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Introdução: Polimorfismos em microRNAs, que controlam genes envolvidos no metabolismo
do folato, podem exercer influência nos metabólitos resultantes desta via e contribuir para
a não disjunção cromossômica e risco materno para Síndrome de Down (SD). Objetivo:
Investigar a associação entre o polimorfismo hsa-miR-149 rs2292832 e as concentrações de
homocisteína (Hcy), ácido metilmalônico (MMA), folato e o risco materno para SD. Casuística
e Métodos: Foram incluídas 50 mães de indivíduos com SD e 50 mães de indivíduos sem a
síndrome. A genotipagem foi realizada por meio da técnica de discriminação alélica por reação
em cadeia da polimerase em tempo real com ensaios TaqMan® SNP Genotyping Assays
(Applied Biosystems®). Folato sérico foi quantificado por quimioluminescência; Hcy e
MMA plasmáticos por cromatografia líquida/espectrometria de massas sequencial. Regressão
logística múltipla foi realizada para identificar fatores de risco maternos para SD, considerando
modelos dominante e recessivo para o efeito do polimorfismo, idade materna (<35 anos ou ≥35
anos completos) e concentrações de Hcy, MMA e folato. As concentrações de Hcy e MMA
foram categorizadas considerando valores > ou ≤ que o percentil 75 (Hcy: 8,148 umol/L;
MMA: 0,2075 umol/L) e de folato < ou ≥ que o percentil 25 (0,1875 ng/mL). Resultados:
Houve associação entre idade materna ≥35 anos (modelo dominante: P = 0,042; OR = 4,29;
CI 95% = 1,06 - 17,42; modelo recessivo: P = 0,037; OR = 4,53; CI 95% = 1,09 – 18,82) e
concentrações de MMA acima do percentil 75 (modelo dominante: P<0,001; OR = 17,88; CI
95% = 4,63 - 68,97; modelo recessivo: P<0,001; OR = 18,41; CI 95% = 4,68 - 72,48) com o
risco materno para SD. O polimorfismo hsa-miR-149 rs2292832 não foi associado ao risco
materno para SD (P>0,05). Conclusão: Idade materna ≥35 anos e MMA acima do percentil 75
são preditores de risco materno para SD.
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