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RESUMO 
 
Padilha PH. Variantes do gene THPO em pacientes com anemia aplástica 
adquirida. 2017. 49 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Introdução: A anemia aplástica (AA) adquirida é uma doença grave, caracterizada 
por pancitopenia e medula óssea hipocelular sem que haja associação com aumento 
de reticulina ou infiltração anormal na medula. Embora o mecanismo fisiopatológico 
não esteja totalmente elucidado, atribui-se a uma resposta imunomediada dos 
linfócitos T no ambiente medular. A trombopoetina (codificada pelo gene THPO) é 
um hormônio glicoproteico produzido pelo fígado e responsável pelo estímulo de 
crescimento de megacariócitos, desenvolvimento plaquetário e de demais linhagens 
e, quando disfuncional, contribui para o desenvolvimento da AA adquirida. 
Objetivos: Investigar a presença de variantes genéticas no THPO em amostras de 
sangue periférico e medula óssea de pacientes com AA adquirida (grupo caso) e de 
indivíduos saudáveis (grupo controle) e verificar a presença de alterações no 
número de plaquetas durante o seguimento dos pacientes com AA adquirida. 
Métodos: O gene THPO foi sequenciado em amostras de DNA de medula óssea de 
92 pacientes com AA adquirida e no DNA de sangue periférico de 92 controles, 
cujas amostras haviam sido previamente armazenado no Laboratório de 
Hematologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP-USP). O sequenciamento foi realizado pelo método de Sanger. 
Realizou-se também a associação entre a presença (ou ausência) de variantes em 
THPO e o número de plaquetas em 83 pacientes utilizando o teste ANOVA Para 
outras análises estatísticas, foram utilizados os testes t e qui-quadrado com nível de 
significância de 5%. Resultados: Foram encontrados três polimorfismos de 
nucleotídeo único (SNPs) nos pacientes com AA adquirida (rs956732, rs6141 e 
rs3804618). Os mesmos três SNPs foram observados nos indivíduos do grupo 
controle (p>0,05). Não houve associação entre o número de plaquetas e a presença 
de SNPs nos pacientes (p>0,05). Conclusões: Três SNPs foram encontrados em 
frequências alélicas semelhantes tanto no grupo de pacientes quanto nos controles, 
sugerindo que a trombopoetina não apresenta alterações genéticas que possam ser 
associadas à fisiopatologia da AA adquirida nessa coorte.  
 
Palavras-chaves: Anemia Aplástica (AA). Falência medular (FM). Trombopoetina. 
THPO.  Variantes genéticas. 

 
  



	

ABSTRACT 
 

Padilha PH. THPO gene variants in patients with acquired aplastic anemia. 
2017. 49p. Thesis (Doctoral) - Ribeirão Preto School of Medicine at the University of 
São Paulo, 2017. 
 
 
Introduction: Acquired aplastic anemia (AA) is a severe illness, characterized by 
pancytopenia and hypocellular bone marrow without increased reticulin or abnormal 
infiltration of the bone marrow. Although the physiopathological mechanism has not 
been completely understood, an immune-mediated T-lymphocyte response has been 
attributed to the bone marrow environment. Thrombopoietin (encoded by THPO), a 
glycoprotein hormone produced by the liver and responsible for stimulating the 
growth of megakaryocytes, development of platelets and other lineages that when 
dysfunctional, contributes to the progress of acquired AA. Objectives: To screen the 
THPO gene for genetic variants in bone marrow of acquired AA patients and in the 
peripheral blood  of controls, and to verify the correlation between the THPO status 
and platelet counts in the patients during the treatment. Method: Sanger sequencing 
of the THPO gene was carried out in 92 acquired AA patients (case group) and 92 
controls, in DNA samples previously stored in the Hematology Laboratory of the 
Ribeirão Preto School of Medicine at the University of São Paulo. The association 
between the THPO status and the platelet counts was performed in 83 patients 
through the ANOVA test. The Chi-squared test and t-test were also applied for 
statistical analysis with a 5% significance level. Results: Three single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) were found in the AA patients (rs956732, rs6141, and 
rs3804618), as well as in the healthy subjects (p>0,05). No association was verified 
between the platelet counts and the presence of SNPs in the AA patients (p>0,05). 
Conclusion: Three SNPs were found in both groups, suggesting that thrombopoietin 
does not harbor genetic variants that could be etiological for the acquired AA in our 
cohort.  
 
Key words: Aplastic Anemia. Bone marrow failure. Thrombopoietin. THPO. Genetic 
variants. 
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1.1 Anemia Aplástica 

 

A anemia aplástica (AA) é uma doença hematológica caracterizada pela 

redução na contagem de duas ou mais linhagens celulares no sangue periférico 

(pancitopenia) e hipocelularidade da medula óssea (BACIGALUPO et al, 1988; 

CAMITTA et al, 1976). Essas características são decorrentes da perda progressiva 

das células-tronco e progenitoras hematopoéticas, levando à falência da medula 

óssea. A doença é rara, atingindo aproximadamente 1 a 2 pacientes por milhão de 

habitantes nos países ocidentais, tendo sua incidência aumentada em duas a três 

vezes nos países do leste asiático. A maioria dos casos se desenvolve em pacientes 

com idade entre 10 e 25 anos, havendo outro pico importante de incidência após os 

60 anos (MIANO; DUFOUR, 2015). 

A primeira descrição da doença foi realizada por Ehnrlich no final do 

século XIX, associando o desenvolvimento da doença à história pregressa e hábitos 

do paciente (YOUNG; CALADO SCHEINBERG, 2006). As primeiras associações 

com o desenvolvimento da AA relacionava-se à utilização de produtos químicos e 

fármacos como cloranfenicol e dipirona (YOUNG; CALADO SCHEINBERG, 2006). 

 O diagnóstico utilizado considera a presença de pancitopenia associada 

à presença de medula óssea hipocelular, na ausência de sinais de displasia ou 

fibrose medular. O envolvimento de ao menos duas linhagens hematopoiéticas 

acometidas é mandatório. Valores necessários encontram-se com níveis de 

hemoglobina <10g/dL e/ou neutrófilos <1,5×109 e/ou plaquetas <50×109 

(BACIGALUPO et al, 1988; CAMITTA et al, 1976). 

A patologia pode ser classificada segundo a sua gravidade em moderada, 

grave ou muito grave, conforme demonstrado na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Classificação da anemia aplástica. 
	

Anemia aplástica moderada Medula óssea hipocelular e citopenias periféricas 
sem satisfazer os critérios para anemia aplástica  
muito grave com pelo menos 2 dos seguintes 
critérios: 

• Hemoglobina <10g/dL 
• Plaquetas < 50×109/L 
• Neutrofilos < 1,5×109/L 
 

Anemia aplástica grave Celularidade de medula óssea <25% e pelo 
menos 2 dos seguintes critérios: 

• Neutrófilos <0,5×109/L 
• Plaquetas <20×109/L 
• Contagem de reticulócitos <1% 
 

Anemia aplástica muito grave  Celularidade de medula óssea <25% 
 e neutrófilos <0,2×109/L   

Fonte:  adaptado de BACIGALUPO	et	al,	1988;	CAMITTA	et	al,	1976. 
 

 

Pacientes que preencham os critérios descritos podem ser afetados por 

diversas condições que precisam ser excluídas, como síndrome mielodisplásica e 

leucemias agudas. Há outra forma de diferenciação com base na origem da AA, 

podendo ser dividida em congênita e adquirida (MIANO; DUFOUR, 2015). 

As doenças que apresentam os mesmos critérios e são consideradas 

congênitas são decorrentes de mutações genéticas, e incluem a anemia de Fanconi, 

disceratose congênita, síndrome de Shwachaman-Diamond, anemia de Blackfan-

Diamond, trombocitemia congênita amegacariocitica e síndome de Pearson (MIANO; 

DUFOUR, 2015). A Tabela 2 apresenta as alterações genéticas e critérios 

diagnósticos das enfermidades supracitadas: 
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Tabela 2 – Critérios diagnósticos das anemias aplásticas congênitas. 
	

Anemia aplástica congênita Critérios diagnósticos 

Anemia de Fanconi  DEB teste ou teste de quebra 

cromossômica induzida por mitomicina  

Telomeropatias 

• Disceratose Congenita 

• Fibrose Pulmonar 

• Doenças Hepaticas 

• Encurtamento telomérico 

• Mutação em DKC1, TERC, TERT, 

TINF2, NOP10 ou NPH2 

Síndrome de Shwachaman-Diamond Insuficiência pancreática 

Anemia de Blackfan-Diamond Alteração no gene SBDS 

Trombocitemia congênita amegacariocitica Alteração em c-MPL 

Síndrome de Pearson Análise de DNA mitocondrial 

Fonte:  adaptado de MIANO; DUFOUR, 2015 
 

Já a AA adquirida é caracterizada por uma resposta imunomediada dos 

linfócitos T na medula óssea. O principal diagnóstico diferencial da AA adquirida é 

feito após a exclusão da síndrome mielodisplásica hipoplástica, que apresenta 

aberrações citogenéticas como trissomia do 8, trissomia do 6 e deleção do 13q. 

Além disso, há associação frequente entre hemoglobinúria paroxística noturna 

(HPN) e AA, sendo que clones de HPN são observados em 40 a 50% dos pacientes 

com AA (SCHEINBERG; YOUNG, 2012). 

Os sintomas demonstrados pelos pacientes com AA são variados e 

inespecíficos. Parte dos pacientes apresenta-se com sangramentos ou cansaço 

devido à anemia e raros casos apresentam-se com infecção mesmo sendo 

neutropênicos (SCHEINBERG et al., 2010). Não são infrequentes as descobertas de 

pancitopenia em exames de rotina que levam ao diagnóstico de AA, bem como 

história prévia de citopenia de uma única linhagem, principalmente trombocitopenia 

(SCHEINBERG et al., 2010). 

O tratamento da patologia vem sendo melhorado ao longo dos anos. 

Preferencialmente, em pacientes que possuem irmãos compatíveis, o tratamento 

consiste na realização de transplante de medula óssea alogênico (MIANO; 

DUFOUR, 2015). Este é realizado em enfermos com até 50 anos de idade, podendo 

ser estendido até os 60 anos (BHATNAGAR; WYNN; VELANGI, 2014). Há enfermos 

que possuem restrição ao transplante ou não possuem doador, sendo possível 

utilizar imunossupressores como tratamento. 
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As principais drogas utilizadas são a globulina antitimócito (ATG) e a 

ciclosporina (CSA). A combinação das drogas apresenta melhor resposta do que a 

utilização das mesmas separadamente ( LOCASCIULLI et al., 2007). A ATG pode 

ser tanto de origem equina quanto cunicular. Na Europa, a partir de 2007, a ATG 

equina deixou de ser produzida, fato fundamental para a retomada de dois estudos 

feitos em grande escala pelos National Institutes of Health (NIH) e The European 

Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Esses estudos 

demonstraram que pacientes que utilizam a ATG equina apresentam melhor 

sobrevida global (MIANO; DUFOUR, 2015). 

A CSA deve ser iniciada no primeiro dia após transplante, com níveis 

menores que 200 ng/µL, sendo que a duração da administração é um fator crucial 

para a resposta. Alguns estudos relacionam, sobretudo em crianças, a retirada lenta 

com menor recaída da doença, enquanto estudos em adultos não fazem tal 

correlação (MIANO; DUFOUR, 2015). 

Outra molécula que pode ser utilizada no tratamento da AA é o fator 

estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF), que reduz tanto o número de dias 

de internação quanto a taxa de infecção (TICHELLI et al., 2011). No entanto, não há 

evidências de que a administração de G-CSF aumente a sobrevida (MIANO; 

DUFOUR, 2015). 

Apesar dos avanços já realizados no tratamento da AA, um maior 

entendimento da etiologia e dos mecanismos genéticos nela implicados ainda é 

necessário, o que pode contribuir para o desenvolvimento de abordagens 

terapêuticas mais eficazes. 

 

1.2  Mecanismos Fisiopatológicos da Anemia Aplástica adquirida 
 

Segundo Young, Calado e Scheinberg (2006), a fisiopatologia da AA 

envolve diversos aspectos. Um grande número de dados laboratoriais e clínicos 

sugerem que imunossupressão da hematopoese é parte central da fisiopatologia. 

Entretanto, alterações intrínsecas em células-tronco hematopoéticas e 

mesenquimais contribuem para o desenvolvimento de falência medular (ZENG; 

KATSANIS, 2015). 

Polimorfismos no complexo principal de histocompatibilidade (HLA) 
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podem estar associados à gênese da AA (ZENG; KATSANIS, 2015). Alguns alelos 

do HLA parecem apresentar função importante na resposta à terapia 

imunossupressora (NAKAO et al., 1997; SONG et al., 2010). Além disso, o complexo 

HLA pode eventualmente ativar clones de linfócitos T autorreativos sendo, portanto, 

responsável pela insuficiência da autorregulação destes clones e supressão da 

autoimunidade (ZANELI; BREEDVELD; DE VRIES, 2000). 

 
1.2.1 Linfócitos e Citocinas 
 

 Característica importante da fisiopatologia da AA é o ataque de linfócitos 

T  sobretudo as células-tronco hematopoéticas (YOUNG; CALADO; SCHEINBERG, 

2006). O inicio do estimulo se da com a apresentação de antígenos as células T 

,tanto CD4+ quanto CD8+,  causando uma expansão anormal de  linfócitos 

constituindo uma característica definitiva da patologia (KORDASTI et al., 2012; 

ZENG et al., 2001). 

Estes antígenos, são apresentados ha diversos receptores nestes 

linfócitos. Dentre eles, a detecção dominante de clones com receptores de células T 

(TCR) V-beta CDR3 alterados em pacientes com AA sugere uma expansão clonal 

destes linfócitos. Uma correlação entre a frequência destes linfócitos e a resposta a 

terapias imunossupressoras revela que estes podem ser utilizados como 

marcadores da doença e preditores da resposta ao tratamento (KOCHENDERFER 

et al., 2002; WLODARSKI, et al., 2006). A expansão clonal destes linfócitos é 

concebida através da produção  de IL-2   (YOUNG; CALADO; SCHEINBERG, 2006).  

Os dados disponíveis até o presente sugerem que a expansão dos 

linfócitos Th1, Th2 e Th17 contribuem para a patogênese da AA, sobretudo no seu 

espectro grave. A sequência de eventos que leva à falência hematopoética ainda 

não é clara, mas sugere que a expansão de células Th1 provavelmente moduladas 

por antígenos ligados as células Th17 resulta em disfunção de células T reguladoras 

agravando a resposta imune (DE LATOUR et al., 2010; KORDASTI et al., 2012) 

Com o aumento do número de linfócitos há um aumento significativo da 

produção de interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), sendo 

capazes de danificar células CD34+ e inibir a formação de colônias hematopoéticas 

(ZENG et al., 2001). Essas citocinas são as principais responsáveis pela redução da 
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formação de progenitores hematopoéticos in vitro através da indução de apoptose 

das células CD34+ pelas vias Fas-Lig e de TNF-α (ZENG; KATSANIS, 2015). 

Outros mecanismos associados ao aumento da produção  de interferon 

gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α)  que levam a alteração dos 

progenitores hematopoéticos são o aumento de toxicidade a outras celular através 

do aumento da produção de oxido nítrico, a redução da síntese proteica e a redução 

do ciclo celular (YOUNG; CALADO; SCHEINBERG, 2006). 

 

1.2.2. Telômeros 
 

Telômeros são estruturas compostas por milhares de sequências 

repetitivas de bases 5’-TTAGGG-3’ ligadas a complexos proteicos específicos 

(CALADO; YOUNG, 2009). Essas estruturas estão localizadas nas extremidades dos 

cromossomos lineares e são responsáveis pela estabilidade genômica (MELICHER; 

BUZAS; FALUS, 2015), uma vez que servem para diferenciar essas extremidades 

de quebras de fita dupla do DNA. Além disso, os telômeros contribuem para a 

integridade dos cromossomos, pois evitam a perda de material genético durante o 

processo de replicação (MELICHER; BUZAS; FALUS, 2015). 

O encurtamento telomérico excessivo foi associado a doenças humanas 

quando mutações no gene DKC1 foram detectadas em uma forma rara de falência 

medular, a disceratose congênita (MITCHELL; WOOD; COLLINS, 1999). O 

encurtamento telomérico foi observado em células hematopoéticas de pacientes 

com AA, tanto hereditária quanto adquirida (CALADO; YOUNG, 2009). 

Disfunções hematopoéticas causadas por defeitos na estrutura telomérica 

podem ter um espectro clínico abrangente. O fenótipo decorrente de mutações em 

genes da biologia dos telômeros pode se manifestar ao nascimento ou apenas na 

vida adulta, com penetrância variável, podendo gerar desde anormalidades sutis até 

alterações graves como pancitopenia (CALADO; YOUNG, 2009). 

 
1.3. Trombopoetina 

 

A trombopoetina vem sendo estudada como possível causa de falência 

medular. A trombopoetina, codificada pelo gene THPO, hormônio produzido pelo 
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fígado, é um regulador primário da expansão e diferenciação de megacariócitos, 

agindo  na manutenção das células-tronco hematopoéticas, funcionando como uma 

citocina pan-hematopoética (HITCHCOCK; KAUSHANSKY, 2014).  

O hormônio foi isolado por três grupos de pesquisadores quase 

simultaneamente, em 1994. Sua estrutura consiste em 353 aminoácidos com dois 

domínios (HITCHCOCK; KAUSHANSKY, 2014). O primeiro consiste em uma região 

homóloga a eritropoietina contendo um feixe de quatro hélices que se liga ao 

receptor c-MPL (BARTLEY et al.,1994; FEESE et al., 2004). O segundo domínio 

consiste em uma região carboxil-terminal, que não possui correspondência com 

nenhuma outra proteína. Tal domínio é responsável por duas funções: prolongar o 

tempo de circulação de meia vida do hormônio (HARKER et al., 1996), e servir como 

uma chaperona intermolecular que ajuda no dobramento adequado do polipeptídio 

ao tornar-se um hormônio maduro (HITCHCOCK; KAUSHANSKY, 2014). 

A interação entre a trombopoetina e o c-MPL ocorre na primeira e na 

quarta α-hélices da molécula, conectando a primeira e a segunda hélices (PEARCE 

Jr et al., 1997). 

Mutações no THPO, no c-MPL e em outras estruturas relacionadas à via 

da trombopoetina são associadas a um grande espectro de alterações clínicas que 

variam desde alterações no número de plaquetas a alterações nas três linhagens 

hematopoéticas, como ocorre na AA e na mielofibrose (DASOUKI; SAADI; AHMED, 

2015). 

Mutações tanto em heterozigose quanto em homozigose no gene c-MPL 

tem sido associadas à trombocitemia congênita amegacariocitica (CAMT), com 

poucos casos de trombocitopenia sendo associado a THPO (DASOUKI; SAADI; 

AHMED, 2015). A CAMT é uma desordem rara caracterizada por trombocitemia e 

megacariocitopenia sem anormalidades físicas. Em aproximadamente 60% dos 

pacientes há evolução para pancitopenia ainda na infância. A medula óssea destes 

pacientes mostra acentuada hipoplasia com números reduzidos de megacariócitos 

(GEDDIS, 2011). 

Com o conhecimento mais profundo da estrutura da trombopoetina e a 

melhoria dos métodos de purificação, foi possível criar estruturas sintéticas que 

mimetizam esse hormônio glicoprotéico, sendo o eltrombopag o mais conhecido. O 

eltrombopag não compete com a ligação ao c-MPL. Ao invés disso, interage com o 

domínio transmembrana, levando à ativação do c-MPL como resultado de uma 
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mudança conformacional (KIM et al., 2007). O eltrombopag é eficiente sobretudo no 

aumento do número de plaquetas em pacientes com púrpura trombocitopênica 

idiopática (PTI); seu uso foi aprovado pela agência federal de regulação de 

medicamentos dos Estados Unidos (a FDA) em 2008 (HITCHCOCK, 

KAUSHANSKY; 2014). 

Em 2013, uma mutação em THPO foi descrita em dois irmãos de uma 

família da Micronésia com trombocitopenia e AA (DASOUKI et al., 2013). A mutação 

em homozigose (THPO c.112C>T) leva a uma substituição no resíduo 17 de arginina 

por cisteína, excluindo o vigésimo primeiro aminoácido sinalizador da trombopoetina, 

localizado no domínio de ligação do receptor (DASOUKI et al., 2013). Segundo 

modelo in vitro utilizando células UT7-TPO (que requerem a THPO para 

reprodução), a introdução de uma quinta cisteína pode romper as pontes de 

dissulfito normais, causando uma ligação pobre (DASOUKI et al., 2013). 

Assim como os irmãos, os parentes heterozigotos para a mutação 

apresentaram contagens de plaquetas reduzidas e encurtamento telomérico 

(DASOUKI et al., 2013). Os resultados desse estudo demonstraram o envolvimento 

da trombopoetina na etiologia da AA, e ressaltaram a importância da investigação de 

mutações em THPO nos pacientes (DASOUKI et al., 2013). 

Diante das evidências do estudo de Dasouki et al. (2013) em pacientes 

com AA congênita e da possibilidade de variantes no gene da trombopoetina 

também ocorrerem em pacientes com AA adquirida, propôs-se a realização do 

presente estudo. 
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2.  OBJETIVOS
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2.1 Objetivo Geral	
	

ü Investigar a presença de variantes no gene THPO em pacientes com anemia 

aplástica adquirida	

	

	

2.2. Objetivos Específicos 	
	

ü Sequenciar o gene THPO em amostras de medula óssea de pacientes com 

anemia aplástica adquirida;	

ü Sequenciar o gene THPO em amostras de sangue periférico de indivíduos 

saudáveis (controle);	

ü Verificar se há associação entre a presença de variantes genéticas em THPO 

e a contagem de plaquetas nos pacientes com anemia aplástica adquirida.	
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3 MATERIAL E MÉTODOS
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Trata-se de um estudo caso–controle para a investigação da presença de 

variantes no gene THPO em amostra não probabilística de medula óssea de 

pacientes com AA adquirida e sangue periférico de indivíduos saudáveis, 

previamente armazenadas no Laboratório de Hematologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, no 

período de 2013 a 2015. 

 

3.1 Amostras  
 

A realização do estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – HCFMRP-USP, processo nº 518/2015 (ANEXOS A e 

B). As amostras dos pacientes com AA adquirida (grupo caso) encontravam-se 

estocadas no referido laboratório em um banco de amostras de um estudo anterior 

aprovado pelo CEP-HCFMRP-USP, processo nº 7147/2005 (ANEXO C). 

O banco foi formado por amostras de DNA (n=164) extraídas de medula 

óssea de pacientes do Ambulatório de Falências Medulares da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), coletadas, processadas e enviadas ao serviço do HCFMRP-

USP. As amostras provêm de pacientes acompanhados desde o final da década de 

1980, tendo sido coletadas entre os anos de 2003 e 2005. Do total de amostras, 

apenas 92 (56%) apresentaram quantificação de DNA adequada para serem 

submetidas ao sequenciamento. O critério de inclusão dos pacientes do grupo caso 

foi o diagnóstico de AA adquirida, independentemente de idade, gênero e raça. 

Da mesma forma, foram analisadas 92 amostras de DNA extraídas de 

sangue periférico de indivíduos saudáveis quanto aos parâmetros hematológicos 

(grupo controle), igualmente coletadas para estudos anteriores com aprovação do 

CEP (ANEXO D). Assim, foram sequenciadas 92 amostras de DNA de medula 

óssea de pacientes com AA adquirida e 92 amostras de DNA de sangue periférico 

de indivíduos saudáveis. 

 

3.2 Revisão de Prontuários 
 

Dados clínicos dos pacientes do grupo caso foram obtidos por meio de 



Material e Método	24	

consulta aos prontuários, no serviço de arquivo médico do Hospital das Clinicas da 

UFPR, em Curitiba, no período de março a junho de 2016. A revisão foi feita para se 

identificar sexo e idade no momento da admissão no serviço, bem como a evolução 

dos dados hematológicos referentes a hemoglobina, hematócrito, leucócitos e 

número de plaquetas durante o seguimento dos pacientes. Foram obtidos os valores 

disponíveis referentes ao hemograma no diagnóstico, durante o tratamento e 

mensalmente no acompanhamento dos pacientes do grupo caso até o óbito, alta ou 

perda do seguimento ambulatorial. Ao final desta etapa, constatou-se a ausência de 

informações de nove pacientes, que foram excluídos da amostra do grupo caso. 

 

3.3 Sequenciamento de Sanger 
 

As amostras de DNA foram diluídas em concentração de 50 ng/µL; as 

regiões correspondentes aos éxons do THPO foram amplificadas por meio da 

Reação em Cadeia da Polimerase (do inglês: Polymerase Chain Reaction – PCR). 

Os iniciadores (primers forward e reverse) utilizados nas PCRs foram desenhados 

utilizando o programa Primer3, versão 4 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/), a partir da 

sequência da isoforma 1 do gene THPO humano, com número de referência do 

NCBI NM_000460.2. O gene é composto por seis éxons, sendo que um par de 

primers foi desenhado para amplificar cada éxon, com exceção do éxon 6, em que 

quatro pares de primers foram desenhados para garantir sua cobertura (Tabela 3). 

A concentração final dos reagentes na PCR foi de 0,2 mM de cada dNTP, 

1,5 mM de MgCl2, 1 U de Taq DNA Polimerase, tampão 1×, 150 nM de cada primer 

e 100 ng de DNA genômico, em um volume final de reação de 25 µL. As condições 

de PCR utilizadas foram: 5 minutos a 95ºC para desnaturação inicial, e 35 ciclos de 

95ºC por 40 segundos, 55 a 62ºC (a depender do primer, Tabela 3) por 45 segundos 

para anelamento e 72ºC por 45 segundos para extensão. 
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Tabela 3 – Sequência dos primers específicos e condições para amplificação dos 
éxons do gene THPO 

 

Primer* Sequência (5’ – 3’) Quantidade 
de bases Ta** (ºC) %GC 

Tamanho 
do produto 

de PCR 
1 F TATGACCTGCTGCTGTGGAG 20 60.0 55 177 

1 R GAGCCCATTTCTCTTTGCTG 20 59.9 50 
 

2 F AATTCAGGGCTTTGGCAGTT 20 60.9 45 355 

2 R GCAGCGTGTCTCCTTTCTCT 20 59.7 55 
 

3 F CCTGGGTTTCAGGTCTGG 18 59.0 61,1 298 

3 R GATGGTGTCTTCCTGGGAGT 20 58.9 55  
4 F CACAATACAGCCCGCATTTA 20 59.6 45 287 

4 R AGAATCCATGGGAAGCAGTG 20 60.1 50 
 

5 F TTCACTCTGCTGGCTACTCCT 21 59.2 52,4 340 

5 R AAGAGCCCTTCTTCCCTCAG 20 59.9 55 
 

6A F TGGGTACTGGCATCCTGTCT 20 60.5 55 414 

6A R AGGGACCTGGAGGTTTGGT 19 60.7 57,9  
6B F AGCTCCCAAACAGGACTTCT 20 57.9 50 500 

6B R CGGCAGTGTCTGAGAACCTT 20 60.4 55 
 

6C F CTACCAGCCCTCTTCTAAACAC 22 62.0 50 282 

6C R CTGCTCTGATGAGTATTGCTGATA 24 62.0 41,7 
 

6D F AAAGGGAATCATTTTTCACTGT 22 62.0 40,9 488 

6D R CTATTGCCACCCTCGAAGAA 20 62.0 50  
*Números representam os éxons; F = direção forward; R = direção reverse; quatro pares de primers 
foram desenhados para o éxon 6 (A a D); 
**Ta = temperatura de anelamento. 

 

 

Após a amplificação da região genômica correspondente de cada éxon do 

gene THPO, o produto das PCRs foi utilizado para a preparação das reações de 

sequenciamento. Para cada reação de sequenciamento utilizou-se 100 nM de 

primers (forward ou reverse, separadamente – Tabela 3), 1 µL de produto de PCR, 2 

µL de 5× Sequencing Buffer, 1 µL de BigDye Terminator v3.1 Reaction Mix (ambos 

da Applied Biosystems), e H2O para completar um volume final de reação de 5 µL. 

As condições para a reação de sequenciamento foram: desnaturação inicial a 96ºC 

por 2 minutos, e 35 ciclos de 95ºC por 10 segundos, 51ºC por 10 segundos e 60ºC 

por 4 minutos. As reações foram submetidas a eletroforese capilar no aparelho ABI 

3500 XL Detection System (Applied Biosystems). Os cromatogramas foram 

analisados no software Sequencher, versão 5.1 (Gene Code Corporation). 

A base de dados dbSNP Short Genetic Variations do National Center of 
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Biotechnology Information (NCBI) foi utilizada para buscar informações acerca das 

variantes genéticas encontradas no sequenciamento. 

 

3.4 Análise Estatística  
 

As análises estatísticas foram realizadas no Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 19 (International Buisiness Machines). Para a 

comparação da frequência de variantes genéticas nos dois grupos (pacientes com 

AA adquirida e indivíduos saudáveis) foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson. 

Para verificar se variantes em THPO influenciavam a produção plaquetária nos 

pacientes com AA, foram aplicados ou o teste paramétrico ANOVA (para variantes 

com três genótipos: selvagem, heterozigoto ou homozigoto) ou o teste t de Student 

(para variantes com dois genótipos: selvagem ou heterozigoto). Para todas as 

análises, foram considerados níveis de significância estatística iguais ou abaixo de 

5%. 
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4 RESULTADOS
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4.1 Características da Amostra de Pacientes 
 

Do total de 92 pacientes que compuseram o estudo, foram obtidos dados 

clínicos hematológicos de 83, sendo a maioria do sexo masculino (59%), de adultos 

jovens, com média de 24,6 (± 16,5) anos. Nessa amostra, a média de hemoglobinas 

observadas foi de 7,2 ± 0,4, hematócritos de 20,8 ± 3,1 neutrófilos de 188 ± 158 e 

plaquetas de 2500 ± 707, conforme apresentados na Tabela 4. Do total de 83 

pacientes com informações disponíveis, ocorreram 25 óbitos, perfazendo 30% da 

amostra. 

 

Tabela 3 - Características clínicas dos pacientes (n=83). 
	

Características 

Sexo (%) 
Masculino    
Feminino 
 

 
59 
41 

Idade (anos)          
 

24,6 ± 16,5 

Hemoglobina (g/dL)         
 
Hematócrito (%)    
 
Neutrófilos /mm³     
 
Plaquetas /mm3          

7,2 ± 0,4 
 

20,8 ± 3,1 
 

188 ± 158 
 

2500 ± 707 
 

 

4.2 SNPS no Gene THPO 
 

O gene THPO possui seis éxons (Figura 1), dentre os quais o sexto é o 

maior deles que, para fins de sequenciamento, foi dividido em quatro partes. O 

sequenciamento do DNA de 92 amostras de medula óssea de pacientes com AA 

adquirida e de 92 amostras de sangue periférico de indivíduos saudáveis possibilitou 

a detecção de três polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP) nos éxons 2 e 6: 

rs956732, rs6141 e rs3804618 (Figura 1). Os SNPs foram encontrados tanto em 

pacientes quanto em controles. 
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Figura 1 - Representação linear da estrutura do gene THPO com a localização dos 
SNPs encontrados nos pacientes e indivíduos saudáveis 

 

 
 

 
No éxon 2 foi observado o SNP rs956732 T>C. Tal variante apresenta a 

troca de citosina por timina na posição 80 (Figura 2). Esse SNP está descrito na 

base de dados dbSNP como benigno, com frequência alélica de 0,49 na população, 

de acordo com o 1000 Genomes. No presente trabalho, a variante foi observada 

com frequência alélica de 0,6 nos pacientes e 0,7 nos controles. Trinta e seis por 

cento dos pacientes apresentaram a variante em homozigose, e 46% em 

heterozigose. Dentre os controles, 50% apresentaram a variante em homozigose, e 

36% em heterozigose. 
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Figura 2 -  Fragmento do cromatograma representando a região do éxon 2 em que 
foi observado o SNP rs956732 (assinalado no retângulo vermelho). 

 

 
 

 

No éxon 6 foi observado o SNP rs6141 G>A. Tal variante apresenta a 

troca de adenina por guanina na posição 1312 (Figura 3). Esse SNP foi descrito na 

dbSNP como benigno, com frequência alélica de 0,35 segundo o 1000 Genomes. Na 

coorte do presente trabalho, o SNP foi observado com frequência alélica de 0,7 em 

pacientes e indivíduos saudáveis. No grupo dos pacientes, 50% apresentaram a 

variante em homozigose e 41% em heterozigose. Entre os controles, em 56% a 

variante foi observada em homozigose, e 36% em heterozigose. 

 

Figura 3 - Fragmento do cromatograma representando a região do éxon 6 em que foi 
observado o SNP rs6141 (assinalado no retângulo vermelho) 
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Também no éxon 6, foi encontrada a variante rs3804618 A>T, na qual a 

base adenina é substituída por timina na posição 1759, conforme exemplificado na 

Figura 4. O SNP foi descrito na dbSNP como benigno, com frequência alélica de 

0,07, de acordo com 1000 Genomes, valor próximo ao encontrado no presente 

trabalho (0,05 nos pacientes e 0,04 nos indivíduos saudáveis). A variante foi 

observada apenas em heterozigose em 10% dos pacientes, e em 7,6% dos 

controles. 

 

 

Figura 4 - Fragmento do cromatograma representando a região do éxon 6 em que foi 
observado o SNP rs3804618 (assinalado no retângulo vermelho). 

 

 
 

Nenhuma mutação (variante genética com frequência abaixo de 1% na 

população) foi encontrada na coorte do presente trabalho. As mesmas variantes do 

tipo SNP foram encontradas em ambos os grupos (pacientes e controles), e não 

houve diferença estatisticamente significativa entre suas frequências (Tabela 5). 
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Tabela 4 - SNPs e sua frequência alélica nas amostras dos pacientes com AA 
adquirida (grupo caso) e indivíduos saudáveis (grupo controle).  

	

Genotipos Pacientes 
(n=83) 

Controles 
(n=92) 

Valor de p 

rs956732 T>C    
Homozigoto 30 46  
Heterozigoto 39 34  
Selvagem 14 12  

Frequencia alelica 0.6 0.7  
Teste de Chi quadrado   0.2 
rs6141 G>A    

Homozigoto 42 52  
Heterozigoto 34 34  
Selvagem 7 6  

Frequencia alelica 0.7 0.7  
Teste de Chi quadrado   0.7 
rs3804618 A>T    

Homozigoto 0 0  
Heterozigoto 8 7  
Selvagem 75 85  

Frequencia alelica 0.05 0.04  
Teste de Chi quadrado   0.6 
 

 

4.3 SNPS e Evolução Quantitativa de Plaquetas 
 

Após a obtenção das informações concernentes ao número de plaquetas 

dos pacientes, testes estatísticos foram aplicados para verificar se os genótipos 

observados pudessem exercer influências nessa característica. Conforme dados da 

Tabela 6, não houve diferença estatisticamente significativa entre os genótipos e a 

contagem de plaquetas durante o seguimento dos pacientes com AA adquirida. 
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Tabela 5 - SNPs e o número de plaquetas dos pacientes com AA adquirida. 
	

SNPs N Média DP p 

rs956732 
    Selvagem 14 77913,02 53051,19 

 Heterozigoto 39 83749,64 57021,46 
 Homozigoto 30 65949,32 50928,46 0,403¥ 

     rs6141 
    Selvagem 7 64266,78 29713,49 

 Heterozigoto 34 73734,94 58428,74 
 Homozigoto 42 80443,87 54293,66 0,721¥ 

     rs3804618 
    Selvagem 75 75449,01 54219,88 

 Heterozigoto 8 84602,73 56851,07 0,652§ 
N – número de indivíduos com as variantes; Média – média do número de plaquetas de acordo 
com o grupo; DP – Desvio Padrão de acordo com o número de plaquetas; ¥ ANOVA, § teste t 
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5 DISCUSSÃO
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No presente trabalho, o gene THPO foi sequenciado em 83 pacientes 

com AA adquirida e em 92 indivíduos saudáveis, resultando na detecção de três 

SNPs (rs956732, rs6141 e rs3804618) em ambos os grupos, sem diferença 

estatística em suas frequências. Dessa forma, refutou-se a hipótese inicial de que 

alterações genéticas (mutações ou mesmo SNPs) em THPO são mais frequentes 

nos pacientes com AA adquirida. 

Os SNPs, embora em éxons, não são responsáveis por substituição de 

aminoácidos na tradução da trombopoetina. O SNP rs956732 está localizado numa 

região não traduzida (UTR, do inglês untranslated region) na porção 5’ do mRNA na 

isoforma NM_000460.3, e é uma variante sinônima na isoforma NM_001290003.1. 

Os SNPs rs6141 e rs3804618 estão localizados na porção 3’ UTR do mRNA de 

THPO. Assim, a possibilidade de expressão clínica de tais variantes é pequena, se 

não nula. O fato de encontrarem-se em homozigose ou heterozigose tampouco 

parece alterar a sua influência em qualquer característica clínica dos pacientes. 

Como demonstrado no presente estudo, não há relação entre o número de 

plaquetas dos pacientes e a presença de SNPs. 

A via THPO-c-MPL é uma via caracterizada pela presença da proteína 

MPL, encontrada em localização transmembrânica, com parte intracelular e parte 

extracelular. A trombopoetina, bem como os miméticos dela, ligam-se ao MPL na 

parte extracelular. Na parte intracelular, a MPL está ligada a JAK-2 que funciona, 

quando ativada, como estimulador de mensageiros como Signal Transducer and 

activator of transcription (STAT) e as fosfatidilinositol 3 – quinases (PI3K), que agem 

estimulando o núcleo e controlando, entre outros mecanismos, o ciclo celular, anti-

apoptose e a expressão gênica (NANGALIA, J.; GREEN,A.R., 2017). 

A importância da via THPO-c-MPL na fisiopatologia da AA vem sendo 

cada vez mais evidenciada (OLNES et al., 2012). Distúrbios nessa via podem levar a 

alterações nas contagens de linhagens hematopoéticas, sobretudo trombocitopenia 

(KUTER, 2006). Algumas proteínas que participam dessa via também participam da 

via da Janus Kinase (JAK2) e foram ligadas a presença de alterações genotípicas 

e/ou fenotípicas correlacionadas a diferentes patologias exemplificadas com as 

alterações descritas a seguir (DASOUKI; SAADI; AHMED, 2015). 

Alterações em THPO foram relacionadas a presença de trombocitemia e 

AA. Uma mutação (c.112 C>T, p.R17C) foi descrita em uma família com AA 

congênita (DASOUKI et al., 2013). Além disso, mutações no gene receptor da 
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trombopoetina, c-MPL (c1248 G>A p.W416X e c.1180 C>T p.P394S), foram 

encontradas em pacientes com AA ou CAMT (FORBES et al., 2011). 

Por fim, mutações somáticas foram descritas na Calreticulina, ligadas as 

patologias como mielofibrose e outras doenças mieloproliferativas bem como em 

pacientes com baixa contagem plaquetária, encontradas no cromossomo 19. Assim 

como também foi encontrada mutação somática na Janus Kinase 2 (JAK 2) 

relacionada sobretudo a policitemia vera, trombocitemia essencial e Síndrome de 

Budd-Chiari (FORBES et al., 2011). 

Walne et al. (2012) descreveu mutações no gene c-MPL em uma família 

com falência medular congênita. De maneira semelhante aos resultados do presente 

trabalho, Wang et al. (2012) sequenciou c-MPL em 84 crianças japonesas com AA 

adquirida e detectou SNPs que não pareciam ter ligação direta com a fisiopatologia 

da doença. 

O estudo de Dasouki et al. (2013), que evidenciou a mutação c.112C>T, 

R17C no gene THPO em pacientes com AA congênita, sugere que mutações nesse 

gene podem ser etiológicos na AA e merecem investigação mais aprofundada. 

Olnes et al. (2012) investigou a resposta clínica em alguns pacientes, sugerindo que 

a AA adquirida causada por mutações em THPO pode ser mais comum e responsiva 

a terapia com análogos da trombopoetina (DASOUKI; SAADI; AHMED, 2015). 

Assim como foi demonstrado que pacientes com AA adquirida e congênita 

apresentam relações com alterações teloméricas em muitos casos, parece cada vez 

mais evidente que a via THPO-c-MPL apresenta-se alterada nesses pacientes 

(DASOUKI; SAADI; AHMED, 2015). 

Seo et al em 2017 detectou por fim, mutações no gene THPO em irmãos 

comprovando  alterações na ação da THPO uma vez demonstrados que os 

pacientes portadores da mutação não tinham boas respostas ao transplante. As 

mutações, denominadas THPO R99W e  THPO R157 foram descritas também em 

indivíduos provindos de casamentos onde havia parentesco de primeiro grau entre 

os pais (SEO et al 2017). 

A análise dos resultados do presente trabalho também não mostrou 

associação entre presença de variantes gênicas e as variáveis gênero, raça, idade e 

tipo de tratamento de pacientes. Em síntese, os resultados deste estudo não 

esgotam o assunto, uma vez que a fisiopatologia da doença está ainda por ser 

elucidada, tendo a trombopoetina um papel pouco claro. A associação da interação 
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com outras vias e mesmo a correlação com outros genes que a princípio não tem 

ligação direta com a THPO poderiam trazer dados importantes na compreensão da 

patologia. 

A presença das variantes encontradas tanto em controles quanto em 

pacientes podem ter relação direta com a variedade étnica que compõe a população 

estudada, sendo possível desta maneira uma justificativa ao resultado obtido a ser 

explorada em futuros estudos uma vez que nenhum dos estudos anteriormente 

realizados com intuito semelhante abordou uma população tão diversa etnicamente. 

Outra abordagem de interesse seria a investigação do ligante da 

trombopoetina na célula hematopoiética, o c-MPL, nas mesmas amostras. A 

possibilidade de sequenciamento do c-MPL traria uma elucidação maior do binômio 

descrito na patologia da AA adquirida. 

Distúrbios na via THPO-c-MPL foram relacionados à fisiopatologia de 

doenças mieloproliferativas causando, principalmente, aumento plaquetário nos 

pacientes (DASOUKI; SAADI; AHMED, 2015). A mutação mais frequente em c-MPL 

leva à substituição W515L na região de ligação transmembrana da proteína, levando 

a trombocitemia essencial e mielofibrose. As mutações ocorrem tanto em 

homozigose quanto em heterozigose nessas doenças (VAINCHENKER; 

KRALOVICS, 2017). 

Diante dos resultados obtidos no presente trabalho, concluímos que 

nossa coorte de pacientes com AA adquirida não apresenta alterações genéticas na 

trombopoetina que possam ser associadas à fisiopatologia da doença. Entretanto, a 

busca por variantes genéticas em outros membros da via THPO-MPL pode ser 

promissora para a identificação de proteínas alteradas que contribuam para o 

desenvolvimento da AA adquirida. 
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O sequenciamento do gene THPO em pacientes com AA adquirida e em 

indivíduos saudáveis levou à identificação de três SNPs em regiões não-traduzidas, 

e em frequências semelhantes em ambos os grupos. Os pacientes com esses SNPs 

não apresentaram alterações em seus números de plaquetas, sugerindo que tais 

SNPs não exercem influência na função de regulação plaquetária da trombopoetina. 
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