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RESUMO 

BERTINATO, J.F. Polimorfismos genéticos relacionados à 

hemostasia e a sua relação com abortos espontâneos recorrentes. 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013. 

 

Aborto espontâneo recorrente (AER) é definido pela presença de três ou 

mais abortos espontâneos e consecutivos que ocorreram até a 20ª semana de 

gestação. O AER possui origem multifatorial. Dentre os diversos fatores 

associados ao AER, alterações na hemostasia podem comprometer o fluxo 

sanguíneo na placenta e com isso pode aumentar o risco de complicações 

obstétricas, como o aborto. O objetivo geral deste estudo foi investigar se 

existe associação entre polimorfismos genéticos (no gene do fibrinogênio (FGB 

-455G>A e -148C>T), da trombomodulina (THBD 1418C>T), do fator V (F5 

1691G>A), da protrombina (F2 20210 G>A), do PAI-1 (SERPINE1 4G/5G) e do 

TAFI (CPB2 c.505G>A)) e os abortos espontâneos recorrentes (primários e 

secundários). Os objetivos específicos desse estudo foram: 1- avaliar se existe 

associação entre os sete polimorfismos e o período em que ocorreram as 

perdas fetais (precoce ou tardia) e o número de abortos recorrentes; 2- 

determinar se os haplótipos dos polimorfismos FGB -455G>A e FGB -148C>T 

estão ou não associados aos abortos primários e secundários. 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 tiveram pelo menos duas gestações normais (grupo 

controle), pareadas segundo as idades. Amostras de sangue foram obtidas 

para realização das genotipagens dos polimorfismos por meio de PCR em 

tempo real (FGB -148C>T, FGB -455G>A, THBD 1418C>T e CBP2 c.505G>A), 

e PCR-RFLP (SERPINE14G/5G, F5 1691G>A e F2 20210 G>A). As 

frequências dos genótipos e de alelos para os sete polimorfismos foram 

semelhantes entre os grupos aborto primário, aborto secundário e grupo 

controle. Entretanto, quando foi realizada um modelo de regressão logística 

multivariada saturada, que incluiu as variáveis independentes: F5 1691G>A 

(referência GG vs GA), F2 20210G>A (referência GG vs GA), CBP2 c.505G>A 
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(referência GG + GA vs AA), THBD 1418C>T (referência CC + CT vs TT), 

SERPINE1 4G/5G (referência 5G/5G vs 4G/4G + 4G/5G) FGB -455G>A 

(referência GG vs GA vs AA) e FGB -148C>T (referência CC vs CT vs TT), 

apenas  o polimorfismo FGB -148C>T foi associado ao maior risco de ter 

aborto primário (OR: 2,91, IC 95% 1,02 – 8,29, p=0,045). Quando os haplótipos 

para os polimorfismos FGB -455G>A e FGB 148C>T foram considerados, foi 

observada maior frequência de haplótipo 455G/148T em mulheres com AER 

primário (3,4%) do que no grupo controle (1,1%), (p=0,030); porém esse efeito 

não foi observado no AER secundário. Em relação ao número de abortos 

consecutivos, houve uma tendência (p=0,060) a maior frequência de genótipo 

TT para o polimorfismo FGB -148C>T no grupo de aborto primário com até três 

perdas quando comparado com as mulheres do mesmo grupo, porém com 

número maior de  perdas (>3). Em conclusão, os sete polimorfismos quando 

analisados separadamente, não foram associados ao AER; no entanto, em 

modelo multivariado de regressão logística, o genótipo TT do polimorfismo FGB 

148C>T foi associado com o aumento do risco de ter AER primário. Além disso, 

foi encontrado maior frequência do haplótipo 455G/148T para os polimorfismos 

FGB -455G>A e FGB -148C>T em mulheres com aborto primário. 

 

Palavras-chaves: Aborto espontâneo recorrente, alteração na hemostasia, 

polimorfismos genéticos, fibrinogênio, haplótipos. 
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ABSTRACT 

BERTINATO, J. F. Genetic polymorphism associated with hemostasis and 

its relationship with recurrent pregnancy losses. Faculty of Pharmaceutical 

Science, University of São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Recurrent pregnancy loss (RPL) is defined by the presence of three or 

more consecutive losses prior to 20 weeks of gestation. The RPL has 

multifactorial origin. Among several factors associated with RPL, changes in 

hemostasis may impair the blood flow in the placenta and thus may increase 

the risk of obstetric complications, such as pregnancy loss. The general aim of 

this study was to investigate the association between genetic polymorphisms (in 

the genes of fibrinogen (FGB -455G>A and -148C>T), thrombomodulin (THBD 

1418C>T), factor V (F5 1691G>A), prothrombin (F2 20210 G>A), PAI-1 

(SERPINE1 4G/5G) and TAFI (CPB2 c.505G>A)) and recurrent pregnant losses 

(primary and secondary). The specific aims of this study were: 1 - to evaluate 

the association between the seven polymorphisms and the period in which the 

fetal losses occurred (early or late) and the number of recurrent losses; 2 - to 

determine if the haplotypes of polymorphisms FGB -455G>A and FGB -148C>T 

present association with primary and secondary pregnant losses. We included 

256 women with a RPL history, from the Ambulatory of Obstetrics from Clinical 

Hospital of the Medical School of USP and 264 healthy women without losses 

history that have had at least two normal pregnancies (control group), matched 

according to age. Blood samples were obtained to perform the genotyping of 

polymorphisms by real-time PCR (FGB -148C>T, FGB -455G>A, THBD 

1418C>T and CBP2 c.505G>A), and PCR-RFLP (SERPINE1 4G/5G, F5 

1691G>A and F2 20210G>A). The frequencies of genotypes and alleles for the 

seven genetic polymorphisms were similar in 3 groups. However, when it was 

performed a model of multivariate logistic regression, which included the 

independent variables: F5 1691G>A (GG vs GA reference), F2 20210G>A (GG 

vs GA reference), CBP2 c.505G>A (GG + GA reference vs AA), THBD 

1418C>T (reference CC + CT vs TT), SERPINE1  4G/5G (reference 5G/5G + 

4G/5G vs 4G/4G), FGB -455G>A (GG reference vs GA vs AA) and FGB -

148C>T (reference CC vs CT vs TT), only the polymorphism FGB 148C>T 

polymorphism was associated with a higher risk of having primary losses (OR: 
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2.91, 95% CI 1.02 to 8.29, p = 0.045). When the haplotypes for the 

polymorphisms FGB -455G>A and FGB -148C>T were considered, had a 

higher frequency of the haplotype 455G/148T in women with primary RPL 

(3.4%) than in the control group (1.1%) (p = 0.030); but this effect was not 

observed in secondary RPL. Regarding the number of successive pregnant 

losses, there was a trend (p = 0.060) to higher frequency of the TT genotype for 

FGB -148C>T polymorphism in the group with primary RPL up to three losses 

when compared with women of the same group, but with loss number higher 

than three. In conclusion, when the seven genetic polymorphisms were 

evaluated separately, they do not show association with RPL, however, in 

multivariate logistic regression analysis, the TT genotype of the FGB -148C>T 

polymorphism was associated with increased risk for primary RPL. 

Furthermore, it was found higher frequency of the haplotype 455G/148T for the 

FGB -455G>A and FGB -148 C>T polymorphisms in women with primary RPL. 

 

Key-words: Recurrent pregnant loss, hemostasis impairment, genetic 

polymorphisms, fibrinogen, haplotypes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aborto é definido como a interrupção da gestação até a 20ª semana 

ou quando o feto pesa menos do que 500g e ocorre em cerca de 10 a 15% das 

gestações clinicamente reconhecidas (Caetano et al., 2006; Blohm, Fridén e 

Milsom, 2008; Zugaib, 2012). 

O aborto espontâneo recorrente (AER) é caracterizado pela perda 

espontânea e consecutiva de três ou mais gestações até a 20ª semana de 

gravidez (Regan, 1998; Bansal, 2010), e acomete cerca de 1 a 2% das 

mulheres que estão na idade reprodutiva e pode chegar até 5% se levado em 

consideração as mulheres com duas perdas fetais consecutivas (Harger et al., 

1983; Carrington, Sacks e Regan, 2005; Brenner, 2010). No entanto, a medida 

que as mulheres apresentam o evento do aborto, o risco de que a próxima 

gestação não seja bem sucedida aumenta de forma gradativa quando o aborto 

se repete (Barini e Al, 2000). Quando a mulher teve um aborto prévio, o risco 

de abortar na gravidez subsequente aumenta para cerca de 16 a 20% (Regan, 

Braude e Trembath, 1989; Knudsen et al., 1991; Van Oppenraaij et al., 2009). 

Mulheres que já tiveram dois abortos sucessivos apresentam um percentual 

maior de ter o terceiro (17 a 35%), e para aquelas que já passaram por três ou 

mais abortos, a probabilidade de ocorrência do quarto varia entre 25 a 46% 

(Ren e Wang, 2006).  

 O AER pode ser primário quando as mulheres têm no mínimo três 

perdas consecutivas e nenhum feto viável; ou pode ser secundário quando a 

mulher teve três perdas consecutivas, e pelo menos um feto viável (Toth et al., 

2010). Ele também pode ser classificado conforme a idade gestacional em que 

ocorreram os abortos, sendo classificado como precoce quando a perda ocorre 

até a décima segunda semana, ou como tardio, quando a perda ocorre entre a 

13ª e 20ª semana (Guimarães Filho et al., 2006). 

Vários fatores foram associados ao AER, tais como: problemas 

anatômicos do útero (incompetência istmo-cervical, septos uterinos, miomas e 

sinéquias); imunológicos (presença de alo-anticorpos e/ou auto-anticorpos, 

anticorpos antifosfolípides, anticardiolipina, etc); causas infecciosas; fatores 

genéticos; alterações endócrinas (função ovariana anormal na fase luteínica, 

com produção inadequada de progesterona pelo corpo amarelo; alterações da 
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função tireoidiana e presença de diabetes melitus); alterações cromossômicas; 

distúrbios na hemostasia; e alterações no metabolismo do folato, cobalamina e 

homocisteína (Rai e Regan, 2006; Berger et al., 2010; Branch, Gibson e Silver, 

2010; Toth et al., 2010). Sabe-se também que a obesidade, o uso ou exposição 

ao tabaco, o consumo de bebidas alcoólicas, a ingestão aumentada de cafeína, 

a idade materna e a história obstétrica estão relacionados ao AER (Stephenson 

e Kutteh, 2007; Weng, Odouli e Li, 2008; Branch, Gibson e Silver, 2010; 

Stefanidou et al., 2011). 

Apesar de todos os fatores citados acima estarem relacionadas aos 

AER, cerca de 40 a 50% dos casos permanecem sem explicação e são 

classificados como AER idiopático (Lin, 1993; 2003; Rai e Regan, 2006; Flood 

et al., 2010; Musters et al., 2011).   

Além dos fatores mencionados é importante ressaltar que o período 

gestacional é marcado por uma grande quantidade de mudanças fisiológicas e 

anatômicas na mulher. Dentre estas mudanças, destacam-se as modificações 

no perfil de coagulação sanguínea. A gestação é  considerada como um estado 

de hipercoagulação, uma vez que as concentrações de vários fatores de 

coagulação (I, II, VII, VIII e XII) e de inibidores do sistema fibrinolítico (Inibidor 

do ativador do plasminogênio 1 e 2 (PAI-1 e PAI-2)  e Inibidor da fibrinólise 

ativado pela trombina - TAFI) estão aumentadas e há redução da concentração 

de proteína S livre (Van Horn et al., 2004; Battinelli e Bauer, 2011). Deste 

modo, na gestação pode haver um desequilíbrio entre o processo de 

coagulação e fibrinólise, sendo que a presença de distúrbios trombofílicos 

hereditários e adquiridos podem exacerbar esse estado resultando em 

complicações gestacionais. Essas complicações podem ocorrer devido à 

deposição de fibrina na microcirculação placentária, o que pode acarretar na 

incapacidade da placenta em prover oxigenação e nutrição adequada ao feto 

(Brenner, 2004; Rodger et al., 2010). 

Na Tabela 1 estão apresentadas várias complicações na gravidez, 

classificadas segundo a idade gestacional em que ocorrem. 
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Tabela 1: Definições de complicações na gravidez segundo a idade gestacional 

que ocorrem 

 

Perda da gravidez 

 

Semanas de gestação 

 

Perda embrionária Entre 5 e 10 

Perda fetal Depois de 10 

Aborto Até  20 

Morte fetal intra-útero (Natimorto) Depois de 20 

Perda no primeiro trimestre Entre 5 e 12 

Perda no segundo trimestre Entre 13 e 24 

Perda no terceiro trimestre Depois de 24 

Adaptado de: Brenner, 2004. 

 

1.1 Hemostasia   

Fisiologicamente o sistema de coagulação sanguínea encontra-se em 

equilíbrio funcional, sendo este o responsável por manter o sangue em seu 

estado fluido. Quando ocorre uma lesão vascular o sistema responde a esse 

evento, a fim interromper o sangramento através da formação de um trombo 

(agregado de plaquetas e/ou com formação de fibrina no local). A hemostasia é 

garantida através do equilíbrio entre mecanismos coagulantes e 

anticoagulantes, juntamente com um processo de fibrinólise (Adams e Bird, 

2009).  

A integridade do endotélio vascular é fundamental para permitir a fluídez 

do sangue. Em condições normais a superfície do endotélio provê uma 

interface anticoagulante entre o vaso sanguíneo e os componentes do sangue, 

por meio da inibição da coagulação, da inibição da adesão e da ativação 

plaquetária, do bloqueio da formação de trombina e da redução da deposição 

de fibrina. A inibição da coagulação é realizada por intermédio da dilatação 

vascular, com a formação de óxido nítrico (NO), prostaciclina (PGl2), adenosina 

e fator hiperpolarizante dependente do endotélio (EDHF). Para inibir a adesão 

e consequente ativação das plaquetas, o endotélio produz adenosina, NO, 
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PGl2, prostaglandina (PGE2). Além disso, heparan sulfatos presentes no 

endotélio são responsáveis pela repulsão elétrica, por estarem carregados 

negativamente. O bloqueio da formação de trombina é realizado através de 

mecanismos que envolvem o inibidor da via do fator tecidual (TFPI), a ativação 

da proteína C através da trombomodulina e a ativação da antitrombina. Por fim 

a redução da deposição de fibrina é realizada por meio da síntese e liberação 

do ativador do plasminogênio tecidual (t-PA) e pelo ativador do plasminogênio 

tipo uroquinase (u-PA) (Becker et al., 2000; Adams e Bird, 2009; Manly, Boles e 

Mackman, 2011; Van Hinsbergh, 2012). 

Geralmente quando o endotélio encontra-se íntegro, as plaquetas não 

interagem com o mesmo, porém após lesão tecidual, as plaquetas por meio de 

seus receptores, rolam pelo vaso danificado e sequencialmente aderem-se ao 

mesmo, às custas da ligação das glicoproteínas (Badimon, Storey e Vilahur, 

2011). Essa interação com o endotélio  é impulsionada por meio da interação 

entre o vWF circulante e o colágeno exposto (tipo I, III e VI). Essa ligação, 

permite que o vWF se ligue ao complexo Ib/IX/V da plaqueta. Entretanto é 

somente quando o receptor GPVI da plaqueta se liga diretamente ao colágeno 

que ocorre adesão mais estável entre plaqueta e matriz subendotelial. Isso 

permite a ativação de outros receptores de adesão (GPIIa/IIIa e GPIa/IIa), os 

quais irão proporcionar uma adesão firme e irreversível entre plaqueta e 

endotélio vascular (Badimon, Storey e Vilahur, 2011). 

Após a adesão das plaquetas ao endotélio, estas são ativadas e liberam 

o conteúdo dos seus grânulos, que, por sua vez, ativam e recrutam outras 

plaquetas, Figura 1 (Broos et al., 2011). Entretanto, as plaquetas também 

podem se aderir ao endotélio quando o mesmo encontra-se íntegro, porém 

ativado. O endotélio ativado pode apresentar propriedades as quais o torna 

capaz de fazer com que haja adesão plaquetária (Tsoumani et al., 2012). Outra 

maneira das plaquetas interagirem com o endotélio íntegro, é quando ocorre a 

participação de micropartículas derivadas de plaquetas, as quais induzem 

através de diferentes mecanismos a adesão e agregação plaquetária (Reid e 

Webster, 2012) 

O mecanismo da hemostasia pode ser didaticamente dividido em duas 

fases. Na fase inicial, denominada hemostasia primária,  ocorre vasoconstrição 

logo após o rompimento do vaso e tem como função diminuir o fluxo sanguíneo 
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no local. Isso permite um maior contado entre as plaquetas que estão 

circulando com o local da lesão, desta maneira as plaquetas sofrem adesão 

mais facilmente ao endotélio lesado, sendo este contato fundamental para as 

plaquetas serem ativadas, assim dando origem há formação do tampão 

plaquetário (Harger et al., 1983; Rumbaut e Thiagarajan, 2010; Broos et al., 

2011; Clemetson, 2012). Entretanto, a hemostasia primaria é um processo 

dinâmico uma vez que ao mesmo tempo que há adesão e agregação 

plaquetaria, há também exposição de fator tecidual, o qual consegue ativar o 

fator X (FX) e fator IX (FIX), sendo que o FX ativado consegue gerar pequenas 

quantidades de trombina (Butenas e Mann, 2002). 

  Na fase secundária, ocorre a ativação dos fatores plasmáticos de 

coagulação com geração de trombina, que é uma potente enzima proteolítica, 

que cliva o fibrinogênio (solúvel) em monômeros de fibrina (insolúvel) (Adams e 

Bird, 2009). Esses monômeros de fibrina gerados darão origem a um coágulo 

estável, uma vez que o fator XIIIa age nesses monômeros promovendo a 

formação de ligações covalentes entre as moléculas de fibrina, deste modo 

estabilizando o coágulo uma vez que aumenta a sua elasticidade e resistência 

à degradação sofrida pela plasmina (Ichinose, Asahina e Kobayashi, 2005; De 

La Red et al., 2009) 

 

 

 
  

Figura 1: Papel da plaqueta na hemostasia, dando ênfase  no processo de 
adesão e agregação plaquetária. Adaptado de Badimon, Storey et al., 2011 
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Formação de coágulo  

A coagulação sanguínea é desencadeada pela lesão da parede do vaso 

que expõe a matriz subendotelial. Esta lesão irá desencadear uma sequência 

de eventos que inclue: espasmo vascular, formação do tampão de plaquetas, 

coagulação do sangue e crescimento de tecido fibroso na região que se formou 

o coágulo, para fechar o vaso sanguíneo de maneira permanente (Broos et al., 

2011). Parte destes eventos acontecem basicamente por meio de duas vias 

distintas da cascata de coagulação, que convergem para uma via comum. Este 

modelo da cascata foi previamente proposto em 1964 por Macfarlane, Davie e 

Ratnoff, Figura 2. Neste modelo, ocorre a ativação proteolítica sequencial de 

zimógenos por proteases plasmáticas. A ativação de um fator da coagulação 

leva a uma série sequencial de etapas de ativação de outros fatores da 

coagulação, que culminam na geração de trombina (Macfarlane, 1964). 

Ao longo do tempo o modelo original da cascata foi modificado, porém, 

atualmente é considerado inadequado a separação da cascata em duas vias 

(intrínseca e extrínseca), uma vez que essa divisão não acontece in vivo, pois 

tanto o sistema intrínseco como extrínseco não poderiam ocorrer de forma 

independente, pois os fatores de coagulação estão interligados nas duas vias 

(Adams e Bird, 2009).  

Atualmente o modelo mais aceito para a coagulação in vivo, destaca a 

importância central que o fator tecidual (FT) possui, sendo ele essencial para a 

rápida amplificação da trombina, e por possuir interdependência de fatores de 

coagulação e elementos celulares (Pérez-Gómez e Bover, 2007; Adams e Bird, 

2009). 

No velho modelo da cascata de coagulação a via extrínseca era iniciada 

após a exposição do FT, seja por ruptura do vaso sanguíneo ou pela ativação 

do endotélio, há ativação do fator VII em presença do FT, formando um 

complexo catalítico com o fator VIIa (Butenas e Mann, 2002; Mann et al., 2006; 

Key, Geng e Bach, 2007). Este complexo fator VIIa/FT é responsável pela 

ativação do fator X à fator Xa, presente na via comum da cascata de 

coagulação e também pela ativação do fator IX. O fator Xa em associação com 

o cálcio e o co-fator V na superfície de fosfolipídio, gera  fator IIa (trombina), 

mediante a clivagem da  protrombina (Schoenmakers, Reitsma e Spek, 2005; 

Key, Geng e Bach, 2007; Warmuth, Mad e Wild, 2011). A trombina quando se 
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encontra na circulação, atua hidrolisando o fibrinogênio, e liberando 

fibrinopeptídeos para formar os monômeros de fibrina. Esses monômeros 

unem-se através de pontes de hidrogênio e dão origem a um polímero frouxo e 

insolúvel de fibrina, que é estabilizado pelo fator XIII (XIIIa). Ele também é 

ativado pela trombina, pelo cálcio e atua agregando fibrilas com a intenção de 

formar um coágulo estável (Schoenmakers, Reitsma e Spek, 2005; Lichtman, 

2006; Warmuth, Mad e Wild, 2011). 

Já a via intrínseca da cascata se inicia através do fator XII (fator de 

Hageman), que é ativado após o sangue entrar em contato com uma superfície 

que contenha cargas elétricas negativas. Esse processo, que também é 

conhecido como ativação por contato, necessita da presença de outros 

componentes do plasma como a pré-calicreína (uma serinoprotease) e o 

cininogênio de alto peso molecular (um cofator não enzimático) e envolve os 

fatores de coagulação XII, XI, IX e VIII (Franco, 2001). Após o fator XII ser 

ativado ele ativa o fator XI que irá ativar o IX (Adams e Bird, 2009). O fator IXa 

em presença do cofator VIIIa forma o complexo tenase intrínseco (FIXa/FVIIIa) 

que irá atuar ativando o fator X, iniciando a via comum da cascata onde tanto a 

via intrínseca como a extrínseca se encontram (Adams e Bird, 2009). A 

ativação do fator X através do complexo (FIXa/FVIIIa) é cerca de 50 à 100 

vezes maior do que a produzida pelo complexo tenase extrínseco (FT/FVIIa) 

(Butenas e Mann, 2002). 

No novo modelo da cascata de coagulação proposto, os mecanismos 

acima, acontecem em três fases distintas: uma fase inicial, uma fase de 

amplificação e por último uma fase de propagação. Na fase de iniciação tem-se 

a exposição do FT para os fatores de coagulação, seja por lesão tecidual ou 

pela ativação do endotélio. Nesta fase ocorre a formação do complexo tenaz 

extrínseco (VIIa/FT) que gera pequenas quantidades de FIXa, FXa e trombina. 

Na segunda fase, conhecida como fase de amplificação, há a formação do 

complexo tenase intrínseco (FIXa/FVIIIa). Esse complexo é fundamental para 

que ocorra a amplificação do processo de coagulação, uma vez que o mesmo   

aumenta em mais de 50 vezes a produção de fator Xa, quando comparado a 

quantidade gerada pelo complexo VIIa/TF. O aumento da produção de fator Xa 

é essencial para a cascata da coagulação, devido ao consequentemente 

aumento da geração de trombina (Butenas e Mann, 2002; Mann et al., 2006). 
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Por fim a ultima fase conhecida como fase de propagação, ocorre a geração de 

grandes quantidades de trombina com deposição de fibrina (Pérez-Gómez e 

Bover, 2007; Adams e Bird, 2009).  

 

 

Figura 2: Modelo da cascata de coagulação 
 

Papel da trombina 

A trombina é uma molécula gerada no organismo a partir da clivagem da 

protrombina. Essa clivagem realizada pelo complexo Xa/Va gera dois 

fragmentos, sendo o primeiro denominado fragmento 1+2 da protrombina, e o 

segundo recebendo o nome de trombina (Lichtman, 2006; Versteeg et al., 

2013).  

A trombina possui vários papéis na hemostasia. No processo de 

coagulação atua: 1- removendo os fibrinopeptídeos A e B da molécula de 

fibrinogênio para formar os monômeros de fibrina, desta maneira formando o 

coágulo de fibrina; 2- ativando as plaquetas e 3- promovendo a 
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retroalimentação da ativação de outros fatores da coagulação (fatores XI, VIII e 

V) (Rezaie et al., 1995; Ariëns et al., 2002). Além desses papéis, a trombina 

também possui função anticoagulante, uma vez que se liga á trombomodulina 

na ativação da proteína C (Morser, 2011), e atua na ativação do inibidor da 

fibrinólise ativado pela trombina (TAFI) (Uszyński et al., 2010). 

Regulação do processo de coagulação 

Para o controle das reações que ocorrem durante o processo de 

coagulação sanguínea é necessário que, em cada nível da cascata de 

coagulação, ocorra sua regulação por meio de diferentes mecanismos, sejam 

eles através de inibidores de fatores da coagulação, de inibição enzimática ou 

por modulação na atividade de cofatores, com o intuito de evitar a formação 

excessiva de fibrina e oclusão vascular (Adams e Bird, 2009).  

O processo de coagulação ocorre inicialmente com a formação do 

complexo tenase extrínseco (VIIa/FT), que atua ativando os fatores IX e X da 

coagulação. O inibidor da via do fator tecidual (TFPI) é uma proteína de 42 kDa 

produzida pelas células endoteliais, que apresenta três domínios do tipo 

“Kunitz”. A maior parte do TFPI encontra-se na parede do vaso, e o restante 

encontra-se no plasma circulante (Skretting et al., 2010; Altmäe et al., 2011). 

O TFPI atua neutralizando a atividade catalítica do FXa. Esta 

neutralização ocorre quando o segundo domínio do TFPI se liga e inibe o fator 

Xa formando o complexo FXa/TFPI; esse complexo, através do primeiro 

domínio do TFPI se liga ao complexo (VIIa/FT) inibindo-o e formando o 

complexo inibidor quaternário VIIa/FT-TFPI-Xa. Outra forma de ação do TFPI 

acontece quando o mesmo se liga ao complexo terciário VIIa/FT/Fxa. Esta 

ligação do TFPI ocorre logo após a ativação do fator X, pelo complexo VIIa/FT, 

quando o FXa ainda não se dissociou do complexo.  Desta maneira, a ativação 

do fator X é regulada negativamente na presença de TFPI, limitando a 

produção de fator Xa e fator IXa (Skretting et al., 2010). Estudos sugerem que 

o efeito fisiológico causado pelo TFPI seja predominantemente mediado 

através dessa segunda via (Broze, 2003; Skretting et al., 2010). 

A antitrombina é um inibidor primário da trombina, que também atua em 

várias outrasmserina proteases (IXa, Xa e XIa). A sua principal ação é limitar o 

processo de coagulação apenas ao local lesado, desta forma impedindo que o 
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coágulo se estenda a outras regiões que não sofreram lesão. Ela também 

possui ação sobre o complexo tenase extrínseco (VIIa/FT), fazendo com que o 

mesmo se dissocie mais rapidamente e também impedindo a sua reassociação 

(Pérez-Gómez e Bover, 2007; Adams e Bird, 2009).  A atividade inibitória da 

antitrombina é acelerada por duas moléculas, uma fisiológica (heparan sulfato 

encontrado nas membranas das células endoteliais) e outra sintética (heparina 

que possui estrutura similar ao heparan sulfato) (Pike et al., 2005). 

Por sua vez, a trombomodulina é uma glicoproteína que regula a 

ativação da proteína C a proteína C ativada (PCa), através da formação do 

complexo trombina/trombomodulina (Esmon, 1989; Isermann et al., 2003). No 

entanto, esta ativação é dependente da ligação da proteína C ao seu receptor 

no endotélio (EPCR) (Uszyński et al., 2010). A PCa exerce a sua função 

através da inativação proteolítica dos fatores Va e VIIIa em superfícies que 

contenham fosfolípides, atenuando a geração de trombina. Esse processo é 

potencializado pela proteína S, que age como um cofator não enzimático nas 

reações de inativação (Rezaie et al., 1995; Isermann et al., 2003; Uszyński et 

al., 2010). 

 

Sistema fibrinolítico  

O sistema fibrinolítico é essencial para promover a dissolução do 

coágulo formado pela ativação dos mecanismos da hemostasia. Ele é 

composto por serino proteases e serpinas (inibidores de proteases séricas) 

(Franco, 2001; Chan e Paredes, 2013) 

No processo de fibrinólise há a conversão do plasminogênio circulante 

em plasmina. Para que ocorra esse processo, o plasminogênio possui dois 

principais ativadores fisiológicos: o ativador do plasminogênio tecidual (t-PA) e 

o ativador do plasminogênio tipo uroquinase (u-PA). A plasmina é o principal 

mediador da fibrinólise, uma vez que atua clivando a fibrina em resíduos 

específicos de lisina e arginina, desta forma produzindo o produto de 

degradação de fibrina (PDF) (Pérez-Gómez e Bover, 2007; Adams e Bird, 

2009).  

O controle da fibrinólise é realizado principalmente através de dois 

inibidores, o PAI-1 e a α2 antiplasmina (Chan e Paredes, 2013).  
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O PAI-1 é um inibidor da fibrinólise de ação rápida, atuando na 

regulação da atividade da plasmina, através da formação de complexos que 

inativam o t-PA e o u-PA e, deste modo controlando a ativação do 

plasminogênio (Szymanski, Pate e Durstine, 1994; Kohler e Grant, 2000; 

Adams e Bird, 2009). Além do mecanismo citado, a α2 antiplasmina, a qual é 

um inibidor especifico da plasmina livre, se liga covalentemente a fibrina  

polimerizada, através do fator XIIIa (Lichtman, 2006). 

Outro inibidor da fibrinólise é o TAFI (inibidor da fibrinólise ativado pela 

trombina). O TAFI é ativado por diferentes proteases, incluindo a plasmina e a 

trombina, e ele atua atenuando a fibrinólise pela remoção de resíduos de lisina 

carboxi-terminal a partir da fibrina parcialmente degradada (Boffa et al., 2008; 

Schadinger et al., 2010). 

 

1.2 Hemostasia durante a gestação 

Durante a gestação normal ocorrem várias alterações fisiológicas e 

anatômicas na mulher, entre as quais as alterações dos mecanismos 

hemostáticos. Durante a gravidez, ocorrem alterações no endotélio vascular, no 

fluxo sanguíneo e nas concentrações de fatores da coagulação, de modo que a 

gestante apresenta risco elevado de ter um evento tromboembólico. Foi 

descrito que no período pós-parto esse risco aumenta ainda mais, com maior 

frequência de trombose venosa profunda (TVP) (Walker, 2000; Lambrinoudaki 

et al., 2010; Battinelli e Bauer, 2011). 

 Na gestante, o endotélio da placenta confere condições diferentes de 

coagulabilidade quando comparado a outros locais com endotélio distinto. As 

células do trofoblasto são semelhantes as células vasculares, porém as células 

do sinciciotrofoblasto expressam maiores concentrações de FT e menores 

concentrações dos inibidores da via do FT. Enquanto que nas células 

endoteliais da veia umbilical acontece o contrário, com menor concentração de 

FT e maior concentração de inibidores do FT (Brenner, 2006). 

Além das alterações no endotélio, durante a gestação há o aumento da 

estase venosa e injuria vascular associada com o parto, além de outros 

aspectos da hemostasia serem afetados durante o período gestacional 

(Carbone e Rampersad, 2010). Nessa fase têm-se aumento dos fatores pró-

coagulantes (fator VII, X e VIII, fibrinogênio e Von Willebrand) e diminuição dos 
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inibidores da coagulação (proteína S livre diminui e há aumento da resistência 

à proteína C ativa) (Tabela 2) (Brenner, 2004; James, 2008; Battinelli e Bauer, 

2011). A partir do primeiro trimestre da gestação ocorre o aumento da 

resistência à PCa e o aumento das concentrações dos inibidores da fibrinólise: 

TAFI, PAI-1 e PAI-2 (Battinelli e Bauer, 2011). Esse mecanismo causa uma 

mudança fisiológica, levando a um estado de hipercoagulabilidade (estado pró-

trombótico), que tem como função reduzir a hemorragia durante o parto e pós-

parto (Brenner, 2004; Battinelli e Bauer, 2011). Além disso, durante a gravidez, 

as artérias espiraladas do útero são remodeladas em grandes vasos de baixa 

resistência que adquirem propriedades semelhantes às de veias. Desta forma 

fatores pró-trombóticos venosos tem sido estudados a fim de tentar explicar as 

perdas gestacionais espontâneas (Pasquier et al., 2009). 

Quando o estado de hipercoagulabilidade é manifestado no início da 

gravidez, o mesmo pode levar ao AER, e quando ele é manifestado mais tarde 

tem sido associado principalmente com pré-eclâmpsia, descolamento de 

placenta ou restrição de crescimento intrauterino (Preston et al., 1996; 

Kovalevsky et al., 2004; Lambrinoudaki et al., 2010). Alem disso, essa 

mudança fisiológica que ocorre na hemostasia da mulher durante a gestação 

pode levar ao desenvolvimento de algumas complicações na gestante, 

aumentando o risco de mortalidade materna, devido à doença isquêmica 

cardíaca, assim como a ocorrência de eventos tromboembólicos como a 

trombose venosa profunda (TVP) e a embolia pulmonar (EP) (Smith, Pell e 

Walsh, 2001; James, 2009; Battinelli e Bauer, 2011). A ocorrência tanto de 

TVP, como da EP aumenta, durante o período pós-parto, sendo que a TVP é a 

apresentação clínica mais frequente encontrada entre os eventos 

tromboembólicos (Battinelli e Bauer, 2011). 
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Tabela 2: Alterações fisiológicas na concentração de fatores da coagulação 

durante a gravidez. 

Aumenta a concentração 

Pró coagulação 

Fator II, VII, VIII, XII, Trombina (IIa), fibrinogênio (I) e Von Willebrand 

Anticoagulação 

TFPI e Resistência à proteína C (2ª e 3ª trimestre) 

Sistema fibrinolítico 

TAFI, PAI-1 e PAI-2 

Diminui a concentração 

Anticoagulação 

Proteína S livre 

Adaptado de: James, 2008; Battinelli e Bauer, 2011. 

 

O estado de hipercoagulabilidade da gravidez pode ser exacerbado pela 

presença de trombofilias hereditárias, que são um grupo de alterações 

genéticas da coagulação que elevam o risco de ter um evento trombótico 

(Blumenfeld e Brenner, 1999). O evento trombótico pode explicar as perdas 

fetais em mulheres que apresentam trombofilias, devido a excessiva trombose 

dos vasos da placenta, infarto placentário e insuficiência uteroplacentária (Rey 

et al., 2003).  

 As trombofilias hereditárias incluem a deficiência de anticoagulantes 

naturais (proteína C e S, e antitrombina) e os polimorfismos no gene do fator V 

(F5 1691G>A), também conhecida como fator V de Leiden (FVL), e o 

polimorfismo no gene da protrombina (F2 20210G>A) (Battinelli e Bauer, 2011).  

A associação entre a presença de trombofilias (polimorfismos genéticos 

tais como o FVL e protrombina) e complicações obstétricas de origem 

placentária tem sido descrita na literatura (Rodger et al., 2010). 

As trombofilias são encontradas com maior frequência em populações 

caucasianas, sendo raras em pessoas com descendência asiatica e africana 

(Rees, Cox e Clegg, 1995; Rosendaal et al., 1998). Estudos têm demonstrado 

que mães que apresentam polimorfismos relacionados à trombofilia hereditária, 

possuem maior risco de ter complicações obstétricas como abortamentos, 

principalmente em fases mais avançadas da gestação (Lambrinoudaki et al., 
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2010). Têm sido demonstrado que as trombofilias podem aumentar o risco de 

insuficiência placentária, devido à trombose micro placentária (Isermann et al., 

2003), especialmente no lado fetal da placenta (Dizon-Townson et al., 1997). 

Quando o feto é portador de alguma trombofilia hereditária, como o FVL, a taxa 

de aborto espontâneo é maior quando comparada com aqueles que não 

apresentam alteração genética que leva a um estado fetal trombofilico (Dizon-

Townson et al., 1997).  

As mulheres que apresentam trombofilias podem vir a apresentar os 

sinais e sintomas do estado de hipercoagulabilidade produzida pela mesma, 

apenas durante o período gestacional ou no período de puerpério (que dura 

entre 6ª a 8ª semanas, após o parto) (Blumenfeld e Brenner, 1999; Brenner, 

2004). Durante o puerpério ocorrem aproximadamente um terço das TVPs e 

metade dos tromboembolismos pulmonares (TEP). Já durante a gestação 

cerca de 80% dos eventos tromboembólicos venosos são TVPs e os 20% 

restantes são embolias pulmonares (James, 2008).  

Além dos fatores genéticos que predispõem a eventos tromboembólicos 

e que estão associados a perdas fetais, outros fatores relacionados ao estilo de 

vida e características pessoais devem ser considerados, como: elevado Índice 

de Massa Corporal (IMC), tabagismo, idade materna superior a 35 anos e 

multiparidade (James, Brancazio e Ortel, 2005; Mcknight et al., 2011; Bennett, 

Bagot e Arya, 2012). 

 Outro possível fator que pode estar associado aos AER nas mulheres 

gestantes é a compressão vascular causada pelo útero grávido. Essa 

compressão pode predispor a estase (De Almeida, 2010). 

A associação entre os polimorfismos genéticos (FVL e protrombina) e os 

AER foi descrita, porém os resultados são controversos, uma vez que muitos 

não encontraram associação (Jivraj et al., 2006; Karata et al., 2011; Serrano et 

al., 2011; Dissanayake et al., 2012). Pouco se conhece sobre o papel de 

polimorfismos em outros genes relacionados a fatores ou inibidores da 

hemostasia, tais como de fatores e/ou inibidores associados a geração de 

trombina e fibrinólise e seu papel na etiologia de AER (Jeddi-Tehrani et al., 

2011; Ticconi et al., 2011; Guerra-Shinohara et al., 2012; Su et al., 2013). 

A seguir serão apresentados os principais polimorfismos genéticos que 

foram associados ao maior risco de ter tromboembolismo venoso (TVE).  
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Polimorfismo no gene do fator V  (F5 1691G>A) 

O fator V é uma glicoproteína presente no plasma e apresenta tamanho 

de 330 kD. Esse fator é convertido em fator V ativado (Va), pela ação da 

trombina, que gera uma cadeia pesada e uma cadeia leve, as quais são 

mantidas juntas pelos íons de cálcio. O fator Va é essencial para a cascata de 

coagulação, atuando como um cofator para a conversão da protrombina em 

trombina pelo fator Xa (Contran, 1999). 

O polimorfismo genético que resulta na troca de um nucleotídeo G>A na 

posição 1691, no  exon 10 do gene do fator V, também conhecido como fator V 

de Leiden (FVL), leva à substituição da arginina por uma glutamina na posição 

506 do fator plasmático (R506Q) (Bertina et al., 1994; Dahlbäck, 1994). Em 

condições normais a PCa inativa o fator V ativado através de uma sequência 

de três sítios específicos, sendo o primeiro sitio de clivagem a Arginina (Arg) na 

posição 506, seguido de Arg 306 e Arg 679 (Bertina et al., 1994; Kalafatis et al., 

1995). A presença desse polimorfismo induz à resistência à PCa, na qual a 

clivagem e inativação do fator Va é feita de forma insatisfatória, o que leva ao 

seu acúmulo, desta forma resultando predisposição à trombose, Figura 3 

(Bertina et al., 1994; Kalafatis et al., 1995).  

A frequência do FVL em caucasoides saudáveis varia entre 2 a 15% no 

mundo (Rees, Cox e Clegg, 1995; Caetano et al., 2006; Ocak et al., 2013). 

porém esse polimorfismo é pouco frequente em negros e asiáticos (0,0 a 1%) 

(Rees, Cox e Clegg, 1995; Kinoshita et al., 2005; Hamasaki, Kuma e Tsuda, 

2013). Na população norte americana, a frequência do FVL é de 5% dos 

indivíduos caucasianos, 2,2% em hispânicos, 1,2% em americanos 

afrodescentes, e 0,45% em americanos de origem asiática (Ridker et al., 1997; 

Varga e Kujovich, 2012).  

No Brasil, um estudo chamado BRATROS (Brazilian Thrombosis Study), 

que incluiu 434 pacientes com trombose venosa e 434 indivíduos brasileiros 

saudáveis, mostrou que as frequências de FVL eram 10,1% e 2,3%, 

respectivamente em pacientes e controles (Pieroni et al., 2007).  

O FVL é comumente encontrado em pacientes com TVE (20 a 30%) 

(Rosendaal, 1999; Gohil, Peck e Sharma, 2009; Gessoni et al., 2010; 

Sveinsdottir et al., 2012); e foi descrito que 44% das mulheres grávidas com 

TEV eram portadoras do FVL (Gerhardt et al., 2000).  
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Alguns estudos encontraram a associação entre a presença do FVL e os 

abortamentos recorrentes (Biron-Andréani et al., 2009; Lund et al., 2010), e 

esta relação estaria associada à resistência à PCa, que poderia acarretar em 

trombose placentária, desta forma comprometendo o sucesso da gestação 

(Franchini, 2012).  

Estudos mostram que o FVL foi associado tanto com aborto recorrente 

no início da gestação (Rey et al., 2003), no final do primeiro trimestre (10-13 

semanas de gestação) (Kurzawińska et al., 2009), e na perda fetal tardia (após 

a vigésima segunda semana de gestação) (Gris et al., 1999; Rey et al., 2003; 

Biron-Andréani et al., 2009). Também foi descrito que as mulheres que 

possuem FVL juntamente com o polimorfismo no gene da protrombina (F2 

20210G>A), apresentam menor taxa de sucesso na gravidez, assim como o 

risco de ter perda fetal tardia aumentada em quase três vezes (Martinelli et al., 

2000; Lund et al., 2010).  

 Em mulheres brasileiras com AER, a frequência encontrada desse 

polimorfismo foi de 7,1% (Souza et al., 1999), porém esse dado deve ser 

considerado com cautela, uma vez que o número amostral de casos era muito 

baixo (n= 56).  
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Figura 3: Efeito biológico da presença do fator V de Leiden (FVL). 

1. A trombina (IIa) se liga a trombomodulina (TM) localizada no endotélio vascular, o que faz com 
que a mesma ative a proteína C (PC) em presença de seu receptor (receptor endotelial da 
proteína C - EPCR).  
2. A PC ativada (PCa) em presença da proteína S (PS) e de cálcio ionizado (Ca) atua inativando 
os fatores Va e VIIIa (neste esquema é demonstrado apenas o fator Va). Este processo atua 
limitando a formação do coágulo.  
3. A presença do FVL faz com que o fator V fique resistente à clivagem exercida pela PCa, desta 
forma se tem uma menor limitação da formação do coágulo. 
Adaptado de:(Bloomenthal et al., 2002) 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as características dos polimorfismos 

estudados (FGB -455G>A e -148C>T, THBD 1418C>T, F5 1691G>A, F2 20210 

G>A, SERPINE1 4G/5G e CPB2 c.505G>A). 
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Tabela 3. Características dos polimorfismos estudados. 

Polimorfismo Cromossomo Posição do 

cromossomo 

Nome do 

gene 

rs  Frequência 

do alelo 

mutado (%)#* 

FGB -455G>A 4 155483708 FGB rs1800790 4,3-21,1a 

      

FGB -148C>T 4 155484015 FGB rs1800787 7,0-21,0b 

      

THBD 1418C>T 20 23028724 THBD rs1042579 17,3-23,5c 

      

SERPINE1 

4G/5G 

7 100769710:10

0769711 

SERPINE

1 

rs1799889 40,0 – 62,5d 

      

F5 1691G>A 1 169519049 F5 rs6025 0,45 – 7,0e 

      

F2 20210 G>A 11 46761055 F2 rs1799963 0,7 – 4,0f 

      

CPB2 c.505G>A 13 46648094 CPB2 rs3742264 33,1- 49,0g 

# Frequencia do alelo mutado em em populações saudáveis.*Fonte: a: (Cook et al., 2001; Albert et al., 

2009); b:(Cook et al., 2001); c: (Heit et al., 2005; Said et al., 2008); d: (Ghosh, Shetty e Vora, 2009; De 

Paula Sabino et al., 2011; Gonçalves-Filho et al., 2011); e: (Rees, Cox e Clegg, 1995; Ridker et al., 

1997; Rodrigues et al., 2004);  f: (Rosendaal et al., 1998), g: (Martini et al., 2006; Verdú et al., 2008; 

Masini et al., 2009). 

 
 

Polimorfismo no gene da protrombina (F2 20210G>A)  

A protrombina é uma proteína plasmática sintetizada no fígado, 

precursora da trombina, considerada o efetor final da cascata de coagulação 

que resulta na formação de fibrina a partir de fibrinogênio (Contran, 1999; 

Lichtman, 2006). 

O polimorfismo F2 20210G>A está localizado na região 3’ não 

codificante deste gene. Neste polimorfismo ocorre a substituição do 

nucleotídeo G por um nucleotídeo A, na posição 20210 (Eriksson et al., 1995). 

De fato, foi demonstrado que indivíduos que são heterozigotos para esse 
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polimorfismo apresentam aumento de cerca de 30% nas concentrações 

plasmáticas de protrombina quando comparado com as concentrações de 

protrombina em indivíduos que não são portadores (Battinelli e Bauer, 2011). 

Já a presença desse polimorfismo em homozigose é responsável por um 

aumento de aproximadamente 70% na concentração plasmática dessa 

proteína (Segal et al., 2009).  

Este polimorfismo é mais comum em indivíduos caucasianos saudáveis 

apresentando uma prevalência de cerca de 2%, sendo extremamente raro em 

indivíduos com descendência africana (0,67%) e asiática (0,0%)  (Rosendaal et 

al., 1998; Fawaz et al., 2004; Pandey et al., 2012). Entretanto, a prevalência em 

indivíduos que tiveram evento trombótico aumenta, chegando a 6,2% (Mueller 

et al., 2005). No Brasil, frequências de 0,7%, e 16,7%, para o polimorfismo F2 

20210G>A foram encontradas, respectivamente, em indivíduos brasileiros 

saudáveis, e em indivíduos brasileiros com trombose venosa cerebral (TVC) 

(Rodrigues et al., 2004). Em outro estudo realizado no Brasil, a prevalência 

desse polimorfismo em mulheres com AER foi de 3,6%, enquanto que no grupo 

controle foi de 1,0% (Souza et al., 1999). No estudo BRATROS, a frequência 

desse polimorfismo em pacientes com TV foi de 6,6%, enquanto que em 

indivíduos saudáveis foi de 1,2% (Pieroni et al., 2007) 

Na gravidez, cerca de 17% da mulheres que apresentavam TEV eram 

heterozigotas para essa mutação (Middeldorp et al., 2001). Também foi 

descrito que a presença desse polimorfismo aumenta em cerca de dez vezes o 

risco de ocorrência de trombose durante a gestação, além de aumentar em 

cerca de quatro vezes a chance de eventuais complicações obstétricas 

(Kupferminc et al., 1999; Sedano-Balbás et al., 2011).  

Embora alguns estudos tenham mostrado associação entre o 

polimorfismo F2 20210G>A e o AER, não há consenso sobre essa associação. 

Foi observado que a herança em heterozigose para o polimorfismo é mais 

frequente em mulheres com aborto no primeiro trimestre, em comparação com 

mulheres controles (sem história de aborto) (Pihusch et al., 2001; Kovacheva et 

al., 2007). No entanto, outro estudo não encontrou associação entre o 

polimorfismo F2 20210G>A e efeitos adversos na gravidez (aborto, pré-

eclâmpsia e descolamento de placenta)  (Silver et al., 2010).  
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Polimorfismo no gene da cadeia β do fibrinogênio (FGB -455G>A e FGB    
-148C>T)  

 O fibrinogênio é uma proteína plasmática com peso molecular de 340 

kDa e é produzida nos hepatócitos. Esta proteína apresenta vida média de 3 a 

5 dias e possui estrutura dimérica, sendo formada por três pares de cadeias 

não idênticas de polipeptídios, as quais são denominadas alfa (α), beta (β) e 

gama (γ), codificadas por três genes diferentes no braço longo do cromossomo 

4(Mosesson, 2005; Feinbloom e Bauer, 2006). 

O fibrinogênio participa de diferentes mecanismos no processo de 

coagulação, sendo o precursor da fibrina, atuando na agregação plaquetária e, 

por último, é o principal determinante da viscosidade do plasma, interagindo 

com as células endoteliais para produzir a migração e proliferação celular 

(Ernst e Resch, 1993; Stec et al., 2000; Reinhart, 2003).  Além de ser uma 

proteína da coagulação, é também uma proteína de fase aguda e, portanto, 

sua concentração eleva-se em todas as situações que envolvem dano, 

infecção e inflamação tissular. Embora a gravidez não seja um estado 

patológico, a concentração de fibrinogênio encontra-se aumentada (Pickart, 

1981). 

 Concentrações plasmáticas elevadas de fibrinogênio foram associadas 

a maior risco de eventos vasculares como: TVE, doença arterial coronariana e 

infarto cerebral (Martiskainen et al., 2003; Chen et al., 2008; Bozdemir et al., 

2010). Polimorfismos nos genes das cadeias α, β e γ foram associados com o 

aumento da concentração de fibrinogênio plasmático (De Maat et al., 1998; De 

Maat, 2001; Manocha et al., 2007; Jacquemin et al., 2008; Siegerink, 

Rosendaal e Algra, 2009).  

O polimorfismo FGB -148C>T envolve a substituição de C por T na 

região promotora do gene (Guo, Zhang e Zhang, 2009) e sua frequência em 

indivíduos brasileiros é de 3% em homozigose e 25% em heterozigose 

(Sampaio et al., 2007). A presença desse polimorfismo foi associada ao infarto 

agudo do miocárdio (Sampaio et al., 2007). Em indivíduos ingleses a 

frequência do alelo 148T foi de: 21% em brancos; 16% em imigrantes asiáticos 

do Sul da Ásia; e 7% em imigrantes africanos (Cook et al., 2001). 

O polimorfismo FGB -455 G>A envolve a transição do nucleotídeo G por 

A na posição promotora do gene e foi associado com o aumento em cerca de 7 
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a 10% das concentrações de fibrinogênio no plasma em ambos os sexos 

(Tybjaerg-Hansen et al., 1997; Kerlin et al., 2004; Guo, Zhang e Zhang, 2009; 

Yuan et al., 2009). Homens portadores do alelo FGB 455A apresentaram 

maiores concentrações de fibrinogênio quando comparados com portadores de 

genótipo GG (Ben Assayag et al., 2006), sendo observado que portadores de 

genótipo AA apresentaram maior risco de eventos cardiovasculares (De Maat 

et al., 1998; Bi et al., 2004; Lynch et al., 2009).  

A frequência alélica do polimorfismo FGB -455G>A é variável segundo a 

descendência dos indivíduos, sendo descrito frequências de 21% em 

indivíduos brancos; 16% em imigrantes do sul da Ásia; e 4,5% em imigrantes 

africanos para o alelo 455A (Cook et al., 2001). Já em americanos, a 

frequência do alelo mutado foi de: 21,1% em brancos; 17,6% em hispânicos; 

6,6% em negros e 4,3% em asiáticos (Albert et al., 2009). 

Em estudo no qual foi analisada a possível relação entre diferenças 

étnicas (brancos, negros caribenhos e negros nascidos no oeste africano) com 

a frequência dos polimorfismos FGB -455G>A e FGB -148C>T, foi 

demonstrado que o alelo A foi menos prevalente em negros e que o mesmo 

não foi associado com concentrações elevadas de fibrinogênio (Cook et al., 

2001). 

Estudo realizado recentemente foi verificado que mulheres italianas com 

genótipo AA para o polimorfismo 455 apresentaram risco aumentado de ter 

AER (Ticconi et al., 2011). 

Estudos revelam que esses dois polimorfismos (-455G>A e -148C>T) 

encontram-se em desequilíbrio de ligação (Pihusch et al., 2001; Jacquemin et 

al., 2008; Morozumi, Sharma e De Nardin, 2009; Theodoraki et al., 2010). E 

esse desequilíbrio de ligação é responsável pelo aumento das concentrações 

plasmáticas de fibrinogênio,  em indivíduos portadores do alelo mutado (A) do 

polimorfismo FGB -455G>A (Theodoraki et al., 2010). Uma vez que estudos 

demonstraram que esse polimorfismo não é funcional e que a influência que 

ele exerce nas concentrações plasmáticas de fibrinogênio se deve ao fato do 

mesmo encontrar-se em desequilíbrio de ligação com outros polimorfismos 

funcionais localizados na região promotora do gene da cadeia beta do 

fibrinogênio, como o FGB -148C>T (Pihusch et al., 2001; Jacquemin et al., 

2008; Morozumi, Sharma e De Nardin, 2009). 
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Polimorfismo no gene da trombomodulina (THBD 1418C>T) 

A trombomodulina é um receptor de glicoproteína, composto por 559 

resíduos de aminoácidos, expresso principalmente na superfície endotelial dos 

vasos sanguíneos e também no sinciciotrofoblasto placentário. Foi 

demonstrado que há o aumento da expressão e atividade funcional da 

trombomodulina no sinciciotrofoblasto com a progressão da idade gestacional 

(Maruyama, Bell e Majerus, 1985; Stortoni et al., 2010).  

A estrutura da molécula de trombomodulina é composta por diferentes 

domínios estruturais extra e intracelulares. O domínio amino-terminal apresenta 

223 resíduos de aminoácidos, sendo que compreende cerca de metade da 

porção externa da trombomodulina (Esmon, 1989; Conway et al., 1997). Já o 

segundo domínio apresenta 6 repetições de regiões semelhantes ao fator de 

crescimento epidérmico (EGF), possui 236 resíduos e apresentando diferentes 

funções, sendo a região composta pela EGF 5 e 6 o local onde a trombina irá 

se ligar. Já as repetições EGF 4, 5 e 6 são nescessários para a ativação da 

proteína C, enquanto que a região formada pela EGF 3 a 6 é fundamental para 

a ativação do TAFI (Okamoto et al., 2012). O terceiro domínio é um domínio 

rico em serinas e treoninas e apresenta 34 resíduos, seguido do domínio 

transmenbrana, o qual têm 28 resíduos e por fim uma cauda citoplasmática 

composta por 38 resíduos (Figura 4) (Esmon, 1989; Okamoto et al., 2012).  

A trombomodulina é uma molécula chave na hemostasia não apenas por 

inibir a trombina mas também por acelerar a geração de PCa . Ela se liga à 

trombina formando o complexo trombina-trombomodulina. Essa ligação acelera 

em até 1.000 vezes a capacidade da trombina em ativar a proteína C 

(Nagashima et al., 1993). A trombomodulina possui a capacidade de canalizar 

a atividade da trombina para a ativação da proteína C, que está presente no 

plasma e, tem como função inibir o fator Va e o fator VIIIa, deste modo, 

limitando a produção de trombina (Huang et al., 2010). 

O polimorfismo de nucleotídeo único THBD 1418C>T codifica a 

mudança do aminoácido alanina por uma valina na posição 455 da proteína, 

deste modo esse polimorfismo também é conhecido como a denominação 

Ala455Val (Van Der Velden et al., 1991; Cole et al., 2004). Essa troca de 

aminoácidos está localizada na região responsável pela alta afinidade de 
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ligação da trombina à trombomodulina (EGF-6) , fazendo com que a trombina 

fique em suspensão (acima da superfície do endotélio) (Esmon, 1995).  

Em mulheres australianas grávidas da população em geral a presença 

desse polimorfismo foi de 3,4% em homozigose e 27,7% em heterozigose, 

totalizando 31,1% das mulheres portadoras do alelo mutado (Said et al., 2008).  

Em outro estudo, realizado com mulheres australianas e neozelandesas com 

pré-eclâmpsia ou eclampsia, a frequência desse polimorfismo (CT+TT) foi de 

33,1% (Borg et al., 2002). Já a frequência do alelo mutado em pacientes 

americanos com TVE idiopático foi de 40,6% (Heit et al., 2005). 

. 

 

Figura 4: Estrutura e domínios da molécula de trombomodulina. 
Legenda: fator de crescimento epidérmico (EGF), inibidor da fibrinólise ativado pela 
trombina ativado (TAFIa), proteína C ativada (APC). Adaptado de: Okamoto et al., 
2012. 
 

Polimorfismo no gene do PAI-1 (SERPINE1 4G/5G)  
 

O inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1 (PAI-1) é uma cadeia 

simples glicoprotéica com peso molecular de 47 kD. Ele é um membro da 

superfamília dos inibidores de serina-protease ou serpinas, com origem 

endotelial, que também está presente em plaquetas e hepatócitos (Kohler e 

Grant, 2000; Cesari, Pahor e Incalzi, 2010).  
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O PAI-1 participa do processo fibrinolítico inibindo o ativador do 

plasminogênio tecidual (t-PA), sendo assim o principal inibidor da fibrinólise. 

Esse mecanismo de inibição evita a ativação do plasminogênio,  desta maneira 

a plasmina não é formada e a rede de fibrina não é destruída.  

A concentração elevada de PAI-1 no plasma foi associada à função 

fibrinolítica deficiente, deste modo levando a uma hipofibrinólise que prolonga o 

tempo de permanência do coágulo de fibrina no organismo, podendo aumentar 

o risco de eventos aterotrombóticos. As concentrações elevadas de PAI-1 são 

encontradas no infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana aguda, TVP 

e na gravidez normal (Huber, 2001; Hidalgo et al., 2010; Meltzer et al., 2010). 

O gene SERPINE1, o qual  codifica o PAI-1  está localizado no 

cromossomo 7 e possui nove exons e oito introns (Kohler e Grant, 2000). O 

polimorfismo de inserção/exclusão de um nucleotídeo (guanina) na região 

promotora do gene SERPINE1, comumente conhecido como PAI-1 4G/5G, foi 

identificada na posição de 675 pares de bases antes do início da transcrição e 

está associada com o aumento da atividade de PAI-1 (Nauck, Wieland e März, 

1999).  Ambos os alelos (4G e 5G) estão ligados a um ativador de transcrição, 

sendo que no alelo 4G ocorre apenas a ligação do ativador transcricional. 

Enquanto que no alelo 5G além da ligação com o ativador transcricional, 

também ocorre a ligação de uma proteína transcricional repressora. Desta 

forma quando o indivíduo possui apenas o alelo 4G tem-se ausência do 

repressor ligado e o nível basal de transcrição de PAI-1 está aumentado 

(Figura 5) (Kohler e Grant, 2000; Hoekstra et al., 2004; Solá et al., 2008).  

Indivíduos com o genótipo 4G/4G possuem aumento das concentrações 

plasmáticas de PAI-1 em até 25%, em relação a indivíduos com o genótipo 

5G/5G. Já os indivíduos heterozigotos (4G/5G) possuem concentrações 

intermediárias (Eriksson et al., 1995; Rallidis et al., 2010).  

A prevalência desse polimorfismo na população brasileira é variável,  o 

homozigoto 4G/4G é encontrado em cerca de 24,3 a 46,3% dos indivíduos 

saudáveis, sendo que a frequência do alelo 4G varia de 41,2 a 62,5% (De 

Paula Sabino et al., 2011; Gonçalves-Filho et al., 2011).  Maior frequência do 

alelo mutado (53%) foi encontrada em holandeses, e o genótipo 4G/4G estava 

presente em 28% da população (Dijkstra et al., 2011). 
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 Recentemente, o genótipo 4G/4G foi associado ao aumento significante 

no risco de câncer endometrial (SU et al, 2011). Bem como, o alelo 4G foi 

encontrado em maior frequência em indivíduos com TVP do que em controles, 

embora haja divergência na sobre esse dado na literatura (Sartori et al., 2003; 

Chen et al., 2005; Coulam et al., 2008; Akhter et al., 2010).  

 Alguns estudos mostraram associação entre o polimorfismo SERPINE1 

4G/5G com o aborto, entretanto os resultados descritos na literatura são 

divergentes (Guan et al., 2005; Coulam et al., 2008; Al Sallout e Sharif, 2010; 

Lambrinoudaki et al., 2010). Mulheres indianas com perdas fetais apresentam 

maior frequência do alelo 4G (40,0%) e do genótipo homozigoto 4G/4G (20,1%) 

do que mulheres saudáveis (9 e 30%, respectivamente) (Ghosh, Shetty e Vora, 

2009). 

 

 

Figura 5: Estrutura do gene do PAI-1 e o sítio do polimorfismo 4G/5G na região 
promotora. Adaptado de Kohler e Grant, 2000.  

  

Polimorfismo no gene TAFI (CPB2 c.505 G>A)  

O inibidor da fibrinólise ativado pela trombina (TAFI), também conhecido 

como carboxipeptidase U e carboxipeptidase B2, é uma glicoproteína 

sintetizada pelo fígado e pelos megacariócitos, a qual é convertida por meio de 

clivagem em sua forma ativa (TAFIa). A trombina sozinha ou na forma do 

complexo trombina/trombomodulina é o principal ativador fisiológico do TAFI 

(Leurs e Hendriks, 2005; Boffa e Koschinsky, 2007; Acosta-Tejeda et al., 2011; 
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Heylen, Willemse e Hendriks, 2011; Legnani et al., 2012).  Outra protease que 

também apresenta a propriedade de ativar o TAFI é a plasmina (Vercauteren et 

al., 2012). O TAFIa atua no sistema fibrinolítico atenuando a lise do coágulo de 

fibrina, uma vez que ele remove os resíduos de lisina nos coágulos de fibrina 

parcialmente digeridos, restringindo a ligação do t-PA e a ligação adicional do  

plasminogênio (Cagliani et al., 2010). Como já dito anteriormente, para que 

haja a ativação do TAFI é importante que ocorra a formação do complexo 

trombina/trombomodulina, então observa-se que o TAFI de certa forma é um 

ponto de ligação entre o mecanismo de coagulação e o de fibrinólise (Bouma e 

Mosnier, 2003; Colucci e Semeraro, 2012).  

No sangue o TAFI é encontrado em sua grande parte no plasma 

sanguíneo, enquanto que uma pequena parte (menos que 0,1%) é encontrado 

nos grânulos alfa das plaquetas, sendo o mesmo liberado após a ativação 

plaquetária (Mosnier et al., 2003; Schadinger et al., 2010) 

Estudos recentes sugerem que o aumento da concentração de TAFI 

pode estar associado com o aumento do risco de TVE, bem como o aumento 

do risco de sua recorrência (Eichinger et al., 2004; Boffa e Koschinsky, 2007). 

Em portadores do FVL, o aumento das concentrações de TAFI, juntamente 

com o aumento das concentrações de fator VIII são um fator de risco para TVE 

(Libourel et al., 2002). 

O gene que codifica o TAFI é conhecido pelo nome de CPB2 e está 

localizado no cromossomo 13q14.11, apresentando 11 exons distribuídos por 

48 Kb (Cagliani et al., 2010). Vários polimorfismos neste gene foram 

identificados, sendo relatado que os mesmos estão associados com alterações 

nas concentrações plasmáticas de TAFI, podendo desta forma aumentar o 

risco de trombose venosa (Franco et al., 2001; Boffa e Koschinsky, 2007; 

Colucci e Semeraro, 2012).  

Acreditasse que a variabilidade interindividual das concentrações de 

TAFI antígeno são determinadas geneticamente, uma vez que características 

de estilo de vida parecem quase não influenciar  nas concentrações 

plasmáticas de TAFI antígeno (Vanhoof et al., 1996; Henry et al., 2001; Masini 

et al., 2009). 

O polimorfismos CPB2 c.505 G>A consiste em uma substituição do 

nucleotídeo 505 na sequência de cDNA, o qual acarreta na substituição de uma 
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alanina por uma treonina no aminoácido 147. Este polimorfismo está localizado 

na região codificadora do gene (Henry et al., 2001), estando o alelo G 

associado com baixas concentrações de TAFI antígeno (Lisman et al., 2005; 

Martini et al., 2006). 

A frequência alélica do polimorfismo CPB2 c.505 G>A é variável, sendo 

o alelo mutado (A) encontrado em 33% dos holandeses saudáveis,  28,9% dos 

holandeses com TVP (Martini et al., 2006), 19,4% em mulheres italiana com 

AER e em 35,4% das mulheres italianas sem história de AER (Masini et al., 

2009). 

Esse polimorfismo não foi associado a pré-eclâmpsia (Acosta-Tejeda et 

al., 2011), e também não foi associado ao risco de trombose em gestantes com 

síndrome antifosfolípide (Martinez-Zamora et al., 2009). 

 

 

1.3  Justificativa 

Considerando a importância dos mecanismos hemostáticos na 

manutenção da gestação, e sabendo que grande número de AER não possui 

elucidação da causa, faz-se necessário a realização desse estudo, a fim de 

verificar se existe associação entre AER e diferentes polimorfismos 

relacionados a distúrbios na regulação da hemostasia (FGB -455G>A, FGB -

148C>T, THBD 1418C>T, F5 1691G>A, F2 20210G>A, SERPINE1 4G/5G e 

CPB2 c.505G>A), uma vez que são escassos os estudos que avaliaram os 

outros polimorfismos genéticos além do FVL e polimorfismo no gene da 

protrombina.  
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2. OBJETIVO GERAL 

 Investigar se existe associação entre os polimorfismos genéticos (no 

gene do fibrinogênio (FGB -455G>A e -148C>T), da trombomodulina (THBD 

1418C>T), do fator V (F5 1691G>A), da protrombina (F2 20210 G>A), do PAI-1 

(SERPINE1 4G/5G) e do TAFI (CPB2 c.505G>A)) e os abortos espontâneo 

recorrentes. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 Determinar se os polimorfismos FGB -455G>A e -148C>T, THBD 

1418C>T, F5 1691G>A, F2 20210G>A, SERPINE1 4G/5G e CPB2 

c.505G>A estão associados ao aborto primário e secundário; 

 Verificar se existe relação entre os sete polimorfismos genéticos e o 

período em que ocorreram as perdas fetais em mulheres com aborto 

espontâneo recorrente primário e secundário;  

 Analisar a possível relação entre os sete polimorfismos e o número de 

perdas gestacionais em mulheres com aborto primário e secundário; 

 Elucidar a possível associação entre os haplótipos dos  polimorfismos 

FGB -455G>A e FGB -148C>T em mulheres com aborto espontâneo 

recorrente primário e secundário. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Casuística 

Foram incluídas 257 mulheres, não grávidas, com história de três ou mais 

abortos espontâneos consecutivos com menos de 20 semanas 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. Essas mulheres foram avaliadas no Ambulatório 

de Obstetrícia da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina. Também foram estudadas 264 mulheres férteis saudáveis usuárias do 

serviço de saúde pública (Centro de Saúde Escola Butantã e Centro de Saúde do 

Rio Pequeno), funcionárias da (USP), e mulheres provenientes da comunidade 

(amigas de mulheres com história de AER) que tiveram pelo menos duas 

gestações normais (de termo), sem perdas gestacionais, história de trombose, 

diabetes, hipertensão, câncer e alterações autoimunes.  É importante salientar que 

ambos os casos e controles foram coletados da mesma região metropolitana de 

São Paulo, sendo os controles recrutados no mesmo SSP onde os casos foram 

inicialmente vistos.  

Foi aplicado um questionário para cada mulher contendo as seguintes 

informações: idade, cor da pele autodeclarada, antecedentes obstétricos, uso de 

medicamentos, uso de bebidas alcoólicas e fumo e presença de algumas 

patologias (hipertensão arterial, hiper ou hipotireidismo e diabetes mellitus) 

(Anexo 1). 

 

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 
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tenham tido 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 podem 

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 

Todas as mulheres foram informadas sobre os objetivos do projeto e 

consultadas sobre a vontade de participar da pesquisa. Sendo favoráveis, as 

mulheres assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

que se encontra em anexo 2. Este projeto de pesquisa possui aprovação dos 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da USP, Secretaria Municipal de Saúde e do CAPPesq  do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em anexo 3. 

3.4 Avaliação Antropométrica 

As mulheres foram pesadas em balanças da marca Filizola com precisão 

de 100g e a altura foi medida em estadiômetro. O índice de massa corporal 

(IMC) foi obtido pela razão do peso (kg) pela altura (m) ao quadrado. 

3.5 Amostras Biológicas 

Foram coletados aproximadamente 20 mL de sangue, uma única vez, de 

cada paciente por punção venosa em jejum. A coleta foi realizada por profissionais 

da saúde treinados e foram utilizados materiais descartáveis. Quatro tubos a 

vácuo BD Vacutainer System® com anticoagulante K3EDTA (0,15mg/mL, Becton 

Dickison, USA) para a extração de DNA para análises dos polimorfismos.  
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3.6 Metodologia Laboratorial 

3.6.1 Extração do DNA genômico 

O DNA genômico foi extraído a partir de sangue total utilizando o 

protocolo do QIAamp® DNA BLOOD MINI kit (PreAnaytix/Qiagen,Germany). 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada por eletroforese em gel 

de agarose 1% em tampão TBE 0,5X (ácido bórico 90mM, EDTA 2M, pH 8,0; 

Tris-HCL a 90mM) em cuba de eletroforese horizontal submersa (Gibco BRL, 

Life Technologies Inc. Gaithersburg, MD, EUA), aplicando-se 4µL de DNA, 1µL 

de tampão de amostra de DNA (glicerol a 30% e azul de bromofenol a 0,25%)  

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, 60mA por 30 min, utilizando fonte EPS 301 ou EPS 601 

(Amersham-Pharmacia biotech, Uppsala, Suécia). A visualização das bandas 

eletroforéticas formadas foi realizada sob luz ultravioleta (UV), utilizando como 

referência um marcador de tamanho molecular de DNA de 100pb (Amersham 

Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia) (Sambrook e Russel, 2001). A foto 

documentação do gel foi realizada pelo sistema de captura de imagem 

GelCapture, parte integrante do sistema de digitalização de imagens MiniBIS 

Pro (DNR Bio-Imaging Systems Ltd, Jerusalem, Israel). 

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

(Nanodrop Technologies, Inc – EUA) a 260 nm, e a pureza das amostras de 

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

 

3.6.2 Análise dos polimorfismos 

 

A escolha dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) foi feita a partir 

do banco de dados público dbSNP do  National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), o qual está disponível no endereço eletrônico 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Foi utilizado como critério de seleção 

polimorfismos que afetam genes relacionados à hemostasia e que previamente 

tenham sido associados a eventos trombóticos, além do fato desses 

polimorfismos apresentarem a frequência do alelo raro, maior que 10%. Vale 

ressaltar, que se fez a inclusão dos polimorfismos F5 1691G>A e F2 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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20210G>A, os quais apresentam uma frequência do alelo raro menor do que a 

citada acima, devido ao fato desses dois polimorfismos serem amplamente 

estudados em mulheres com história de AER. 

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

utilizando-se oligonucleotídeos específicos para amplificar o fragmento de 

interesse. 

Como controle de qualidade, a leitura dos genótipos de cada 

polimorfismo foi sempre realizada por dois observadores. Em cada eletroforese 

realizada e PCR – Real Time eram colocadas amostras com genótipo 

conhecido. Para os polimorfismos F5 1691G>A e F2 20210 G>A foram cedidas 

amostras controles (com genótipos conhecidos) pelo Hospital das Clinicas e 

pelo Laboratório de Hematologia da UNIFESP. Cerca de 15% de todas as 

genotipagens foram repetidas e algumas amostras foram confirmadas por 

sequenciamento de DNA. 

 

3.6.2.1 Análise do polimorfismo F5 1691G>A (rs6025) 

A genotipagem do polimorfismo F5 1691G>A foi feita por PCR-RFLP, 

utilizando os iniciadores descritos por Andrade et al., 1998. O tamanho do 

fragmento amplificado foi de 220 pb (Tabela 5), utilizando para o ensaio da 

PCR com volume final de 50µL: 0,5 µL de cada iniciador, 5µL de tampão 

especifico da enzima (New England BioLabs Inc.), 1µL de Taq Polimerase 

(New England BioLabs Inc.), 1µL de dNTPs (desoxirribonucleotídeos 

trifosfatados), 2µL de DNA na concentração de 20ng/µL em volume final de 

50µL completado com água ultrapura autoclavada. 

O programa de amplificação utilizado foi de desnaturação inicial à 96° 

por 3 minutos, seguida de 30 ciclos de amplificação (desnaturação à 95° por 1 

minuto (min), hibridação à 54,2° durante 1 min e extensão final à 72° por 1 min) 

e extensão final à 72° por 7 min. 

 O produto da PCR de 220 pb foi analisado por eletroforese em gel de 

agarose a 1%, utilizando um marcador molecular de 100 pb (Amersham 

Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia) como referência para confirmar o 

tamanho do fragmento. Após a confirmação da amplificação 10 µL do produto 

da PCR foram incubado a 37° com 2 µL de tampão, 0,2 µL de BSA (New 

England BioLabs Inc.), 0,5 µL da enzima de restrição enzimática MnlI (New 
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England BioLabs Inc.),  e completado com água para volume final de 20 µL por 

3 horas. 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. As condições para migração eletroforética foram as seguintes: 100V, 

60mA por 1 hora, afim de confirmar o tamanho de cada fragmento, um 

marcador de tamanho molecular de 50 pb (Promega Corporation, Madison, 

EUA). Após a migração os fragmentos de DNA foram visualizados e 

fotodocumentados sob luz UV utilizando o aparelho MiniBis Pro (DNR Bio-

Imaging Systems Ltd, Jerusalem, Israel). 

 O genótipo GG homozigoto ancestral (GG) apresenta fragmentos de 

116 pb e 67 pb; o genótipo homozigoto mutado (AA) apresenta fragmento de 

153 pb e 67 pb; por fim o genótipo heterozigoto (GA) apresenta fragmentos de 

153 pb, 116 pb e 67 pb, conforme demonstrado nas Figuras 6 e  7. 

Na Tabela 4 estão apresentadas as sequências dos primers e as 

condições de PCR para os polimorfismos (F5 1691G>A, F2 20210 G>A e 

SERPINE1 4G/5G). 

 

Tabela 4. Sequência dos primers e condições da PCR  

SNP Sequências  Tempo de 
hibridização 

Tamanho Enzima de 
restrição 

F5 (rs6025) 5’-TGCCCAGTGCTTAACAAGAC 
CA-3’ 
5’- CTTGAAGGAAATGCCCCAT 
TA -3’ 

54,2 ºC 220pb MnlI 

FII (rs1799963) 5’-AAGGGAAACGAGGGGATGC 
CTGTGAAG-GTGACAGT-3’ 
5’-GAGCTGCCCATGAATACGA 
CTGG G AGC-ATTGAAGC-3’ 

67,5 ºC 479pb HindIII 

SERPINE1 
(rs1799889) 

5-’GCCCTCAGGGGCACAGAG 
AGAGTCTG-GCCA-3’ 
5’-AGGGCAATGCAGCCAGCCA 
GC TG-3’ 

67,5 ºC 163pb BseLI 



34 

 

 

Figura 6: Representação dos tamanhos dos fragmentos obtidos na PCR-RFLP 
para a detecção do polimorfismo F5 1691G>A. 

 

 

 

Figura 7: Eletroforese em gel agarose 2% dos produtos de PCR digeridos pela 
enzima de restrição MnlI do polimorfismo F5 1691G>A, utilizando GelRed como 
corante fluorescente de ácidos nucleicos. 
Genótipos: 1= GA; 2, 3,4, 5,  6 e 7=GG; *marcador de tamanho de DNA de 50 pares de 
bases.   

 

 Produto de PCR  

de 220pb 

Restrição enzimática  
pela MnlI 

AA GA GG 

116pb 

153pb 

67pb 

1      2     *     3    4    5    6    7 
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3.6.2.2 Análise do polimorfismo F2 20210G>A (rs1799963) 

A técnica da PCR-RFLP para o polimorfismo F2 20210G>A, foi 

padronizada previamente em nosso laboratório. As sequências de primer 

utilizadas, assim como as condições de PCR para amplificação encontram-se 

na tabela 4. 

Para o ensaio da PCR foi utilizado volume final de 50µL contendo 0,5 µL 

de cada primer, 5µL de tampão especifico da enzima (New England BioLabs 

Inc.), 1µL de Taq Polimerase, 1µL de dNTPs (desoxirribonucleotídeos 

trifosfatados), 2µL de DNA na concentração de 20ng em volume final de 50µL 

completado com água ultrapura auto clavada. 

A restrição enzimática foi feita utilizando a enzima HindIII (New England 

BioLabs Inc.). O tamanho do fragmento amplificado foi de 479 pb (Tabela 4).  

O programa de amplificação utilizado foi de desnaturação inicial à 96° por 3 

minutos, seguida de 30 ciclos de amplificação (desnaturação à 95° por 1 

minuto (min), hibridação à 67,5° durante 1 min e extensão final à 72° por 1 min) 

e extensão final à 72° por 7 min. O produto da PCR de 479 pb foi analisado em 

gel de agarose a 1% utilizando um marcador molecular de 100 pb (Amersham 

Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia) como referência para confirmar o 

tamanho do fragmento. Após a confirmação da amplificação 10 µL do produto 

de PCR foi incubado a 37° com 2 µL de tampão, 0,5 µL de HindIII e completado 

com água para volume final de 20 µL por 3 horas. Após a restrição enzimática, 

a identificação dos fragmentos foi realizada em gel de poliacrilamida 5% 

submerso em tampão TBE 1x (Tris-EDTA-Borato). Para observar o tamanho 

dos fragmentos no gel, o mesmo foi corado utilizando a técnica de coloração 

com nitrato de prata (AgNO3) e a foto documentação foi realizada por fotografia 

em luz branca utilizando o aparelho MiniBis Pro (DNR Bio-Imaging Systems 

Ltd, Jerusalem, Israel). O alelo ancestral G gera o fragmento de 420pb e 59pb, 

já o alelo mutado A apresenta um fragmento de 384pb e 59pb conforme 

demonstrado nas Figura 8 e 9. 
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Figura 8: Representação dos tamanhos dos fragmentos obtidos na PCR-RFLP 
para a detecção do polimorfismo 20210G>A no gene F2. 

 
 

 
Figura 9: Eletroforese em gel de poliacrilamida 5%, dos produtos de restrição 
enzimática (Enzima HindIII) para o polimorfismo F2 202010G>A, utilizando 
impregnação com nitrato de prata. 
As amostras 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 10, 11, 12 apresentam o genótipo GG; as amostras 9 
e  13 apresentam, genótipo GA; *marcador de tamanho de DNA de 50 pares de bases.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto de PCR  

de 479pb 

Restrição enzimática  
pela HindIII 

GG GA AA 

384pb 

420pb 

59pb 
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3.6.2.3 Análise do polimorfismo FGB -148C>T (rs1800787) e FGB -455 G>A 

(rs1800790)  

Os genótipos do polimorfismo FGB -148C>T foram obtidos por PCR em 

tempo real utilizando o ensaio C_7429789_10 da Applied Biosystem (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). Já o polimorfismo -455 G>A foi obtido por 

PCR em tempo real utilizando o ensaio C_7429790_20 da Applied Biosystem 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). O sistema de amplificação 

utilizado foi o Taqman® SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA). 

O programa de PCR em tempo real para ambos os polimorfismo foi 

constituído de: (1) pré-read de 1 min por 60°C; amplification um ciclo de 10 min 

a 95°C; 40 ciclos de 15 s a 95°C (desnaturação) e 1 min a 60°C (hibridização e 

extensão). Os sinais de fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas 

TaqMan foram detectados pelo equipamento 7500 Fast Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Os dados foram analisado 

utilizando o software 7500 software v2.0.5 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA). 

Todos os ensaios de PCR foram realizados com volume final de 10 µL, 

contendo 5 µL de TaqMan® Genotyping Master Mix (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA), 0,5 µL de ensaio, 0,5 µL de DNA á 20 ng e 4,0 µL de 

água ultra pura autoclavada. 

A quantidade de DNA e de reagentes utilizada nos ensaios foi otimizada 

a partir de uma “placa teste”, realizada previamente as genotipagens.  

 

3.6.2.4 Análise do polimorfismo THBM 1418C>T (rs1042579) 

Os genótipos do polimorfismo THBM 1418C>T foram obtidos por PCR 

em tempo real utilizando o ensaio C__2531431_10 da Applied Biosystem 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

O programa de PCR em tempo real foi constituído de: (1) pré-read de 1 

min por 60°C; amplification um ciclo de 10 min a 95°C; 40 ciclos de 15 s a 95°C 

(desnaturação) e 1 min a 60°C (hibridização e extensão). Os sinais de 

fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas TaqMan® foram detectados 

pelo equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, 
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Foster City, CA, USA). Os dados foram analisado utilizando o software 7500 

software v2.0.5 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

Os ensaios de PCR foram realizados com volume final de 10 µL, 

contendo 5 µL de TaqMan® Genotyping Master Mix (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA), 0,5 µL de ensaio, 0,5 µL de DNA á 20 ng e 4,0 µL de 

água ultra pura autoclavada. 

 

3.6.2.5 Análise do polimorfismo SERPINE1 4G/5G (rs1799889) 

Para a determinação desse polimorfismo os iniciadores e as condições 

de reação para o PCR foram descritos por Doggen et al., 1999. O produto de 

PCR (163 pb) foi submetido à digestão com a enzima de restrição BseLI 

(Fermentas, Life Sciences) (Tabela 4). O programa de amplificação utilizado foi 

de desnaturação inicial à 96° por 3 minutos, seguida de 30 ciclos de 

amplificação (desnaturação à 95° por 1 minuto (min), hibridação à 67,5° 

durante 1 min e extensão final à 72° por 1 min) e extensão final à 72° por 7 min. 

O produto de PCR de 163 pb foi analisado em gel de agarose a 1% utilizando 

um marcador molecular de 100 pb (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, 

Suécia) como referência para confirmar o tamanho do fragmento. Após 

realizada a amplificação, o produto de PCR recebeu um choque térmico (10 

min no banho a temperatura de 70° seguido de 5 min em gelo). Após esse 

procedimento 10 µL do produto de PCR foi incubado a 37° com 2 µL de 

tampão, 0,5 µL de BseLI e completado com água para volume final de 20 µL 

por 5 horas. Após a restrição enzimática, a identificação dos fragmentos foi 

realizada em gel de poliacrilamida 9% submerso em tampão TBE 1x (Tris-

EDTA-Borato).  O alelo 4G foi representado por fragmentos de 107 pb e 56 pb, 

e o alelo 5G foi representado por fragmentos de 74 pb, 56 pb e 34 pb. O 

fragmento de 56 pb é resultante de um sítio constitutivo para a enzima 

utilizada, estando presente nos 3 genótipos.  Os fragmentos amplificados foram 

separados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 9%, corados com nitrato 

de prata (AgNO3) e identificados por um padrão de peso molecular de DNA de 

50 pb, a fotodocumentação foi realizada por fotografia em luz branca utilizando 

o aparelho MiniBis Pro (DNR Bio-Imaging Systems Ltd, Jerusalem, Israel). Os 

indivíduos foram classificados de acordo com o genótipo: 4G/4G, 4G/5G e 

5G/5G (Figuras 10 e 11). 



39 

 

 

Figura 10: Representação dos tamanhos dos fragmentos obtidos na PCR-
RFLP para a detecção do polimorfismo 4G/5G no gene SERPINE1. 

 

Figura 11: Eletroforese em gel de poliacrilamida 9%, dos produtos de restrição 
enzimática (Enzima BseLI) para o polimorfismo SERPINE1 4G/5G, utilizando 
impregnação com nitrato de prata. 
As amostras 1, 3, 4, 9, 13, 17 apresentam o genótipo 4G/5G; as amostras 2, 6, 7, 8, 
11, 12, 16, 18 apresentam o genótipo 5G/5G e as amostras 5, 10 e 14 apresentam o 
genótipo  4G/4G. Amostra 15 apenas produto de PCR *marcador de tamanho de DNA 
de 50 pares de bases. 
Nota: Os “borrões” apresentados na figura são procedentes da enzima utilizada, a qual 
deixa esse “borrão” característico no gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto de PCR  

de 163 pb 

Restrição enzimática  
pela BselI 

4G/4G 4G/5G 5G/5G 

56 pb 

107 pb 

74 pb 

34 pb 

1     2    3    4     5    6    7     8    9   10   *   11  12   13  14  15   16  17 18 
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3.6.2.6 Análise do polimorfismo CPB2 c.505 G>A (rs3742264) 

Os genótipos do polimorfismo c.505G>A foram obtidos por PCR em 

tempo real utilizando o ensaio C__1872266_20 da Applied Biosystem (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). O sistema de amplificação utilizado foi o 

Taqman® SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

O programa de PCR em tempo real para o polimorfismo foi constituído 

de: (1) pré-read de 1 min por 60°C; amplification um ciclo de 10 min a 95°C; 40 

ciclos de 15 s a 95°C (desnaturação) e 1 min a 60°C (hibridização e extensão). 

Os sinais de fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas TaqMan 

foram detectados pelo equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Os dados foram analisado 

utilizando o software 7500 software v2.0.5 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA). 

Todos os ensaios de PCR foram realizados com volume final de 10 µL, 

contendo 5 µL de TaqMan® Genotyping Master Mix (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA), 0,5 µL de ensaio, 0,5 µL de DNA á 20 ng e 4,0 µL de 

água ultra pura autoclavada. 

A quantidade de DNA e de reagentes utilizada nos ensaios foi otimizada 

a partir de uma “placa teste”, realizada previamente as genotipagens.  

 

3.7 Análises Estatísticas 

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).  

A frequência dos haplótipos e coeficiente de desequilíbrio padronizado 

(D’) para os pares de desequilíbrio de ligação foram avaliados pelo algoritmo 
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de maximização de expectativa (EM), utilizando o software haploview e 

considerando desequilíbrio de ligação quando o D’≥0,50.  

A regressão logística foi utilizada para calcular o odds ratio de ter aborto 

utilizando-se dois modelos: 1- a variável dependente é ter aborto primário; 2- a 

variável dependente é ter aborto secundário. As variáveis independentes 

incluídas foram os genótipos para os polimorfismos nos genes FGB, F5, F2, 

THBD, SERPINE1 e CBP2.  

O teste de qui-quadrado e o teste exato de Fisher foram utilizados para 

analisar as frequências dos genótipos dos polimorfismos entre os grupos.  

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

seja, P < 0,05.  
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4. RESULTADOS  
 

4.1 Características gerais das mulheres participantes do estudo 

 

Ao todo participaram do presente estudo 520 mulheres sendo deste total 

256 com AER (grupo estudo) e 264 saudáveis (grupo controle), cujas 

descrições das suas características encontram-se na Tabela 5. 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 5).  

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 6 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 tinham ocorrido no primeiro trimestre da gestação (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 5. Características gerais das mulheres dos grupos aborto primário, aborto 

secundário e grupo controle, São Paulo, 2008 - 2011 

 Grupos  

 
 

Aborto primário        
n= 117 

Aborto secundário  
n= 139 

Controle 
n= 264 

P valor 

Idade
a
 32,3 (31,1 – 33,4)

 
34,2 (33,2 – 35,2) 33,4 (32,7 – 34,1)

 
0,028** 

Grupos segundo o IMC 
(kg/m

2
)
b
 

    

IMC <19 4 (3,4) 5 (3,6) 13 (4,9) 0,687 

IMC 19,0 a 24,9 58 (50,0) 59 (42,8) 132 (50,0)  

IMC 25,0 a 30,9 41 (35,3) 52 (37,7) 94 (35,6)  

IMC 31,0 a 36,9 9 (7,8) 17 (12,3) 20 (7,6)  

IMC ≥ 37,0 4(3,4) 5 (3,6) 5 (1,9)  

Cor da pele
b
     

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
b
     

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

Número de cigarros 11,0 (6,1 – 15,9) 10,7 (7,5 – 14,0) 10,0 (7,9 – 12,1) 0,886** 

Frequência do uso de álcool     

Menos que uma vez na 
semana 

31 (56,4) 37 (63,8) 42 (44,2) 0,070* 

Uma ou duas vezes na 
semana 

19 (34,5) 18 (31,0) 51 (53,7)  

Três ou quatro vezes na 
semana 

3 (5,5) 1 (1,7) 1 (1,1)  

Cinco ou seis vezes na 
semana 

1 (1,8) 2 (3,4) 1 (1,1)  

Diariamente 1 (1,8) 0 0  

IMC: Índice de massa corpórea. N: número de amostras. 
a
As variáveis contínuas foram expressas em média (IC 95%), teste t Student. 

b
Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-quadrado, * 

Análise de variância (ANOVA)**  
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Tabela 6. História reprodutiva das mulheres com AER, 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 (0) 2 (1,4)  

13 1 (0,9) 0 (0)  

Período das perdas    

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

Entre 13
ₐ
 e 20

ₐ
 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 Avaliação entre os genótipos e frequências alélicas dos polimorfismos 

após a exclusão de causas conhecidas 

 

Dentre as mulheres com AER, 75 (29,2%) mulheres, sendo 35 mulheres 

com aborto primário e 40 mulheres com aborto secundário, já tinham pelo 

menos um fator de risco relacionado aos episódios de aborto. Foi considerado 

como fator de risco: malformações uterinas, alteração do cariótipo da mulher 

e/ou alteração do cariótipo do parceiro. Sabendo disso, inicialmente essas 

mulheres foram excluídas da análise estatística para verificar se o grupo de 

mulheres com AER (sem nenhum fator de risco associado) obtinham 

frequências dos genótipos e alelos diferentes do grupo com AER com pelo 

menos um fator de risco associado e mulheres controles. Entre os grupos não 

houve diferença nas frequências dos genótipos e alelos entre todos os 

polimorfismos estudados (p>0,05), Tabelas 7 e 8. Deste modo optou-se por 

manter o grupo estudo incluindo todas as mulheres com AER, uma vez que o 

AER possui origem multifatorial e muitas vezes é necessário a presença de 

mais de um fator de risco, para que haja a perda gestacional. 

A partir desse momento, todas as análises estatísticas foram realizadas 

com a inclusão de todas as mulheres participantes do estudo, sendo elas com 

ou sem causa conhecida.  
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Tabela 7. Frequência de genótipos e de alelos para os polimorfismos FGB -

455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A e F2 20210G>A, após exclusão de 

causas conhecidas para perdas recorrentes em mulheres do grupo aborto 

primário, aborto secundário e no grupo controle, São Paulo, 2008 - 2011 

 Grupos  

Polimorfismo Aborto 
primário    

n= 82 

Aborto 
secundário         

n= 99 

Controle           
n= 264 

P valor 

FGB -455G>A     

GG 63 (76,8) 73 (73,7) 205 (77,7) 0,762* 

GA 18 (22,0) 22 (22,2) 52 (19,7)  

AA 1 (1,2) 4 (4,0) 7 (2,7)  

Frequência alélica      

Alelo G  144 (87,8) 168 (84,8) 462 (87,5) 0,601 

Alelo A  20 (12,2) 30 (15,2) 66 (12,5)  

     

FGB -148C>T     

CC 59 (72,0) 71 (71,7) 199 (75,4) 0,917* 

CT 20 (24,4) 24 (24,2) 58 (22,0)  

TT 3 (3,7) 4 (4,0) 7 (2,7)  

Frequência alélica     

Alelo C 138 (84,1) 166 (83,8) 456 (86,4) 0,611 

Alelo T 26 (15,9) 32 (16,2) 72 (13,6)  

     

F5 1691G>A     

GG 80 (97,6) 96 (97,0) 255 (96,6) 0,901* 

GA 2 (2,4) 3 (3,0) 9 (3,4)  

Frequência alélica     

Alelo G  162 (98,8) 195 (98,5) 519 (98,3) 0,907 

Alelo A  2 (1,2) 3 (1,5) 9 (1,7)  

     

F2 20210G>A     

GG 80 (97,6) 93 (93,9) 258 (97,7) 0,217* 

GA 2 (2,4) 6 (6,1) 6 (2,3)  

Frequência alélica     

Alelo G 162 (98,8) 192 (97,0) 522 (98,9) 0,174 

Alelo A  2 (1,2) 6 (3,0) 6 (1,1)  

Causas conhecidas: Alteração no cariótipo da mãe e/ou parceiro e presença de malformações uterinas; 
Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-
quadrado, * Teste LikelihoodRatio. ** Teste Exato de Fisher 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos três grupos;  
Comparação dos genótipos entre grupos: 

1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=671*; FGB -148C>T p= 0,792*; F5 1691G>A 
p= 1,000**; F2 20210G>A p= 1,000** 

2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=0,671*; FGB -148C>T p= 0,696*; F5 
1691G>A p= 1,000**; F2 20210G>A p= 0,096** 

Comparação dos alelos entre grupos: 
1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=1,000**; FGB -148C>T p= 0,521**; F5 

1691G>A p= 1,000**; F2 20210G>A p= 1,000** 
2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=0,389**; FGB -148C>T p= 0,406**; F5 

1691G>A p= 1,000**; F2 20210G>A p= 0,099** 
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Tabela 8. Frequência de genótipos e de alelos para os polimorfismos THBD 

1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505G>A, após exclusão de causas 

conhecidas, para perdas recorrentes em mulheres do grupo aborto primário, 

aborto secundário e no grupo controle, São Paulo, 2008 - 2011 

 Grupos  

Polimorfismo Aborto 
primário    

n= 82 

Aborto 
secundário         

n= 99 

Controle           
n= 264 

P valor 

THBD 1418C>T     

CC 61 (74,4) 72 (72,7) 204 (77,3) 0,619* 

CT 20 (24,4) 25 (25,3) 59 (22,3)  

TT 1 (1,2) 2 (2,0) 1 (0,4)  

Frequência alélica     

Alelo C  142 (86,6) 169 (85,3) 467 (88,5) 0,502 

Alelo T  22 (13,4) 29 (14,7) 61 (11,5)  

     

SERPINE1 4G/5G
#
     

4G4G 16 (19,8) 13 (13,1) 37 (14,1)  

4G5G 36 (44,4) 50 (50,5) 115 (43,7) 0,499 

5G5G 29 (35,8) 36 (36,4) 111 (42,2)  

Frequência alélica     

Alelo 4G 68 (42,0) 76 (38,4) 189 (35,93) 0,368 

Alelo 5G 94 (58,0) 122 (61,6) 337 (64,07)  

     

CBP2 c.505 G>A     

GG 41 (50,0) 38 (38,4) 110 (41,7) 0,504 

GA 35 (42,7) 48 (48,5) 125 (47,3)  

AA 6 (7,3) 13 (13,1) 29 (11,0)  

Frequência alélica      

Alelo G 117 (71,3) 124 (62,6) 345 (65,34) 0,205 

Alelo A 47 (28,7) 74 (37,4) 183 (34,66)  

Causas conhecidas: Alteração no cariótipo da mãe e/ou parceiro e presença de malformações uterinas; 
Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-
quadrado, * Teste LikelihoodRatio. ** Teste Exato de Fisher 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos três grupos;  
# 

Foi realizado a genotipagem de 518 amostras deste polimorfismo, sendo que não foi possível obter o genótipo de 
duas amostras, sendo uma do grupo aborto primário e outra do grupo controle. 
Comparação dos genótipos entre grupos: 

1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,661*; SERPINE1 4G/5G p= 0,381; CBP2 
c.505 G>A p= 0,346 

2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,291*; SERPINE1 4G/5G p= 0,503; 
CBP2 c.505 G>A p= 0,780 

Comparação dos alelos entre grupos: 
1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,999**; SERPINE1 4G/5G p= 0,164**; CBP2 

c.505 G>A p= 0,154** 
2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,260**; SERPINE1 4G/5G p= 0,542**; 

CBP2 c.505 G>A p= 0,496** 
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4.3 Frequências genotípicas e alélicas para os polimorfismos nos 

grupos aborto primário, aborto secundário e grupo controle. 

As frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos FGB -455G>A, 

FGB -148C>T, F5 1691G>A, F2 20210G>A, THBD 1418C>T, SERPINE1 

4G/5G e CBP2 c.505G>A das participantes desse estudo pode ser observadas 

nas Tabelas 9 e 10. A distribuição dos genótipos de todos os polimorfismos 

estudados, estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) (p>0,05). 

A frequência dos genótipos, assim como a frequência dos alelos foi 

semelhante entre os grupos aborto primário, aborto secundário e grupo 

controle, Tabelas 9 e 10 (p>0,05). Igualmente, quando foram comparados os 

genótipos e alelos dos três grupos, não se obteve diferença significativa (p > 

0,05). 
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Tabela 9. Frequências de genótipos e de alelos para os polimorfismos FGB -

455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A e F2 20210G>A em mulheres do grupo 

aborto primário, aborto secundário e grupo controle, São Paulo, 2008 - 2011 

  Grupos   

Polimorfismo Aborto 
primário    
n= 117 

Aborto 
secundário         

n= 139 

Controle           
n= 264 

P valor 

FGB -455G>A     

GG 89 (76,1) 107 (77,0) 205 (77,7) 0,878* 

GA 26 (22,2) 27 (19,4) 52 (19,7)  

AA 2 (1,7) 5 (3,6) 7 (2,7)  

Frequência alélica      

Alelo G  204 (87,2) 241 (86,7) 462 (87,5) 0,946 

Alelo A  30 (12,8) 37 (13,3) 66 (12,5)  

     

FGB -148C>T     

CC 83 (70,9) 101 (72,7) 199 (75,4) 0,903* 

CT 30 (25,6) 33 (23,7) 58 (22,0)  

TT 4 (3,4) 5 (3,6) 7 (2,7)  

Frequência alélica     

Alelo C 196 (83,8) 235 (84,5) 456 (86,4) 0,592 

Alelo T 38 (16,2) 43 (15.5) 72 (13,6)  

     

F5 1691G>A     

GG 113 (96,6) 135 (97,1) 255 (96,6) 0,954* 

GA 4 (3,4) 4 (2,9) 9 (3,4)  

Frequência alélica     

Alelo G  230 (98,3) 274 (98,6) 519 (98,3) 0,956 

Alelo A  4 (1,7) 4 (1,4) 9 (1,7)  

     

F2 20210G>A     

GG 112 (95,7) 132 (95,0) 258 (97,7) 0,303* 

GA 5 (4,3) 7 (5,0) 6 (2,3)  

Frequência alélica     

Alelo G 229 (97,9) 271 (97,5) 522 (98,9) 0,311 

Alelo A  5 (2,1) 7 (2,5) 6 (1,1)  

Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-
quadrado, * Teste LikelihoodRatio. ** Teste Exato de Fisher 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos dois grupos;  
Comparação dos genótipos entre grupos: 

1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=0,741*; FGB -148C>T p= 0,656*; F5 1691G>A 
p= 1,00**; F2 20210G>A p= 0,324** 

2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=0,872*; FGB -148C>T p= 0,786*; F5 
1691G>A p= 1,00**; F2 20210G>A p= 0,148** 

Comparação dos alelos entre grupos: 
1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=0,906**; FGB -148C>T p= 0,372**; F5 

1691G>A p= 1,00**; F2 20210G>A p= 0,327** 
2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: FGB -455G>A p=0,740**; FGB -148C>T p= 0,525**; F5 

1691G>A p= 1,00**; F2 20210G>A p= 0,150** 
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Tabela 10. Frequências de genótipos e de alelos para os polimorfismos THBD 

1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505G>A em mulheres do grupo aborto 

primário, aborto secundário e grupo controle, São Paulo, 2008 - 2011 

 Grupos  

Polimorfismo Aborto 
primário    
n= 117 

Aborto 
secundário         

n= 139 

Controle           
n= 264 

P valor 

THBD 1418C>T     

CC 88 (75,2) 106 (76,3) 204 (77,3) 0,714* 

CT 27 (23,1) 31 (22,3) 59 (22,3)  

TT 2 (1,7) 2 (1,4) 1 (0,4)  

Frequência alélica     

Alelo C 203 (86,8) 243 (87,4) 467 (88,5) 0,785 

Alelo T 31 (13,2) 35 (12,6) 61 (11,5)  

     

SERPINE1 4G/5G
#
     

4G4G 19 (16,4) 19 (13,7) 37 (14,1)  

4G5G 51 (44,0) 66 (47,5) 115 (43,7) 0,912 

5G5G 46 (39,7) 54 (38,8) 111 (42,2)  

Frequência alélica     

Alelo 4G 89 (38,4) 104 (37,4) 189 (35,9) 0,496 

Alelo 5G 183 (61,6) 174 (62,6) 337 (64,1)  

     

CBP2 c.505G>A     

GG 53 (45,3) 59 (42,4) 110 (41,7) 0,884 

GA 54 (46,2) 63 (45,3) 125 (47,3)  

AA 10 (8,5) 17 (12,2) 29 (11,0)  

Frequência alélica     

Alelo G 160 (68,4) 181 (65,1) 345 (65,3) 0,674 

Alelo A 74 (31,6) 97 (34,9) 183 (34,7)  

Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-
quadrado, * Teste LikelihoodRatio, ** Teste Exato de Fisher; 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos dois grupos. 
# 

Foi realizado a genotipagem de 518 amostras deste polimorfismo, sendo que não foi possível obter o genótipo de 
duas amostras, sendo uma do grupo aborto primário e outra do grupo controle. 
Comparação dos genótipos entre grupos: 

1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,427*; SERPINE1  4G/5G p= 0,811; CBP2 
c.505 G>A p= 0,689 

2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,523*; SERPINE1  4G/5G p= 0,762; 
CBP2 c.505 G>A p= 0,897 

Comparação dos alelos entre grupos: 
1- Aborto primário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,547**; SERPINE1  4G/5G p= 0,389**; CBP2 

c.505 G>A p= 0,455** 
2- Aborto secundário vs controle = Polimorfismos: THBD 1418C>T p=0,732**; SERPINE1  4G/5G p= 0,700**; 

CBP2 c.505 G>A p= 1,000** 
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4.4 Avaliação do risco de ter AER conforme os genótipos e alelos 

Na Tabela 11, foi realizada regressão logística univariada tendo como 

variável dependente ter aborto primário (Modelo 1) ou ter aborto secundário 

(Modelo 2). Nessa tabela foi observado o risco de ter o evento aborto seja ele 

primário ou secundário utilizando como variáveis independentes os 

polimorfismos FGB -455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A, F2 20210G>A, 

THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505 G>A.  

Os polimorfismos FGB -455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A, F2 

20210G>A, THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505 G>A, não foram 

associados ao maior risco de ter AER nos grupos de AER primário e 

secundário, Tabela 11.  
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Tabela 11- Regressão logística univariada para variável dependente ter aborto primário (Modelo 1) ou ter aborto secundário (Modelo 2) de 

acordo com a distribuição dos genótipos FGB -455G>A , FGB -148C>T, F5 1691G>A, F2 20210G>A,THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e 

CBP2 c.505 G>A como variáveis independentes.  

  Modelo 1  Modelo 2 

Polimorfismo Genótipo OR (IC 95%) P valor  OR (IC 95%) P valor 

FGB -455G>A GG 1,00 -  1,00 - 

 GA 1,52 (0,31 – 7,46) 0,606  0,73 (0,23 – 2,36) 0,600 

 AA 1,75 (0,34 – 9,03) 0,504  0,73 (0,21 – 2,51) 0,614 

FGB -148C>T CC 1,00 -  1,00 -  

 CT 0,73 (0,21 – 2,56) 0,623  0,71 (0,22 – 2,30) 0,568  

 TT 0,91 (0,25 – 3,34) 0,881  0,80 (0,23 – 2,71) 0,716  

F5 1691G>A GG 1,00 -  1,00 -  

 GA 1,00 (0,30 – 3,33) 0,996  0,84 (0,25 – 2,78) 0,774  

F2 20210G>A GG 1,00 -  1,00 -  

 GA 1,92 (0,57 – 6,42) 0,290  2,28 (0,75 – 6,92) 0,146  

THBD 1418C>T CC 1,00 -  1,00 - 

 CT 0,22 (0,02 – 2,41) 0,213  0,26 (0,02 – 2,90) 0,273 

 TT 0,23 (0,02 – 2,63) 0,237  0,26 (0,02 – 3,01) 0,283 

SERPINE1 4G/5G
#
 5G5G 1,00 -  1,00 - 

 4G5G 1,24 (0,65 – 2,38) 0,519  1,06 (0,56 – 2,01) 0,869 

 4G4G 1,07 (0,67 – 1,72) 0,780  1,18 (0,76 – 1,84) 0,466 

CBP2 c.505 G>A GG 1,00 -  1,00 - 

 GA 1,40 (0,63 – 3,08) 0,407  0,92 (0,47 – 1,80) 0,797 

 AA 1,25 (0,57 – 2,75) 0,574  0,86 (0,44 – 1,68) 0,659 
Aborto primário incluiu 117 mulheres não gestantes com três ou mais perdas gestacionais consecutivas até a 20ª semana de gestação sem  ter tido um feto viável. Aborto secundário incluiu 139 mulheres 
não gestantes com três ou mais perdas gestacionais consecutivas até a 20ª semana de gestação com pelo menos um feto viável. Grupo controle incluiu 264 mulheres férteis saudáveis não gravidas que 
tiveram pelo menos dois partos de termo e sem história de perdas fetais. 
Modelo 1: mulheres de aborto primário e mulheres do grupo controle. Modelo 2: mulheres de aborto secundário e mulheres do grupo controle. OR: Odds ratio (IC 95%). 
# Para este polimorfismo foi realizado a genotipagem de 518 amostras, sendo que não foi possível obter o genótipo de duas amostras, sendo uma no grupo controle e uma no grupo aborto primário. 
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4.5 Distribuição de genótipos e de alelos nos grupos formados segundo o 

período em que ocorreu a perda gestacional em mulheres com aborto 

primário e secundário 

Nas Tabelas 12 e 13 estão apresentadas as frequências dos genótipos 

e alelos para os polimorfismos FGB -455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A, F2 

20210G>A, THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505G>A quando o 

grupo de mulheres com AER primário e secundário foi separado conforme a 

idade das perdas gestacionais. 

Não houve diferença significativa com relação à frequência dos 

genótipos e alelos para os polimorfismos FGB -455G>A, FGB -148C>T, F5 

1691G>A, F2 20210G>A, quando as mulheres com AER primário foram 

separadas conforme a idade em que ocorreram as perdas (p>0,05), Tabela 12. 

Entretanto, quando analisadas as mulheres com AER secundário a frequência 

dos alelos do polimorfismo FGB -455G>A foi diferente, sendo que o alelo 

mutado foi menos frequente nas mulheres com perdas no segundo trimestre da 

gestação (8,5%) do que  nas mulheres com perdas precoces (até a 12ª 

semana) (16,9%)  (p<0,05), Tabela 12.  

Houve tendência de maior frequência do genótipo homozigoto ancestral 

para o polimorfismo THBD 1418C>T nas mulheres com AER secundário que 

apresentavam perdas no segundo trimestre de gestação (84,7%), do que as 

mulheres que apresentavam perdas precoces (70,0%) (p<0,062), Tabela 13. 

Todavia, a frequência dos alelos para esse polimorfismo foi diferente entre os 

grupos, havendo menor frequência do alelo mutado no grupo de mulheres com 

AER secundário que apresentavam perdas tardias (7,6%), do que nas 

mulheres com perdas precoce (16,3%), (p=0,043), Tabela 13. Da mesma forma 

que a frequência da combinação de alelos utilizando um modelo de herança 

dominante, demonstrou menor frequência dos genótipos que continham o alelo 

mutado no grupo de mulheres com AER secundário que apresentavam perdas 

no segundo trimestre (15,3%), do que em mulheres com perdas precoces 

(30,0%), (p=0,047), (Anexo 4, Tabela 8). 

Quanto ao polimorfismo CBP2 c.505G>A, houve tendência para maior 

frequência do alelo mutado em mulheres com AER secundário com perdas até 

a 12ª semana de gestação (39,4%), quando comparado as mulheres com 

perdas no segundo trimestre de gestação (28,8%) (p<0,075), Tabela 13. 
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Tabela 12. Frequências de genótipos e de alelos para FGB -455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A e F2 20210G>A, segundo o período em que 

ocorreu a perda nos grupos de AER primário e secundário, São Paulo, 2008 - 2012 

 AER primário   AER secundário  

Polimorfismo Perda ate 12 

semanas 

n= 79 

Perda entre 13 e 20 

semanas 

n= 38 

P valor  Perda ate 12 

semanas 

n= 80 

Perda entre 13 e 20 

semanas 

n= 59 

P valor 

FGB -455G>A        

GG 61 (77,2) 28 (73,7) 0,836*  57 (71,3) 50 (84,7) 0,148* 

GA 17 (21,5) 9 (23,7)   19 (23,8) 8 (13,6)  

AA 1 (1,3) 1 (2,6)   4 (5,0) 1 (1,7)  

Frequência alélica        

Alelo G 139 (87,9) 65 (85,5) 0,677**  133 (83,1) 108 (91,5) 0,049** 

Alelo A 19 (12,1) 11 (14,5)   27 (16,9) 10 (8,5)  

FGB -148C>T        

CC 58 (73,4) 25 (65,8) 0,196*  55 (68,8) 46 (78,0) 0,362* 

CT 20 (25,3) 10 (26,3)   21 (26,3) 12 (20,3)  

TT 1 (1,3) 3 (7,9)   4 (5,0) 1 (1,7)  

Frequência alélica        

Alelo C 136 (86,1) 60 (78,9) 0,187**  131 (81,9) 104 (88,18) 0,181** 

Alelo T 22 (13,9) 16 (21,1)   29 (18,1) 14 (11,9)  

F5 1691G>A        

GG 76 (96,2) 37 (97,4) 1,000**  78 (97,5) 57 (96,6) 1,000** 

GA 3 (3,8) 1 (2,6)   2 (2,5) 2 (3,4)  

Frequência alélica        

Alelo G 155 (98,1) 75 (98,7) 1,000**  158 (98,8) 116 (98,3) 1,000** 

Alelo A 3 (1,9) 1 (1,3)   2 (1,2) 2 (1,7)  

F2 20210G>A        

GG 75 (94,9) 37 (97,4) 1,000**  78 (97,5) 54 (91,5) 0,134** 

GA 4 (5,1) 1 (2,6)   2 (2,5) 5 (8,5)  

Frequência alélica        

Alelo G 154 (97,5) 75 (98,7) 1,000**  158 (98,8) 113 (95,8) 0,139** 

Alelo A 4 (2,5) 1 (1,3)   2 (1,2) 5 (4,2)  

AER: aborto espontâneo recorrente. Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-quadrado, * Teste 
LikelihoodRatio. ** Teste Exato de Fisher. 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos grupos;  
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Tabela 13. Frequências de genótipos e de alelos para THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505 G>A, segundo o período em que 

ocorreu a perda nos grupos de AER primário e secundário, São Paulo, 2008 – 2012 

 AER primário   AER secundário  

Polimorfismo Aborto ate 12 

semanas n= 79 

Aborto entre 13 e 20 

semanas n= 38 

       P valor  Aborto ate 12 

semanas n= 80 

Aborto entre 13 e 20 

semanas n= 59 

P valor 

THBD 1418C>T        

CC 60 (75,9) 28 (73,7) 0,866*  56 (70,0) 50 (84,7) 0,062 

CT 18 (22,8) 9 (23,7)   22 (27,5) 9 (15,3)  

TT 1 (1,3) 1 (2,6)   2 (2,5) 0 (0,0)  

Frequência alélica        

Alelo  C 138 (87,3) 65 (85,5) 0,686**  134 (83,7) 109 (92,4) 0,043** 

Alelo T 20 (12,7) 11 (14,5)   26 (16,3) 9 (7,6)  

SERPINE1  4G/5G
#
        

4G4G 16 (20,3) 3 (8,1) 0,257  8 (10,0) 11 (18,6) 0,229 

4G5G 33 (41,8) 18 (48,6)   42 (52,5) 24 (40,7)  

5G5G 30 (38,0) 16 (43,2)   30 (37,5) 24 (40,7)  

Frequência alélica        

Alelo 4G 65 (41,1) 24 (32,4) 0,247**  58 (36,3) 46 (39,0) 0,707** 

Alelo 5G 93 (58,9) 50 (67,6)   102 (63,7) 72 (61,0)  

CBP2 c.505 G>A        

GG 40 (50,6) 13 (34,2) 0,181*  31 (38,8) 28 (47,5) 0,083 

GA 34 (43,0) 20 (52,6)   35 (43,8) 28 (47,5)  

AA 5 (6,3) 5 (13,2)   14 (17,5) 3 (5,1)  

Frequência alélica         

Alelo G 114 (72,2) 46 (60,5) 0,098**  97 (60,6) 84 (71,2) 0,075** 

Alelo A 44 (27,8) 30 (39,5)   63 (39,4) 34 (28,8)  

AER: aborto espontâneo recorrente. Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-quadrado, * Teste 
LikelihoodRatio. ** Teste Exato de Fisher. 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos grupos. 

# 
Não foi possível obter o genótipo de uma amostra do grupo aborto primário. 
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4.6 Distribuição dos genótipos e alelos nos grupos formados segundo o 

número de perdas 

Nas Tabelas 14 e 15 estão apresentadas as frequências dos genótipos 

e alelos para os polimorfismos FGB -455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A, F2 

20210G>A, THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505G>A, quando o 

grupo de mulheres com AER primário e secundário foi separado conforme o 

número de perdas gestacionais.  

Não houve diferença significativa entre a frequência dos genótipos e 

alelos para os polimorfismos estudados em mulheres com AER secundário, 

que tiveram três perdas gestacionais quando comparadas as mulheres com 

AER secundário que tiveram mais de três abortos (p>0,05), Tabelas 14 e 15. 

Com relação ao grupo de mulheres com aborto primário não houve 

diferença significativa entre a frequência dos genótipos e alelos para os 

polimorfismos FGB -455G>A, F5 1691G>A, F2 20210G>A, THBD 1418C>T, 

SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505G>A, em mulheres com AER primário que 

tiveram três perdas gestacionais quando comparadas as mulheres com AER 

secundário que tiveram mais de três abortos (p>0,05), Tabelas 14 e 15. 

Entretanto, houve tendência das mulheres com AER primário com até três 

perdas, apresentarem maior frequência do genótipo homozigoto mutado (6,3%) 

do que as mulheres com AER primário com mais de três perdas (0,0%) 

(p=0,060), Tabela 14. 
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Tabela 14. Frequências de genótipos e de alelos para os polimorfismos FGB -455G>A, FGB -148C>T, F5 1691G>A e F2 20210G>A segundo o número de 

perdas gestacionais, São Paulo, 2008 – 2011 

 AER primário   AER secundário  

Polimorfismo Até 3 abortos    
n= 64 

Mais que 3 abortos            
n= 53 

P valor  Até 3 abortos      
n= 62 

Mais que 3 abortos            
n= 77 

P valor 

FGB -455G>A        

GG 49 (76,6) 40 (75,5) 0,266*  45 (72,6) 62 (80,5) 0,139* 

GA 13 (20,3) 13 (24,5)   16 (25,8) 11 (14,3)  

AA 2 (3,1) 0 (0,0)   1 (1,6) 4 (5,2)  

Frequência alélica        

Alelo G 111 (86,7) 93 (87,7) 0,847**  106 (85,5) 135 (87,7) 0,600** 

Alelo A 17 (13,3) 13 (12,3)   18 (14,5) 19 (12,3)  

FGB -148C>T        

CC 46 (71,9) 37 (69,8) 0,060*  45 (72,6) 56 (72,7) 0,464* 

CT 14 (21,9) 16 (30,2)   16 (25,8) 17 (22,1)  

TT 4 (6,3) 0 (0,0)   1 (1,6) 4 (5,2)  

Frequência alélica        

Alelo C 106 (82,8) 90 (84,9) 0,724**  106 (85,5) 129 (83,8) 0,741** 

Alelo T 22 (17,2) 16 (15,1)   18 (14,5) 25 (16,2)  

F5 1691G>A        

GG 60 (93,8) 53 (100,0) 0,125**  59 (95,2) 76 (98,7) 0,324** 

GA 4 (6,3) 0 (0,0)   3 (4,8) 1 (1,3)  

Frequência alélica        

Alelo G 124 (96,9) 106 (100,0) 0,128**  121 (97,6) 153 (99,4) 0,327** 

Alelo A 4 (3,1) 0 (0,0)   3 (2,4) 1 (0,6)  

F2 20210G>A        

GG 60 (93,8) 52 (98,1) 0,375**  60 (96,8) 72 (93,5) 0,461** 

GA 4 (6,3) 1 (1,9)   2 (3,2) 5 (6,5)  

Frequência alélica        

Alelo G 124 (96,9) 105 (99,0) 0,381**  122 (98,4)  149 (96,8) 0,466** 

Alelo A 4 (3,1) 1 (1,0)   2 (1,6) 5 (3,2)  

AER: aborto espontâneo recorrente. Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-quadrado, * Teste 
LikelihoodRatio. ** Teste Exato de Fisher. 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos grupos.  
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Tabela 15. Frequências de genótipos e de alelos para THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 c.505 G>A, segundo o número de perdas 

gestacionais, São Paulo, 2008 – 2011 

 AER primário   AER secundário  

Polimorfismo Até 3 abortos      
n= 64 

Mais que 3 abortos            
n= 53 

       P valor  Até 3 abortos    
n= 62 

Mais que 3 abortos            
n= 77 

P valor 

THBD 1418C>T        

CC 46 (71,9) 42 (79,2) 0,241*  48 (77,4) 58 (75,3) 0,936* 

CT 16 (25,0) 11 (20,8)   13 (21,0) 18 (23,4)  

TT 2 (3,1) 0 (0,0)   1(1,6) 1 (1,3)  

Frequência alélica        

Alelo C 108 (84,4) 95 (89,6) 0,253**  109 (87,9) 134 (87,0) 0,858** 

Alelo T 20 (15,6) 11 (10,4)   15 (12,1) 20 (13,0)  

SERPINE1 4G/5G
#
        

4G4G 14 (21,9) 5 (9,6) 0,134  6 (9,7) 13 (16,9) 0,450 

4G5G 24 (37,5) 27 (51,9)   30 (48,4) 36 (46,8)  

5G5G 26 (40,6) 20 (38,5)   26 (41,9) 28 (36,4)  

Frequência alélica        

Alelo 4G 52 (40,6) 37 (35,6) 0,498**  42 (33,9) 62 (40,3) 0,319** 

Alelo 5G 76 (59,4) 67 (64,4)   82 (66,1) 92 (59,7)  

CBP2 c.505 G>A        

GG 29 (45,3) 24 (45,3) 0,949*  24 (38,7) 35 (45,5) 0,610 

GA 30 (46,9) 24 (45,3)   31 (50,0) 32 (41,6)  

AA 5 (7,8) 5 (9,4)   7 (11,3) 10 (13,0)  

Frequência alélica         

Alelo G 88 (68,8) 72 (67,9) 1,000**  79 (63,7) 102 (66,2) 0,705** 

Alelo A 40 (31,2) 34 (32,1)   45 (36,3) 52 (33,8)  

AER: aborto espontâneo recorrente. Os dados das variáveis categóricas foram apresentados como número de participantes (porcentagem). Teste Qui-quadrado, * Teste 
LikelihoodRatio. ** Teste Exato de Fisher. 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos grupos. 

# 
Não foi possível obter o genótipo de uma amostra do grupo aborto primário. 
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4.7 Análise de haplótipos para os polimorfismos -455G>A e -148C>T 

no gene FGB  

Com o intuito de avaliar o efeito da combinação dos alelos dos 

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

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

estudo do desequilíbrio de ligação foi realizado por meio do cálculo do 

coeficiente D’ de Lewontin (Lewontin, 1964). Este cálculo demonstrou que os 

polimorfismos FGB -455G>A e FGB -148C>T encontram-se em “completo” 

desequilíbrio de ligação (D’=1,0), sendo que dos 4 possíveis haplótipos 

formados pela combinação dos 2 alelos, apenas 3 foram encontrados. Este 

dado foi observado tanto quando analisado as mulheres do grupo com aborto 

primário juntamente com as mulhers do grupo controle, bem como quando feita 

a análise das mulheres do grupo secundário com as mulheres do grupo 

controle, Figura 12. No que concerne ao coeficiente de correlação entre os 

dois loci (r2) na análise do grupo aborto primário versus grupo controle o valor 

encontrado foi igual a 0,854, já na análise do grupo aborto secundário frente ao 

grupo controle o valor obtido foi de 0,880. 

O haplótipo GT, o qual é formado pelo alelo ancestral do polimorfismo 

FGB -455G>A e do alelo mutado do polimorfismo FGB -148C>T, foi mais 

frequente nas mulheres com AER primário (3,4%) do que no grupo controle 

(1,1%) (p=0,030), Tabela 16. Entretanto, quando utilizado um modelo de 

regressão GLM (modelo linear generalizado) do programa haplo.stats, o 

haplótipo GT não foi associado ao maior risco de AER (OR: 2,78, 95% IC: 0,99 

– 7,87, p=0,055).  
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Tabela 16. Frequências dos haplótipos para os polimorfismos -455G>A e -148C>T no gene FGB em mulheres do grupo controle e 

do grupo com AER. São Paulo, 2008 – 2011 

    Frequência nos grupos   

 Haplótipos FGB -455G>A FGB -148C>T AER Controle    x2 p 

Aborto primário a (tipo selvagem) G C 0,838 0,864 0,889 0,346 

 B A T 0,128 0,125 0,015 0,902 

 C G T 0,034 0,011 4,684 0,030 

Aborto secundário a (tipo selvagem) G C 0,857 0,864 0,499 0,480 

 B A T 0,128 0,125 0,107 0,744 

 C G T 0,015 0,011 1,297 0,255 

AER: aborto espontâneo recorrente.  
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Figura 12: Análise de desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos 

estudados (FGB -455 G>A (rs1800790) e FGB -148 C>T (rs1800787)) 

em mulheres com AER primário e grupo controle 1A; e em mulheres 

com AER secundário e grupo controle 1B.  
Nota: Figura gerada através do programa computacional Haploview versão 4.2.  
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4.8 Análise de regressão logística multivariada 

Um modelo de regressão logística multivariada condicional para a 

variável dependente ter aborto primário (modelo 1) e ter aborto secundário 

(modelo 2) foi realizado incluindo como variáveis independentes os genótipos 

para os polimorfismos estudados. Os genótipos utilizados como referência para 

cada polimorfismo foram os seguintes: F5 1691G>A (referência GG vs GA), F2 

20210G>A (referência GG vs GA), CBP2 c.505G>A (referência GG + GA vs 

AA), THBD 1418C>T (referência CC + CT vs TT), SERPINE1 4G/5G 

(referência 5G/5G vs 4G/4G + 4G/5G) FGB -455G>A (referência GG vs GA e 

GG vs AA) e FGB -148C>T (referência CC vs CT e CC vs TT). 

No modelo 1, o polimorfismo FGB -148C>T foi associado ao maior risco 

de ter aborto primário (OR: 2,91, IC 95% 1,02 – 8,29, p=0,045), Tabela 17. Já 

no modelo 2 nenhum dos polimorfismos foi associado ao risco de ter aborto 

secundário, Tabela 17.   

 

Tabela 17. Regressão logística multivariada para a variável dependente ter aborto 

Modelo Variáveis independentes OR (95% IC) P valor 

1 F5 1691G>A 0,93 0,27 – 3,20 0,912 

 F2 20210G>A 1,94 0,56 – 6,71 0,293 

 CBP2 c.505G>A 0,75 0,35 – 1,61 0,465 

 THBD 1418C>T 1,13 0,67 – 1,90 0,643 

 SERPINE1 4G/5G 1,13 0,72 – 1,78 0,589 

 FGB -455G>A 0,34 0,11 – 1,04 0,059 

 FGB -148C>T 2,91 1,02 – 8,29 0,045 

     

2 F5 1691G>A 0,71 0,20 – 2,45 0,582 

 F2 20210G>A 2,43 0,78 – 7,54 0,125 

 CBP2 c.505G>A 1,15 0,60 – 2,19 0,679 

 THBD 1418C>T 1,07 0,65 – 1,75 0,791 

 SERPINE1 4G/5G 1,12 0,74 – 1,72 0,589 

 FGB -455G>A 0,54 0,16 – 1,80 0,316 

 FGB -148C>T 1,95 0,61 – 6,25 0,263 

Modelo 1: grupo de mulheres com aborto primário e mulheres do grupo controle. 
Modelo 2: grupo de mulheres com aborto secundário e mulheres do grupo controle . 
OR: Odds ratio (IC 95%). 
As variáveis independentes incluídas no modelo foram os genótipos para F5 1691G>A (referência GG vs 
GA), F2 20210G>A (referência GG vs GA), CBP2 c.505G>A (referência GG + GA vs AA), THBD 1418C>T 
(referência CC + CT vs TT), SERPINE1 4G/5G (referência 5G/5G vs 4G/4G + 4G/5G), FGB -455G>A 
(referência GG vs GA e GG vs AA), FGB -148C>T (referência CC vs CT e CC vs TT). 
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5.    DISCUSSÃO  

Grande parcela das mulheres com AER tem sido beneficiada com os 

avanços da medicina, sendo que hoje já é possível identificar diversos fatores 

que estão relacionados ao AER, desde problemas anatômicos no útero até 

fatores genéticos (Berger et al., 2010; Toth et al., 2010). Apesar deste avanço e 

da redução do número de casos que permanecem sem elucidação de causa, 

cerca de 40 a 50% dessas mulheres são classificadas com AER idiopático (Lin, 

1993; Stephenson, 1996; Lin, 2003; Allison e Schust, 2009; Altmäe et al., 

2011).  

Dentre os fatores associados aos AER estão os polimorfismos em genes 

relacionados à hemostasia (Kovalevsky et al., 2004; Bradley et al., 2012; 

Ozdemir et al., 2012).  Esses polimorfismos têm sido associados a eventos 

tromboembólicos como a TVP, trombose arterial e venosa, bem como a 

embolia pulmonar. Eles também exercem um importante papel nos AERs 

relacionados com complicações vasculares da placenta, como a excessiva 

trombose dos vasos placentários, o infarto placentário e a insuficiência 

uteroplacentária (Smith et al., 2007; Rodger et al., 2010; Dahm et al., 2012; 

Sode et al., 2013). 

Embora vários estudos tenham avaliado os efeitos dos polimorfismos 

genéticos principalmente no fator V, protrombina e PAI-1 na etiologia do AER, 

são raros os estudos que se propuseram a avaliar o efeito de polimorfismos 

genéticos no gene da cadeia beta do fibrinogênio, no gene da trombomodulina 

e no gene do TAFI. 

 Na população brasileira, estes estudos são ainda mais escassos e 

necessários de serem realizados, pelo fato de que os resultados obtidos em 

estudos de associação em outros países e continentes podem não se aplicar a 

nossa população, uma vez que a mesma apresenta características únicas 

devido ao seu alto grau de miscigenação (Souza et al., 1999; Pena et al., 

2009). 

Nesse âmbito, o objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre 

polimorfismos no gene do fibrinogênio (FGB -455G>A e -148C>T), 

trombomodulina (THBD 1418C>T), fator V (F5 1691G>A), protrombina (F2 
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20210 G>A), PAI-1 (SERPINE1 4G/5G) e TAFI (CPB2 c.505G>A) e abortos 

espontâneo recorrentes. 

No presente estudo foram incluídas mulheres com história de AER seja 

primário ou secundário. Essa classificação realizada com base na história 

reprodutiva da mulher é importante, uma vez que diminui a heterogeneidade da 

amostra, já que esses subtipos de AER provavelmente apresentam diferentes 

mecanismos fisiopatológicos que resultam nas perdas gestacionais (Rull, 

Nagirnaja e Laan, 2012). Entretanto, se faz necessário ressaltar que uma 

limitação dessa classificação é o fato de que uma ou mais mulheres incluídas 

nesse momento no grupo AER primário, podem ter no futuro um feto viável e 

desta forma passarem a fazer da parte do grupo AER secundário. Contudo, 

essa possibilidade existe em todos os estudos publicados até o momento na 

literatura.  

A frequência de perdas consecutivas foi semelhante nos dois grupos de 

AER estudados, mostrando que quase ¼ das mulheres tiveram 5 ou mais 

perdas nos dois grupos.  

Sabe-se que a etiologia do AER é multifatorial e que alguns fatores tais 

como alteração no cariótipo da mãe e/ou parceiro e presença de malformações 

uterinas podem estar associados às perdas recorrentes. No presente estudo, 

primeiramente foram excluídas as mulheres que apresentavam os fatores 

citado acima, e após, as análises estatísticas foram refeitas utilizando o grupo 

de mulheres sem excluir nenhuma delas, e foram observados os mesmos 

resultados. Considerando que a origem do AER é multifatorial e que muitas 

vezes é necessária a presença de mais de um fator de risco para que a mulher 

tenha o aborto, decidimos por apresentar os resultados do grupo total de AER.  

 

Associação entre os polimorfismos genéticos relacionados a hemostasia 

e o AER 

No presente estudo, as frequências dos genótipos e de alelos dos sete 

polimorfismos (FGB -455G>A, FGB -148C>T, THBD 1418C>T, F5 1691G>A, 

F2 20210G>A, SERPINE1 4G/5G e CPB c.505G>A) foram semelhantes nos 

três grupos estudados.  

É importante salientar  que  a  frequência   alélica  do polimorfismo FGB 

-455G>A encontrada no grupo controle, em nosso estudo, foi semelhante à 
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descrita por Ticconi et al. (2010), em estudo realizado com mulheres italianas 

com as mesmas características obstétricas (tenham tido no mínimo duas 

gestações sem complicações e sem abortos prévios) (p>0,05). Já quando 

comparado com mulheres iranianas saudáveis, nosso grupo controle 

apresentou maior frequência do alelo 455A (p<0,05) (Jeddi-Tehrani et al., 

2011). Entretanto, no presente trabalho, mulheres com AER primário e com 

AER secundário, apresentaram menor frequência do alelo A (primário: 12,8% e 

secundário: 13,3%) do que as mulheres italianas com três ou mais abortos 

26,7%, (p<0,05) (Ticconi et al., 2011). Além disso, as frequências do alelo 455A 

nas mulheres com história de AER foi semelhante a encontrada em mulheres 

iranianas com até 35 anos de idade, com duas ou mais perdas gestacionais 

sucessivas até a vigésima semana de gestação (Jeddi-Tehrani et al., 2011), 

assim como a encontrada em indivíduos brasileiros (p>0,05) (Sampaio et al., 

2007).  

A frequência do alelo 148T do polimorfismo FGB -148C>T observada em 

nosso estudo foi de 16,2% em mulheres com AER primário, e de 15,5% em 

mulheres com AER secundário. Essa frequência é semelhante à observada em 

outro estudo conduzido no Brasil em indivíduos saudáveis (Sampaio et al., 

2007), e em poloneses submetidos à revascularização do miocárdio (p>0,05) 

(Wypasek et al., 2011). A frequência encontrada também é semelhante em 

americanos que tiveram acidente vascular cerebral, TVE e também naqueles 

que não tiveram evento cardiovascular. Porém em americanos que tiveram 

infarto do miocárdio a frequência do alelo T (22,7%) foi maior (p<0,05) (Blake et 

al., 2001).  

Com relação à presença do FVL (polimorfismo F5 1691G>A), a 

frequência encontrada do alelo 1691A nas mulheres com história de AER 

primário foi de 1,7%, no grupo com aborto secundário 1,4% e no grupo controle 

1,7%.  As frequências encontradas no presente estudo foram similares àquelas 

encontradas em indivíduos brasileiros saudáveis (Rodrigues et al., 2004); em 

mulheres brasileiras com três ou mais perdas fetais consecutivas (Souza et al., 

1999); e em mulheres francesas com duas ou mais perdas consecutivas de 

gestação (p>0,05) (Pasquier et al., 2009). No entanto, as frequências de FVL 

dos dois grupos de AER estudados são menores do que aquela observada em 

mulheres do sudeste da Turquia com AER no primeiro semestre de gestação 
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(7,9%, p<0,05) (Altintas et al., 2007) e em mulheres americanas com AER 

(12,8%, p<0,001) (Glueck et al., 2008).  

Na literatura, há controvérsia quanto ao papel do FVL na etiologia do 

AER, uma vez que muitos estudos caso-controle não encontraram associação 

(Pasquier, De Saint Martin e Le Gal, 2010; Karata et al., 2011; Serrano et al., 

2011). Acredita-se que a mutação no gene do fator V ocorreu para proteger as 

mulheres dos sangramentos tanto na menstruação como nos partos e, 

portanto, essa mutação não estaria associada às perdas, mas sim atuando 

como uma vantagem evolutiva (Lindqvist et al., 1998; Dilley et al., 2002; 

Lissalde-Lavigne et al., 2005; Lindqvist e Dahlbäck, 2008). De fato, no presente 

estudo o FVL não foi associado ao AER, nem quando foi analisado 

isoladamente e nem em conjunto com as outras variáveis independentes 

incluídas no modelo de regressão logística multivariada. 

A frequência observada, em nosso estudo, do alelo 20210A para o 

polimorfismo no gene da protrombina (F2 20210G>A) foi de 2,1% nas mulheres 

com AER primário, 2,5% nas com AER secundário e 1,1% no grupo controle. 

Estas frequências são semelhantes às encontradas em mulheres brasileiras 

com as mesmas características obstétricas (Souza et al., 1999); mulheres do 

sudeste da Turquia com AER no primeiro semestre de gestação (Altintas et al., 

2007); e em francesas (Pasquier et al., 2009).  

O presente estudo não confirma a associação entre os polimorfismos 

classicamente associados ao AER (FVL e protrombina) e o maior risco de ter 

AER. A heterogeneidade de resultados referente ao papel do FVL e 

polimorfismo no gene da protrombina no AER se reflete nos estudos de meta-

análises e revisões encontradas na literatura (Rey et al., 2003; Lissalde-

Lavigne et al., 2005; Robertson et al., 2006; Kist et al., 2008), e vem levantando 

questões da real importância da pesquisa desses polimorfismos em mulheres 

com história de AER (Ghosh, Vora e Shetty, 2006; Serrano et al., 2011; Bates 

et al., 2012). 

Para o polimorfismo THDB 1418 C>T, as frequências do alelo 1418T em 

mulheres com AER primário (13,2%) e secundário (12,6%) em nosso estudo, 

foram semelhantes a encontrada em indivíduos franceses (12%, p>0,05) 

(Olivot et al., 2008) , e também foi semelhante a frequência encontrada em 

mulheres nulíparas australianas (17,3%, p<0,05) (Said et al., 2008).  
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Em nosso estudo, a frequência observada para o alelo 4G4G do 

polimorfismo no gene do PAI-1 (SERPINE1 4G/5G) nos grupos AER primário 

(38,4%), AER secundário (37,4%) e controle (35,9%), foi diferente da 

encontrada em brasileiros com acidente vascular cerebral isquêmico (46,5%) e 

em brasileiros saudáveis (62,4%) (De Paula Sabino et al., 2011). Do mesmo 

modo que a frequência de alelos no grupo estudo foi diferente da observada 

em mulheres iranianas com pelo menos duas perdas gestacionais antes da 

vigésima semana de gestação (Jeddi-Tehrani et al., 2011). Entretanto a 

frequência do alelo 4G4G em mulheres com AER primário e secundário em 

nosso estudo foi semelhante à encontrada em tunisianas com AER inexplicado 

(33,2%) (Magdoud et al., 2013). 

Com relação ao polimorfismo no gene do TAFI (CBP2 c.505G>A), a 

frequência do alelo 505A no grupo de mulheres com AER primário foi de 

31,6%, enquanto que no grupo de mulheres com AER secundário foi de 34,9% 

e 34,7% nas mulheres do grupo controle. Essas frequências se assemelham a 

encontrada em indivíduos holandeses saudáveis (28,9%), e holandeses com 

TVP (Martini et al., 2006), gestantes mexicanas sem complicações 

gestacionais, e mexicanas com pré-eclâmpsia (Acosta-Tejeda et al., 2011), 

assim como em gestantes espanholas previamente diagnosticadas com 

síndrome antifosfolípides (p>0,05) (Martinez-Zamora et al., 2009). 

No presente estudo foi realizado um modelo de regressão logística 

multivariada na tentativa de observar o papel dos sete polimorfismos em 

conjunto no risco de ter AER. Observou-se que apenas o polimorfismo FGB      

-148C>T foi associado a maior chance de ter o AER no modelo que incluiu 

mulheres com AER primário e controles. Esse fato pode ser explicado devido a 

interação entre os polimorfismos estudados e outros fatores que possam 

aumentar o risco de AER em mulheres com perdas primarias em conjunto com 

a presença do polimorfismo FGB -148C>T. Uma vez, que esse polimorfismo 

está associado ao aumento das concentrações plasmáticas de fibrinogênio e 

isso juntamente com outros fatores pode levar ao aumento  da deposição de 

fibrina intravasculas, promovendo uma trombose placentária a qual pode levar 

ao AER.  
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Papel dos haplótipos dos polimorfismos dos FGB -455G>A e                     

FGB -148C>T e sua relação com AER 

As concentrações elevadas de fibrinogênio podem colaborar no estado 

de hipercoagulabilidade encontrada no período gestacional, podendo aumentar 

o risco de ter AER. Muitos polimorfismos têm sido descritos e estudados nos 

genes das cadeias alfa (FGA), cadeias beta (FGB) e cadeias gama (FGG) do 

fibrinogênio a fim de verificar associação com maior concentração deste fator.  

No presente estudo foram estudados apenas dois polimorfismos na 

região promotora do gene FGB e estes SNPs não foram associados ao maior 

risco de ter AER quando analisados isoladamente. Tem sido relatado que os 

polimorfismos FGB -455G>A e FGB -148C>T estão em desequilíbrio de ligação 

(Jacquemin, Antoniades et al., 2008; Morozumi, Sharma et al., 2009), sendo 

que no presente trabalho esses dois polimorfismos estavam em completo 

desequilíbrio de ligação (D’=1) apresentando uma alta correlação (r2= 0,854). 

Desta forma, a realização do estudo dos haplótipos faz-se importante uma vez 

que os dois polimorfismos no gene FGB se segregam em conjunto e poderiam 

explicar uma parte da variação encontrada na expressão de RNAm e na 

quantidade de proteína no plasma.  

Como dado inédito no presente estudo, observou–se que as mulheres 

com AER primário apresentaram maior frequência do haplótipo 455G/148T  

(3,4%) do que as mulheres do grupo controle (1,1%) (p<0,050), sendo 

observada uma tendência (p= 0,055) no modelo de regressão logística 

univariada que incluiu mulheres com AER primário e mulheres controles, 

mostrando que as portadoras de haplótipo 455G/148T apresentaram maior 

chance de ter AER (OR: 2,78; 95% IC: 0,99 – 7,87). O baixo número amostral 

do haplótipo em questão pode ter colaborado para a tendência no teste 

estatístico.  

Esse achado é intrigante, uma vez que o haplótipo 455G/148T     

apresenta    apenas um  alelo  mutado  (148T),  vindo  confirmar  a  hipótese  

de que o polimorfismo FGB -455G>A não é funcional, e que associação 

encontrada entre as variantes desse polimorfismo seria decorrente do 

desequilíbrio de ligação que ocorre com outros polimorfismos no gene FGB 

(FGB -148C>T, FGB -1420G>A e FGB -854G>A) (Pihusch et al., 2001; 

Jacquemin et al., 2008; Morozumi, Sharma e De Nardin, 2009).  
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Associação entre a presença de polimorfismos genéticos e o período que 

ocorreram as perdas 

No presente  estudo,  polimorfismos  no  gene   do    fibrinogênio   (FGB 

-455G>A e -148C>T), da trombomodulina (THBD 1418C>T), do fator V (F5 

1691G>A), da protrombina (F2 20210 G>A), do PAI-1 (SERPINE1 4G/5G) e do 

TAFI (CPB2 c.505G>A) não foram associados ao período em que ocorreram as 

perdas (precoce ou tardia) no grupo de mulheres com AER primário. Nossos 

dados são semelhantes àqueles apresentados em vários estudos que mostram 

a falta de associação entre a presença de FVL e do polimorfismo F2 20210 

G>A com o maior risco de ter AER primário (Balasch et al., 1997; Pickering, 

Marriott e Regan, 2001; Pihusch et al., 2001; Rai et al., 2001; Carp et al., 2002). 

Todavia, este tema é muito controverso. Uma recente revisão publicada em 

2012 mostra que vários estudos encontraram associação entre os 

polimorfismos genéticos (FVL e mutação no gene da protrombina) e o AER 

primário (Bennett, Bagot e Arya, 2012), entretanto os autores recomendam 

cautela ao usar estes dados, pois a associação não é tão convincente.  

No grupo de AER secundário, os polimorfismos FGB -455G>A e THBD 

1418C>T, foram associados ao período em que ocorreram as perdas, sendo o 

alelo mutado para esses polimorfismos mais frequente em mulheres com AER 

secundário com perdas precoces (ate a 12a
 semana). Na literatura são 

escassos os trabalhos que estudaram esses dois polimorfismos em mulheres 

com AER (Jeddi-Tehrani et al., 2011; Ticconi et al., 2011). O único trabalho que 

avaliou o polimorfismo FGB -455G>A em mulheres com AER levando em conta 

o período das perdas gestacionais foi realizado por  Pihusch e colaboradores 

(2001) (Pihusch et al., 2001). Neste estudo não foi encontrado associação 

entre o polimorfismo FGB -455G>A e as perdas tanto no primeiro trimestre 

quanto no segundo (Pihusch et al., 2001). 

Com relação ao polimorfismo THBD 1418C>T, o nosso estudo foi o 

primeiro à avaliar a associação entre o período das perdas gestacionais e 

presença do polimorfismo em mulheres com AER secundário.  

Mesmo tendo encontrado diferença na distribuição da frequência dos 

alelos dos polimorfismos FGB -455G>A e THBD 1418C>T em relação ao 

período em que ocorrem as perdas gestacionais em mulheres com AER 
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secundário, este dado deve ser visto com cautela, uma vez que pode ter sido 

um achado ao acaso, ou ter sido influenciado pelo baixo número amostral  nos 

grupos após a subclassificação do grupo AER em dois grupos. 

O fato de não haver estudos na literatura que tenham avaliado a  

associação de polimorfismo nos genes da cadeia beta do fibrinogênio, 

trombomodulina e TAFI, torna nosso estudo inédito. 

 

Associação entre a presença de polimorfismos e o número de perdas 

consecutivas  

A falta de associação entre a presença de polimorfismos genéticos e o 

número de perdas consecutivas que foi encontrada em nosso estudo é 

concordante com dados descrito na literatura para os polimorfismos nos genes 

do fator V (FVL) e protrombina em um estudo que incluiu grande número de 

casos de AER (Jaslow, Carney e Kutteh, 2010). No entanto, não há estudos 

que tenham avaliado os polimorfismos no gene da cadeia beta do fibrinogênio, 

trombomodulina, PAI-1 e TAFI tal com foi feito no presente estudo. 

Além dos resultados apresentados nessa dissertação, recentemente foi 

publicado um estudo que avaliou os polimorfismos em genes da proteína C, 

antitrombina - AT e TFPI (Guerra-Shinohara et al., 2012). Nesse estudo, foram 

incluídas apenas as mulheres com AER primário e mulheres controles. Como 

resultado, observou-se que mulheres portadoras do alelo mutado para o 

polimorfismo no gene da AT (SERPINC1 786G>A) tinham maior risco (OR: 

1,77, 95% Cl: 1,05 – 3,00, p=0,034) de ter AER, enquanto que as portadoras 

do polimorfismo TFPI T-287C apresentaram um efeito de proteção (OR: 0,46, 

95% Cl: 0,26 – 0,83, p=0,034) (Guerra-Shinohara et al., 2012). Nossa hipótese 

para explicar o mecanismo pelo qual essas alterações genéticas estariam 

associadas ao AER são: 1- o genótipo TT do polimorfismo TFPI T-287C foi 

associado a menores concentrações de TFPI no plasma (Moatti et al., 2000); 2- 

a presença desse genótipo num contexto que a proteína S (PS) está reduzida, 

particularmente no 1º ou 2º trimestres de gravidez, poderia favorecer a estado 

de hipercoagulabilidade através de mecanismos relacionados ao 

comprometimento da função do TFPI e uma reduzida sensibilidade a PCa, uma 

vez que a PS age também como cofator do TFPI; 3- além disso, o genótipo 

TFPI -287TT poderia ter papel potencial na regulação negativa da expressão 
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de TFPI na placenta. 4- esse desequilíbrio na hemostasia poderia estar mais 

pronunciado se fosse considerada a presença da variante do polimorfismo no 

gene da AT (SERPINC1 786G>A), o qual tem sido associado a  concentrações 

reduzidas de AT no plasma (Antón et al., 2009). 

O uso de heparina de baixo peso molecular (LMWH), como meio 

profilático em mulheres com história de AER primário, desde o início da 

gravidez, tem sido utilizado na tentativa de aumentar a taxa de sucesso da 

gravidez. Estudos de coorte e estudos randomizados demonstraram que a 

administração de heparina de baixo peso molecular (enoxaparina) diariamente 

durante o período gestacional aumenta a taxa de sucesso na gestação em 

mulheres com AER, que possuem trombofilias hereditárias ou adquiridas (Carp, 

Dolitzky e Inbal, 2003; Fouda et al., 2010). Essa taxa de sucesso pode ficar 

acima de 80% (Gris et al., 1995; Lepercq et al., 2001), sendo que é maior em 

mulheres com abortamentos primários e naquelas que apresentam maiores 

números de abortos (mais que cinco) (Carp, Dolitzky e Inbal, 2003; Fouda et 

al., 2010).  

A dose de enoxaparina depende do tratamento (profilático ou 

terapêutico), do peso da paciente e em alguns casos da evolução clínica. 

Geralmente a dose em mulheres com AER é realizada com administração 

diária de 40mg ou 80mg, após as mulheres estarem grávidas entre o período 

da quinta à décima semana de gestação, sendo que o tratamento dura todo o 

período gestacional e vai até seis semanas após o parto (Brenner, 2010). 

Segundo Brenner, (2005; 2010) a taxa de bebês nascidos vivos em mulheres 

com trombofilia e que não realizaram o tratamento era de aproximadamente 

28%, porém após o tratamento o percentual subiu para 84% (40mg/dia) e 78% 

(80mg/dia). Nesse estudo as mulheres também apresentaram diminuição nas 

complicações durante a gravidez tais como: restrição de crescimento 

intrauterino e deslocamento prematuro da placenta (Brenner, Hoffman et al., 

2005; Brenner, 2010). 

Sabe-se que a LMWH está associada ao aumento das concentrações 

plasmáticas de TFPI total e livre. Esse aumento de TFPI se deve ao fato da 

heparina apresentar efeito sobre as células do endotélio vascular fazendo com 

que haja o aumento da secreção de TFPI pelas mesmas (Sandset, Abildgaard 

et al., 1988; Sarig, Blumenfeld et al., 2005). Este efeito contribui para a 
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atividade antitrombótica global da LMWH, uma vez que além de haver o 

aumento do TFPI no plasma, o mesmo que é liberado pela LMWH não está 

associado as lipoproteínas (TFPI livre), e assim desempenham um efeito 

anticoagulante mais potente do que o TFPI que está associado as lipoproteínas 

(Abildgaard, 1993; Alban e Gastpar, 2001). Desse modo, os dados relativos a 

eficácia da heparina, especialmente no grupo de AER primário, poderiam ser 

explicados pelo efeito desse anticoagulante aumentar a atividade do TFPI, e 

desse modo, impedindo a formação de coágulo na placenta. Esse mecanismo 

seria decorrente do papel na atividade do inibidor do fator tecidual e não 

relacionado a presença do FVL, da mutação no gene da protrombina ou do 

polimorfismo no gene da MTHFR 677C>T (Sarig et al., 2005). 
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6. CONCLUSÕES 
 

 No grupo de AER primário, a presença da variante do polimorfismo FGB -

148C>T foi associada a maior chance de ter AER em modelo de 

regressão que incluiu todos polimorfismos genéticos estudados; 

 

 No grupo AER secundário, nenhum dos polimorfismos genéticos foi 

associado ao AER  em modelo de regressão logistica multivariada; 

 

 Os polimorfismos genéticos não foram associados ao período em que 

ocorreram as perdas (precoce ou tardia) no grupo AER primário, no 

entanto, no grupo AER secundário, as mulheres que tiveram abortos até 

12ª semana de gravidez, apresentaram maiores frequências do alelo A 

para o polimorfismo FGB -455G>A e do alelo T para o polimorfismo THBD 

1418C>T; 

 

 Os polimorfismos estudados não foram associados ao número de perdas 

recorrentes nos dois grupos de AER (primário e secundário);  

 

 O haplótipo 455G/148T para os polimorfismos FGB -455G>A e FGB -

148C>T foi mais frequente no grupo de AER primário, não sendo 

encontrado associação no grupo secundário. 
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Anexo 1. Formulário de entrevista 
 
 
Data entrevista: __/__/                     Nº. Registro no HC-USP ou CS:____________________________ 

Nome:______________________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________Bairro________________________ 

Ponto de referência:____________________________________________________________________ 

Cidade:________________________________________Casa própria? __________________________ 

e-mail: ______________________________________Telefone (s):_____________________________ 

_____________________________________Telefone (s) recado: _____________________________ 

1. Data de nascimento:_____/____/______ 

2. Idade (anos):______________________________________________________________________ 

 

3. Cor de pele mulher:  (0) branca (1) negra    (2) parda   (3) amarela  (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_________________________________ 

7.  Escolaridade (anos estudados) : _______________________________________________________ 

Dados sócio-econômicos da família 

8. Renda familiar mensal (reais):_____________________________________________________ 

9. Número de pessoas que contribuem:________________________________________________ 

10. Número de pessoas da casa (adultos):_______________________________________________ 

11. Número de pessoas da casa (crianças):_______________________________________________ 

12. Número de cômodos da casa:______________________________________________________ 

 

Dados obstétricos 

 

   13. 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 em semanas: 

        1º ______; 2º _____; 3 º _____; 4º ____; 5º _____; 6 º ______;  7______; 8________; 9 _________ 

 

18. Número de natimortos (0) não   (1) sim  

 

19. Gestação de gêmeos  (0) não   (1) sim 

 

20. Número de filhos nascidos-vivos:__________________________________________________  

21. Peso estimado de nascimento dos filhos anteriores 

1º Filho________________________________________________________ 

2º Filho _______________________________________________________ 

3º Filho________________________________________________________ 

4º Filho _______________________________________________________ 

 

22. Qual é a DATA DO ÚLTIMO parto ou aborto? __________________________________________ 

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 

26.  Apresentou anemia anteriormente: 

 (0) não        (1) sim, durante gestações  (2) sim, sem estar gestante  (3) não sabe  (4) decorrente do aborto   

 

27. Você fuma? (0) não  (1) sim_________________________________________________________ 

28. Nº de cigarros por dia_______________________________________________________________ 

 

29. Voce 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 _________________ 

        (5) outras, _______________ _________________ vezes por semana_________________ 

 

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

 

31. Quando você tomou anticoncepcional na ultima vez? Data ___________________  

 

32. Você está tomando ácido fólico atualmente?  (0) não (1) sim   Qual é a dose?__________________ 

 

33. Quando você tomou acido fólico a ultima vez?  Data ___________________ dose ____________ 

 

34. Uso de ferro (sulfato ferroso) e/ou outras vitaminas?  

Marca, quantidade (dose) e tempo de uso, desde quando? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 problema na tireóide?  (0) não    (1) sim    (  ) hipertireoidismo    (  ) hipotireiodismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Anexo 2. Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
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, 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. 

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 20____. 

 

_______________________________                      ____________________________ 

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 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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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

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 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. 

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 20____. 

 

_______________________________                      ____________________________ 
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 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. Aprovação nos comitês de ética em pesquisa 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo 4. Tabelas suplementares 

Tabela 1. Distribuição das mulheres dos grupos aborto primário e aborto 

secundário segundo as causas previamente conhecidas de AER, 2008 - 2011 

Condição para 

exclusão 

Aborto primário                
n= 117 

Aborto secundário                   
n= 139 

Cariotipo mulher   

Normal 104 (88,9) 136 (97,8) 

Alterado 9 (7,7) 3 (2,2) 

Sem informação 4 (3,4) 0 (0,0) 

Cariotipo homem   

Normal 113 (96,6) 135 (97,1) 

Alterado 0 (0,0) 2 (1,4) 

Sem informação 4 (3,4) 2 (1,4) 

Malformações 

uterinas 

  

Ausente  91 (77,8) 103 (74,1) 

Presente 23 (19,7) 35 (25,2) 

Sem informação 3 (2,6) 1 (0,7) 

Frequências absolutas e relativas entre parêntese  

 

 

Tabela 2. Frequência da combinação de genótipos dos polimorfismos FGB -

455G>A, e FGB -148C>T, utilizando modelo de herança dominante, em 

mulheres com aborto primário, aborto secundário e do grupo controle, São Paulo, 

2008 – 2011 

Polimorfismo Aborto 
primário    
n= 117 

Aborto 
secundário         

n= 139 

Grupo controle      
n= 264 

P valor 

FGB -455G>A     

GG 89 (76,1) 107 (77,0) 205 (77,7) 0,943 

GA + AA 28 (23,9) 32 (23,0) 59 (22,3)  

     

FGB -148C>T     

CC 83 (70,9) 101 (72,7) 199 (75,4) 0,632 

CT+TT 34 (29,1) 38 (27,3) 65 (24,6)  

O teste de Qui-quadrado foi realizado para a comparação entre as frequências do grupo estudo e 
controle. 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos três grupos;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3. Frequência da combinação de genótipos dos polimorfismos THBD 

1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 505 G>A, utilizando modelo de herança 

dominante, em mulheres do grupo com AER e do grupo controle, São Paulo, 

2008 – 2011 

Polimorfismo Aborto 
primário    
n= 117 

Aborto 
secundário         

n= 139 

Grupo controle      
n= 264 

P valor 

THBD 1418C>T     

CC 88 (75,2) 106 (76,3) 204 (77,3) 0,905 

CT + TT 29 (24,8) 33 (23,7) 60 (22,7)  

     

SERPINE1 4G/5G#     

5G5G 46 (39,7) 54 (38,8) 111 (42,2) 0,780 

4G5G + 4G4G 70 (60,3) 85 (61,2) 152 (57,8)  

     

CBP2 505 G>A     

GG 53 (45,3) 59 (42,4) 110 (41,7) 0,802 

GA + AA 64 (54,7) 80 (57,6) 154 (58,3)  

O teste de Qui-quadrado foi realizado para a comparação entre as frequências do grupo estudo e 
controle. 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos dois grupos; 
# 

Foi realizado a genotipagem de 518 amostras deste polimorfismo, sendo que não foi possível 
obter o genótipo de duas amostras, sendo uma do grupo aborto primário e outra do grupo controle. 

 

 

 
 

Tabela 4. Frequência da combinação de genótipos dos polimorfismos FGB -

455G>A e FGB -148C>T, utilizando modelo de herança recessivo, em 

mulheres do grupo com AER e do grupo controle, São Paulo, 2008 – 2011.  

Polimorfismo Aborto 
primário    
n= 117 

Aborto 
secundário          

n= 139 

Grupo controle      
n= 264 

P valor 

FGB -455G>A     

AA 2 (1,7) 5 (3,6) 7 (2,7) 0,641 

GG + GA  115 (98,3) 134 (96,4) 257 (97,3)  

     

FGB -148C>T     

TT 4 (3,4) 5 (3,6) 7 (2,7) 0,847 

CC + CT 113 (96,6) 134 (96,4) 257 (97,3)  

O teste de Qui-quadrado foi realizado para a comparação entre as frequências do grupo estudo e 
controle. 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio de Hardy Weinberg nos três grupos;  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 5. Frequência da combinação de genótipos dos polimorfismos THBD 

1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 505G>A, utilizando modelo de herança 

recessivo, em mulheres do grupo com AER e do grupo controle, São Paulo, 2008 

– 2011.  

Polimorfismo Aborto 
primário    
n= 117 

Aborto 
secundário         

n= 139 

Grupo controle      
n= 264 

P valor 

THBD 1418C>T     

TT 2 (1,7) 2 (1,4) 1 (0,4) 0,355 

CC + CT 115 (98,3) 137 (98,6) 263 (99,6)  

     

SERPINE1 4G/5G#     

4G4G 19 (16,4) 19 (13,7) 37 (14,1) 0,803 

5G5G + 4G5G 97 (83,6) 120 (86,3) 226 (85,9)  

     

CBP2 505 G>A     

AA 10 (8,5) 17 (12,2) 29 (11,0) 0,630 

GG + GA 107 (91,5) 122 (87,8) 235 (89,0)  

O teste de Qui-quadrado foi realizado para a comparação entre as frequências do grupo estudo e 
controle. 
# 

Foi realizado a genotipagem de 518 amostras deste polimorfismo, sendo que não foi possível 
obter o genótipo de duas amostras, sendo uma do grupo aborto primário e outra do grupo controle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 6. Regressão logística univariada para variável dependente ter aborto primário (Modelo 1) ou ter aborto secundário (Modelo 2) de 

acordo com a distribuição dos genótipos utilizando um modelo de herança dominante para os polimorfismos FGB -455G>A , FGB -148C>T, 

THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 505 G>A como variáveis independentes, São Paulo, 2008 -2011 

  Modelo 1  Modelo 2 

Polimorfismo Genótipo OR (IC 95%) P valor  OR (IC 95%)     P valor 

FGB -455G>A GG  1,00 -  1,00 - 
 GA + AA 1,09 (0,65 – 1,83) 0,734  0,96 (0,59 – 1,57) 0,878 
FGB -148C>T CC 1,00 -  1,00 -  

 CT + TT 1,25 (0,77 – 2,04) 0,363  0,87 (0,55 – 1,38) 0,552  

THBD 1418C>T CC  1,00 -  1,00 - 
 CT + TT 1,12 (0,67 – 1,86) 0,661  0,95 (0,58 – 1,54) 0,818 
SERPINE1 4G/5G# 5G5G  1,00 -  1,00 - 
 4G5G + 4G4G 1,11 (0,71 – 1,74) 0,642  0,87 (0,57 – 1,32) 0,515 
CBP2 505 G>A GG  1,00 -  1,00 - 
 GA + AA 0,86 (0,56 – 1,34) 0,509  1,03 (0,68 – 1,57) 0,880 

Aborto primário incluiu 117 mulheres não gestantes com três ou mais perdas gestacionais consecutivas até a 20ª semana de gestação sem ter tido um feto viável. Aborto secundário incluiu 139 
mulheres não gestantes com três ou mais perdas gestacionais consecutivas até a 20ª semana de gestação com pelo menos um feto viável. Grupo controle incluiu 264 mulheres férteis 
saudáveis não gravidas que tiveram pelo menos dois partos de termo e sem história de perdas fetais. 
Modelo 1: mulheres de aborto primário e mulheres do grupo controle. Modelo 2: mulheres de aborto secundário e mulheres do grupo controle. OR: Odds ratio (IC 95%). 
# Para este polimorfismo foi realizado a genotipagem de 518 amostras, sendo que não foi possível obter o genótipo de duas amostras, sendo uma no grupo controle e uma no grupo aborto 
primário. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Tabela 7. Regressão logística univariada para variável dependente ter aborto primário (Modelo 1) ou ter aborto secundário (Modelo 2) de 

acordo com a distribuição dos genótipos utilizando um modelo de herança recessiva para os polimorfismos FGB -455G>A , FGB -148C>T, 

THBD 1418C>T, SERPINE1 4G/5G e CBP2 505 G>A como variáveis independentes, São Paulo, 2008 -2011 

  Modelo 1  Modelo 2 

Polimorfismo Genótipo OR (IC 95%) P valor  OR (IC 95%) P valor 

FGB -455G>A AA 1,00 -  1,00 - 

 GG + GA 0,83 (0,17 – 4,14) 0,834  1,37 (0,43 – 4,40) 0,597 

FGB -148C>T TT 1,00 -  1,00 -  

 CC + CT 1,30 (0,37 – 4,53) 0,681  0,73 (0,23 – 2,34) 0,597  

THBD 1418C>T TT 1,00 -  1,00 - 

 CC + CT 4,57 (0,41 – 50,95) 0,216  0,26 (0,23 – 2,90) 0,274 

SERPINE1 4G/5G# 4G4G 1,00 -  1,00 - 

 5G5G + 4G5G 1,20 (0,66 – 2,19) 0,559  0,87 (0,57 – 1,32) 0,515 

CBP2 505 G>A AA 1,00 -  1,00 - 

 GG + GA 0,76 (0,36 – 1,61) 0,757  0,89 (0,47 – 1,68) 0,709 

Aborto primário incluiu 117 mulheres não gestantes com três ou mais perdas gestacionais consecutivas até a 20ª semana de gestação sem ter tido um feto viável. Aborto secundário incluiu 139 
mulheres não gestantes com três ou mais perdas gestacionais consecutivas até a 20ª semana de gestação com pelo menos um feto viável. Grupo controle incluiu 264 mulheres férteis 
saudáveis não gravidas que tiveram pelo menos dois partos de termo e sem história de perdas fetais. 
Modelo 1: mulheres de aborto primário e mulheres do grupo controle. Modelo 2: mulheres de aborto secundário e mulheres do grupo controle. OR: Odds ratio (IC 95%). 
# Para este polimorfismo foi realizado a genotipagem de 518 amostras, sendo que não foi possível obter o genótipo de duas amostras, sendo uma no grupo controle e uma no grupo aborto 
primário. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 8. Frequência da combinação de genótipos para os polimorfismos FGB -455G>A, FGB -148C>T, THBD 1418C>T, 

SERPINE1 1 4G/5G e CBP2 505 G>A, utilizando um modelo de herança dominante, segundo o período em que ocorreu a perda 

nos grupos de AER primário e secundário, São Paulo, 2008 – 2012 

 Aborto primário   Aborto secundário  

Polimorfismo Aborto ate 12 

semanas n= 79 

Aborto entre 13 e 20 

semanas n= 38 

       P valor  Aborto ate 12 

semanas n= 80 

Aborto entre 13 e 20 

semanas n= 59 

P valor 

FGB 455G>A        

GG 61 (77,2) 28 (73,7) 0,817**  57 (71,3) 50 (84,7) 0,069** 

GA + AA 18 (22,8) 10 (26,3)   23 (28,8) 9 (15,3)  

FGB 148C>T        

CC 58 (73,4) 25 (65,8) 0,395**  55 (68,8) 46 (78,0) 0,253** 

CT+TT 21 (26,6) 13 (34,2)   25 (31,3) 13 (22,0)  

THBD 1418C>T        

CC 60 (75,9) 28 (73,7) 0,821**  56 (70,0) 50 (84,7) 0,047** 

CT + TT 19 (24,1) 10 (26,3)   24 (30,0) 9 (15,3)  

SERPINE1 4G/5G
#
        

5G5G 30 (38,0) 16 (43,2) 0,685**  30 (37,5) 24 (40,7) 0,728** 

4G5G + 4G4G 49 (62,0) 21 (56,8)   50 (62,5) 35 (59,3)  

CBP2 505 G>A        

GG 40 (50,6) 13 (34,2) 0,114**  31 (38,8) 28 (47,5) 0,386** 

GA + AA 39 (49,4) 25 (65,8)   49 (61,3) 31 (52,5)  

Os dados apresentados correspondem ao número absoluto de mulheres e entre os parênteses a porcentagem relativa. ** Teste Exato de Fisher 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 5. Ficha do aluno



 

 

 



 

Anexo 6. Polymorphisms in antithrombin and in tissue factor pathway 

inhibitor genes are associated with recurrent pregnancy loss 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 


