações de folato são fatores de 

risco para AER (Nelen, Blom et al., 2000).  

 



29 

 

1.4 Metabolismo do ácido fólico 

O ácido fólico e a metilenotetraidrofolato redutase (MTFHR) estão envolvidos 

em vias bioquímicas complexas: metabolismo de aminoácidos, síntese de purina e 

pirimidina, proteínas e lipídios (Altmäe, Stavreus-Evers et al., 2010), síntese de 

nucleotídeos, síntese de S-adenosil-metionina, remetilação da homocisteína em 

metionina, metilação do DNA, neurotransmissores e fosfolipídios. A remetilação da 

homocisteína a metionina é dependente da doação do grupo metil (Kirsch, Herrmann 

et al., 2013), transferido pela metionina sintase (MTR), pela 5 metiltetraidrofolato, a 

metionina resultante será incorporada em vários peptídeos ou transformada por 

intermédio da metionina adenosiltransferase em S adenosilmetionina (SAM). O SAM 

é o doador universal de metila em um grande número de reações de metilação e, 

assim, desempenha um papel fundamental na função celular. Durante essas 

reações, as quais são catalisadas por metiltransferases específicas, o SAM tem um 

grupo metil removido para formar S-adenosylhomocysteine (SAH). Finalmente, SAH 

é hidrolisado em uma reação reversível em homocisteína. . A MTHFR tem papel 

fundamental nestas reações, pois ela realiza a redução do 5,10 metiletetrahidrofolato 

a 5 metiltetrahidrofolato (Forges, Monnier-Barbarino et al., 2007). Figura 5. 

 

Figura 5 – Função da MTHFR. Fonte: adaptada de: Brouns, 2008. 

Metilenotetraidrofolato redutase (MTHFR) catalisa a conversão de 5,10 
metilenotetraidrofolato em 5 metiltetraidrofolato. DHF=diidrofolato; THF=tetraidrofolato; 
MTHFR=5,10-metilenotetraidrofolato redutase; MTRR=metionina sintase redutase; 
MTR=metionina sintase; TCN2=transcobalamina II. 
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A atividade normal da MTFHR pode ajudar a manter o pool de circulação de 

folato e metionina e, eventualmente, impedir o acúmulo de homocisteína  (Botto e 

Yang, 2000), que é um conhecido fator de risco para trombose venosa e arterial 

(Nadir, Hoffman et al., 2007). Baixas concentrações de folato no plasma foram 

associadas com o aumento do risco de abortos espontâneos precoces (George, 

Mills et al., 2002).  

A deficiência de folato e a diminuição na atividade da MTHFR podem 

provocar uma incorporação massiva de uracil no DNA humano, com o subsequente 

mecanismo de reparação, pode haver o risco de quebra cromossômica, tais quebras 

podem levar ao aumento do risco de câncer e deficiência cognitiva (Blount, Mack et 

al., 1997; Fenech, 2001). 

 

1.5 Homocisteína 

A homocisteína é um aminoácido relativamente simples contendo enxofre, 

homologo da cisteína, a partir da qual difere apenas pela presença de um grupo 

metileno adjuvante (Lippi e Plebani, 2012). A homocisteína não pode ser 

considerada um nutriente tradicional uma vez que necessita ser sintetizado 

endogenamente a partir do precursor da metionina através de várias etapas, 

processo que compreende, principalmente, a remoção do grupo metil C terminal. O 

composto pode em seguida ser reconvertido em metionina ou convertido em cisteína 

por meio de processos catalisados pela metionina sintase ou homocisteína 

metiltransferase betaína em primeiro caso, ou em último caso pela cistationina ß-

sintase.  O ácido fólico, piridoxina e cobalamina são essenciais para o ciclo 

metabólico da Hcy, desta forma a deficiência de uma dessas vitaminas está 

associada a vários graus de hiperhomocisteinemia (Lippi e Plebani, 2012). 

Polimorfismos genéticos envolvendo as enzimas metilenotetraidrofolato redutase 

(MTHFR), metionina sintase (MS), metionina sintase redutase (MSR) e cistationina 

ß-sintase (CisßS),  estão envolvidos com o aumento de concentrações séricas de 

Hcy. A hiperhomocisteinemia tem sido apontada como a causa de várias patologias, 

doenças cardiovasculares, coagulopatias, doenças neurodegenerativas, doença de 

Alzheimer, deficiência cognitiva e também complicações na gravidez (Lippi e 

Plebani, 2012). Também esta associada a defeitos do tubo neural, várias condições 



31 

 

caracterizadas por vasculopatia placentária, tais como pré-eclâmpsia e 

descolamento e também abortos recorrentes (Hague, 2003). 

 

1.6 Associação entre polimorfismos nos genes MTHFR e TCN2 e abortos 

espontâneos recorrentes 

O polimorfismo  MTHFR c.677C>T (rs1801133) no gene MTHFR que ocorre 

no éxon 4, resulta em uma substituição de uma alanina por valina na posição 222 da 

proteína (A222V) e o resultado é numa variante termolábil (Kirsch, Herrmann et al., 

2013), que tem sua atividade reduzida de 35 a 70%, dependendo do genótipo, CT 

ou TT respectivamente, quando a ingestão de ácido fólico é limitada  (Rodríguez-

Guillén, Torres-Sánchez et al., 2009). O genótipo TT para esse polimorfismo é 

encontrado em 10 a 20% da população européia e está relacionado ao aumento do 

risco de defeitos de fechamento no tubo neural (Kirsch, Herrmann et al., 2013). Além 

de estar associado com o aumento das concentrações de homocisteína (Engbersen, 

Franken et al., 1995; Frosst, Blom et al., 1995; Guerra-Shinohara, Morita et al., 

2007),  sendo esse aumento mais predominante em indivíduos que tem baixa 

concentração de folato plasmático (Friso, Choi et al., 2002; Russo, Friso et al., 

2003). Cerca de metade da população em geral leva pelo menos um alelo mutado e 

a freqüência do genótipo homozigoto mutante varia de 1 a 20% dependendo da 

população (Zetterberg, 2004a). Entre os mexicanos a prevalência do genótipo 677TT 

esta entre 36 a 48% (Rodríguez-Guillén, Torres-Sánchez et al., 2009). 

Na população brasileira a frequência do alelo mutado (T) é de: 10% em 

caucasianos, 1,45% em afrodescendentes e 1,2% em indígenas (Arruda, Siqueira et 

al., 1998). Foi descrito que mulheres portadoras de genótipos CT e CC para o 

polimorfismo MTFHR c.677C>T apresentaram menor risco de abortamento quando 

comparadas àquelas com genótipo TT (Mtiraoui, Zammiti et al., 2006). 

Em estudo brasileiro conduzido em gestantes, as frequências dos alelos e 

genótipos para o polimorfismos MTHFR c. 677C>T pode ser observada na tabela 

1(Barbosa, Stabler et al., 2008).  
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Tabela 1. Frequências dos genótipos e alelos para o polimorfismo MTHFR  c. 

677C>T no grupo de gestantes e de acordo com grupos étnicos. 

Genótipos 
Grupo total 

N (%) 

Descendentes  

brancos 

Afro  

descendentes 

Descendentes  

asiáticos 

CC 132 (48,0) 79 (49,7) 52 (46,9)  

CT 115 (41,8) 66 (41,5) 46 (41,4) 2 (100) 

TT 28 (10,2) 14 (8,8) 13 (11,7)  

Alelo 677C 69,0 70,4 67,6  

Alelo 677T 31,0 29,6 32,4  

Fonte: Barbosa et al 2008. 

 

O polimorfismo TCN2 c.776C>G (rs 1801198) envolvendo o transportador 

Transcobalamina II, é resultado da mudança de um único nucleotídeo no exon 6, o 

que resulta na substituição de uma prolina no códon 259 por uma arginina C776G  

(Bowen, Wong et al., 2004). Alguns estudos sugerem que este polimorfismo pode 

afetar a afinidade de ligação entre a TCII e a cobalamina e consequentemente a 

capacidade de transporte de cobalamina para os tecidos. A presença do alelo C 

desse polimorfismo também foi associada como sendo fator protetor no 

desenvolvimento do embrião devido à maior disponibilidade de cobalamina 

(Zetterberg, Coppola et al., 2002). 

 Estima-se que 20% da população tenha o alelo variante G (Von Castel-

Dunwoody, Kauwell et al., 2005).  Esse polimorfismo foi relacionado ao aumento do 

risco de mulheres apresentarem aborto espontâneo.  (Zetterberg, Coppola et al., 

2002). A frequência desse polimorfismo é bastante variável dependendo de alguns 

fatores como: etnia, localização geográfica da população estudada entre outros. A 

Tabela 2 apresenta a distribuição dos genótipos desse polimorfismo em algumas 

populações estudadas (Bowen, Wong et al., 2004). 
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Tabela 2. Distribuição dos genótipos da TCN2 c. 776C>G segundo área geográfica 
e etnia. 

Área geográfica Etnia N 
776CC 

n (%) 

776CG 

n (%) 

776GG 

n (%) 

Togo Afro-africanos 195 134 (68,7) 52 (26,7) 9 (4,6) 

Bénin Afro-africanos 214 142 (66,3) 68 (31,8) 4 (1,9) 

Nova Iorque Afro-Americanos 42 21(50,0) 14 (33,3) 7 (16,7) 

Nordeste EUA Afro-Americanos 51 19(37,3) 27 (52,9) 5 (9,8) 

Marrocos Árabes-Caucasianos 81 35(43,2) 32 (39,5) 14 (17,3) 

França Caucasianos 353 109(30,9) 174 (49,3) 70 (19,8) 

Itália (Sicília) Caucasianos 142 58 (40,8) 68 (47,9) 16 (11,3) 

México Hispânicos 239 102 (42,7) 95 (39,7) 42 (17,6) 

China Central Hans 167 34 (20,4) 63 (37,7) 70 (41,9) 

Fonte: Bowen et al 2004.  

 

Outro polimorfismo localizado no gene da transcobalamina II é o  TCN2 

c.67A>G (rs9606756), este polimorfismo é resultado da  troca, no exon 2, de uma 

valina por uma isoleucina na posição 23 da proteína (I23V). A frequência deste 

polimorfismo encontrada em holandeses saudáveis é de 13% (Afman, Lievers et al., 

2002). Em indivíduos cardiopatas ou com alterações vasculares, a presença do alelo 

A, foi associado com maiores valores de homocisteína total do que indivíduos com o 

alelo G (Lievers, Afman et al., 2002). 

A interação entre os polimorfismos MTHFR c.677C>T e TCN2 c.776C>G em 

fetos oriundos de abortos ocorridos entre  6ª  e 20ª  semanas de gestação, foi 

investigada em 2003, embriões com as combinações 677TT e 776GG ou 776CG 

tiveram maior risco de abortos espontâneos quando comparados a embriões que 

tinham apenas um desses genótipos (Zetterberg, Zafiropoulos et al., 2003). 

Devido a estes achados, faz-se necessária a realização de outros estudos 

que relacionem a interação entre polimorfismos TCN2 c. 776C>G e 67A>G e 

MTHFR c. 677C>T em mulheres com história de abortos recorrentes. 

A tabela 3 mostra as características dos polimorfismos estudados. 
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Tabela 3. Características dos polimorfismos estudados. 

Polimorfismo Cromossomo 
Posição do 

cromossomo 

Nome  

do gene 
Rs Troca 

      

MTHFR 677C>T                                1 222 MTHFR 1801133 Citosina/Timina 

TCN2 776C>G 22 776 TCN2 1801198 Valina /Isoleucina 

TCN2 67A>G 22 23 TCN2 9606756 Prolina/Arginina 

Fonte: Lievers, 2002 
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2.  OBJETIVOS  

2.1. Objetivo geral 

 Investigar se existe associação entre polimorfismos em genes relacionados 

ao metabolismo da cobalamina (MTHFR c.677C>T, TCN2 c. 776C>G e TCN2 c. 

67A>G), e o aborto espontâneo recorrente. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar se os polimorfismos MTHFR c. 677C>T, TCN2 c. 776C>G e TCN2 

c. 67A>G estão associados ao aborto primário e secundário; 

 Avaliar se os genótipos dos polimorfismos estudados estão relacionados com 

as concentrações séricas de cobalamina, folato e homocisteína total em mulheres 

com aborto espontâneo recorrente. 
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3.   MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1  Casuística 

Foram incluídas 257 mulheres não grávidas com história de AER, 

provenientes do Ambulatório de Obstetrícia da Clínica Obstétrica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (grupo estudo). Essas mulheres foram 

classificadas em dois grupos: aborto primário e aborto secundário. Foram incluídas 

no grupo de aborto primário aquelas mulheres que tiveram 3 ou mais AER e nenhum 

feto viável; e no grupo de aborto secundário, as mulheres com 3 ou mais AER e pelo 

menos um feto viável. Também foram incluídas 264 mulheres não grávidas, que 

tiveram no mínimo duas gestações de termo e que não tinham história de aborto 

(grupo controle). Estas mulheres foram provenientes do Centro de Saúde Escola 

Butantã, Centro de Saúde do Rio Pequeno, funcionárias da Universidade de São 

Paulo e da comunidade (amigas de mulheres com história de AER). 

Todas as mulheres foram informadas sobre os objetivos do estudo e 

consultadas sobre a vontade de participar. Sendo favoráveis, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido  - TCLE (Anexo 2: grupo de estudo e, Anexo 3: 

grupo controle). Em seguida, foi aplicado um questionário (Anexo 4) para cada 

mulher contendo as seguintes informações: idade, antecedentes obstétricos, cor da 

pele autodeclarada, uso de vitaminas (no momento da coleta ou no período 

gestacional), consumo de bebidas alcoólicas e fumo, e presença de algumas 

patologias (hipertensão arterial, hiper ou hipotireoidismo e diabetes mellitus). Neste 

estudo, não foi realizada avaliação do consumo alimentar.   

 

3.2  Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídas no grupo de estudo, mulheres com três ou mais abortos 

espontâneos consecutivos e com idades até 45 anos. No grupo controle foram 

incluídas mulheres com idades pareadas com as mulheres do grupo estudo, com 

história de duas ou mais gestações normais cujos nascimentos dos bebês foram de 

termo (parto que ocorre no período de 37 a 42 semanas) e que não tenham tido 
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abortos, natimortos, episódios tromboembólicos e problemas obstétricos na 

gravidez. 

Foram excluídas do presente estudo, em ambos os grupos, as mulheres 

grávidas; aquelas que estavam fazendo uso de medicamentos que possam interferir 

no ciclo folato como metotrexate, fenitoína, carbamazepina, trimetropina, 

pirimetamina, colestiramina, barbitúricos, difenilidantoína e sulfonamida durante o 

período da coleta; e as portadoras de neoplasias. Exclusivamente no grupo controle 

foram excluídas mulheres com hipertensão arterial, diabetes e problemas de 

tireóide. As mulheres que apresentavam uma dessas patologias listadas foram 

excluídas com o intuito de se obter um grupo controle aparentemente saudável. 

 

3.3  Aspectos éticos 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelos comitês de ética em pesquisa – 

CEP (Anexo 5) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e da Secretaria de 

Saúde do Município de São Paulo, além da Comissão de Ética para Análise de 

Projetos do Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo = 

CAPpesq (Anexo 6). 

 

3.4 Amostras biológicas 

Foram coletados 30 mL de sangue de cada mulher, por punção venosa, em 

jejum de no mínimo oito horas. O sangue coletado em tubos Vacutainer® com 

anticoagulante K3EDTA (0,15 mg/mL, Becton Dickinson, USA) foi utilizado para 

análise genética e dosagem plasmática de tHcy. O sangue coletado em tubo 

Vacutainer® sem anticoagulante foi utilizado para dosagem de ácido fólico, 

cobalamina, aspartato aminotransferase (AST), aspartato alaninatransferase (ALT), 

creatinina, glicose, hormônio estimulante da tireóide (TSH), triiodotironina (T3), 

tiroxina (T4).  

Alíquotas de soro e plasma foram separadas até uma hora após a coleta e 

armazenadas em microtubos de 1,5 mL devidamente identificados, os quais foram 

mantidos a -80ºC até a realização das dosagens. As alíquotas para dosagem de 

folato e tHcy foram armazenadas ao abrigo da luz. 
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3.5  Metodologia Laboratorial 

O folato sérico foi determinado pelo método microbiológico que utiliza cepas 

de Lactobacillus casei (O'broin e Kelleher, 1992). 

As concentrações de Cbl sérica foram determinadas pelo método 

microbiológico que utiliza cepas de Lactobacillus leishmannii (Kelleher, Walshe et al., 

1987; Kelleher e Broin, 1991). 

A dosagem plasmática da tHcy foi realizada através de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (CLAE), em equipamento Shimadzu (Nishinokyo-Kuwabara-cho, 

Kyoto, Japan) com detector de fluorescência de digitalização (385 nm de excitação, 

515 nm de emissão) (Pfeiffer, Huff et al., 1999). 

As determinações séricas de glicose, ureia, creatinina, AST e ALT foram 

realizadas em sistema automatizado, utilizando kits de metodologia de química seca 

(Equipamento Vitros 250 J&J, Products Vitros Chemistry; Ortho-clinical Diagnostics 

High Wycombe UK, Johnson & Johnson Company). Para controle de qualidade 

interno, foram utilizados Verifier I e II; para controle externo, foram empregados 

reagentes da marca Controllab (provedor de ensaio de proficiência para a América 

Latina). 

Os marcadores tireoidianos, T3, T4 e TSH foram dosados utilizando-se kits de 

quimioluminescência, de acordo com o manual do fabricante (Johnson & Johnson; 

Products Vitros Immunodiagnostic; Ortoclinical Diagnostics High Wycombe UK), em 

equipamento Vitros EciQ J&J. Para controle de qualidade interno, foram utilizados 

reagentes do próprio fabricante; os controles externos da Controllab (provedor de 

ensaio de proficiência para a América Latina). 

 

3.5.1 Extração e avaliação do DNA genômico 

O DNA genômico foi extraído de leucócitos totais de sangue periférico, 

utilizando QIAAMP DNA BLOOD MINI kit, de acordo com o protocolo do fabricante 

(PreAnalytix/Qiagen,Germany). 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada através de separação 

eletroforética em gel de agarose a 1% em tampão TBE (Tris-HCl a 90 mM, ácido 
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bórico a 90 mM e EDTA a 2,0 mM, pH 8,0)  em cuba de eletroforese submersa 

(Gibco BRL, Life Technologies Inc. Gaithersburg, MD, EUA). Foram aplicados 4 μL 

de DNA e 1 μL de tampão de amostra de DNA (azul de bromofenol a 0,25% e 

glicerol a 30%)  e GelRed (Biotium Inc, Hayward, CA, USA) usado como corante 

fluorescente de ácidos nucleicos (Sambrook e Russel, 2001). A separação 

eletroforética foi realizada a 100V e 60 mA, por 30 minutos, utilizando fonte EPS 301 

(Amersham-Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia).  

As bandas foram visualizadas sob luz UV, utilizando como referência um 

marcador de tamanho molecular de DNA de 100 pb (Sambrook e Russel, 2001). A 

foto documentação do gel foi realizada pelo sistema de imagem MiniBis Pro Bio-

Imaging Systems (Jerusalém, Israel). As amostras foram armazenadas em freezer a 

-20ºC. 

A quantificação do DNA foi realizada em espectrofotômetro Nanodrop ND-100 

(Nanodrop Technologies, Inc – USA) a 260 nm, enquanto a pureza das amostras do 

DNA foi determinada pela relação A260nm/A280nm (Sambrook e Russel, 2001). 

 

3.5.2 Estudos Genéticos 

A região polimórfica de cada gene foi amplificada pela técnica de PCR, 

utilizando-se oligonucleotídeos específicos para amplificar o fragmento de interesse.   

 

3.5.2.1 Análise do polimorfismo MTHFR c.677C>T no gene MTHFR 

Para a detecção dos genótipos para o polimorfismo MTHFR c. 677C>T foi 

utilizado iniciadores de reação propostos por Frosst et al., 1995 (Frosst, Blom et al., 

1995). Foi utilizada a técnica da PCR-RFLP (Reação em Cadeia Polimerase-

Polimorfismo do Tamanho do Fragmento de Restrição). A amplificação da região de 

interesse foi feita em termociclador (Eppendorf MastercyclerGradient, Hamburgo, 

Alemanha). As condições para a PCR foram: 35 ciclos de desnaturação inicial à 96º 

C por 3 minutos, desnaturação a 95º C por um minuto, hibridização à 65º C durante 

um minuto e extensão a 72º C por um minuto e extensão final a 72º C por 7 minutos. 

O tamanho do fragmento gerado foi de 198 pb, sendo identificado por eletroforese 

em gel de agarose a 1% em tampão TBE de 0,5 X(Tris-HCl a 45mM,  HBO345 mM, 
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EDTA a 1 mM pH 8,0) por 30 minutos,  a 100V, 60mA. Após a confirmação da 

amplificação o produto da PCR foi incubado a 37ºC por 3 horas com a enzima de 

restrição HinfI. Após a restrição enzimática os fragmentos digeridos foram separados 

por eletroforese em gel de agarose a 2%, em cuba de eletroforese submersa em 

TBE 0,5x (Tris-HCL a 45mM, ácido bórico a 45mM e EDTA a 1mM), aplicando o 

produto de restrição enzimática juntamente com o tampão de amostra de DNA (azul 

de bromofenol a 0,25% e glicerol a 0,30%) e GelRed (Biotium Inc, Hayward, CA, 

USA) utilizado como corante fluorescente de ácidos nucleicos, por 60 minutos,  a 

100V, 60mA. O genótipo ancestral (CC) apresenta um único fragmento de 198pb; o 

heterozigoto (CT) apresenta fragmentos com 198pb, 176pb e 22pb e o genótipo 

homozigoto mutado (TT) apresenta os fragmentos com 176pb e 22pb.  

Como controle de qualidade para estas análises, foram feitas repetições de 

cerca de 10% das amostras, e também utilizamos amostras previamente 

genotipadas (Guerra-Shinohara, Pereira et al., 2010), estas amostras foram 

inseridas em cada uma das corridas eletroforéticas.  

.  

                                  1    2     3     4    5   6    7    8 

Figura 6. Eletroforese, em gel de agarose a 2% dos produtos da PCR digeridos pela enzima de 
restrição Hinf I para o polimorfismo MTHFR c. 677C>T após coloração com brometo de etídeo.  

Genótipos: 1= CT; 2= TT; 3= CC; 4= CT; 5= CC; 6= CC; 7=CC; 8= marcador de tamanho de DNA de 
50 pares de base. 
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3.5.2.2  Análise do polimorfismo TCN2 c.776C>G no gene TCN2 

A genotipagem deste polimorfismo foi realizada através da PCR-RFLP, 

otimizando a técnica descrita por Miller et al. 2002. Deste modo, modificamos o 

protocolo descrito com o objetivo de desenvolver uma estratégia para detecção 

deste polimorfismo, que utilize um sítio constitutivo como controle da restrição 

enzimática, a fim de evitar erros na determinação do genótipo. Para isso, foi 

proposto um novo conjunto de iniciadores, com o intuito de amplificar um segmento 

adjacente ao sitio polimórfico TCN2 c. 776C>G e ao sitio constitutivo para a enzima 

de restrição MvaI  (Barbosa, Stabler et al., 2008).  

Como controle de qualidade para estas análises, foram feitas repetições de 

cerca de 10% das amostras, e também utilizamos amostras previamente 

genotipadas (Guerra-Shinohara, Pereira et al., 2010), estas amostras foram 

inseridas em cada uma das corridas eletroforéticas. 

 

Figura 7. Eletroforese em gel de agarose a 2% dos produtos de PCR digeridos 
pela enzima de restrição MvaI do polimorfismo TCN2 c.776C>G (P259R), 
utilizando GelRed como corante fluorescente de ácidos nucléicos.  

 

3.5.2.3  Análise do polimorfismo TCN2 c. 67A>G no gene TCN2 

A genotipagem deste polimorfismo foi realizada por PCR-RFLP através da 

otimização da técnica descrita por Lievers et al., 2002 e Afman et al., 2002 (Lievers, 

Afman et al., 2002)  (Afman, Lievers et al., 2002), utilizando a enzima RsaI para 

restrição enzimática. 
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Como controle de qualidade para estas análises, foram feitas repetições de 

cerca de 10% das amostras, e também utilizamos como controle em cada corrida 

eletroforéticas, amostras com o genótipo conhecido, sendo essas mesmas oriundas 

de estudos prévios realizados pelo nosso grupo. 

 

Figura 8. Eletroforese em gel de agarose a 2%, dos produtos de PCR digeridos 

pela enzima de restrição Rsal. do polimorfismo TCN2 c. 67A>G (I23V) 

utilizando GelRed como corante fluorescente de ácidos nucléicos 

 

3.6  Análise Estatística 

O banco de dados e as análises estatísticas foram realizados utilizando o 

programa computacional Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

17.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). 

Para descrever o perfil da amostra segundo as diversas variáveis em estudo, 

foram feitas tabelas de frequência das variáveis categóricas (número de abortos, 

etc...) e estatísticas descritivas (com medidas de posição e dispersão) das variáveis 

contínuas (idade, etc.).  

A avaliação do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) nos grupos estudados foi 

realizada utilizando o Programa MS-DOS QBasic V.1.1 (Microsoft Informática Ltda., 

São Paulo, Brasil).  

O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, 

P < 0,05. 
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Foram utilizadas variáveis contínuas expressas em média (± desvio padrão). 

As frequências foram apresentadas em frequência absoluta e a relativa entre 

parênteses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Características gerais das mulheres dos grupos estudados 

Incluímos neste estudo um total de 520 mulheres sendo deste total 256 com 

AER (grupo estudo) e 264 saudáveis (grupo controle). As descrições das 

características dos grupos estudados estão apresentadas na Tabela 4. As mulheres 

do grupo estudo foram classificadas em dois grupos conforme a sua história 

reprodutiva, sendo 117 mulheres com aborto primário e 139 mulheres com aborto 

secundário. 

Com relação à cor de pele autodeclarada pelas mulheres houve diferença 

significante entre os grupos (p= 0,022). No grupo controle houve maior frequência de 

mulheres autodeclaradas brancas, enquanto que nas mulheres com história de AER 

houve um predomínio de mulheres negras e pardas (Tabela 4).  

Os grupos de mulheres com aborto primário e aborto secundário foram 

diferentes entre si, com relação a idade (p<0,05). Entretanto, a mediana das idades 

das mulheres do grupo controle foi semelhante à mediana das idades das mulheres 

com AER primário e secundário (p>0,05). 

A Tabela 5 apresenta a história reprodutiva das mulheres do grupo com AER 

primário e secundário. A maioria das mulheres de ambos os grupos apresentavam 3 

abortos (54,7% primário e 52,5% secundário), sendo que a maioria dos abortos tinha 

ocorrido no primeiro trimestre da gestação, ou seja, até 12ª semana, (66,9% primário 

e 57,6% secundário). Entretanto, não houve diferença com relação ao número de 

perdas e ao período em que essas perdas ocorreram entre os grupos (p > 0,05). 
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Tabela 4. Características das mulheres dos grupos estudados. São Paulo, 2008-
2011. 

                        GRUPOS  

 

 

Aborto primário        

n= 117 

Aborto secundário  

n= 139 

Controle 

n= 264 

P valor 

    

Idadea 32,3 (31,1 – 33,4) 34,2 (33,2 – 35,2) 33,4 (32,7 – 34,1) 0,028 

Cor da peleb     

Branca 52 (44,4) 56 (40,3) 144 (54,5) 0,022* 

Negra 25 (21,4) 25 (18,0) 35 (13,3)  

Parda 39 (33,3) 57 (41,0) 80 (30,3)  

Amarela 1 (0,9) 0 (0,0) 5 (1,9)  

Índia 0 (0,0) 1 (0,7) 0 (0)  

Tabagista     

Sim  18 (15,4) 31 (22,3) 40 (15,2) 0.183 

Uso de bebida 

alcoólica  
   

 

Sim 55 (47,0) 57 (41,0) 95 (36,0) 0, 121 

          

a
As variáveis contínuas foram expressas em média (IC 95%), ANOVA. 

b
Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes 

(porcentagem). Teste Qui-quadrado * 
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Tabela 5. História reprodutiva das mulheres com AER, São Paulo, 2008 – 2011. 

Número consecutivos de 

perdas 

Aborto 

primário         

n= 117 

Aborto 

secundário         

n= 117 

P valor 

3 64 (54,7) 73 (52,5) 0,429* 

4 22 (18,8) 38 (27,3)  

5 19 (16,2) 18 (12,9)  

6 5 (4,2) 3 (2,2)  

7 3 (2,6) 3 (2,2)  

8 2 (1,7) 1 (0,7)  

9 1 (0,9) 1 (0,7)  

10 0 2 (1,4)  

13 1 (0,9) 0  

Período das perdas    

Até 12ₐ semana 79 (66,9) 80 (57,6) 0,122 

Entre 13ₐ e 20ₐ 

semanas 
39 (33,1) 59 (42,4) 

 

Total 118 (100) 139 (100)  

Frequências absolutas e relativas entre parêntese. Teste Qui-quadrado, * Teste LikelihoodRatio. 

 

 

4.2 Análises bioquímicas, dosagens dos hormônios tireoideanos e 

vitaminas 

Na tabela 6 estão apresentadas as dosagens bioquímicas realizadas nas 

mulheres incluídas no estudo. Quando comparados os três grupos (aborto primário, 

secundário e grupo controle), foi observada diferença com relação as dosagens de 

folato, cobalamina, creatinina, ureia, T3, T4 e glicose sérica entre os três grupos 

(p<0,05) 
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Tabela 6. Dados bioquímicos, hormonais das mulheres com abortos primários, 

secundários e grupo controle. São Paulo, 2008-2011. 

Parâmetro analisado Aborto primário Aborto 

secundário 

Grupo controle P valor 

Folato sérico (nmol/L) 52,0 (40,6 – 63,3)
 

38,1 (35,0 – 41,2)
 

31,8 (30,3 – 33,4)
 

< 0,001* 

Cobalamina sérica 

(pmol/L) 

456 (424 – 488)
 

441 (406– 475)
 

394 (372 – 415)
 

0,003* 

Homocisteína total 

(µmol/L) 

9,2 (8,9 – 9,6) 10,3 (9,1 – 11,6) 9,8 (9,3 – 10,3) 0,240* 

AST (U/L ) 25,9 (24,8  – 27,0) 25,9 (24,8 – 27,0) 25,0 (24,3 – 25,8) 0,077* 

ALT (U/L ) 25,4 (23,8 – 27,0) 27,8 (25,6  – 30,0) 28,2 ( 26,8 – 30,0) 0,307* 

Creatinina (mg/dL) 0,7 (0,7 – 0,8)
 

0,7 (0,7 – 0,8)
 

0,7 (0,7 – 0,7)
 

0,044* 

Glicemia em jejum 

(mg/dL) 

89 (84 – 94)
 

84 (82 – 87)
 

85 (84 – 86)
a 

0,049* 

TSH (mU/L) 2,7 (1,6 – 3,7) 1,9 (1,7 – 2,1) 2,3 (2,1 – 2,5) 0,201* 

T3 (ng/mL) 1,4 (1,3 – 1,4)
 

1,2 (1,2 – 1,3)
 

1,3 (1,3 – 1,3)
 

0,001* 

T4 (nmol/L) 102,9 (98,1–107,7)
 

96,1 (91,8 – 100,4)
 

95,6 (93,1 – 98,0)
 

0,015* 

Ureia (mg/dL) 25,6 (24,4 – 26,8) 26,4 (25,3 – 27,5) 27,5 (26,7 – 28,3) 0,030* 

Os valores correspondem às médias (IC 95%). ANOVA. AST: Aspartato amino transferase; ALT: 
Alanina amino transferase: TSH: hormônio estimulante da tireóide; T3: tiiodotironina; T4: tiroxina. 

 

 

4.3 Distribuição das frequências dos genótipos e alelos dos 

polimorfismos 

Quando comparados os três grupos (aborto primário, secundário e controle) 

com relação à frequência dos genótipos e alelos para os polimorfismos MTHFR 

c.677C>T, TCN2 c.776C>G e TCN2 c.67A>G, não houve diferença estatística 

significante (p >0,05). Tabela 7. 
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Tabela 7.  Frequência dos genótipos e alelos para os polimorfismos MTHFR 
c.677C>T, TCN2 c.776C>G e TCN2 c.67A>G dos grupos aborto primário, 
secundário e controle. São Paulo, 2008-2011. 

Genótipos dos 

polimorfismos 

Aborto Primário 

N = 117 

Aborto Secundário 

N = 139 

Controle 

N = 264 
P valor 

MTHFR c. 677C>T     

CC 60 (51,3) 70 (50.4) 127 (48,1) 0,454* 

CT 45 (38,5) 62 (44.6) 111 (42,0)  

TT 12 (10,2) 7 (5.0) 26 (9,9)  

Frequência alélica     

Alelo C  70,5%  72.7% 69,1%  0,501 

Alelo T 

TCN2 c.776C>G 

29,5%  27.3% 30,9%  

CC 43 (36,8) 56 (40,3) 102 (38,6) 0,166 * 

CG 49 (41,9) 62 (44,6) 131 (49,6)  

GG 25 (21,4) 21 (15,1) 31 (11,7)  

Frequência alélica     

Alelo C 57,7% 62,6% 63,4% 0,309 

Alelo G 

TCN2 c.67A>G 

42,3% 37,4% 36,6% 

AA 90 (76,9%) 104 (74,8%) 182 (69,9%) 0,517* 

AG 25 (21,4%) 33(23,7%) 77 (29,2%)  

GG 02 (1,7%) 2 (1,4%) 05 (1,9%)  

Frequência alélica     

Alelo A 87,6% 86,7% 83,5% 0,253 

Alelo G 12,4% 13,3% 16,5%  

Os dados apresentados correspondem ao número absoluto de mulheres e entre os parênteses a 

porcentagem relativa.*Qui-Quadrado. 

 

4.4 Influência do polimorfismo MTHFR c. 677C>T sobre as dosagens de 

folato e homocisteína total 

As análises das concentrações séricas de folato e homocisteína total  

relacionadas ao polimorfismo MTHFR c.677C>T não mostrou diferença estatística 

significante entre os três grupos (aborto primário, secundário e controle) (p <0,05), 

porém houve diferença significante intra grupos nas concentrações de tHcy e no 

grupo controle houve diferença também na concetração de folato apresentados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8. Concentrações de folato sérico e homocisteína total das mulheres com aborto primário, secundário e grupo controle 
segundo o genótipo para o polimorfismo MTHFR c.677C>T. São Paulo, 2008-2011. 

Polimorfismo Aborto primário Aborto secundário Grupo controle 

 Folato sérico 

(nmol/L) 

tHcy 

(µmol/L) 

Folato sérico (nmol/L) tHcy 

(µmol/L) 

Folato sérico 

(nmol/L) 

tHcy 

(µmol/L) 

MTHFR c.677C>T       

CC 61,9 (40,6 - 83,1) 

n= 60 

8,9 (8,4 - 9,3)
 

n= 60 

40,4 (36,2 - 44,6) 

n= 70 

9,1 (8,6 - 9,6)
 

n=70 

32,3 (30,1 - 34,5)
 

n= 127 

9,2 (8,8 - 9,6)
 

n= 127 

CT 43,0 (35,7 - 50,4) 

n= 45 

9,3 (8,7 - 10,0)
 

n= 45 

37,1 (32,3 - 42,0) 

n= 62 

10,4 (8,2 - 12,6)
 

n= 60 

32,9 (30,5 - 35,3)
 

n= 111 

9,8 (9,1 - 10,5)
 

n= 111 

TT 35,9 (20,6 - 51,2) 

n= 12 

10,9 (9,4 - 12,4)
 

n=12 

23,2 (9,4 - 37,1) 

n= 7 

22,1 (5,7 - 38,5)
 

n= 7 

24,8 (19,9 - 29,7)
 

n= 26 

12,9 (8,8 - 17,0)
 

n= 26 

ANOVA 

 (p value) 

 

0,196 

 

0,005 

 

0,055 

 

<0,001 

 

0,011 

 

<0,001 

Os dados são médias e desvio padrão (IC 95%). (teste ANOVA) 

tHcy: homocisteína total 
 

 

 

4.5 Influência dos polimorfismos TCN2 c. 776C>G e c. 67A>G sobre as dosagens de cobalamina e homocisteína 

Total  

As análises das concentrações séricas de cobalamina e homocisteina total, demonstraram que os genótipos dos  

polimorfismos TCN2 c. 776C>G e c. 67A>G não estão associados à concentração dessas vitaminas no organismo dos  três grupos 

(aborto primário, secundário e controle) p>0,05. Tabela 9. 
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Tabela 9. Concentrações cobalamina e homocisteína total das mulheres com aborto primário, secundário e grupo controle 
segundo o genótipo para os polimorfismos TCN2 c. 776C>G e c. 67A>G. São Paulo, 2008-2011. 

Polimorfismo Aborto primário Aborto secundário Grupo controle 

 Cobalamina  

(pg/mL) 

tHcy 

(µmol/L) 

Cobalamina  

(pg/mL) 

tHcy 

(µmol/L) 

Cobalamina  

(pg/mL) 

tHcy 

(µmol/L) 

TCN2 c.776C>G       

CC 470 (392 - 549) 

n= 39 

9,2 (8,5 - 9,8)
 

n= 43 

494 (426 - 563) 

n= 54 

9,6 (8,6 – 10,7)
 

n= 56 

350 (308 - 393)
 

n= 89 

9,9 (8,7 – 11,0)
 

n= 102 

CG 495 (421 - 471) 

n=41 

9,3 (8,7 – 9,8)
 

n= 49 

435 (387 - 483) 

n= 60 

11,3 (8,7 – 14,0)
 

n= 62 

389 (345 - 434)
 

n= 118 

9,7 (9,1 - 10,3)
 

n= 131 

GG 517 (421 - 614) 

n= 23 

9,3 (8,4 – 9,2)
 

n= 25 

425 (355 - 495) 

n= 18 

9,2 (7,7 – 10,6)
 

n= 21 

356 (264 - 448)
 

n= 25 

10,0 (8,9- 11,2)
 

n= 31 

ANOVA 

 (p valor) 

 

0,705 

 

0,955 

 

0,376 

 

0,441 

 

0,662 

 

0,974 

TCN2 c.67A>G       

AA 500 (449 - 551) 

n= 79 

9,2 (8,7 – 9,6) 

n= 90 

445 (405 – 484) 

n= 98 

10,0 (8,9 – 11,1) 

n= 104 

370 (334 - 405) 

n= 155 

9,7 (9,1 – 10,4) 

n= 182 

AG 438 (333 - 542) 

n= 23 

9,6 (8,7 - 10,5) 

n= 25 

494 (404 - 585) 

n= 32 

11,2 (7,2 – 15,4) 

n= 33 

381 (328 - 435) 

n= 72 

9,9 (8,9 – 11,0) 

n= 77 

GG  (*) 

n= 

8,9 (9,1 – 26,9) 

n=2 

531 (167 - 1229) 

n= 2 

8,8 (2,3 – 20,0) 

n= 2 

259 (99 - 421) 

n= 5 

10,6 (7,6- 13,6) 

n= 5 

ANOVA 

 (p value) 

 

0,196 

 

0,846 

 

0,774 

 

0,850 

 

0,335 

 

0,868 

Os dados são médias e desvio padrão (IC 95%).  (Teste ANOVA) 
tHcy: homocisteína total 
Foi excluído um caso do polimorfismo TCN2 c.67A>G genótipo GG para a concentração de cobalamina pelo motivo de falta de material para a     
repetição do ensaio 
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4.6  Distribuição dos genótipos e alelos para os polimorfismos c. 67A>G 

e c. 776C>G e MTHFR c. 677C>T entre abortos primário e grupo controle 

Foram refeitas as análises estatísticas de distribuição de genótipos e de alelos 

para os polimorfismos TCN2 c. 67A>G e c. 776C>G e MTHFR c. 677C>T, entre 

mulheres com aborto primário e grupo controle, excluindo o grupo aborto secundário, 

e encontramos diferença estatística significante p<0,005, para o polimorfismo TCN2 

c.776C>G dados apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10. Distribuição de genótipos e de alelos para os polimorfismos TCN2 c. 
67A>G e c. 776C>G e MTHFR c. 677C>T entre  mulheres com aborto primário e 
grupo controle. São Paulo, 2008-2011. 

Polimorfismos Aborto primário Grupo  estudo P valor * 

TCN2 c.67A>G N = 117 N = 264  0,275 

AA 90 (76,9) 182 (68,9)  

AG  25 (21,4) 77 (29,2)  

GG  2 (1,7) 5 (1,9)  

Frequência alélica    

Alelo A 87,6% 83,5% 0,157 

Alelo G 12,4% 16,5%  

TCN2 c.776C>G N = 117 N = 264  

CC 43 (36,8) 102 (38,6) 0,045* 

CG 49 (41,9) 131 (49,6)  

GG   25 (21,4) 31 (11,7)  

Frequência alélica    

Alelo P 57,7% 44,5% 0,146 

Alelo R 42,3% 36,6%  
 

MTHFR c.677C>T N = 117 N = 264  

CC 60 (51,3) 127 (48,1) 0,805 

CT 45 (38,5)  111 (42,0)  

TT 12 (10,3)  26 (9,8)  

Frequência alélica    

Alelo C 70,5% 69,1% 0,733 

Alelo T                                                                                         29,5% 30,9%  
                     

                  * Qui-quadrado 
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4.7 Distribuição de genótipos e de alelos para os polimorfismos TCN2 c. 

67A>G e c. 776C>G e MTHFR c. 677C>T entre mulheres com aborto secundário 

e grupo controle 

Realizamos as análises estatísticas de distribuição de genótipos e de alelos 

para os polimorfismos TCN2 c. 67A>G e c. 776C>G e MTHFR c. 677C>T entre 

mulheres com aborto secundário e grupo controle excluindo o grupo aborto primário, 

apresentados na tabela 11, e não encontramos diferença estatística significante 

entre os dois grupos (aborto secundário e grupo controle) p>0,05. 

 

Tabela 11. Distribuição de genótipos e de alelos para os polimorfismos TCN2 c. 
67A>G e c. 776C>G e MTHFR c. 677C>T entre mulheres com aborto secundário e 
grupo controle. São Paulo, 2008 – 2011. 

Polimorfismos Aborto secundário Grupo  estudo P valor * 

TCN2 c.67A>G N = 139 N = 264   

AA 104 (74,8) 182 (68,9) 0,464 

AG  33 (23,7) 77 (29,2)  

GG  2 (1,4) 5 (1,9)  

Frequência alélica    

Alelo A 86,7% 83,5% 0,259 

Alelo G 13,3% 16,5%  

TCN2 c.776C>G N = 139 N = 264  

CC 56 (40,3) 102 (38,6) 0,511 

CG 62 (44,6) 131 (49,6)  

GG   21 (15,1) 31 (11,7)  

Frequência alélica    

Alelo P 62,6% 44,5% 0,818 

Alelo R 37,4% 36,6%  
 

MTHFR c.677C>T N = 139 N = 264  

CC 70 (50,4) 127 (48,1) 0,245 

CT 62 (44,6)  111 (42,0)  

TT 7 (5,0)  26 (9,8)  

Frequência alélica    

Alelo C  72.7% 69,1% 0,330 

Alelo T                                                                                          27.3% 30,9%  
                     

*Qui-quadrado 
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4.8 Análise de haplótipos para os polimorfismos TCN2 c. 67A>G e c. 

776C>G  no gene TCN2 

 

Como o Objetivo de avaliar o efeito da combinação dos alelos dos 

polimorfismos no gene TCN2, realizou-se a análise dos haplótipos através do 

programa computacional Haploview (Barrett, Fryet al., 2005; Barrett 2009). O estudo 

do desequilibrio de ligação foi realizado por meio de cálculo do coeficiente D’ de 

Lewontin (Lewontin, 1964). Este cálculo demonstrou que os polimorfismos TCN2 

c.67A>G e c. 776C>G não encontravam-se  em desequilibrio de ligação (D’0,419) 

Tabela 12. 

O haplótipo GC formado pelo alelo mutado do polimorfismo TCN2c. 67A>G e 

do alelo  ancestral do polimorfismo TCN2 c. 776C>G, foi mais frequente nas 

mulheres do grupo controle (13,4%) do que nas mulheres  com AER (9,4%) 

(p0,045). Desta forma sugerindo que possivelmente esse haplótipo exerça efeito 

protetor. 

 

Tabela 12. Frequências dos haplótipos para os polimorfismos TCN2 c. 67A>G e c. 
776C>T no gene TCN2 em mulheres do grupo controle e do grupo com AER. São 
Paulo, 2008 – 2011. 

Haplótipos 
 

TCN2 
c.67A>G 

TCN2 
c.776C>G 

AER  Controle Total P value 

Haplótipo a  
(wildtype) 
 

A C 0,509 0,501 0,505 0,804 

Haplótipo b 
 

A G 0,364 0,334 0,349 0,323 

Haplótipo c 
 

G C 0,094 0,134 0,114 0,045 

Haplótipo d 
 

G G 0,034 0,031 0,032 0,8136 
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5. DISCUSSÃO 

O aborto espontâneo recorrente é um evento multifatorial que ocorre entre 0,4 

a 3% em mulheres entre a faixa etária de 25 a 39 anos de idade, enquanto que na 

mesma faixa etária as perdas esporádicas ocorrem entre 12 a 25% respectivamente 

(Saravelos e Li, 2012). Com os avanços na área da medicina diagnóstica, é possível 

descobrir a causa dos AER em uma grande parcela das mulheres, porém mesmo 

com tais avanços, em cerca de 40% dos casos de AER não é possível chegar-se a 

uma conclusão diagnóstica (Dzik, Pereira et al., 2010). 

Na gestação, devido ao aumento na taxa de duplicação celular proveniente 

da formação da placenta, feto e aumento do volume sanguíneo, há um aumento nas 

exigências de nutrientes como a cobalamina e ácido fólico (Lee e Okam, 2011), uma 

vez que estes nutrientes estão intimamente envolvidos nos processos de síntese de 

DNA e divisão celular (Kirsch, Herrmann et al., 2013). A baixa concentração sérica 

de cobalamina e ou folato tem sido associados à diminuição da viabilidade fetal, 

quer seja causada por, diminuição na ingesta, problemas na absorção e ou fatores 

genéticos que possam interferir na disponibilidade intracelular destas vitaminas e 

consequentemente causar um aumento nas concentrações séricas de tHcy 

(Zetterberg, 2004b). Polimorfismos nos genes da MTHFR e TCN2 têm sido 

associados ao aumento nas concentrações de tHcy e, portanto, na diminuição da 

viabilidade fetal e aos AER (Micle, Muresan et al., 2012). 

A combinação dos genótipos CT/CC e TT/CC para os polimorfismos MTHFR 

c. 677 C>T e c. 1298 A>C  no gene MTHFR, encontradas em fetos oriundos de 

abortos espontâneos e não em neonatos, demostraram que polimorfismos no gene 

MTHFR podem estar envolvidos com a diminuição da viabilidade fetal (Isotalo, Wells 

et al., 2000). No estudo realizado em 2002 com fetos abortados, não foi observado a 

presença dessas combinações (Zetterberg, Coppola et al., 2002). Uma justificativa, 

dada por Isotalo, para a divergência entre os dois estudos, foi de que os fetos 

abortados eram de idades gestacionais distintas, em seu estudo foram utilizados 

fetos abortados nas primeiras semanas e no estudo realizado por Zetterberg e 

colaboradores foram utilizados fetos abortados de até vinte semanas.  
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A interação entre os polimorfismos MTHFR c. 677C>T e TCN c. 776C>G em 

produtos de abortos ocorridos entre a 6 e 20ª semanas de gestação, demonstrou 

que a ocorrenência dos genótipos 677TT, 776 Gge 776CG aumenta o risco de 

aborto espontâneo quando comparadas aos fetos com apenas um desses genótipos 

(Zetterberg, Zafiropoulos et al., 2003).. 

Tendo em vista o trabalhos citados acima, o objetivo de nosso trabalho foi 

avaliar a associação entre os polimorfismos nos genes da metilenotetraidrofolato 

redutase MTFHR MTHFR c. 677C>T e Transcobalamina, TCN2 c.776 C>G e c. 

67A>G e os abortos espontâneos recorrentes. 

 

Análise das dosagens bioquímicas, hormonais e vitaminas entre as 

mulheres do grupo controle e  estudo 

Com relação as dosagens bioquímicas, de os hormônios tireoideanos e 

vitaminas (cobalamina e folato) as análises estatísticas mostraram que houve 

diferença estatisticamente significativa entre as dosagens de glicose, ureia e 

creatinina p<0,05, entretanto vale a pena destacar que os valores médios 

encontrados estavam dentro dos limites de variação do normal (Association, 2011). 

Dentre as dosagens dos hormônios tireoideanos, houve diferença 

estatisticamente significativa, com relação aos valores obtidos entre as mulheres dos 

grupos aborto primário, secundário e grupo controle. Entretanto os valores de 

referência para estes parâmetros laboratoriais também demonstraram que os 

resultados observados encontravam-se dentro dos limites de variação do normal 

(Baloch, Carayon et al., 2003). 

A realização das dosagens de hormônios tireoidianos em mulheres com AER 

é importante de ser realizada, haja vista que é sabido que patologias envolvendo a 

tireoide são fatores de risco para o AER (Christiansen, 2006). 

Foi observado que as dosagens de, cobalamina e ácido fólico apresentaram 

diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados. Mulheres do 

grupo controle apresentaram menores valores, quando comparadas aos outros dois 

grupos (abortos primários e secundários). No inicio do período gestacional existe um 
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aumento na demanda de nutrientes essenciais como a cobalamina e ácido fólico, 

pois há um aumento na taxa de duplicação celular para suprir a necessidade da  

formação da placenta e feto, desta forma existe recomendação de suplementação 

vitamínica em gestantes (Dunlap, Shelke et al., 2011). A diferença nas 

concentrações de ácido fólico pode ter sua explicação diante do exposto, pois 

grande parte das mulheres do grupo de estudo fazia uso de ácido fólico, haja vista 

que estavam fazendo tratamento para viabilizar uma possível gestação. 

Os achados laboratoriais referentes as concentrações de cobalamina 

encontrados em nosso estudo, onde mulheres do grupo controle apresentavam 

menores concentrações desta vitamina quando comparadas aos outros dois grupos, 

pode ser explicado devido ao fato de que existe um grande consumo desta vitamina 

durante a gestação para suprir as necessidades do desenvolvimento fetal, e como 

todas as mulheres, incluidas no grupo controle, tiveram no mínimo dois partos, 

supomos que esta seja uma explicação para este achado laboratorial. 

 

Associação entre o polimorfismo MTHFR c. 677C>T  e o AER 

O polimorfismo, MTHFR c. 677C>T no gene MTHFR, quando em homozigose 

TT pode interferir na atividade enzimática e ocasionar uma diminuição de até 70% 

em sua função, esta diminuição pode comprometer a conversão da homocisteína a 

metionina (Frosst, Blom et al., 1995). A homocisteína em concentrações elevadas 

(hiperhomocisteinemia) é um fator de risco para várias patologias, cardiovasculares, 

coagulopatias, doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, deficiência 

cognitiva e também complicações na gravidez (Lippi e Plebani, 2012). Em nosso 

estudo, a frequência do alelo 677T foi de 29,5% para o grupo aborto primário e 

27,3% para o grupo aborto secundário, esta frequência é diferente da encontrada 

(Govindaiah, Naushad et al., 2009) 11,8% e semelhante às encontradas por 

(Barbosa, Stabler et al., 2008) 31,0%, (Kim, Park et al., 2011)  35,4% e (Huang, 

Tucker et al., 2011) nos EUA, 34,8%. Não encontramos diferença estatística 

significante ao compararmos o grupo de estudo com o grupo controle, sendo assim, 

neste estudo não encontramos associação entre o AER ao polimorfismo MTHFR c. 

677C>T  semelhante aos trabalhos realizados por (Govindaiah, Naushad et al., 
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2009) e (Cardona, Cardona-Maya et al., 2008), porém divergente de (Rodríguez-

Guillén, Torres-Sánchez et al., 2009) que encontraram associação entre o genótipo 

677TT e o AER. 

 

Associação entre os polimorfismos TCN c. 67A>G  e c. 776C>G  e o AER 

A frequência alelica relativa encontrada, nas mulheres com aborto primário e 

secundário, para o alelo  776G foi 42,3% e 37,4% respectivamente. Esse resultado é 

semelhante aos encontrados, em pacientes com infertilidade inexplicadas, 45,8%,  

(Altmäe, Stavreus-Evers et al., 2010),  40,1%(Da Silva, Galbiatti et al., 2012) e 

também ao encontrado por nosso grupo, 25,0%,(Guerra-Shinohara, Pereira et al., 

2010) . A frequência relativa do alelo 67G no grupo de aborto primário e secundário 

foi 12,4 e 13,3 % respectivamente, resultado semelhante ao encontrado, 12,6%, 

(Lievers, Afman et al., 2002) e em estudo no Brasil, 15,3% (Da Silva, Galbiatti et al., 

2012) e também por nosso grupo em 2010, 16,7%, (Guerra-Shinohara, Pereira et al., 

2010). 

Não encontramos diferença estatística significante entre os grupos (aborto 

primário, secundário e grupo controle), para os polimorfismos TCN c. 67A>G e c. 

776C>G no gene TCN2 da transcobalamina, quando comparamos em conjuntos os 

três grupos p>0,05 assim como nosso grupo em 2010 (Guerra-Shinohara, Pereira et 

al., 2010) 

 

Associação entre o polimorfismo MTHFR c. 677C>T e concentrações de 

Folato e Homocisteína Total  

Em nosso estudo, não encontramos diferença estatística significante entre as 

concentrações de Folato sérico e os genótipos CC, CT e TT nos grupos de abortos 

primário e secundário, contudo as mulheres com o genótipo TT, nos três grupos, 

apresentavam maiores valores na concentração de tHcy o que é condizente com a 

literatura(Laanpere, Altmäe et al., 2011), pois como o polimorfismo resulta em uma 

variante termolabil que pode ter sua atividade comprometida em até 70% é esperado 
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que haja uma diminuição na conversão da homocisteína a metionina ocasionado um 

aumento nas concentrações da primeira (Frosst, Blom et al., 1995) 

No grupo controle, além da diferença nas concentrações de tHcy, também 

esncontramos uma diminuição nas concentrações séricas de folato nas mulheres 

com genótipo TT, o que não foi observado nas mulheres dos grupos primário e 

secundário. A explicação para este achado pode estar no fato de que a maioria das 

mulhers dos grupos de aborto, seja ele primário ou secundário estavam seja 

suplemtadas com ácido fólico. Nossos achados são semelhantes aos encontrados 

na literatura (Amouzou, Chabi et al., 2004). 

 

Associação entre os polimorfismos TCN c. 67A>G  e c. 776C>G as 

concentrações de Cobalamina e Homocisteína Total  

 Não encontramos diferença estatística significante entre as concentrações de 

Cobalamina e Homocisteina quando  comparamos os diferentes genótipos (CC, CG 

e GG) p>0,05 para o polimorfismo c.776C>G, nossos resultados são diferentes do 

encontrados  nos EUA (Adams, Khoury et al., 1995), porém nossos achados são 

semelhantes quando comparados aos achados na Estônia (Laanpere, Altmäe et al., 

2011).  

 

Associação entre os polimorfismos MTHFR c. 677C>T, TCN c. 67A>G  e 

c. 776C>G ao AER comparando abortos primários e grupo controle. 

Quando comparamos os genótipos e alelos somente entre os grupos abortos 

primários e grupo controle, não encontramos diferença estatística significante entre 

os dois grupos para os polimorfismos MTHFR c. 677C>T e TCN2 c. 67A>G, porém  

ao comparamos os grupos com relação ao polimorfismo TCN2 c. 776C>C,    

encontramos diferença estatística significante p=0,045. 
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6. CONCLUSÃO 

Os polimorfismos TCN2 TCN c. 67A>G  e c. 776C>G , não foram 
relacionados com mudanças nas concentrações séricas com as concentrações 
séricas  de cobalamina e homociteína total. 

O polimorfismo MTHFR c.677C>T , genótipo TT, esta associado à maoires 
concentrações de homocisteína total. 

Os polimorfismos MTHFR c.677C>T no gene MTHFR e o c.67A>G no gene 
TCN2 não apresentaram associação com o risco de AER. 

O polimorfismo  TCN2 c. 776C>G no gene TCN2 pode contribuir como fator 
de risco para o AER. 
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Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – grupo de estudo 

Projeto de Pesquisa: Fatores genéticos e bioquímicos associados ao aborto 

espontâneo recorrente - Metabolismo da homocisteína, folato, cobalamina e vitamina 

B6; hemostasia e processo inflamatório. 

                                                        GRUPO DE ESTUDO 

Dados de identificação do sujeito da pesquisa  

Nome da mulher: ____________________________________________________ 

Documento de identidade Nº: _______________________________   

Data de nascimento: ______/____________/________ 

Endereço:_______________________________________ Nº.______ apto:_______ 

Bairro:__________________________ Cidade:_________________________ 

CEP: ________________  Telefone:______________________________________ 

Duração da pesquisa: dois anos 

Prezada Senhora, 

Meu nome é Elvira M. Guerra Shinohara, sou professora da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), e estou 

convidando-a a participar do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com a 

equipe de médicos do Ambulatório de Obstetrícia da Clínica Obstétrica que estão 

fazendo seu atendimento no Hospital das Clínicas da USP (HC/USP). A pesquisa 

está sendo realizada em colaboração com pesquisadores da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP. Nesta pesquisa serão incluídas mulheres que tiveram três 

ou mais abortos espontâneos consecutivos e que tenham até 45 anos (este grupo 

será chamado de grupo estudo) e serão estudadas também, mulheres que não tem 

história de abortos (chamado de grupo controle). Para avaliar as possíveis causas 

de abortos serão realizados testes genéticos (DNA) e testes de laboratório para 

verificar a presença de alterações no DNA (material genético) e no seu sangue e 

suas associações com os abortos recorrentes.  

Se você aceitar participar do estudo, precisarei do seu consentimento e de 

amostras de sangue que serão coletadas no Ambulatório de Obstetrícia, 5º andar 

(Bloco 3) do prédio dos Ambulatórios do HC. Será feita uma única coleta de 30 mL 

de sangue, por profissional experiente e utilizando material estéril e descartável, 
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para a realização de exames que poderão, possivelmente, esclarecer as causas de 

abortos recorrentes. Com esses exames serão avaliadas: a função dos rins, do 

fígado, a quantidade de algumas vitaminas (ácido fólico, cobalamina, vitamina B6) e 

outras substâncias que são encontradas no sangue (homocisteína, TNF alfa, IFN 

gama, IL1, IL2, IL4, IL6, IL10 e proteína C-reativa) que estão relacionadas à 

inflamação no teu organismo, que também é um fator que pode complicar a 

gestação. O risco desse projeto é mínimo. A coleta de sangue poderá formar uma 

mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha. 

Para estudar seu DNA, serão realizados alguns testes que avaliarão alteração 

(metilação do DNA) e as diferenças nas sequências do DNA (polimorfismo) de cada 

indivíduo em diversos genes (MTHFR, MTR, MTRR, TC2, RFC1, GCP2, MTHFD1, 

CBS, THBM, TFPI, SERPINC1, PROC, TAFI, PAI1, FV, FII e FI), cujos produtos 

(proteínas ou enzimas) estão relacionados com o aumento das quantidades de 

homocisteína no sangue e maior chance de formar coágulos (trombose). A sua 

amostra de DNA será armazenada no Laboratório de Hematologia da FCF/USP, sob 

minha responsabilidade, e será mantida em banco de materiais biológicos sem a 

identificação de seu nome, pois será utilizado código para a identificação. A amostra 

poderá ser utilizada para pesquisa futura sobre a causa de abortos recorrentes, se 

isso ocorrer, o novo projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

e então, você será consultada a respeito. 

Você não receberá qualquer pagamento por sua participação, portanto a sua 

participação neste estudo é voluntária. Os resultados dos seus exames serão 

enviados para sua residência ou outro endereço de seu interesse. 

Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento do estudo, 

sem nenhum prejuízo ou perda dos benefícios a que você tem direito e seu 

tratamento médico no Hospital das Clínicas da USP não será afetado. Caso você 

desista de participar da pesquisa, poderá solicitar a retirada de seus dados 

genéticos do banco de dados do Laboratório de Hematologia da FCF/USP, onde 

serão guardados. 
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Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais e 

somente serão revelados a terceiros se você autorizar previamente. Sua identidade 

será mantida em segredo, quando os resultados deste estudo forem publicados em 

artigos de revistas científicas ou forem apresentados em temas de aulas e debates. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar no entendimento 

das causas de abortos espontâneos recorrentes, podendo auxiliar na mudança de 

conduta durante o pré-natal. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a Prof.ª Elvira M Guerra Shinohara (tel: 3091-3785) ou com 

os pesquisadores, Kelma Cordeiro da Silva, Juliano Félix Bertinato e Robson José 

Lázaro (tel: 3091-3785) ou com o Dr. Mario Henrique Burlacchini de Carvalho da 

Divisão de Obstetrícia do HC/USP (tel.: 3069-6380 ou 3069-6209). 

Eu, _______________________________________________ declaro que, 

após bem esclarecida pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

aceito, voluntariamente, participar desta Pesquisa.  

Você autoriza o armazenamento do DNA para pesquisas futuras?_ SIM _  NÃO 

Você quer saber os resultados dos testes genéticos?  ___ SIM  ___  NÃO 

 

São Paulo, ____________ de _____________________________ de 200____. 

 

_________________________                      ________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa                              Assinatura do pesquisador 

                                                                          (carimbo ou nome legível) 

____________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Av. Prof. 

Lineu Prestes, 580 Bloco 13 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – 

SP - Telefones: 3091-3677 - E-mail: cepfcf@usp.br ou o Comitê de Ética em 

mailto:cepfcf@usp.br
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Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde, Rua General Jardim, 36 2º andar, 

fone 3218-4043, e-mail: smscep@prefeitura.sp.gov.br 

Uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será fornecida para você 

pelo pesquisador. 
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – grupo de controle 

Projeto de Pesquisa: Fatores genéticos e bioquímicos associados ao aborto 

espontâneo recorrente - Metabolismo da homocisteína, folato, cobalamina e vitamina 

B6; hemostasia e processo inflamatório. 

GRUPO CONTROLE 

 

Dados de identificação do sujeito da pesquisa  

Nome do paciente:  ___________________________________________________ 

Documento de identidade Nº: _______________________________   

Data de nascimento: ______/____________/________ 

Endereço: _______________________________________ Nº._____ apto:_______ 

Bairro: ______________________________ Cidade: ________________________ 

CEP: ____________________   Telefone:_________________________________ 

 

Prezada Senhora, 

Meu nome é Elvira M Guerra Shinohara, sou professora da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), e estou 

convidando-a a participar do projeto de pesquisa no qual estou avaliando os efeitos 

de alterações no DNA (material genético) e no sangue de mulheres que tiveram três 

ou mais abortos consecutivos (chamadas de grupo estudo). Também será estudado 

nesse projeto, um  grupo de mulheres que não tiveram história de abortos, que 

tenham tido pelo menos duas gestações normais e que tenham até 45 anos 

(chamado de grupo controle). Para avaliar as possíveis causas de abortos, serão 

realizados testes genéticos (DNA) e testes de laboratório para verificar a presença 

de alterações no DNA e no seu sangue.  

Se você aceitar participar do estudo, precisarei do seu consentimento e de 

amostras de sangue que serão coletadas no Ambulatório de Obstetrícia, 5º andar 

(Bloco 3) do prédio dos Ambulatórios do HC ou em nosso laboratório na Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas (Cidade Universitária). Será feita uma única coleta de 30 

mL de sangue, por profissional experiente e utilizando material estéril e descartável,  

para a realização de exames que poderão, possivelmente, esclarecer as causas de 
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abortos recorrentes. Com esses exames serão avaliadas: a função dos rins, do 

fígado, a quantidade de algumas vitaminas (ácido fólico, cobalamina e vitamina B6) 

e outras substâncias que são encontradas no sangue (homocisteína, TNF alfa, IFN 

gama, IL1, IL2, IL4,  IL6, IL10 e proteína C-reativa), que estão relacionadas à 

inflamação no seu organismo, podendo ser consideradas fatores que podem 

complicar a gestação.  O risco desse projeto é mínimo. A coleta de sangue poderá 

formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha. 

Para estudar seu DNA, serão realizados alguns testes que avaliarão a 

alteração (metilação do DNA) e as diferenças nas sequências do DNA (polimorfismo) 

de cada indivíduo em diversos genes (MTHFR, MTR, MTRR,TC2, RFC1, GCP2, 

MTHFD1, CBS, THBM, TFPI, SERPINC1, PROC, TAFI, PAI1, FV, FII e FI), cujos 

produtos (proteínas ou enzimas) estão relacionados com o aumento das 

quantidades de homocisteína no sangue e maior chance de formar coágulos 

(trombose). A sua amostra de DNA será armazenada no Laboratório de Hematologia 

da FCF/USP, sob minha responsabilidade, e será mantida em banco de materiais 

biológicos sem a identificação de seu nome, pois será utilizado código para a  

identificação. A amostra poderá ser utilizada para pesquisas futuras sobre a causa 

de abortos recorrentes, se isso ocorrer, o novo projeto será submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) e então, você será consultada a respeito. Você não 

receberá qualquer pagamento por sua participação, portanto a sua participação 

neste estudo é voluntária. Os resultados dos seus exames serão enviados para sua 

residência ou outro endereço de seu interesse.  

Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento do estudo, 

sem nenhum prejuízo ou perda dos benefícios a que você tem direito. Caso você 

desista de participar da pesquisa, poderá solicitar a retirada de seus dados 

genéticos do banco de materiais biológicos do Laboratório de Hematologia da 

FCF/USP, onde serão guardados. 

Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais e 

somente serão revelados a terceiros se você autorizar previamente. Sua identidade 

será mantida em segredo, quando os resultados deste estudo forem publicados em 

artigos de revistas científicas ou forem apresentados em temas de aulas e debates. 
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Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar no entendimento 

das causas de abortos espontâneos recorrentes, podendo auxiliar na mudança de 

conduta durante o pré-natal. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a Prof.ª. Elvira M Guerra Shinohara (tel: 3091-3785) ou com 

os pesquisadores  Kelma Cordeiro da Silva, Juliano Felix Bertinato e Robson José 

Lázaro (tel: 3091-3785). 

Eu, _______________________________________________ declaro que, 

após bem esclarecida pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

aceito, voluntariamente, participar desta Pesquisa.  

Você autoriza o armazenamento do DNA para pesquisas futuras?  

(__)SIM  (__) NÃO 

Você quer receber os resultados dos testes genéticos? (____)SIM  (____) NÃO 

 

São Paulo, ____________ de _____________________________ de 200____. 

 

_________________________                      ________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa                               Assinatura do pesquisador 

                                                                            (carimbo ou nome legível) 

 

____________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Av. Prof. 

Lineu Prestes, 580 Bloco 13 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – 

SP - Telefones: 3091-3677 - E-mail: cepfcf@usp.br ou o Comitê de Ética em 

mailto:cepfcf@usp.br
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Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde, Rua General Jardim, 36 2º andar, 

fone 3218-4043, e-mail: smscep@prefeitura.sp.gov.br 

Uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será fornecida para você 

pelo pesquisador. 
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Anexo 4 - QUESTIONÁRIO 

Data entrevista: __/__/                      Nº. Registro no HC-USP:____________________________ 

Nome:____________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________Bairro_______________________________ 

Ponto de 

referência:____________________________________________________________________ 

Cidade:____________________________________________Casa própria?____________________ 

e-mail:___________________________________________Telefone (s): ______________________ 

______________________________________Telefone(s) recado:___________________________ 

1. Data de nascimento:_____/____/______ 
2. Idade 

(anos):______________________________________________________________________ 
3. Raça declarada pela mulher: (0) branca (1) negra(2) parda(3)amarela/oriental(4) índia 

 
4. Estado civil: (0) solteira (1) casada (2) viúva (3) união estável  (4) separada 
5. Ocupação: (0) dona-de-casa (1) desempregada    (2) outra_________________________ 
6. Escolaridade (anos estudados) : ______________________________________________ 
 

Dados sócio-econômicos da família: 

7. Renda familiar mensal (reais):_____________________________________________________ 
8. Número de pessoas que contribuem:_____________________________________________ 
9. Número de pessoas da casa (adultos):____________________________________________ 
10. Número de pessoas da casa (crianças):___________________________________________ 
11. Número de cômodos da casa:___________________________________________________ 
 

Dados obstétricos 

12. História reprodutiva (coloque a sequência):   

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Primeiro evento (1) aborto (0) parto 

13. Número de gestações:___________________________________________________________ 
14. Número de partos anteriores:______________________________________________________ 
15. Idade gestacional dos partos em semanas 
1º _______; 2º _______; 3 º _____ 4º ______; 5º ________; 6 º ________ 

16. Número de abortos:______________________________________________________ 
17. Idade gestacional dos abortos: 
1º ______; 2º ______; 3 º ______; 4º ________; 5º __________; 6 º _________ 

18. Natimortos: (0)não (1)sim 
19. Gestação de gêmeos: (0)não (1)sim 
20. Número de filhos nascidos-vivos:__________________________________________________  
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21. Peso estimado de nascimento dos filhos anteriores 
1º Filho________________________________________________________ 

2º Filho _______________________________________________________ 

3º Filho________________________________________________________ 

4º Filho _______________________________________________________ 

22. Data do último parto ou aborto (meses):______________________________________ 
23. peso atual  (Kg):________________________________________________________________ 
24. altura:_______________________________________________________________________ 
25. Você teve hemorragia? (0) não (1) sim. 
26. Época: (1) menstruação (2) aborto (3) aborto e menstruação (4) no parto (5) antes de engravidar 
 

História de anemia 

27. Apresentou anemia anteriormente: 

 (0) não  (1) sim, durante outras gestações  (2) sim, sem estar gestante  
 (3) não sabe  (4) decorrente ao aborto 
 
28. Você fuma? (0) não  (1) sim 

 Nº de cigarros por dia _________________________________________________ 

29. Consome bebidas alcoólicas: (0) não (1) sim 

Tipo: (1) cerveja, copos por dia:___________________vezes por semana _________________ 

(2) vinho, copos por dia:____________________ vezes por semana _________________ 

(3) cachaça, copos por dia:__________________ vezes por semana _________________ 

(4) batida, copos por dia:____________________vezes por semana___________________ 

(5) champagne, copos por dia:________________vezes por semana___________________ 

(6) outrascopos por dia, ____________________vezes por semana _________________ 

30. Você faz uso de anticoncepcional atualmente? (0)não (1) sim 

31. Quando você tomou anticoncepcional a última vez? Data ______________________ 

32. Você está tomando ácido fólico atualmente? (0) não (1) sim. Qual a dose? ____________ 

33. Quando você tomou ácido fólico a última vez? Data ________________ dose____________ 

34. Uso de ferro (sulfato ferroso) e/ou outras vitaminas? (Marca, quantidade(dose) e tempo de uso, 

desde quando). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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35. Uso de medicamentos (Nome, dose e tempo de uso) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

36. Você tem pressão alta? (0) não (1) sim 

37. Você tem diabetes? (0) não (1) sim Desde quando?_____________ Qual tipo? 

38. Você tem problemas na tireóide? (0) não (1) sim (   ) hipertireoidismo (   ) hipotireoidismo 
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Anexo 5 – Parecer do Comite de Ética em Pesquisa - CEP 
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Anexo 6 – Parecer da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 
- CAPPesq 

 


