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REZUMAT
Acidul folic (acid pteroilomonoglutamic, acid pteroiloglutamic – PGA) este un nutrient esenţial pentru func-
ţionarea corectă a tuturor celulelor umane. Un defi cit de folaţi în dietă şi tulburări în metabolismul lor pot 
reprezenta un pericol pentru dezvoltarea intrauterină normală. Acest articol încearcă să elucideze ce rol 
joacă polimorfi smele MTHFR 677 şi 1298 în avorturile spontane.
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 ABSTRACT
Folic acid (pteroylomonoglutamic acid, pteroyloglutamic acid – PGA) is a nutrient essential to the correct functioning 
of all human cells. A defi ciency of folates in diet and disturbances in their metabolism may be a danger to normal 
intrauterine development. This article tries to elucidate what role, individually or combined the MTHFR677 and 
MTHFR1298 polymorphisms play in suscetibility to spontaneous abortion.  
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INTRODUCERE

Pierderea spontană a sarcinii este una dintre cele 
mai difi cile, delicate şi complexe probleme ale me-
dicinei moderne. Această problemă implică ramuri 
diverse de cercetare de la ginecologie şi obstetrică 
la anatomie patologică, imunologie, genetică şi cer-
cetare fundamentală. În pofi da eforturilor cerce tă-
torilor de a rezolva această problemă, incidenţa 
acestei patologii rămâne crescută până în prezent.

Sarcina poate conduce la defi cienţe de folaţi, 
motiv pentru care trebuie să fi e asociată cu un aport 
crescut de acid folic. Necesarul crescut de folaţi de 
care are nevoie organismul în timpul sarcinii se da-
torează creşterii fătului. 

Concentraţia normală de acid folic este esenţială 
în embriogeneză şi creşterea embrionară. Acest lu-
cru a fost susţinut de câţiva autori (1,2), care au 
constatat că nivelul scăzut al acidului folic este 
legat de avorturile spontane şi ar putea fi  un factor 
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embriotoxic în serul femeilor care au avortat. 
George şi col. au raportat că femeile cu un nivel 
scăzut al folatului (< 4,9 nmol/L) în plasmă au avut 
un risc mai mare de avort spontan decât femeile cu un 
nivel crescut al folatului, în special atunci când ano-
maliile cromozomale fetale au fost prezente (3). 

În contradictoriu, alte studii au ajuns la concluzia 
că nivelurile scăzute ale acidului folic nu sunt asociate 
cu riscul crescut de avorturi spontane (4,5,6,7). 

Metilentetrahidrofolat reductaza (MTHFR), en-
zimă cheie implicată în metabolismul folatului, 
catalizează conversia 5,10-metilentetrahidro fola-
tului (5,10-MTHF) în acid 5-metiltetrahidrofolic 
(5-metil-THF).

În literatură, la nivelul genei MTHFR, au fost 
descrise mai frecvent două polimorfi sme: C677T şi 
A1298C, care au fost asociate cu forma termolabilă 
a genei MTHFR şi care determină acumularea ho-
mocisteinei în circulaţie (hiperhomocisteinemie) şi 
scăderea concentraţiei acidului folic.

Polimorfi smul C677T (Ala222Val) constă în 
sub stituţia C cu T în exonul 4 al genei, conducând 
la înlocuirea alaninei cu valina precum şi la o acti-
vitate scăzută a enzimei; frecvenţa alelei de sub-
stituţie a fost 0,38. Această tranziţie este o mutaţie 
ce determină termolabilitatea enzimei deoarece 
activitatea acesteia este redusă la o temperatură de 
37°C (8,9).

Polimorfi smul A1298C (Glu429Ala) constă în 
substituţia A cu C în exonul 7, conducând la înlo-
cuirea glutamatului cu alanina. Aceasă mutaţie este 
localizată în regiunea care codifi că pentru domeniul 
reglator al proteinei (10,11). Polimorfi smul A1298C 
are o frecvenţă alelică de 0,33 (10) şi determină 
scă  derea activităţii enzimatice (dar nu în aceeaşi 
măsură ca polimorfi smul C677T) (11).

MATERIALE ŞI METODE

Pentru a testa eventuala corelaţie între riscul de 
predispoziţie a avorturilor spontane şi polimorfi s-
mele genei MTHFR (implicată în metabolismul 
folatului), am investigat un lot de 76 femei, din care 
un număr de 46 au constituit lotul martor şi restul 
de 30 au re prezentat lotul femeilor cu avorturi 
spontane. Re coltarea şi utilizarea probelor biologice 
de la femeile fără avorturi spontane (martor) şi de 
la fe meile cu avorturi spontane, s-a realizat conform 
nor melor de  ontologice în vigoare. Persoanele care 
au par ti cipat la acest studiu au fost informate asupra 
mo dului de utilizare a probelor biologice recoltate, 
li s-a asigurat confi denţialitatea şi şi-au dat acordul 
pentru participarea la acest proiect ca subiecţi.

HIBRIDIZARE INVERSĂ

Testul GenoType MTHFR se bazează pe tehno-
logia de hibridizare inversă pe stripuri şi permite 
iden tifi carea moleculară a mutaţiilor C677T şi 
A1298C din gena MTHFR (Fig. 1). Întregul pro ces 
este divizat în trei etape: extracţia ADN-ului din 
proba pacientului, amplifi care cu primeri biotinilaţi 
şi hibridizare inversă. Procesul de hibridizare in-
clu de următoarele etape: denaturarea chimică a am-
pli conilor, hibridizarea monocatenelor, legarea 
pro  be lor marcate cu biotină la membrană, spălare 
strin  gentă, adăugarea streptavidinei-fosfatază alca-
lină.

FIGURA 1. Cheia de citire pentru determinarea 
genotipului

ADN-ul genomic a fost extras din sânge periferic 
recoltat pe EDTA. Kitul utilizat a fost QIAamp 
DNA Blood Mini Kit. Probele pacienţilor trebuie să 
fi e notate şi manevrate în condiţii de siguranţă.

Pentru a determina puritatea ADN-ului extras se 
citeşte la spectrofotometrul NanoDrop la absorbanţa 
de 260 nm. 

Raportul 260/280 rezultat este utilizat pentru a 
iden tifi ca contaminarea ADN-ului cu proteine şi/sau 
fenol. Acesta trebuie să fi e cuprins între 1,7-1,9.

Raportul 260/230 indică contaminarea ADN-ului 
cu polizaharide şi trebuie să fi e cuprins între 2,0-2,2.
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Evaluarea şi interpretarea rezultatelor
Conjugat Control (CC). În această zonă trebuie 

să apară o linie sugerând efi cacitatea legării conju-
gatului şi reacţia substratului.

Control de specifi citate (Spec-C). În această 
zonă nu trebuie să se observe o reacţie, apariţia unei 
linii sugerează condiţii nespecifi ce de lucru, iar 
testul trebuie repetat.

Control de sensibilitate C677T (Sens 677). Tre-
buie să apară o linie, care sugerează sensibilitatea 
acestei reacţii.

C677. Dacă apare o reacţie pozitivă este prezentă 
nucleotida normală C în poziţia 677 a genei 
MTHFR.

677T. Dacă apare o reacţie este prezentă nucleo-
tida T; în cazul în care pacientul este homozigot 
pentru această alelă va apărea numai linia cores-
punzătoare acesteia, dacă acesta este heterozigot va 
apărea o reacţie pozitivă şi în zona C677 (Fig. 2).

Control de sensibilitate A1298C (Sens 1298). 
Trebuie să apară o linie, care sugerează sensibilitatea 
acestei reacţii.

A1298. Dacă apare o reacţie pozitivă este pre-
zentă nucleotida normală A în poziţia 1298 a genei 
MTHFR.

1298C. Dacă apare o reacţie este prezentă nu-
cleo tida C; în cazul în care pacientul este homozigot 
pentru această alelă va apărea numai linia cores-
punzătoare acesteia, dacă acesta este heterozgot va 
apărea o reacţie pozitivă şi în zona A1298 (Fig. 2).

Intensitatea semnalului pozitiv trebuie să fi e 
com  parabil cu cel al controlului de sensibilitate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Studiul s-a realizat pe un lot de 30 de paciente 
diag nosticate cu avorturi spontane în antecedente 
(1-3) şi un lot martor constituit din 46 de femei fără 
avorturi spontane în antecedente. 

Analiza moleculară a polimorfi smelor consi-
derate pentru gena MTHFR a evidenţiat prezenţa 
genotipurilor homozigote 677CC/TT (Fig. 3) – ca-
zurile 20,22,27 şi respectiv 4, heterozigote 677CT 
în cazurile 21 şi 30. Pentru cel de-al doilea polimor-
fi sm analizat pentru această genă, MTHFR A1298C, 
au fost identifi cate genotipurile homozigote 
1298AA/CC în cazurile 4,27,30 şi respectiv 20 şi 
cel heterozigot 1298AC în cazurile 21 şi 22 (Fig. 3). 

Frecvenţele alelice ale polimorfi smelor C677T 
şi A1298C ale genei MTHFR sunt prezentate în 
Tabelul 1. Frecvenţa alelei 677T în grupul control a 
fost de 38%, iar în grupul de studiu a fost 26,7%. 
Pentru cel de al 2-lea polimorfi sm al genei MTHFR 
frecvenţa alelei 1298C a fost de 31,5% în grupul 
control şi de 41,7% în cel de studiu. Analiza com-
parativă a frecvenţelor alelice observate la cele FIGURA 2. Stripul poate prezenta 8 zone de reacţie

FIGURA 3. Hibridizare inversă
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două loturi nu a evidenţiat diferenţe statistice sem-
n i fi cative între femeile cu avorturi spontane şi cele 
din lotul control. 

Distribuţia genotipurilor pentru polimorfi smele 
C677T şi A1298C ale genei MTHFR pentru loturile 
studiate sunt prezentate în Tabelul 2. Frecvenţele 
genotipurilor pentru polimorfi smul MTHFR C677T 
în lotul de studiu au fost: homozigot normal 
(677CC) 53,3%, heterozigot (677CT) 40% şi homo-
zigot anormal (677TT) 6,67%, în timp ce pentru 
lotul martor au fost calculate următoarele frecvenţe: 
39,1%, 45,7% şi respectiv 15,2% (Tabelul 2; Fig. 4).

Frecvenţa genotipurilor heterozigote CT şi ho-
mozigote TT pentru polimorfi smul MTHFR C677T 
a fost mai mare în lotul control reprezentat de femei 
fără avorturi spontane în antecedente, comparativ 
cu cea observată în lotul de studiu (cu valoarea OR 
de 0,793 având intervalul de referinţă cuprins între 
0,312-2,017 şi p de 0,627, respectiv OR de 0,397 cu 
intervalul de referinţă 0,077-2,061 şi p de 0,259).

Genotipurile polimorfi smului MTHFR A1298C au 
fost observate în lotul de studiu, având următoarele 
frec venţe: homozigot normal (1298AA) 36,7%, he-
tero zigot (1298AC) 43,4% şi homozigot anormal 
(1298CC) 20,0%, comparativ cu lotul martor unde 
s-au identi fi cat următoarele frecvenţe: 43,5%, 50,0% 
respectiv 6,5%.

Pentru polimorfi smul MTHFR A1298C, frec-
venţa genotipului homozigot CC a fost mai mare în 
lotul de studiu (20%) comparativ cu cea observată 
în lotul control (6,5%); (OR de 3,583; 95% CI 0,821 
– 15,63, P 0,08) (Tabelul 2; Fig. 5). Acest rezultat 
poate indica faptul că polimorfi smul MTHFR 
A1298C prezintă un impact mai mare în riscul apa-
riţiei avortului spontan comparativ cu polimorfi smul 
din poziţia 677, deşi aparent, nu la un nivel semni-
fi cativ. 

Cele două polimorfi sme din gena MTHFR, 
C677T şi A1298C, au fost studiate în diferite 

TABELUL 1. Frecvenţa alelelor pentru polimorfi smele C677T şi A1298C ale genei MTHFR pentru lotul de studiu şi 
martor

Polimorfi sm MTHFR
alele

Frecvenţa alelică la lotul de 
studiu (30 femei)

Frecvenţa alelică la lotul 
control (46 femei)

OR
CI

χ2 p-value

677C 44 (73,3) 57 (62,0)
1,688

(0,830-3,436)
2,108 0,146

677T 16 (26,7) 35 (38,0)
0,592

(0,291-1,205)
2,108 0,146

1298A 35 (58,3) 63 (68,5)
0,644

(0,328-1,267)
1,632 0,201

1298C 25 (41,7) 29 (31,5)
1,551

(0,789-3,050)
1,632 0,201

TABELUL 2. Frecvenţa genotipurilor pentru polimorfi smele MTHFR C677T şi A1298C în 
loturile studiate

MTHFR
geno  puri

Lotul de studiu
(30 femei)

Lotul control
(46 femei)

OR
CI

χ2 p-value

677CC 16 (53,3) 18 (39,1)
1,777

(0,701-4,506)
1,482 0,223

677CT 12 (40,0) 21 (45,7)
0,793

(0,312-2,017)
0,236 0,627

677TT 2 (6,7) 7 (15,2)
0,397

(0,077-2,061)
1,272 0,259

1298AA 11 (36,7) 20 (43,5)
0,752

(0,293-1,935)
0,349 0,554

1298AC 13 (43,4) 23 (50,0)
0,764

(0,303-1,928)
0,324 0,569

1298CC 6 (20,0) 3 (6,5)
3,583

(0,821-15,63)
3,160 0,075

FIGURA 4. Frecvenţa genotipurilor în cele două loturi 
pentru polimorfi smul MTHFR C677T
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populaţii. Zeterberg şi col. au examinat distribuţia 
polimorfi smelor C677T şi A1298C în 80 de probe 
din ţesut fetal, provenite din avorturile spontane 
pro duse între săptămânile gestaţionale 6-20. Aceste 
probe au fost comparate cu 125 de probe recoltate 
de la subiecţi sănătoşi. Concluzia a fost că prezenţa 
uneia sau mai multor alele mutante în gena MTHFR 
poate afecta procesul de embriogeneză când con-
cen traţia folatului este scăzută (12). Bae şi col. au 
demonstrat că genotipul 677CC prezintă un risc de 
avort (13) care nu coincide cu cel determinat de 
Zeterberg (12). Aceste rezultate contradictorii se 
pot datora metodelor tehnice diferite, distribuţiei 
diferită a alelelor în populaţii, nutriţiei diferită şi 
nivelului folatului. Zetterberg şi col. au raportat, de 
asemenea, un risc crescut de avorturi spontane pentru 
genotipurile fetale 677TT şi 677TC ale genei MTHFR 
(14).

Ogino şi Wilson (15) au calculat frecvenţa poli-
morfi smelor C677T şi A1298C într-o populaţie ge-
nerală, utilizând date provenite din 16 articole. Au 
constatat că alela 677T este asociată mai frecvent 
cu alela 1298A, iar alela 1298C este mai frecvent 
aso ciată cu alela 677C. Rezultate similare au fost 
obţinute şi de Reyes-Engel (16), care a presupus că 
lipsa dezechilibrului de linkage în cazul acestor 
două poli morfi sme poate avea un rol important în 
ferti li tatea umană. Isotalo şi col. au constatat că 
geno tipurile fetale ale genei MTHFR 677CT/1298CC 
sau 677TT/1298CC cresc riscul de avorturi spontane 
(17). Rezultatele obţinute în acest studiu sunt similare 
cu cele prezentate de alţi autori în literatura de specia-
litate (18,19,20,21,22).

CONCLUZII

În acest studiu principalul obiectiv urmărit a fost 
stabilirea corelaţiei dintre prezenţa polimorfi smelor 
C677T şi A1298C ale genei MTHFR şi riscul de 
apariţie a avorturilor spontane. Analiza comparativă a 
frecvenţelor alelice calculate pentru cele doua poli-
mor fi sme studiate nu a fost asociată cu un risc de 
avorturi spontane. În schimb analiza comparativă a 
frecvenţelor genotipurilor studiate a evidenţiat faptul 
că polimorfi smul MTHFR A1298C prezintă un im-
pact mai mare în riscul apariţiei avortului spontan 
comparativ cu polimorfi smul din poziţia 677, deşi 
aparent, nu la un nivel semnifi cativ.

FIGURA 5. Frecvenţa genotipurilor în cele două loturi 
pentru polimorfi smul MTHFR A1298C.
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