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RESUMO 

 

Pagliarini T, Estudo dos polimorfismos do gene DUFFY em pacientes com 
hipertensão maligna e em doadores de sangue. [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. xxxp 
 

A hipertensão essencial tem alta prevalência mundial, bem como, causas 

genéticas e ambientais. Na busca de correlações genéticas para a hipertensão, 

foi descrito um potencial papel do DARC (Duffy Antigen Receptor of 

Chemokines) como receptor de Interleucina-8 em endotélio e que essa 

interação poderia contribuir para a patogênese da pré-eclampsia. O DARC está 

expresso em vários tecidos além da linhagem eritróide, em especial nas células 

endoteliais. A glicoproteína DARC carreia determinantes antigênicos e também 

é receptora para Plasmodium vivax, tendo relevância biológica significante. 

Esse estudo teve como objetivo estudar a freqüência fenotípica e genotípica do 

Sistema de Grupo Sangüíneo Duffy comparando pacientes com hipertensão 

maligna com doadores de sangue normotensos. Foram estudadas 43 amostras 

de sangue de pacientes com diagnóstico de hipertensão maligna da Unidade de 

Hipertensão do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. O grupo controle foi constituído por 

100 amostras de doadores de sangue da Fundação Pró-Sangue/Hemocentro 

de São Paulo. Em todas as amostras foi realizada a fenotipagem Duffy, a 

genotipagem DUFFY e a dosagem de IL-8 sérica. A fenotipagem foi realizada 



 

pela técnica em tubo. Na genotipagem DUFFY, foram estudadas as mutações 

125G>A, 265C>T, 29 G>A e -33T>C pela técnica de PCR-RFLP. Na análise da 

freqüência alélica encontramos que o alelo FYB-33 foi o mais observado no 

grupo de pacientes com hipertensão maligna com diferença estatisticamente 

significante (p= 0,0191). Conseguimos demonstrar uma correlação entre níveis 

elevados de IL-8 em pacientes com hipertensão maligna e genótipo FYB-

33/FYB-33 (p=0,003). Também observamos níveis elevados de IL-8 nos 

pacientes com hipertensão maligna quando comparados com o grupo controle 

(doadores de sangue), p<0,001. Esses resultados indicam que a IL-8 tem papel 

potencial na fisiopatologia da hipertensão maligna por apresentar um efeito 

regulatório inibitório em pacientes Duffy negativo. 

 

Descritores: Sistema de Grupo Sangüíneo Duffy; Antígenos de Grupos 

Sangüíneos; Hipertensão maligna; Interleucina-8; Hipertensão; Reação em 

cadeia da polimerase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Pagliarini T, Duffy gene polymorphism study in patients with malignant 
hypertension and blood donors. [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. xxxp 
 

Essential hypertension has a high prevalence worldwide and the has genetic 

and environment causes. Searching genetics correlation for hypertension, a 

potential role of DARC (Duffy Antigen Receptor of Chemokines) was described 

as an Interleukine-8 receptor in endothelium and that this interaction might 

contribute for the pathogenesis of pre-eclampsia. DARC is expressed in many 

tissues beyond the erythrocyte lineage, in special endothelium cells. DARC 

glycoprotein carries antigens determinants and is also Plasmodium vivax 

receptor, with a significantly biological relevance. This study had as objective to 

verify the phenotypic and genetic frequencies of the Duffy Blood Group System 

in patients with malignant hypertension and, to compare them with norm tension 

blood donors. Forty three patients from the Hypertension Service of the InCor of 

Clinical Hospital of School of Medicine of the University of São Paulo and 100 

blood donors from Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo were 

studied. Duffy phenotyping and genotyping and IL-8 serum dosage was 

performed in all samples. Phenotyping tests were performed by tube technique. 

We studied the 125 G>A, 265 C>T, 298 G>A and -33 T>C mutations by PCR-



 

RFLP genotyping. The FYB-33 allele was the most observed in the malignant 

hypertension patient’s group with p= 0.0191.  

We have shown a correlation in high between high levels of IL-8 in patients with 

malignant hypertension and FYB-33/FYB-33 genotype (p=0,003). 

We observed also high levels of IL-8 in patients with malignant hypertension 

when the control group (blood donors) was compared, p<0.001. This results 

indicate that IL-8 has a potential role in malignant hypertension physiopathology 

due to an regulatory inhibitory effect in Duffy negative patients. 

 

Descriptors: Duffy Blood Group System; Blood Group Antigens; Hypertension 

Malignant; Hypertension Malignant; Interleukin-8; Hypertension; Polymerase 

chain reaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A identificação de antígenos eritrocitários e o reconhecimento de sua 

importância tanto na prática transfusional como na doença hemolítica do recém 

nascido, consistiram grandes avanços na hemoterapia na 1ª metade do século 

XX. 1, 2 

Nos últimos 20 anos, a maioria dos genes que codificam sistemas de 

grupos sanguíneos presentes em eritrócitos foi identificada, caracterizando seus 

antígenos e elucidando fenótipos variantes. Assim como os eritrócitos foram 

utilizados como modelo para caracterização bioquímica de membranas 

celulares, os genes têm se mostrado um modelo acessível para o estudo da 

sua expressão e diversidade. Houve assim incomparável progresso no 

entendimento, e na análise estrutural e funcional dos antígenos de grupos 

sangüíneos expressos tanto nas hemácias quanto em superfícies celulares não 

eritróides. 3  

A Sociedade Internacional de Transfusão Sangüínea (ISBT – 

Internacional Society of Blood Transfusion) reconhece 29 sistemas de grupos 

sanguíneos e os define como sendo quando um ou mais antígenos são 
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controlados por um único lócus gênico ou por dois ou mais genes homólogos 

ligados muito proximamente, com rara ou nenhuma recombinação gênica entre 

eles. O sistema de grupo sangüíneo Duffy foi numerado pela Sociedade 

Internacional de Transfusão Sangüínea como número 008. 4 

O sistema de grupo sangüíneo Duffy foi descoberto em 1950, devido a 

uma aglutinina detectada no soro de um paciente hemofílico politransfundido. 5 

Esse anticorpo foi nomeado anti-Fya. No ano seguinte, a expressão de um 

antígeno antitético Fyb na superfície dos eritrócitos foi evidenciada com a 

descoberta de um anti-Fyb. 6 Os soros anti-Fya e anti-Fyb permitem a definição 

de três fenótipos maiores dentro da população caucasiana: Fy(a+b-), Fy(a-b+) e 

Fy(a+b+). A ausência dos antígenos Fya e Fyb nos eritrócitos define um quarto 

fenótipo Fy(a-b-), raro em caucasianos. 7, 8  

Chaudhuri et al. mostraram que a proteína Duffy é N-glicosilada e a 

variação do grau de N-glicosilação provavelmente contribui para a faixa de peso 

molecular de 35 a 45 kDa, também nomeada glicoproteína Duffy (GPD). 9 

O gene DUFFY está próximo da região centromérica do cromossomo 1 e 

foi mapeado em 1q22-q23. 10 Iwamoto et al. mostraram a existência de dois 

exons no gene DUFFY, e seu RNAm dá origem a um transcrito de 336 

aminoácidos. 11 Os alelos FYA e FYB diferem por uma simples substituição de 

base no nucleotídeo 125 do cDNA. No alelo FYA, a base é guanina (G) e no 

alelo FYB a base é adenina (A), isso produz um códon para glicina (aminoácido 

42) no alelo FYA um códon para ácido aspártico no alelo FYB. Essa simples 
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substituição de aminoácido no domínio amino-terminal da proteína é suficiente 

para definir os dois antígenos antitéticos. 12, 13 

Estudos em amostras de indivíduos que apresentavam o fenótipo Fyb 

enfraquecido revelaram a presença da mutação 265C>T que provoca uma 

mudança do aminoácido Arginina por uma Cisteína na posição 89 do gene 

DUFFY e uma mutação associada, 298G>A que é responsável por uma 

substituição de Alanina por Treonina no aminoácido 100 do gene DUFFY. 14, 15 

Portanto, o alelo FYX, responsável pelo fenótipo Fyb fraco difere do alelo FYB 

por duas mutações, 265C>T e 298G>A. 14 Um outro alelo foi descrito por 

Castilho et al. codificando uma mutação 145G>T, que coexiste com as mutações 

265 e 298. 16 

A ausência de expressão do antígeno Fyb é devido a uma mutação 

pontual na sua região promotora denominada GATA-box, caracterizando o alelo 

FYB-33. Em indivíduos negróides com o fenótipo Fy(a-b-), essa mutação está na 

sua forma homozigota. Essa alteração leva a uma interrupção no fator de 

transcrição eritróide GATA-1, apenas no eritrócito, não alterando a expressão 

dessa proteína em outros tecidos. 17, 18, 19  

Os antígenos do Sistema Duffy foram os primeiros antígenos de grupos 

sangüíneos aos quais foi reconhecida uma função: a de receptor. Um dos 

aspectos interessantes dos antígenos Duffy é sua função de receptor de 

merozoítas de Plasmodium vivax e de Plasmodium knowlesi, que são 

respectivamente os agentes responsáveis por diferentes formas de malária no 

homem e no macaco. 20, 21 
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 A partir de 1989 os estudos referentes ao sistema Duffy tomaram um 

novo impulso. A purificação da proteína Duffy e a clonagem do cDNA do gene 

DUFFY, permitiram a abordagem de estudos estruturais e funcionais. 9, 22  

Além de receptores para plasmodium, os antígenos Duffy têm a função de 

receptores de alta afinidade para quimiocinas. 23, 24 

A Interleucina-8 (IL-8) é a quimiocina ligante do DARC (Duffy Antigen 

Receptor for Chemokines) eritróide mais intensivamente estudado. A IL-8 é 

conhecida por sua habilidade de atração e ativação de neutrófilos. Após sua 

introdução na circulação, a IL-8 é rápida e eficientemente ligada ao DARC 

eritróide, ficando incapaz de ativar neutrófilos, desse modo, o DARC eritróide 

pode funcionar como um escoadouro para a IL-8 (e outras quimiocinas) na 

circulação 25, 26. A ausência do DARC eritróide em indivíduos Duffy negativo, 

consequentemente, reduz a capacidade de IL-8 ligar-se aos eritrócitos. 24 Nessa 

pesquisa utilizaremos tanto o termo antígenos Duffy como DARC. 

A IL-8 é multifuncional e afeta o crescimento, diferenciação, função celular 

e sobrevida das células. 27, 28 Induz alterações vasculares na hipertensão portal 

através da síntese dos vaso-dilatadores óxido nítrico e prostaciclina. 29 Está 

ligado ao risco de futuro desenvolvimento de doença arterial coronariana, 

sugerindo que possa desempenhar um papel em condições hipertensivas. 30  

Stallmach et al. reportaram um aumento de IL-8 em 13 gestantes com 

pré-eclampsia, comparadas com 20 gestantes normotensas em mulheres negras 

das Antilhas Holandesas, principalmente Curaçao. 31 Velzing-Aartsel et al. 

concluíram que o fenótipo Duffy-negativo é mais freqüente em mulheres com 
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história de pré-eclampsia do que naquelas que apresentaram uma gravidez sem 

complicações devido ao fato do aumento dos níveis séricos ou diminuição da 

“clearance” de IL-8, secundário ao incremento dos níveis de TNF-α. 32, 33 

A prevalência mundial estimada de indivíduos acometidos por hipertensão 

é de 20% em adultos. A hipertensão é um problema médico e de saúde pública 

cada dia mais relevante. Devido ao fato do risco ao paciente e gravidade da 

hipertensão estarem correlacionados, um sistema de classificação é essencial 

para a conduta quanto a agressividade do tratamento ou de intervenções 

terapêuticas. 34 

A hipertensão arterial para maiores de 18 anos pode ser classificada em 

leve caracterizada por pressão arterial diastólica entre 90 - 99 mmHg, moderada 

entre 100 – 109 mmHg e grave com valor igual ou maior que 110 mmHg. 35 

A hipertensão essencial é uma das doenças mais prevalentes no mundo 

e a sua etiologia é multifatorial e altamente complexa e a forma mais grave, é 

conhecida como hipertensão maligna. 36 

A hipertensão maligna é caracterizada por hipertensão grave, geralmente 

com pressão arterial diastólica acima de 130 mmHg, retinopatia com 

papiledema, insuficiência renal, necrose fibrinóide de arteríolas renais e curso 

clínico rapidamente progressivo e fatal.37 

As causas genéticas desempenham importante papel na fisiopatologia da 

hipertensão essencial, além de diversos fatores ambientais outros já 

identificados, o que sugere que apesar de a hipertensão maligna ser rara, as 

alterações genéticas mais importantes serão nela detectadas. 38,  
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O conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos que levam à 

hipertensão, que podem ter aplicabilidade clínica é extremamente importante, 

pois pode auxiliar na detecção precoce dessa condição clínica, podendo 

contribuir para o tratamento adequado e, conseqüentemente, reduzir as 

complicações dessa doença. 

Na busca de correlações genéticas para a hipertensão foi constatado por 

Velzing-Aarts et al., em 2002 um eventual papel do DARC como receptor de IL-

8 em endotélio e, que essa interação, poderia contribuir para a patogênese da 

pré-eclâmpsia . 38, 39 

Baseando-se nos conhecimentos apresentados acima, foi proposta essa 

pesquisa, com o intuito de estudar o fenótipo Duffy, genótipo DUFFY e níveis 

séricos de interleucina-8 de pacientes com hipertensão maligna, comparando-os 

com doadores de sangue normotensos, para estimar o valor preditivo do 

polimorfismo do gene DUFFY nessa patologia. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Os principais objetivos desse estudo são comparar: 

 

• Os fenótipos Duffy em pacientes com hipertensão maligna e doadores de 

sangue. 

• Os genótipos DUFFY em pacientes com hipertensão maligna e doadores 

de sangue. 

• Os níveis séricos de IL-8 em pacientes com hipertensão maligna e 

doadores de sangue. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 SISTEMA DE GRUPO SANGUINEO DUFFY 

 

 

3.1.1 Histórico do Sistema de Grupo Sangüíneo Duffy 

 

A descoberta do anti-Fya ocorreu em 1950, por Cutbush et al. 5 que 

descobriram uma aglutinina no soro de um paciente hemofílico politransfundido 

ainda não reconhecida como antígeno de grupo sangüíneo. Esse anticorpo foi 

denominado anti-Fya, em homenagem ao paciente em questão, Sr. Duffy, e 

reagia com 64,9% das 205 amostras de sangue testadas de indivíduos não 

relacionados na população inglesa. 7 

 No ano seguinte, Ikin et al. 6 descreveram o anti-Fyb, anticorpo que define 

o par antitético do antígeno Fya.  
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Em 1955, Sanger et al. 8 observaram que o fenótipo Fy(a-b-) era o mais 

comum em afro-americanos, e que, provavelmente, representava um produto 

de um alelo silencioso, FY.  

Chown et al. 39 descreveram outro alelo no locus DUFFY, denominado 

FYX, que é co-dominante com FYA e recessivo para FYB, correlacionado com 

a expressão fraca do antígeno Fyb, podendo ser detectado por métodos de 

adsorção e eluição. 40 

 Os antisoros anti-Fya e anti-Fyb definem os fenótipos Fy(a+b-), Fy(a+b+), 

Fy(a-b+) e Fy(a-b-). Em 1971 o antígeno Fy3 foi descrito e os antígenos Fy4 e 

Fy5 foram reportados em 1973. 41, 42, 43 Os antisoros que definem os fenótipos 

Fy3, Fy4 e Fy5 são muito raros e não existem comercialmente. 

 Em 1987, o primeiro anticorpo monoclonal murino anti-Fy6 foi obtido e 

definiu outro determinante antigênico Duffy (Fy6) presente em todas as 

hemácias Duffy-positivo mas ausente em células Fy(a-b-). Esse epítopo se 

revelou importante para estudos de estrutura-função do sistema Duffy. 44 

  Um dos aspectos interessantes dos antígenos Duffy é sua função de 

receptor de merozoítas de Plasmodium vivax e de P. knowlesi, que são 

respectivamente os agentes responsáveis por diferentes formas de malária no 

homem e no macaco. Essa função foi colocada em evidência por Miller et al. 20 

em 1975, mostrando a resistência dos eritrócitos Fy(a-b-) à invasão de 

merozoítas de P. knowlesi que eram cultiváveis in vitro naquela época. Em 

1989, Barnwell et al.45 confirmaram os mesmos experimentos com P.vivax. 
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 A partir de 1989 os estudos referentes ao sistema Duffy tomaram um 

novo impulso com a purificação da proteína Duffy e a clonagem do cDNA, 

permitiram a abordagem de estudos estruturais e funcionais. 9, 22 

 

Quadro 1: Terminologia do Sistema de Grupo Sanguineo Duffy adotada pela 

Sociedade Internacional de Transfusão Sangüínea. 

 

Antígenos 
 Sistema 

Duffy Fya Fyb Fy3 Fy4 Fy5 Fy6 

Símbolo FY FY1 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 

Número 008 008001 008002 008003 008004 008005 008006 

 

 

3.1.2 Antígenos Duffy 

 

Os antígenos Fya e Fyb são codificados por duas formas alélicas do gene 

DUFFY. Os alelos FYA e FYB diferem por uma simples substituição de base no 

nucleotídeo 125. No alelo FYA, a base é guanina (G) e no alelo FYB a base é 

adenina (A). Essa troca produz um códon para glicina no aminoácido 42 no 

alelo FYA, e um códon para ácido aspártico no alelo FYB. Essa substituição de 

um aminoácido no domínio amino-terminal da proteína é suficiente para definir 
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os dois antígenos antitéticos. 12, 46, 13 Esse variação leva à identificação dos 

fenótipos Fy(a+b-), Fy(a-b+) e Fy(a+b+).47  

Estudos com anticorpos monoclonais realizados por Wasniowska et al. 48 

mostraram que o sítio de maior imunogenicidade para os antígenos Fya/Fyb 

está localizado entre os aminoácidos 37 e 47 da proteína Duffy. 

Tournamille et al. estudando 4 amostras de doadores de plaquetas com 

fenótipo Fy(a+b+fraco), descobriram que a alteração da expressão do alelo FYB 

é devido à mutação específica no nucleotídeo 265C>T do alelo FYX, 

responsável pela expressão muito baixa do fenótipo Fyb. Essa substituição de 

uma única base provoca uma mudança do aminoácido Arginina por uma 

Cisteína na posição 89 do gene DUFFY. 14 

Para caracterização sorológica do fenótipo Fyb fraco, técnicas de 

adsorção e eluição são utilizadas, mas nem sempre essas técnicas são 

eficazes.  

Em um estudo com 5 amostras de indivíduos com fenótipo Fy(a+b+fraco) e 

2 amostras Fy(a-b+fraco) de indivíduos não aparentados, Olsson et al. 15 além da 

mutação 265C>T, observaram em todas as amostras pesquisadas a mutação 

298G>A, também associada ao alelo FYX. Essa mutação provoca uma 

substituição de Alanina por Treonina no aminoácido 100 do gene DUFFY. 

Outros autores demonstraram sorologicamente que os antígenos Fy3 e 

Fy5 também têm suas expressões enfraquecidas em eritrócitos.49, 50, 51   

Em 2004 Castilho et al. 16 descreveram um novo polimorfismo de um 

único nucleotídeo (SNP - single nucleotide polymorphism) 145G>T no alelo FYB, 
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que foi encontrado juntamente com os SNPs dos nucleotídeos 265 e 298, em 2 

doadores de sangue brasileiros não aparentados, um caucasiano e outro negro. 

Nesse estudo, foi observado que dos 361 doadores estudados, em 27 (7,5%) 

encontrou-se apenas a mutação 298G>A, mas nenhum dos indivíduos 

estudados apresentou a mutação 265C>T isoladamente.  

O fenótipo Fy(a-b-) em negros  mostrou ser devido a uma mutação 

pontual  -33T>C na região promotora do gene FYB, chamado de GATA-box. 17, 

18 Essa alteração leva a uma interrupção no fator de transcrição eritróide GATA, 

resultando na ausência de expressão do antígeno Fyb apenas no eritrócito, não 

alterando a expressão dessa proteína em outros tecidos. Conseqüentemente 

esses indivíduos podem vir a desenvolver anti-Fya, mas não anti-Fyb. 52 

Castilho et al. 16 em 2004 observaram uma alta freqüência da mutação -

33T>C (12,5%) em indivíduos brasileiros com ancestrais caucasianos, 

demonstrando o alto grau de miscigenação na nossa população. Foi observada 

também a ocorrência simultânea das mutações -33T>C, 265C>T e 298G>A 

(1,7%) e a ocorrência das mutações 265C>T e 298G>A em indivíduos de 

descendência africana, o que difere de outros relatos na literatura que 

apresentaram a ocorrência das mutações 265C>T e 298G>A em 2-5% da 

população caucasiana mas não em negros.15, 53, 54 

Outras mutações observadas na região GATA-box, estão relacionadas 

ao gene FYA resultando na ausência de expressão do antígeno Fya, esse 

resultado de eventos naturais é interessantemente encontrado em regiões 
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endêmicas do Plasmodium vivax na Nova Guiné 55 e também na região 

amazônica. 56   

Shimizu et al. 57, 58 investigaram várias etnias de regiões da Tailândia e 

Indonésia, verificando a alta incidência do alelo FYA (>0,9) e a presença do 

novo fenótipo Fy(a+fracob-), dados similares aos encontrados em estudos 

fenotípicos anteriores realizados na região do sudeste asiático e Oceania. 59 

Chama a atenção que os indivíduos Fy(a+ fracob-) apresentaram genotipagem 

FYA/FYA e os Fy(a-b-) apresentaram genotipagem FYA/FYA ou FYA/FYB, por 

PCR-RFLP utilizando as enzimas BanI e StyI, porém os mecanismos genéticos 

que causam esse fenótipo não foram determinados. As implicações da 

presença desses fenótipos encontrados ainda são desconhecidas, mas 

sugerem que em regiões endêmicas de malária, também há mecanismos de 

defesa para a infecção do P. vivax, distintos dos encontrados em descendentes 

africanos. 58 

Rios et al. 60 relataram a análise molecular de 3 indivíduos caucasóides 

que apresentavam fenótipos Fy(a-b-) nos quais foram identificados anti-Fy3 em 

altos títulos. No primeiro caso, a genotipagem Duffy mostrou ser FYA/FYA, as 

mutações 265C>T, 298G>A e –33T>C não foram encontradas, porém uma 

nova mutação pontual 287G>A foi observada, provocando a substituição de 1 

nucleotídeo, acarretando um códon de término (“stop” códon). O segundo 

paciente apresentou genotipagem FYB/FYB, as mutações 265C>T, 298G>A e –

33T>C não foram encontradas, mas a seqüência de nucleotídeos do exon 2 do 

gene DUFFY mostrou outra mutação nova, 407G>A, que causa um códon de 
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término prematuro no aminoácido de posição 136. O terceiro paciente, 

previamente estudado por Mallinson et al.  46 apresentava genótipo FYA/FYA, as 

mutações 265C>T, 298G>A e –33T>C não foram encontradas e a seqüência de 

nucleotídeos do exon 2 do gene DUFFY mostrou uma previamente não 

reportda, mutação 408G>A que causa um códon de término prematuro no 

aminoácido de posição 136. Segundo os autores, essas mutações mostraram 

ser eventos espontâneos, pois foi observada no alelo FYA e no alelo FYB. 

O antígeno Fy3, descrito por Albrey et al., 41 é resistente aos tratamentos 

com tripsina, DTT 0,2M, α-quimiotripsina, papaína, sialidase e pronase.61 O 

epítopo conformacional Fy3 está localizado na terceira alça extracelular  da 

glicoproteina Duffy, e seus determinantes antigênicos foram demonstrados por 

ensaios com anticorpos monoclonais serem entre os aminoácidos 281 e 285. 48, 

62 

Outros epítopos relativos à glicoproteína Duffy foram definidos por raros 

soros humanos, como os antígenos Fy4 e Fy5. 48, 62 

O antígeno Fy4 foi definido por Behzad et al. 42 em 1973, relatando um 

anticorpo que reagia somente com hemácias Fy(a-b-) de indivíduos com 

descendência africana. No mesmo ano, Colledge et al. 43 relataram o anti-Fy5, 

definindo o antígeno Fy5 como tendo uma possível interação com as proteínas 

Rh e Duffy. A raridade desses anticorpos impediu o progresso na 

caracterização dos epítopos correspondentes. 

O antígeno Fy6, reconhecido por anticorpos monoclonais de classe IgG1 

Kappa, foi mapeado na alça amino-terminal da proteína Duffy. É resistente a 
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tratamentos com tripsina, DTT 0,2M e sialidase e sensível ao tratamento com 

papaína, α-quimiotripsina e pronase. 44, 63,64 Relacionado com a suscetibilidade 

à invasão do P. vivax, Fy6 está presente nas hemácias, com exceção das Fy(a-

b-), numa freqüência semelhante a do Fy3. 44 

Estudos com anticorpos monoclonais anti-Fy6, mostraram que a região 

imunodominante do epítopo linear Fy6 é o heptapeptídeo QLDFEDV na posição 

19-25 da glicoproteína Duffy. 

Utilizando técnica de citometria de fluxo, Woolley et al. 65 descreveram 

que a expressão de antígenos Duffy era maior em reticulócitos do que em 

eritrócitos maduros. A avaliação da expressão dos antígenos Duffy nos 

reticulócitos pode ser de valia no entendimento de como essa expressão é 

modulada em respostas inflamatórias agudas como cirurgias ou sepsis. 

 

 

3.1.3 Freqüência dos antígenos Duffy 

 
Nos diversos estudos populacionais referente à estrutura dos antígenos 

Duffy, observou-se a grande diversidade de distribuição dos determinantes 

antigênicos Duffy, nos diversos grupos étnicos, mostrando ser uma característica 

desse sistema de grupo sanguíneo. 

Em um estudo realizado por Novaretti et al. 66 em doadores de sangue na 

cidade de São Paulo, a freqüência fenotípica encontrada, para o sistema de 

grupo sangüíneo Duffy foi de 19,8% em caucasóides e 14% em negros para o 
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fenótipo Fy(a+b-). Quanto ao fenótipo Fy(a+b+) a casuística foi de 41,4% para 

caucasóides e 1,6% para negros. O fenótipo Fy(a-b+) observado foi de 37,8% 

para caucasóides e 17,5% para negros. Em caucasóides a freqüência do 

fenótipo Fy(a-b-) foi de 1,1%, enquanto que para os negros foi de 66,9% sendo 

esse fenótipo considerado um marcador de raça negra. 

Os determinantes antigênicos Fya são prevalentes entre chineses, 

japoneses e melanésios, porém apresenta baixa freqüência entre negros 

africanos. 57, 58 

No entanto o antígeno Fyb é mais abundante na população caucasóide 

do que em asiáticos e negros africanos e americanos e que o fenótipo Fy(a-b-) 

é extremamente raro fora da população negra.  20, 67 

Sandler et al. 68 investigando a origem da hemoglobina S em dois grupos 

nativos de sicilianos brancos, encontraram o fenótipo Fy(a-b-) em 11% de 

indivíduos não relacionados, mostrando que a hemoglobina S é somente um 

dos genes africanos múltiplos atuais em populações brancas contemporâneas. 

 

 

3.1.4 Significado clínico dos anticorpos do Sistema de Grupo Sangüíneo 

Duffy 

 

Os anticorpos anti-Fya e anti-Fyb são clinicamente significantes e podem 

causar reações transfusionais hemolíticas imediatas e tardias e também podem 

levar à doença hemolítica do recém-nascido. 69 
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 Anti-Fya e anti-Fyb são predominantemente anticorpos de subclasse tipo 

IgG1. Em uma série de estudos Szymanski et al. 70 verificaram que a maioria 

dos anticorpos anti-Duffy era composta de IgG1, 18% eram IgG2 e 25% eram 

IgM. 

O anti-Fya é mais freqüentemente produzido a partir de sensibilização por 

transfusão sangüínea do que por gestação e, até o momento não foi 

demonstrado ser de ocorrência natural. Sua freqüência é aproximadamente três 

vezes menor que o anti-K. Cerca de 50% dos anti-Fya ativam complemento 

acima do estágio C3. 71 

Já o anti-Fyb é cerca de vinte vezes menos comum que o anti-Fya e 

geralmente é encontrado em associação com outros anticorpos. Um exemplo 

de ocorrência natural de um potente anti-Fyb foi descrito por Issit et al. 72. 

Também há relato de um caso de reação transfusional hemolítica devido à anti-

Fyb causado por resposta imune primária. 73 

Os anticorpos Anti-Fy3 descrito por Albrey et al. 41  e anti-Fy5 descrito por 

Colledge et al. 43 são anticorpos raros detectados em todos os eritrócitos exceto 

em fenótipos Fy(a-b-). Esse último não reage também com eritrócitos Rhnull. 53  

O anti-Fy3 pode causar reação transfusional hemolítica imediata e tardia e 

o anti-Fy5 pode causar reação transfusional hemolítica tardia e ambos não foram 

implicados em doença hemolítica do recém-nascido até o momento. 69 

O único exemplo de anti-Fy4 descrito em 1973 por Behzad et al. 42 reagia 

com todos os eritrócitos com fenótipo Fy(a-b-) de negros e com a maioria dos 

fenótipos Fy(a-b+) e Fy(a+b-) da mesma etnia. O anti-Fy4 não reagia com 
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células Fy(a+b+) de negros nem com vários eritrócitos deste fenótipo em 

brancos.  

Em 1982 Palatinik et al. 74 descreveram um anticorpo que os autores 

denominaram anti-Fs, que reagia preferencialmente com células Fy(a-b-), em 

uma mulher mulata brasileira com fenótipo Fy(a+b+), mas que não foi reportado 

novamente na literatura até agora. 

Em 1987 Nichols et al. 44 descreveram o primeiro anticorpo monoclonal, 

que definiu o novo epítopo Fy6 e foi produzido por imunização de camundongos 

com eritrócitos humanos. Os anticorpos anti-Fy6 monoclonais são produzidos e 

usados como instrumentos que auxiliam tanto no isolamento da proteína Duffy, 

quanto para a clonagem desse gene. 22, 48, 75, 76 

Para fins transfusionais é recomendado que quando anticorpos Duffy 

forem identificados em amostras de sangue de pacientes, ou ainda naqueles 

que, apesar de não mais os demonstrarem no soro tiverem histórico dos 

mesmos, seja selecionado sangue antígeno Duffy negativo. Em casos de anti-

Fy3 e anti-Fy5, deve-se selecionar sangue com fenótipo Fy(a-b-) e para esse 

último pode-se também selecionar sangue Rhnull para transfusão. 69 

A importância do estudo por genotipagem de indivíduos com fenótipo 

Fy(a-b-) se faz necessária em pacientes com anemia falciforme ou 

cronicamente transfundidos, para melhor seleção de unidades de sangue a 

serem utilizadas, afim de propiciar otimização do uso de unidades Fy(a-b-). 19 
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3.1.5 Doença hemolítica do recém-nascido 

 

Tanto anti-Fya como anti-Fyb podem causar doença hemolítica do recém-

nascido (DHRN), geralmente não levam à morbidade significante e não são 

freqüentes. Entretanto há relatos em que foram necessárias transfusões intra-

útero e ex-sanguíneo transfusão. 77, 78, 79, 80, 81 

Os antígenos Duffy são detectados em eritrócitos de fetos entre 6 e 7 

semanas de vida e estão bem desenvolvidos ao nascimento. E que a 

quantidade desses antígenos não varia durante a vida. 72,  82 

O primeiro caso descrito de transfusão intra-útero devido à 

incompatibilidade materno-fetal por anti-Fya foi descrito por Cook et al. 83 em 

1984, mas após o nascimento esse recém-nascido não necessitou de 

transfusão de concentrado de hemácias, apresentando somente um teste de 

antiglobulina direto fracamente positivo. 

Em estudo realizado por Geifman-Holtzman et al. 84 em 452 mulheres em 

idade reprodutiva, encontraram anti-Fya em 5,4% e anti-Fyb em 0,2%.  

É possível a detecção de fetos em risco de desenvolver DHRN pela 

determinação do genótipo Duffy em líquido amniótico. 85 
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3.1.6 Gene DUFFY 

 

O gene DUFFY localiza-se próximo à região centromérica do cromossomo 

1 86. Inicialmente, o locus DUFFY foi localizado na região 1q21-25 por análise de 

ligação. 87 Posteriormente, o cDNA correspondente ao mRNA da proteína Duffy 

foi clonado a partir de uma biblioteca de medula óssea e seqüenciado, 22 sendo 

então o gene DUFFY mapeado em 1q22-q23. 10 

        Acreditava-se que esse gene consistia de apenas 1 exon, revelando uma 

estrutura primária de um polipeptídeo altamente hidrofóbico, contendo uma 

seqüência nonapeptídica N-terminal (MASSGYVLQ) composto de 338 

aminoácidos chamado de transcrito menor. 12, 88 Um longo estudo subseqüente 

revelou a presença de um outro exon que contém seqüências codificadoras não 

traduzidas. 

Esse exon pode ser unido (após “splicing”) ao segundo exon (exon 2) 

para dar origem a um transcrito de 336 aminoácidos, contendo uma seqüência 

de um heptapeptídeo N-terminal (MGNCLHR) chamado de transcrito maior.  

Iwamoto 11 nesse estudo determinou os níveis relativos da expressão dos 2 

DUFFY mRNAs distintos verificando uma predominância do transcrito maior nas 

células eritróides e em todos os órgãos estudados.  

Desde a descoberta em 1995, feita por Iwamoto et al. 13 que o gene 

DUFFY é constituído de dois exons, os nucleotídeos são numerados utilizando o 

mRNA “spliced”; assim, o primeiro nucleotídeo do códon de iniciação da 
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tradução (AUG) é o nucleotídeo no1. 89 Numerando-se dessa forma, evita-se as 

inconsistências criadas por diferentes tamanhos de 5´-UT aos diferentes sítios 

de iniciação da transcrição como descrito por Tournamille et al. 17 e Iwamoto et 

al. 11 Em nível protéico a Metionina é numerada como no 1. 

 

Figura 1: Representação esquemática do cromossomo 1 e a região onde está 

localizada o gene DUFFY.                

 

 

 

1q22-q23 

Cromossomo 1 
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3.1.7 Estrutura da glicoproteína Duffy 

 

Inicialmente, Moore et al. 90 mostraram que quando hemácias Fy(a+b-) 

com superfície radio-iodo marcadas eram incubadas com anti-Fya antes da 

solubilização em detergente, uma proteína de 35 a 43 kD era especificamente 

imuno precipitada. 

Em 1984, Hadley et al. 91 utilizando técnica de “immunoblotting” com um 

soro anti-Fya potente, identificaram uma proteína com aparente massa molecular 

de 35-43 kDa.  

Já Nichols et al. 44 utilizando o soro monoclonal murino anti-Fy6, 

observaram que este reage com uma proteína de banda larga de 36-46 kDa em 

“immunoblots” de proteínas de membrana eritrocitárias detergente-solúveis.  

Finalmente, um estudo por desialização da membrana do eritrócito por 

neuraminidase, resultou numa alteração da mobilidade eletroforética da proteína 

Fya de 35 kD para 43 kD, sugerindo que a proteína Duffy é uma glicoproteína. 92 

Chaudhuri et al. 9 mostraram que a proteína Duffy é N-glicosilada e a 

variação do grau de N-glicosilação provavelmente contribuem para a faixa de 

peso molecular de 35 a 45 kDa, também chamada de GPD (glicoproteína Duffy). 

Embora esse estudo tenha deduzido que a seqüência de aminoácidos dos 

antígenos Duffy era uma proteína de nove passagens transmembrânicas, Neote 

et al. 88 mostraram a presença de sete hélices hidrofóbicas, sugerindo uma 

topologia na qual existem um domínio amino-terminal extra-celular, três alças 
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extracelulares, três alças citoplasmáticos e um domínio coboxi-terminal 

citoplasmático, demonstrando que a glicoproteína Duffy é uma proteína de sete 

passagens transmembrânicas. O domínio extracelular N-terminal da proteína 

Duffy compreende 60 aminoácidos, as três alças extracelulares compreendem 

os resíduos de aminoácidos 119-129, 189-206 e 267-288. 

Utilizando soros humanos anti-Fya, anti-Fyb e anti-IgG ferritina-marcada, 

Masouredis et al. 93 estimaram que hemácias Fy(a+b-) e Fy(a-b+) carreiam 

entre 13.000 e 14.000 sítios antigênicos Fya e Fyb, respectivamente. Como 

esperado, hemácias Fy(a+b+) tem a metade do número de sítios Fya que nas 

hemácias de fenótipo Fy(a+b-). 

Recentemente, foram elaborados modelos estruturais da proteína DARC, 

com a construção de modelos em três dimensões, proporcionando um maior 

conhecimento de suas funções. 94, 95 

 

 

3.1.8 Expressão da glicoproteína Duffy nos tecidos 

 
A glicoproteína Duffy é expressa em diversos tecidos não eritróides como  

rim, baço, coração, pulmão, músculo, duodeno, pâncreas, placenta, cérebro, 

intestino, glândula tireóide e em células de Purkinje do cerebelo. 12, 64, 96 

As células responsáveis pela expressão de Duffy nesses tecidos são as 

células endoteliais que revestem as vênulas pós-capilares, exceto no cérebro, 

onde a expressão Duffy está localizada nas células de Purkinje. 97, 98, 99 
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3.1.9  Análise função-estrutura dos antígenos Duffy 

 

3.1.9.1 Receptor para Plasmodium vivax 

 

A discussão sobre a função dos antígenos eritrocitários Duffy, iniciou-se 

em 1975 quando Miller et al. 20 que sugeriram que os determinantes antigênicos 

Fya ou Fyb poderiam ser receptores para Plasmodium knowlesi e que a 

resistência à invasão do merozoíto, em negros, devia-se ao fenótipo Duffy 

negativo. 21 

Para um melhor entendimento do envolvimento dos antígenos Duffy na 

fisiopatologia do Plasmodium, iremos brevemente discorrer sobre o ciclo de 

vida da malária. 

A malária é causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, e as 

espécies que afetam o ser humano são o Plasmodium vivax, Plasmodium 

falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. No caso brasileiro, 

destacam-se as três primeiras espécies. O plasmódio infecta alternadamente 

um hospedeiro vertebrado e invertebrado.  O vetor é a fêmea do mosquito 

Anopheles. A fêmea do Anopheles se alimenta de sangue infectado com 

gametócitos promovendo o processo de fertilização, produzindo zigotos que se 

transformam em formas invasivas que crescem e se dividem, produzindo 

milhares de esporozoítas invasivos, migrando pelo corpo e invadindo as 

glândulas salivares.  A fêmea, ao se alimentar, inocula os esporozítos no 
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sangue do homem que, migrarão rapidamente para os hepatócitos, 

transformando-se em trofozoítos hepáticos onde amadurecem e dividem-se 

formando milhares de merozoítas. Os hepatócitos se rompem liberando os 

merozoítas na circulação iniciando o ciclo eritrocítico. Essa parte do ciclo de 

vida desse parasita não produz sintomas no hospedeiro. No ciclo eritrocitário, 

os merozoítas desenvolvem-se em trofozoítas formado os esquizontes. Esses 

últimos quando maduros, levam à ruptura da hemácia que libera merozoítos 

capazes de reinfectar novas hemácias. Esse estágio do ciclo está associado 

com sintomas clínicos. Após um período de replicação assexuada, alguns 

merozoítos se diferenciam em gametócitos tornando-se infectantes aos 

mosquitos. 100 

O mecanismo de entrada no eritrócito pelo Plasmodium foi estudado por 

Aikawa et al. 101 que observaram por microscopia eletrônica, que a porção 

apical do merozoíto faz o contato inicial com o eritrócito, criando uma pequena 

depressão na membrana. Essa área começa a espessar e forma uma junção 

com a membrana do merozoíto. Então o merozoíta entra na superfície do 

eritrócito por invaginação. Após a entrada completa do Plasmodium, o orifício 

de entrada fecha-se atrás dele. Essa junção tem importância crucial para a 

invasão do parasita no eritrócito. 102 

No entanto parece haver outros mecanismos de invasão celular pelo 

P.vivax. Recentemente, foram apresentados relatos da transmissão do P.vivax 

entre indivíduos caracterizados como antígeno Duffy negativo no Kenia e na 

Amazônia brasileira. 103, 104 
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3.1.9.2 Receptor de quimiocinas 

 

As pesquisas sobre citocinas e seus receptores convergiram na 

investigação dos antígenos de grupo sanguíneo Duffy, mostrando uma 

importante função fisiológica dessa glicoproteína. 

As quimiocinas dessas famílias de citocinas, são produzidas por 

leucócitos e por tipos de células teciduais outros como as endoteliais, epiteliais e 

fibroblastos. 105, 106 

Cada quimiocina tem um receptor específico na qual se liga com alta 

afinidade. Em 1991, Darbonne et al. 23 descobriram um novo receptor de 

quimiocinas nos eritrócitos. Revisando a topografia dos receptores de 

quimiocinas e, analisando o repertório conhecido de ligantes para essa nova 

descoberta, verificaram que esse novo receptor eritróide era um ligante da 

família de C-X-C com alta afinidade principalmente para Interleucina-8 (IL-8), e 

C-C com alta afinidade para MCP-1 (Proteína Quimotáxica de Monócito do tipo 

1), MIP-1 (Proteína Inflamatória de Macrófago do tipo 1) e RANTES (Células 

Expressas e Secretadas Reguladas na Ativação). 107, 108, 109 

Horuk et al. 24 mostraram em um estudo sobre receptores de quimiocinas 

multiespecíficos em eritrócitos humanos, que a IL-8 liga-se minimamente a 

eritrócitos Duffy negativos, que anticorpos monoclonais para antígenos Duffy 

bloqueavam a ligação de IL-8 em eritrócitos Duffy positivo, e que a IL-8 também 

impedia a ligação e a invasão por P. knowlesi em hemácias, levando a diversas 
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linhas de evidências e, porfim indicando que os antígenos de grupo sanguíneo 

Duffy são receptores de quimiocinas.  

Em 1994 foi observado também que a organização dos dois exons do 

gene DUFFY é a mesma encontrada nos genes de outros receptores de 

quimiocinas. A partir de então, os antígenos eritrocitários Duffy foram 

denominados DARC (Duffy Antigen Receptor Chemokines).  88, 110, 111 

A IL-8 é um dos ligantes do DARC eritróide mais intensivamente 

estudado, é de baixo peso molecular, com aproximadamente 8kDa. É produzida 

pela maioria das células do organismo, particularmente por macrófagos e células 

endoteliais, estando envolvida na migração celular. A IL-8 é conhecida por ser 

um indutor de quimiotaxia para neutrófilos. 112 Após sua introdução na 

circulação, a IL-8 é rápida e eficientemente ligada ao DARC eritróide, ficando 

incapaz de ativar neutrófilos e desse modo, o DARC eritróide pode funcionar 

como um “escoadouro” para a IL-8 lançada na circulação. 25, 26 

Assim, a absorção de IL-8 nos eritrócitos pelo DARC pode funcionar como 

uma limitante da estimulação de leucócitos pela diminuição da IL-8 sanguínea. 23 

Conseqüentemente, a ausência do DARC eritróide em indivíduos Duffy 

negativo, reduz a capacidade de ligação da IL-8 aos eritrócitos. 24 

O significado biológico do DARC nos eritrócitos, inicialmente pareceu 

questionável, devido à falta de associação entre doenças e fenótipo Duffy 

negativo. 88 Porém, a relação função-estrutura e localização do DARC na 

fisiologia normal e patológica ainda permanecem um campo vasto para novas 

descobertas. 
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A localização do DARC nas células endoteliais das vênulas pós-capilares 

aliada à sua capacidade de fixar as quimiocinas, sugere que essa proteína pode 

ter um papel na cascata inflamatória, participando na formação do gradiente de 

quimiocinas que permite lançar os linfócitos na circulação para os sítios de 

inflamação. 113 Estudos realizados por Middleton et al. 114 mostraram que o 

DARC estava implicado na transcitose e na apresentação de IL-8 produzidas 

pelas células epiteliais para a superfície luminal das células endoteliais das 

vênulas pós-capilares.  

Recentemente foi demonstrado, usando sistemas in vivo e in vitro, que a 

glicoproteina DARC aumenta a transmigração de neutrófilos e o transporte de 

quimiocinas através do endotélio. 115, 116, 117 Entretanto, o exato mecanismo 

molecular da migração de leucócitos transendotelial DARC-dependente, 

permanece interrogado. 

A expressão aumentada do RNAm da proteína Duffy durante condições 

inflamatórias no rim, sugere que os antígenos Duffy são biologicamente 

relevantes como ligantes de quimiocinas durante processos inflamatórios. 118, 119 

Segerer et al. 120 observaram o aumento da expressão de DARC em 

pacientes que apresentavam rejeição celular e humoral de transplante renal 

associado à maior deposição da fração C4d em capilares peritubulares. 

Em estudo sobre a influencia dos fenótipos Duffy na evolução de 

pacientes transplantados renais, foi observado diminuição da função renal no 

pós transplante associado ao fenótipo F(a-b-). 121 
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Também em 2003, Lee et al. Reportaram que a expressão dos antígenos 

Duffy estava aumentada nos leitos vasculares e nos alvéolos pulmonares 

durante quadro de pneumonia supurativa, sugerindo que os antígenos Duffy 

apresentavam um papel funcional no parênquima pulmonar durante o processo 

inflamatório. 122 

Foi demonstrado ainda que os receptores DARC são receptores 

inflamatórios seletivos e não homeostáticos, fornecendo evidências que as 

quimiocinas ligantes ao antígeno Duffy são padrão em células endoteliais de 

tecidos inflamados e não em tecidos íntegros. 123 

Além das patologias descritas anteriormente, outros artigos, demonstram 

que os receptores DARC podem estar envolvidos na angiogênese do câncer. 

Nesse processo, a angiogênese tumoral tem por característica a rápida resposta 

do sistema vascular ao aumento da necessidade metabólica do tecido tumoral, 

aumentando a microvascularização e o recrutamento de células endoteliais 

progenitoras circulantes, sendo esse processo muito controlado devido ao alto 

custo metabólico da angiogênese, ocorrendo somente quando for necessário. 

No caso do tumor, esse controle estrito é perdido, levando a uma angiogênese 

aberrante.124, 125 

  A angiogênese é essencial em diversos processos fisiológicos como a 

embriogênese, reparação de ferimentos e ciclo menstrual e processos 

patológicos como o crescimento tumoral e metástase.                                                                

Em cada uma das etapas do angiogênese, os mecanismos exatos e os 

mediadores específicos que permeiam estes eventos, permanecem 
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desconhecidos. Entretanto, quimiocinas CXC, como a IL-8, demonstraram ter um 

papel potencial neste processo. 126 Em 2007, Xu L et al. demonstraram que 

receptores DARC nas células endoteliais parecer ter um papel direto na 

regulação da angiogenese. 127 

Com base em estudos epidemiológicosque mostram que a incidência do 

câncer de próstata em afro-americanos é 60% maior do que aquela encontrada 

nos caucasianos, com uma taxa de mortalidade duas vezes mais elevada. 

Moore et al. e Lentsch et al. demonstraram que dado a importância das 

quimiocinas angiogênicas no desenvolvimento da rede vascular tumoral e o 

DARC ter propriedades ligantes com alta afinidade a IL-8, a possibilidade de 

homens afro-americanos com ausência do DARC eritróide, pode ser 

considerado um fator de predisposição genético para maior incidência e 

mortalidade para o câncer de próstata. 128, 129 

Foi também relatado que, há fortes evidencias do potencial terapêutico da 

glicoproteína DARC, sendo uma oportunidade para o controle farmacológico ou 

da terapia gênica das funções desse receptor. 127, 130 

Finalmente, pode-se dizer que nos últimos dez anos, os progressos 

revelados pelas pesquisas conduzidas tanto no Brasil, como 

internacionalmente, tiveram forte impacto para melhor entendimento desse 

sistema de grupo sanguíneo embora, muito há que se desvendar em especial 

quanto à função biológica dos antígenos do sistema Duffy. 
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3.2 Quimiocinas 

 

 

3.2.1 Definição e classificação 

 

As quimiocinas constituem uma grande família de citocinas 

estruturalmente homólogas responsáveis pela movimentação dos leucócitos, 

incluindo sua migração para locais de inflamação tecidual a partir do sangue. 

 As quimiocinas são pequenos polipeptídeos de 8 a 12 kDa que contêm 

duas alças dissulfeto internas. Cerca de 50 quimiocinas diferentes já foram 

identificadas, sendo classificadas em famílias com base no número e na 

localização dos resíduos de cisteína N-terminais. 105 As duas principais famílias 

são a das quimiocinas CC, nas quais resíduos de cisteína são adjacentes, e a 

família C-X-C, na qual esses resíduos são separados por um aminoácido. Uma 

terceira família tem como única representante a fractalkina (CX3CL1), em que a 

característica estrutural é a presença de duas cisteínas separadas por três 

aminoácidos (CX3C). Finalmente, a quarta família, que também possui apenas 

um representante, a linfotacina (XCL1), possui uma única cisteína (família C).  

 Essas proteínas, as quimiocinas, podem ainda ser separadas em duas 

categorias dependendo da forma como são expressas: 1) constitutivas ou, 2) 

induzidas. As quimiocinas constitutivas são produzidas normalmente em vários 

tecidos e recrutam leucócitos, principalmente linfócitos, para esses tecidos na 
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ausência de inflamação. As quimiocinas induzidas (ou inflamatórias) são 

produzidas por várias células em resposta a estímulos inflamatórios, e recrutam 

leucócitos para locais de inflamação. 131 

 As quimiocinas atuam através de receptores transmembranas de alta 

afinidade exposto na superfície de células circulantes. Onze receptores 

diferentes para quimiocinas CC (chamadas CCR1 a CCR11) e seis quimiocinas 

CXC (chamadas CXCR1 a CXCR6) já foram identificados. Os receptores de 

quimiocinas possuem sítios de ligação que podem ser específicos (CCR9, 

CXCR6), mas, comumente, o mesmo receptor pode ser alvo de ligação de 

várias quimiocinas do mesmo grupo. 132, 133 

 

 

3.2.2 Ação biológica das quimiocinas 

 

 Originalmente as quimiocinas foram estudadas devido ao seu importante 

papel nos processos inflamatórios; mas atualmente, sabe-se do papel crucial 

exercida por essas moléculas na estimulação do movimento das células 

mononucleares pelo corpo e na migração destas do sangue periférico para os 

tecidos, contribuindo na resposta imune adaptativa e/ou na pantogênese de 

várias doenças. 134 

 Os receptores de quimiocinas são expressos em leucócitos, com o maior 

número de receptores diferentes vistos em linfócitos T. A expressão dos 

receptores de quimiocinas pode definir subtipos de linfócitos T. Além disso, 
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linfócitos T periféricos maduros expressam diferentes receptores de quimiocinas 

dependendo do seu fenótipo funcional. Por exemplo, células T helper 1 (Th1), 

que sintetizam interleucinas-2 e interferon gama, e mediam a ativação de 

fagócitos, expressam CXCR3, CCR2 e CCR5. Linfócitos T helper 2 (Th2), que 

produzem interleucina-4, interleucina-5 e são mediadores da produção de 

anticorpos pelos linfócitos B, expressam CCR2, CCR3 e CCR4. Estas 

diferenças determinam, em parte, o tipo de resposta imune que irá se 

desenvolver em um sítio de inflamação. 135, 136 

    Após serem ativados pelas quimiocinas, os receptores das quimiocinas 

iniciam uma complexa cascata de sinalização que leva à ativação de moléculas 

de integrina na superfície celular. As integrinas são moléculas essenciais para 

que ocorra a adesão das células de defesa aos tecidos envolvidos nos 

processos inflamatórios. 137 

 Além das funções como agente quimiotático de linfócitos, os estudos 

com as quimiocinas e seus receptores estão revelando outros importantes 

papéis para estas moléculas. Alguns receptores de quimiocinas, entre eles o 

CCR5, são os principais co-receptores para certas cepas do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). 138, 139 Estudos recentes têm identificado 

polimorfismos em genes que codificam as quimiocinas, o que poderia interferir 

na sua função. Os estudos mais aprofundados abordam a deleção do CCR5∆32 

e a infecção pelo HIV. Pacientes com esta mutação são protegidos da infecção 

pelo vírus. 140 
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 Algumas quimiocinas estão envolvidas na angiogênese por exercerem 

efeito quimiotático em células endoteliais (por exemplo, CXCL8/IL-8, 

CXCL5/ENA-78, CXCL6/GCP-2, CXCL1/GRO-α, CXCL2/GRO-β, CXCL3/GRO-

γ), enquanto outras podem exercer um efeito antiangiogenico (CXCL4/PF-4, 

CXCL10/IP-10 e CXCL9/MIG). 105 Outro efeito atribuído às quimiocinas é a sua 

interferência, tanto estimulando quanto inibindo, a hematopoiese; ação, essa, 

que vai depender da maturidade das células progenitoras envolvidas. 105 

 Quimiocinas têm sido relacionadas a metástases tumorais e, 

contraditoriamente, a inibição do crescimento de células tumorais; infecções e 

doenças auto-imunes, como a artrite reumatóide e a esclerose múltipla. 141, 142, 

143, 144, 145 Níveis elevados de CCL2/MCP-1, CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 

CCL5/RANTES e CXCL10/IP-10 tem sido encontrados no sistema nervoso 

central de pacientes com esclerose múltipla e em modelos experimentais desta 

doença. 146, 147, Em trabalho realizado por Moreira e colaboradores pacientes 

com esclerose múltipla ativa apresentaram níveis elevados de CXCL10/IP-10 

no líquor, enquanto que os níveis deCCL2/MCP-1 foram significativamente 

menores quando comparados a controles assintomáticos. 148 Em pacientes com 

a forma aguda da coréia de Sydenham, observamos elevação dos níveis 

séricos de CXCL9/MIG e CXCL10/IP-10. 149 Níveis elevados de CXCL8/IL-8 têm 

sido relatados em várias doenças inflamatórias sistêmicas como na sarcoidose 

e na sepse. 150, 151 Níveis teciduais aumentados de CXCL8/IL-8 e anticorpos 

séricos contra essa quimiocina parecem elevados na colite ulcerativa em 

atividade. 152 
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 Traves e colaboradores realçam a importância das quimiocinas na 

patogênese das doenças pulmonares obstrutivas crônicas e o papel dos 

antagonistas dos receptores de quimiocinas como uma possibilidade 

terapêutica possível. 153 No diabetes melitus, estudos revelaram que as 

quimiocinas podem interferir no acúmulo de células adiposas, aumentando 

assim a resistência periférica à insulina. 154 Estudo experimental mostrou que 

animais geneticamente modificados, que não expressam a quimiocina 

CCL2/MCP-1 e o receptor CCR2, possuem a gravidade atenuada da 

aterosclerose induzida por dieta. 155 Trabalhos revelaram que a produção de 

quimiocinas pelas células do tecido renal estaria envolvida tanto na homeostase 

do órgão, quanto na gênese de doenças inflamatórias glomerulares ou túbulo-

intestinais. 156, 157 Portanto, as quimiocinas estão envolvidas em vários 

processos fisiológicos e patológicos do organismo. 
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3.3 Hipertensão maligna 

 

3.3.1 Definição e classificação 

 

A prevalência mundial estimada de indivíduos acometidos por hipertensão 

é de 20% em adultos. A hipertensão é um problema médico e de saúde pública 

com relevância cada vez maior. Considera-se hipertenso o paciente que 

apresentar além do nível de pressão arterial, os fatores de risco, a lesão de 

órgãos alvo e as comorbidades associadas para diagnóstico e início de terapia. 

Devido ao fato do risco ao paciente e severidade da hipertensão estarem 

correlacionados, um sistema de classificação é essencial para a conduta quanto 

a agressividade do tratamento ou de intervenções terapêuticas. 34 

A hipertensão essencial é uma das doenças mais prevalentes no mundo 

, sua etiologia é multifatorial e altamente complexa. 34 

A hipertensão arterial em indivíduos maiores de 18 anos pode ser 

classificada em leve caracterizada por pressão arterial diastólica entre 90 - 99 

mmHg, moderada entre 100 – 109 mmHg e grave com valor igual ou maior que 

110 mmHg. 35 

 A hipertensão maligna é a forma mais grave, é caracterizada por 

hipertensão, geralmente com pressão arterial diastólica acima de 130 mmHg, 

retinopatia com alterações moderadas associadas à lesão hipertensiva no nervo 

óptico como edema do disco ou “edema de papila”. Acredita-se que o 
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mecanismo da lesão dependa da combinação de vários fatores: a presença de 

isquemia causada por alterações vasculares e o aumento da pressão intra-

ocular e/ou da pressão intra-craniana diminuindo o fluxo axoplasmático nas 

fibras nervosas, causando o edema hipertensivo do nervo óptico. A presença do 

edema de papila classifica o paciente como portador de hipertertensão maligna, 

associada à insuficiência renal, necrose fibrinóide de arteríolas renais, excluídos 

causas secundárias a hipertensão, bem como doença sistêmica e curso clínico 

rapidamente progressivo e fatal. 37, 158 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do estudo e aspectos éticos 

 

Esse estudo prospectivo, tipo caso-controle, experiência de um único 

centro, comparou os resultados de fenotipagem e genotipagem Duffy e ainda 

Interleucina-8 entre pacientes com diagnóstico confirmado de hipertensão 

maligna e doadores de sangue.  

Os pacientes com diagnóstico de hipertensão maligna foram recrutados 

no ambulatório da Unidade de Hipertensão do Instituto do Coração do Hospital 

das Clínicas entre 21 de março de 2005 e 24 de agosto de 2006 e os doadores 

de sangue na Divisão de Coleta da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São 

Paulo, entre 07 de fevereiro de 2007 e 08 de abril de 2007.    

 O grupo de pacientes com hipertensão maligna foi pareado com o grupo 

controle, em relação a sexo, idade e raça. 

Os participantes deste estudo foram classificados com caucasóides e 

negróide de acordo com as características antropológicas (pigmentação da 
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pele, tipos de cabelo, lábio e nariz) e pela informação quanto à procedência e a 

quanto às características antropológicas de seus ancestrais (pai, mãe, avós 

paternos e avós maternos). O grupo negróide foi dividido em mulatos e negros. 

Foi classificado com caucasóide todo aquele cujas características 

antropológicas observadas e todos os ancestrais estudados eram caucasóides. 

Foi classificado como negro aquele que apresentava todas as características 

antropológicas negras e todos os ancestrais negros. Foi classificado como 

mulato aquele que apresentava pelo menos uma característica antropológica 

negróide, mas não todas e/ou pelos menos um e seus ancestrais estudados 

negro, mas não todos. Não participaram deste estudo indivíduos asiáticos. 159, 

160, 66 

Os dados demográficos e epidemiológicos foram coletados durante a 

entrevista por um único observador. Em caso de dúvida, os participantes foram 

avaliados independentemente por mais de um observador treinado e capacitado 

para tal, bem como foram estudados pormenores quanto à origem de seus 

ancestrais, tendo sido o participante classificado racialmente, após avaliação 

conjunta dos observadores. A entrevista foi realizada seguindo um questionário 

padronizado, conforme apêndice 4. 

A entrevista dos doadores de sangue foi realizada após a avaliação 

clínica e voto de auto-exclusão, antes da doação de sangue. 

        Esse estudo foi aprovado pelas Comissões de Ética da Clínica Médica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
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do Instituto do Coração e da Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo. 

(Apêndice 1) 

A todos os participantes, o termo de consentimento livre e esclarecido foi 

apresentado fornecendo todas as explicações necessárias ao bom 

entendimento da pesquisa (Apêndice 2 - Termo de consentimento livre e 

esclarecido) e somente após assinatura do termo foram incluídos nesse estudo. 

As amostras coletadas foram utilizadas para uso único e exclusivo desse 

estudo. Somente os pesquisadores envolvidos neste estudo tiveram acesso às 

informações sobre os procedimentos realizados, bem como aos resultados 

obtidos. 

 

 

4.2 Características da população estudada 

 

4.2.1 Pacientes com hipertensão maligna 

 

 O grupo de pacientes foi constituído por 43 indivíduos com diagnóstico 

confirmado de hipertensão maligna pela Unidade de Hipertensão do Instituto do 

Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. 
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Critério de Inclusão: 

 
• Diagnóstico de hipertensão maligna, caracterizado por hipertensão 

essencial com pressão arterial diastólica acima de 130 mmHg, retinopatia 

com papiledema, insuficiência renal, necrose fibrinóide de arteríolas 

renais e curso clínico rapidamente progressivo. 37 

 

Critérios de Exclusão: 

 
• Desconhecimento quanto à procedência. 

• Desconhecimento das características antropomórficas de seu pai, mãe e 

avós paternos e maternos. 

• Não comparecimento para coleta de amostra de sangue. 

• Falta de acesso venoso. 

• Tabagismo e/ou etilismo. 

• Uso de medicamentos anti-inflamatórios e/ou interferon e/ou 

imunoglobulina no momento da entrevista/coleta de amostra de sangue. 

• Quadro infeccioso nos sete dias que precederam à entrevista/coleta. 

• Febre nos sete dias precedentes à entrevista/coleta de amostra de 

sangue. 
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4.2.2 Doadores de sangue 

  

Foram utilizados como controle, 100 indivíduos considerados aptos à 

doação de sangue pela Divisão de Coleta da Fundação Pró-Sangue/Hemocentro 

de São Paulo. 

 

Critérios de Inclusão: 

 

• Doadores de sangue normotensos. 

• Doadores que se enquadravam no pareamento com os pacientes 

hipertensos malignos. 

 

 

Critérios de Exclusão: 

 

• Doadores que relataram histórico de insuficiência coronariana e de 

hipertensão arterial.  

• Desconhecimento quanto à procedência. 

• Desconhecimento das características antropomórficas de seu pai, mãe e 

avós paternos e maternos. 
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• Falta de acesso venoso. 

• Tabagismo e/ou etilismo. 

• Uso de medicamentos anti-inflamatórios, interferon, imunoglobulina no 

momento da entrevista/coleta de amostra de sangue. 

• Quadro infeccioso nos sete dias que precederam à entrevista/coleta. 

• Febre nos sete dias precedentes à entrevista/coleta de amostra de 

sangue. 

 

 

4.3 Coleta e processamento do material 

 

       Os testes de fenotipagem e genotipagem Duffy e dosagem dos níveis 

séricos de IL-8 foram realizados no laboratório de Imuno-hematologia Clínica do 

Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

Foram coletadas por punção venosa duas amostras de sangue de cada 

participante, uma em tubo de 5mL com anticoagulante EDTA (Ácido Etileno-

diaminotetracético) e outra em tubo de 5 mL sem anticoagulante. As amostras 

foram coletadas por enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, devidamente 

treinados e capacitados para esse procedimento. 

        Todas as amostras de sangue foram coletadas no período da manhã, 

entre 9 e 12 horas e processadas imediatamente após a coleta, evitando-se 
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assim eventuais diferenças nos níveis séricos de IL-8, devido a variações na 

concentração de interleucina-8, ao longo do dia. 

        As amostras foram centrifugadas a 3.400 r.p.m. em centrifuga sorológica 

de mesa (Sorvall RT6000D, E.U.A) por 15 minutos a 22ºC. Após centrifugação, 

foram preparadas alíquotas para os testes e armazenadas da seguinte forma: 

- 2 alíquotas de 2mL de soro para dosagem de interleucina 8 (IL-8) e 

armazenados em freezer à -80ºC (Revco, E.U.A) 

- 4 alíquotas de 200 µL de concentrado de hemácias com camada 

leucoplaquetária, sendo que 2 alíquotas foram encaminhadas para extração de 

DNA e 2 foram armazenadas em freezer à -80ºC (Revco, E.U.A) para futura 

extração de DNA, caso necessário. 

- 1 alíquota de 2 mL de concentrado de hemácias armazenado em refrigerador 

em temperatura entre 1°C e 6°C (Revco, E.U.A) para fenotipagem eritrocitária 

do sistema de grupo sangüíneo Duffy. 

 

 

4.4 Fenotipagem eritrocitária do sistema de grupo sangüíneo Duffy 

 

        A fenotipagem eritrocitária dos antígenos sistema Duffy foi realizada 

em todas as amostras com soro anti-Fya e anti-Fyb pelo método de 

hemaglutinação em tubo, conforme o Manual Técnico da Associação 

Americana de Bancos de Sangue (AABB). 161 Nas amostras com resultado de 

FYb negativo, foi feito teste de adsorção, eluição para detecção do antígeno Fyb 
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fraco. Para tanto, foram utilizados anti-soros comerciais anti-Fya e anti-Fyb 

(Diamed Latino América, Brasil). A cada bateria de testes, foram utilizados 

controles positivos e negativos, para validar o reagente e o procedimento. 

Inicialmente, a alíquota de concentrado de hemácias foi lavada 3 vezes 

com solução fisiológica 0,9% (JP Indústria Farmacêutica, Brasil). Em seguida, 

foi preparada uma suspensão de hemácias a 3% utilizando-se 30μL desse 

concentrado de hemácias, adicionados a um tubo de vidro 10 x 75 mm, 

contendo 97 μL de solução fisiológica 0,9%. Dois tubos de vidro 10 x 75 mm e 

limpos foram identificados como Fya e Fyb. Em cada tubo foram colocados 

respectivamente 50 μL do soro comercial anti-Fya e 50 μL do soro comercial 

anti-Fyb. Em seguida, foram adicionados em cada tubo 50 μL de cada 

suspensão de hemácias a 3%.  

Os tubos foram incubados à 37ºC em banho-maria (Fanem, Brasil) por 

30 minutos, seguido de 3 lavagens com solução fisiológica 0,9% e adição de 

100 μl de soro antiglobulina monoespecífico anti-IgG (Fresenius, Hemocare, 

Brasil). Os tubos foram centrifugados a uma velocidade de 3.400 r.p.m. por 15 

segundos em uma centrífuga de mesa (Clay Adams-Serofuge, New Jersey, 

E.U.A). A leitura foi realizada mascroscopicamente com auxilio de um 

aglutinoscópio (Hemoblu, Santa Catarina, Brasil), observando-se a presença ou 

ausência de aglutinação. Foi considerado positivo o teste onde se observou 

presença de aglutinação, indicando a presença do antígeno correspondente.  
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Nos casos de fenótipo Fy(a-b-) e Fy(a+b-), estudos de adsorção e 

eluição foram  realizados para verificação de fenótipo Fy(a-b+fraco) e 

Fy(a+b+fraco).  

A técnica de adsorção foi realizada adicionando-se 200 μL de hemácias 

teste previamente lavadas, com solução fisiológica, a 0,9%, a 200 μL de soro 

comercial anti-Fyb em tubo de vidro 12 x 75 mm. Foi realizada incubação em 

banho-maria a 37ºC por 60 minutos, homogeneizando periodicamente a 

mistura, para aumentar a eficácia da adsorção. O tubo foi centrifugado a uma 

velocidade de 3.400 r.p.m. por 45 segundos em uma centrífuga de mesa (Clay 

Adams-Serofuge, New Jersey, E.U.A). O sobrenadante foi retirado e as 

hemácias lavadas uma vez com solução fisiológica a 0,9% aquecida à 37°C 

para evitar a eluição do anticorpo adsorvido. A seguir, foi realizada a técnica de 

eluição, utilizando o kit de eluição ácida (Diacidell, Diamed, Cressier SurMorat, 

Suíça), que libera anticorpos adsorvidos às hemácias, sem destruição 

eritrocitária. A lavagem das hemácias adsorvidas, foi realizada 4 vezes, com 

solução de lavagem do kit de eluição. Após a última lavagem, o sobrenadante 

foi retirado completamente, separando-se parte desse sobrenadante para 

verificação da eficácia da lavagem, anteriormente à eluição. Foram adicionados 

200 μL de solução de eluição ao tubo contendo as hemácias adsorvidas, e após 

homogeneização o tubo foi centrifugado por 1 minuto a 3.400 r.p.m. em 

centrífuga de mesa. A seguir, o sobrenadante foi transferido para outro tubo de 

vidro limpo 12 x 75 mm e a solução tampão foi adicionada gota a gota, 
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homogeneizando-se até surgir uma coloração azulada, indicando que um pH 

neutro de 7,0 foi atingido. A seguir, o tubo foi centrifugado por 1 minuto, para 

remover completamente os resíduos de células. O eluato foi testado contra 

hemácias comerciais de fenótipo conhecido Fy(a-b+) e Fy(a+b-), utilizadas 

como controles positivo e negativo respectivamente. Após incubação à 37ºC em 

banho-maria por 60 minutos, os tubos foram lavados 3 vezes com solução 

fisiológica 0,9% e foi adicionado 100 μL de soro antiglobulina monoespecífico 

anti-IgG (Fresenius, Hemocare, Brasil) em cada um. Procedeu-se à 

centrifugação a uma velocidade de 3.400 r.p.m. por 15 segundos em uma 

centrífuga de mesa. A leitura macroscópica foi realizada com auxilio de um 

aglutinoscópio (Hemoblu, Santa Catarina, Brasil), observando a presença ou 

ausência de aglutinação. Os resultados foram anotados em formulário 

específico. (Apêndice 3) 
 

 

4.5 Extração de DNA 

 

O DNA genômico foi extraído em duplicata utilizando kit de extração de 

DNA genômico do sangue (QIAamp DNA Mini Kit , Qiagen, Alemanha), 

conforme as instruções do fabricante. Conforme as instruções do fabricante, em 

um microtubo de polipropileno (Eppendorf, Alemanha), foram adicionados 20 μL 

de proteinase K (protease Qiagen, Alemanha), 200 μL da amostra e 200 μL de 
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solução tampão de lise. O tubo foi homogeneizado por 15 segundos em um 

homogeneizador (Vortex Genie 2, Scientific Industries, E.U.A). Foi incubado em 

um termobloco a 56°C por 10 minutos e homogeneizado novamente por 15 

segundos. Para remover gotículas da tampa, o tubo foi centrifugado por 15 

segundos a 5.000 r.p.m. em uma centrífuga de microtubos (Biofuge Haemo, 

Heraeus Instruments, Alemanha). Em seguida, foram adicionados 200 μL de 

etanol absoluto, seguido de homogeneização e centrifugação por 15 segundos 

a 5.000 r.p.m. O material foi transferido para a coluna de extração acoplada a 

um tubo coletor e centrifugado a 8.000 r.p.m. por 1 minuto. O tubo coletor foi 

descartado e substituído por outro igual. Foram adicionados 500 μL de solução 

tampão de lavagem 1, seguido incubação a 22°C por 1 minuto e centrifugação 

a 8.000 r.p.m. por 1 minuto. O tubo coletor foi descartado e substituído por um 

novo. Foram adicionados 500 μL solução tampão de lavagem 2, seguido de 

incubação a 22°C por 1 minuto e centrifugação a 13.000 r.p.m. por 4 minutos. O 

tubo coletor foi descartado e substituído por um microtubo de polipropileno com 

tampa. Para finalizar, adicionou-se 100 μL de tampão de eluição, 

permanecendo a amostra a 22°C por 5 minutos. As colunas contendo a 

amostra foram centrifugadas a 8.000 r.p.m. por 1 minuto, para que o DNA fosse 

eluído para o tubo plástico com tampa. O microtubo de polipropileno contendo o 

DNA genômico extraído, foi armazenado a 4°C em refrigerador (Revco, E.U.A), 

para posterior quantificação de DNA. A outra alíquota foi armazenada em 

freezer -20°C (Revco, E.U.A). 
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4.6 Quantificação de DNA 

 

A quantificação de DNA extraído das amostras, foi realizada por 

comparação com o padrão de Lambda-DNA. Foi inicialmente preparada uma 

solução de agarose a 1% à qual foi adicionada solução de brometo de etídeo 

0,5 µg/mL. A seguir, essa solução foi colocada em uma cuba de eletroforese 

para a solidificação do gel. As amostras de DNA a serem quantificadas foram 

aquecidas em um termobloco a 60°C por 15 minutos, para a solubilização 

completa do DNA. Foi transferido 1 µL de cada amostra a um microtubo, 

acrescentados 1 µL de solução tampão de aplicação de DNA “loading buffer” e 

8 µL de água processada em equipamento de purificação (Milli Q Millipore, 

E.U.A), e realizada a homogeineização. Em cada poço do gel foram aplicados 

10 µL de cada uma das diluições de Lambda-DNA (500, 250, 125 e 62,5 ng/µL), 

(Invitrogen, Brasil), nas quatro primeiras posições do gel e nos poços seguintes 

as amostras de DNA previamente preparadas. Os segmentos foram separados 

por eletroforese durante 15 minutos sob uma voltagem de 100V. A visualização 

foi realizada e documentada em sistema de fotodocumentação (Eagle-eye, 

Stratagene, E.U.A). O cálculo da quantidade aproximada de DNA de cada 

amostra foi feito, comparando-a com as bandas apresentadas pelos padrões de 

Lambda-DNA.           
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                                                       1         2         3       4                   5       6        7        8 

                                                      500     250   150    62,5              100    100    300    300 

 

Figura 2: Fotografia do gel de agarose demonstrando a quantificação do DNA 

genômico de 4 amostras utilizadas no estudo. Os números 1, 2, 3 e 4 

representam respectivamente Lambda-DNA 500, 250, 125 e 62,5 ng/μL; a 

coluna 5 e 6 representam amostras com 100 ng/μL de DNA; a coluna 7 e 8 

representam amostras com 300 ng/μL de DNA. 

 
 
4.7 Genotipagem DUFFY 

 
Para amplificação das regiões do gene DUFFY no cromossomo 1 na 

posição 1q22-q23 do braço longo, foi realizada técnica de reação em cadeia da 

polimerase de acordo com os princípios descritos por Saiki et al. 162, 163  
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Figura 3: Representação esquemática da região flanqueada pelos iniciadores 

onde estão localizados os exons 1, 2 e região promotora GATA-box do gene 

DUFFY. 

 

Foi utilizado o método de PCR-RFLP para a determinação do genótipo 

DUFFY. A análise dos polimorfismos das regiões 125, 145, 265 e 298 do exon 2 

que caracterizam os alelos FYA, FYB e FYX e da região promotora -33 do gene 

DUFFY que caracteriza o alelo FYB-33 foi realizada pela amplificação do DNA  

por meio de reações de PCR, seguida de digestão enzimática. 

 

Figura 4: Representação esquemática da região flanqueada pelos iniciadores 

onde estão localizados os exons 1, 2 e região promotora GATA-box do gene 

DUFFY e os polimorfismos . 
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Os iniciadores (Operon Biotechnologies GmbH, Colonia, Alemanha) que 

foram desenhados de forma a flanquear essas regiões, foram descritos por 

Marion Reid 60 e estão relacionados no quadro 2. Para o estudo do exon 2 do 

gene DUFFY, usamos o par de iniciadores FYAB1 - senso e FYAB2 - antisenso, 

com a obtenção de um fragmento de DNA de 392 pares de base. Para o estudo 

do polimorfismo -33T>C da região promotora do gene DUFFY, usamos os 

iniciadores FYN1 – senso e FYN2 – antisenso, com a obtenção de fragmento 

de DNA de 189 pares de base. 

 

Quadro 2: Seqüência de iniciadores utilizados para amplificação da região 

promotora e exon 1 e para o exon 2 do gene DUFFY. 

 

Nome do iniciador Exon Seqüência de nucleotídeos Produto

FYN1 - senso 1 (5´3´) 5´-CAA GGC CAG TGA CCC CCA TA-3´ 

FYN2 - antisenso 1 (3´5´) 3´-CAT GGC ACC GTT TGG TTC AG-5´ 
189 pb 

FYAB1 - senso 2 (5´3´) 5´-TCC CCC TCA ACT GAG AAC TC-3´ 

FYAB2 - antisenso 2 (3´5´) 5´-AAG GCT GAG CCA TAC CAG AC-3´ 
392 pb 

 

 

As reações de PCR foram realizadas a um volume final de 60 μL 

contendo 150ng do DNA genômico, 3μL de MgCl2 50 mM, 3,0μL da mistura de 

dNTP 10 mM, 0,3 μL de 5U de Taq polimerase (Platinum, Invitrogen, Brasil) e 

5,0μL dos iniciadores senso e antisenso (10 mM). A reação foi realizada em 
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termociclador (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) e o segmento foi amplificado a 

uma temperatura inicial de desnaturação a 94ºC por 5 minutos, seguidos de 

desnaturação por 35 ciclos a 94ºC por 20 segundos, anelamento dos 

iniciadores a 62ºC por 15 segundos e extensão a 72ºC por 20 segundos e 

extensão final de 72ºC por 10 minutos.  

A análise do produto de amplificação foi realizada através de eletroforese 

em gel de agarose a 2%, corado com brometo de etídio (0,5 µg/mL, Invitrogen, 

E.U.A), sob uma voltagem de 100V. A visualização foi realizada e documentada 

em sistema de fotodocumentação (Eagle-eye, E.U.A). 

 

Figura 5: Fotografia do gel de agarose demonstrando o resultado da 

amplificação, compreendendo a região promotora GATA-box e o exon 1 do 

gene DUFFY, obtendo um fragmento de 189 pares de base. 
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Figura 6: Fotografia do gel de agarose demonstrando o resultado da 

amplificação, compreendendo o exon 2 do gene DUFFY, obtendo um fragmento 

de 392 pares de base.                         

 

 

 

4.7.1 Digestão enzimática StyI 

 

Após a amplificação do fragmento da região promotora e exon I do gene 

DUFFY, utilizou-se a enzima de restrição StyI (New England BIOLABSInc, 

E.U.A) que reconhece sítios específicos para o polimorfismo -33T>C, que 

caracterizam o alelo FYB-33 (Figura 7). 
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Figura 7: Representação esquemática do sítio de corte da enzima StyI na 

região promotora GATA-box. 

 

 

A reação da digestão com a enzima StyI, foi realizada com 10 μL do 

produto amplificado de 189 pares de base, e uma mistura contendo 3 μL do 

tampão de reação (10XNEBuffer 3), 0,3 μL da solução de 200 μg de soro fetal 

bovino, 0,5 μL (4 U) de BanI e 16,2 μL de H2O, perfazendo um volume final de 

30 μL Após incubação a 37°C por 16 horas para o processo de digestão, 

realizou-se uma incubação a 65°C por 20 minutos para a inativação da enzima. 

A análise do produto digerido foi realizada através de eletroforese em gel 

de agarose a 3,0%, corado com brometo de etídio (0,5 µg/mL, Invitrogen, 

E.U.A), sob uma voltagem de 100V. A visualização foi realizada e documentada 

em sistema de fotodocumentação (Eagle-eye, Stratagene, E.U.A). 
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O produto digerido gerou fragmentos de 108, 61 e 20 pares de base para 

região GATA mutado e fragmentos de 108 e 81 para região GATA não mutado. 

 

Figura 8: Fotografia do gel de agarose demonstrando o resultado do produto 

digerido da enzima StyI. 
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4.7.2 Digestão enzimática BanI 

 

A enzima BanI (New England, BIOLABS, E.U.A) que reconhece sítios 

específicos para o polimorfismo 125 G>A, do exon 2 do gene DUFFY, que 

caracterizam o alelo FYA e o alelo FYB.  (Figura 3) 

 

Figura 9: Representação esquemática do sítio de corte da enzima BanI no exon 

2. 

 

 

 

A reação da digestão com a enzima BanI, foi realizada com 10 μL do 

produto amplificado de 392 pb, e uma mistura contendo 3 μL do tampão de 

reação (10XNEBuffer 4), 0,5 μL (4 U) de BanI e 16,5 μL de H2O, perfazendo um 

volume final de 30 μL. Após incubação a 37°C por 16 horas para o processo de 
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digestão, realizou-se uma incubação a 65°C por 20 minutos para a inativação 

da enzima. 

A análise do produto digerido foi realizada com o uso de eletroforese em 

gel de agarose a 3%, corado com brometo de etídio (0,5 µg/mL, Invitrogen, 

E.U.A), sob uma voltagem de 100V. A visualização foi realizada e documentada 

em sistema de fotodocumentação (Eagle-eye, Stratagene, E.U.A). 

O produto digerido gerou fragmentos de 210, 96 e 86 pares de base que 

caracterizam o alelo FYA e fragmentos de 306 e 86 pares de base que 

caracterizam o alelo FYB. (Figura 10) 

 

 

Figura 10: Fotografia do gel de agarose demonstrando o resultado do produto 

digerido da enzima BanI que caracteriza os alelos FYA e FYB. 
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4.7.3 Digestão enzimática Mspa1I 

 

A enzima Mspa1I que reconhece sítios específicos para a região 265 

C>T, do exon 2 do gene DUFFY, que caracterizam o alelo FYX e a região 145 

G>T do exon 2 do gene DUFFY. 16 

 

Figura11: Representação esquemática do sítio de corte da enzima Mspa1I no 

exon 2. 

 

 

 

 

A reação da digestão com a enzima MspA1I, foi realizada com 10 μL do 

produto amplificado de 392 pb, e uma mistura contendo 3 μL do tampão de 

reação (10XNEBuffer 4), 0,3 μL da solução de 200 μg de albumina de soro 

bovino, 0,5 μL (5 U) de MspA1I e 16,2 μL de H2O, perfazendo um volume final 
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de 30 μL Após incubação a 37°C por 16 horas para o processo de digestão, 

realizou-se uma incubação a 65°C por 20 minutos para a inativação da enzima. 

A análise do produto digerido foi realizada com o uso de eletroforese em gel de 

agarose a 2,5%, corado com brometo de etídio (0,5 µg/mL, Invitrogen, E.U.A), 

utilizando-se marcador de 25 pares de base, sob uma voltagem de 100V. A 

visualização foi realizada e documentada em sistema de fotodocumentação 

(Eagle-eye, Stratagene, E.U.A). 

O produto digerido gera fragmentos de 161, 119, 85 e 27 pares de base 

que caracterizam o alelo FYX e a região 145G>T do exon 2 do gene DUFFY, 

que gera um padrão alterado de bandas, os fragmentos de banda 124, 119, 85, 

37, 27 caracterizam o alelo FYB. 

 
Figura 12: Fotografia do gel de agarose demonstrando o resultado do produto 

digerido da enzima MspA1I que caracteriza os alelos FYX. 
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4.7.4 Digestão enzimática MwoI 

 

A enzima MwoI que reconhece sítios específicos para a região 298 G>A, 

do exon 2 do gene DUFFY, que caracteriza o alelo FYX e podem aparecer 

independentemente. (Figura 13). 

 

Figura 13: Representação esquemática do sítio de corte da enzima MwoI no 

exon 2. 

 

 

 

 

A reação da digestão com a enzima MwoI, foi realizada com 10 μL do 

produto amplificado de 392 pb, e uma mistura contendo 3 μL do tampão de 

reação (10XNEBuffer 3), 0,5 μL (5 U) de MwoI e 16,5 μL de H2O, perfazendo 

um volume final de 30 μL. Após incubação a 60°C por 16 horas para o processo 
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de digestão, realizou-se uma incubação a 65°C por 20 minutos para a 

inativação da enzima. 

A análise do produto digerido foi realizada com o uso de eletroforese em 

gel de agarose a 3,0%, corado com brometo de etídio (0,5 µg/mL, Invitrogen,  

E.U.A), utilizando-se marcador de 100 pares de base (Invitrogen – Brasil), sob 

uma voltagem de 100V. A visualização foi realizada e documentada em sistema 

de fotodocumentação (Eagle-eye, E.U.A). 

O produto digerido gerou fragmentos de 341 e 51 pares de base que 

caracteriza o alelo mutado 298A e fragmentos de 274, 67 e 51 pares de base 

que caracteriza o alelo consenso 298G. 

 

Figura 14: Fotografia do gel de agarose demonstrando o resultado do produto 

digerido da enzima MwoI que caracteriza os alelos FYX. 
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4.8 Dosagem de interleucina-8 

 

A dosagem de interleucina-8 foi realizada pelo método ELISA de captura 

(RayBiotec, E.U.A) proporcionando um ensaio quantitativo de dosagem de 

interleucina-8. 

Foram utilizadas microplacas de acrílico revestidas com anticorpos 

monoclonais contra interleucina-8 e com todos os reagentes em temperatura 

ambiente foi inicialmente preparado uma curva padrão. A amostra controle de 

interleucina-8 fornecida pelo kit apresentava concentração inicial de 50 ng/mL. 

A curva padrão foi preparada por diluição seriada, sendo o ponto mais 

concentrado estabelecido em 400 pg/mL, os pontos seguintes foram de 160 

pg/mL, 64 pg/mL , 25,6 pg/mL , 10,24 pg/mL , 4,10 pg/mL , 1,64 pg/mL e 0 

pg/mL.  

Nas microplacas revestidas com anticorpos monoclonais contra 

interleucina-8 foi adicionado 100 μL de cada amostra e padrões em duplicata e 

incubados em temperatura ambiente por 2 horas e 30 minutos. A interleucina-8 

presente nas amostras liga-se as microplacas pelos anticorpos imobilizados. A 

seguir as microplacas são lavadas em lavadora automática de microplacas 

(Organon Teknika, E.U.A) por 4 vezes e adicionado 100 μL de anti-interleucina-

8 biotinilado incubando-se por mais 1 hora em temperatura ambiente. Após a 
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lavagem por 4 vezes em lavadora automática foi adicionado 100 μL de solução 

de estreptavidina e incubado por 45 minutos em temperatura ambiente. 

As microplacas foram novamente lavadas em lavadora automática por 5 

vezes e adicionado 100 μL de substrato TMB (3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina) 

desenvolvendo coloração com maior intensidade em proporção à quantidade de 

interleucina-8 ligada e, após incubação de 30 minutos em temperatura 

ambiente, adicionou-se 50 μL de solução de parada de reação (ácido sulfúrico 2 

molar), mudando de cor de amarelo para azul. 

A leitura foi realizada em leitor automático de microplacas (Organon 

Teknika, E.U.A) em absorbância de 450nm. 

 

 

4.9 Análise estatística 

 
 

Variáveis estudadas 

 
• Fenótipo Duffy 

• Genótipo DUFFY 

• Sexo 

• Raça 

• Idade 

• Presença dos alelos DUFFY 

• Valor de IL-8  
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As variáveis fenótipo, genótipo, presença dos alelos DUFFY, sexo e raça 

foram tratadas como categóricas, e as variáveis valor de IL-8 e idade como 

variáveis contínuas. Os testes do qui-quadrado ou exato de Fisher foram 

usados para a comparação de freqüência de variáveis categóricas, e as 

variáveis contínuas foram comparadas por Mann-Whitney, de acordo com as 

distribuições das variáveis, sendo considerado significante p<0,05 e altamente 

significante p<0,01. 

O estudo da associação entre a hipertensão maligna e cada uma das 

variáveis, foi feito por estimativa por odds ratio (OR), além da estatística qui-

quadrado.  

A etapa seguinte consistiu em selecionar as variáveis que obtiveram 

nível de significância do teste menor do que 0,20 (p< 0,20), para serem 

utilizadas em um modelo de regressão logística e um modelo linear 

generalizado ajustado. 

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software STATA 

8.0 (StataCorp, College Station, TX). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise dos grupos estudados 

 

O grupo de estudo composto de 43 pacientes com hipertensão maligna, 

não aparentados, foi pareado com o grupo controle, composto de 100 

indivíduos doadores de sangue, não aparentados, em relação a sexo, idade e 

raça conforme tabelas 1 e 2. 

A distribuição dos indivíduos desse estudo de acordo com sexo, raça e 

idade foi proposta ser pareado de acordo com o obtido do grupo de pacientes, 

portanto foi coletado primeiramente amostras de sangue de todos os pacientes 

com hipertensão maligna. (tabela 1) 

Após o termino da coleta das amostras dos pacientes iniciou-se a coleta 

das amostras de sangue do grupo controle baseado numa proporção para esse 

pareamento. (tabela 2) 
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Tabela 1: Distribuição dos pacientes com hipertensão maligna de acordo com 

sexo, idade e raça.  

Idade TOTAL 
Sexo Raça 

25-35 36-45 46-55 56-65 66-75    n(%) 

 Branco 0 2 2 2 2 8(18,6%) 

Masc Negro 1 3 4 4 0 12(27,9%) 

 Mulato 0 0 1 0 0 1(2,3%) 

 

Sub-total        21(48,8%) 

         

 Branca 1 1 0 2 2 6(14%) 

Fem Negra 1 2 3 1 0 7(16,3%) 

 Mulata 1 1 6 1 0 9(20,9%) 

 

Sub-total        22(51,2%) 

TOTAL        43(100%) 
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Tabela 2: Distribuição dos doadores de sangue de acordo com raça, sexo e 

idade.  

 

Idade 
Sexo Raça 

25-35 36-45 46-55 56-65 66-75
TOTAL 

 Branco 0 5 4 10 0 19 (19%) 

Masc Negro 2 7 10 9 0 28 (28%) 

 Mulato 0 0 3 0 0 3 (3%)  

Sub-total        50 (50%) 

         

 Branca 2 2 0 10 0 14 (14%) 

Fem Negra 3 4 7 2 0 16 (16%) 

 Mulata 3 2 13 2 0 20 (20%)  

Sub-total        50 (50%) 

TOTAL        100 (100%)
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Tabela 3: Estudo do pareamento entre o grupo de pacientes com hipertensão 

maligna e no grupo controle (doadores de sangue) estratificado por raça, sexo e 

idade. 

 

  OR (IC) p 

Branco 0,98 (0,45-2,09) 0,8867 

Mulato 1,01 (0,43-2,36) 0,8547 Raça 

Negro 1,00 (0,49-2,06) 0,8704 

    
Masculino 0,95 (0,46-1,95) 0,9563 

Sexo 
Feminino 1,04 (0,51-2,14) 0,9563 

    
> 41 anos 0,95 (0,41-2,23) 0,9058 

41 – 55 anos 0,82 (0,40-1,68) 0,7293 Idade 

< 55 anos 1,30 (0,60-2,83) 0,6367 

 

 

Analisando a tabela 3, o resultado do pareamento entre raça, sexo e 

idade, para esse estudo caso controle, com pacientes com hipertensão maligna 

e doadores de sangue, mostrou uma correta distribuição de indivíduos quanto 

aos fatores sexo, idade e raça. Não observando diferença estatisticamente 

significante para esses fatores com p>0,05. 
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Isso definido pode-se dessa forma avaliar os questionamentos entre 

fenótipos, genótipos e alelos do sistema de grupo sangüíneo Duffy na 

associação com hipertensão maligna como proposto. 

 

 

5.2 Freqüência fenotípica, genotípica e alélica do sistema de grupo 

sangüíneo Duffy 

 

 Os resultados da fenotípagem do sistema de grupo sangüíneo Duffy 

obtidos estão representados na tabela 4. 

 Após realização das técnicas de adsorção e eluição com soro anti-Fyb 

não foi observada baixa expressão do antígeno Fyb nos pacientes com 

hipertensão maligna, caracterizado pelos fenótipos Fy(a-b+fraco), Fy(a+b+fraco). 

No grupo controle, um doador de sangue foi caracterizado como Fy(a-b+fraco) e 

dois doadores de sangue como Fy(a+b+fraco). 
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Tabela 4: Distribuição dos fenótipos do sistema de grupo sangüíneo Duffy em 

pacientes com hipertensão maligna e no grupo controle (doadores de sangue). 

 

Fenótipo 
Duffy  

Pacientes 
com 

hipertensão 
maligna 

Doadores 
de sangue p 

Fy(a+b+) 
n 

(%) 

10 

(23,26) 

30 

(30) 
0,3439 

     

Fy(a-b+) 
n 

(%) 

15 

(34,88) 

37 

(37) 
0,3439 

     

Fy(a+b-) 
n 

(%) 

12 

(27,91) 

20 

(20) 
0,2249 

     

Fy(a-b-) 
n 

(%) 

6 

(13,95) 

10 

(10) 
0,3533 

     

Fy(a-b+fraco) 
n 

(%) 
0 

1 

(1) 
0,6944 

     

Fy(a+b+fraco) 
n 

(%) 
0 

2 

(2) 
0,4808 

TOTAL  43 100  

 
O fenótipo mais freqüente encontrado foi o Fy(a-b+) com 34,88% em 

pacientes com hipertensão maligna e 37% em doadores de sangue. O fenótipo 

Fy(a-b-) teve prevalência de n=6 (13,95%) entre pacientes com hipertensão 

maligna e n=10 (10%) em doadores de sangue. Não foi observado diferença 

estatisticamente significante entre os dois grupos. 
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Tabela 5: Distribuição dos genótipos do sistema de grupo sangüíneo Duffy em 

pacientes com hipertensão maligna e no grupo controle (doadores de sangue). 

 

Genótipo 
DUFFY  

Pacientes 
com 

hipertensão 
maligna 

Doadores 
de sangue p 

FYA/FYA 
n  

(%) 

4  

(9,30) 

12  

(12,00) 
0,4231 

     

FYA/FYB 
n  

(%) 

10  

(23,20) 

30  

(30,00) 
0,4295 

     

FYA/FYB-33 
n  

(%) 

8  

(18,70) 

8  

(8,00) 
0,0697 

     

FYB/FYB 
n  

(%) 

5  

(11,60) 

20  

(20,00) 
0,5603 

     

FYB/FYB-33 
n  

(%) 

10  

(23,20) 

17  

(17,00) 
0,0575 

     

FYB-33/FYB-33 
n  

(%) 

6  

(14,00) 

10  

(10,00) 
0,0224 

     

FYA/FYX 
n  

(%) 
- 

2  

(2,00) 
 

0,4808 

     

FYB/FYX 
n  

(%) 
- 

1  

(1,00) 
0,6765 

TOTAL  43 100  
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Os genótipos mais comuns no grupo de pacientes com hipertensão 

maligna foram FYA/FYB e FYB/FYB-33, ambos com 23,2%, no grupo controle o 

genótipo mais freqüente foi FYA/FYB com 30%. Observa-se o genótipo FYB-

33/FYB-33 com diferença estatisticamente significante de p=0,0224. 

Nesse estudo não encontramos a presença da mutação 145G>T. 

 

 

Tabela 6: Distribuição dos alelos do sistema de grupo sangüíneo Duffy em 

pacientes com hipertensão maligna e no grupo controle (doadores de sangue). 

 

 
Alelo 

 DUFFY 
 

Pacientes 
com 

hipertensão 
maligna 

Doadores 
de sangue p 

FYA 
n 

(%) 

26 

(30,23) 

64 

(32,00) 
0,4691 

     

FYB 
n 

(%) 

30 

(34,88) 

88 

(44,00) 
0,0827 

     

FYB-33 
n 

(%) 

30 

(34,88) 

45 

(22,50) 
0,0191 

     

FYX 
n 

(%) 

0 

0 

3 

(1,50) 
0,6122 

TOTAL  43 100  

 



Estudo dos polimorfismos do gene DUFFY em pacientes com hipertensão maligna e doadores de sangue.     74 

 

Thiago Pagliarini – 2008                                                            Resultados 

Os alelos mais comuns no grupo de pacientes com hipertensão maligna 

foram FYB e FYB-33, ambos com 34,88% e no grupo de doadores de sangue o 

alelo mais freqüente foi FYB com 44%. O alelo FYB-33 mostrou-se com 

diferença estatisticamente significante quando comparado os dois grupos 

(p=0,0191). 

 

 

5.3 Interleucina-8 

 

Tabela 7: Estatísticas descritivas do nível de interleucina-8 em pacientes com 

hipertensão maligna e no grupo controle (doadores de sague). 

 

 

Níveis de IL-8 em 

pacientes com 

hipertensão maligna 

Níveis de IL-8 em 

doadores de sangue 

Mínimo 3,00 2,10 

1º Quartil 6,90 4,07 

Mediana 9,60 6,50 

Média 11,09 6,80 

3º Quartil 13,65 9,60 

Variância 39,50 8,73 

Desvio-Padrão 6,28 2,96 

Máximo 34,10 11,70 
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 Pela tabela 7 podemos ver que o grupo de pacientes com hipertensão 

maligna,  apresenta níveis de interleucina-8 maiores se comparado com o grupo 

controle. 

 
 
Tabela 8: Estudo comparativo dos níveis séricos de IL-8, segundo o fenótipo 

Duffy em pacientes com hipertensão maligna e no grupo controle (doadores de 

sangue). 

 

Grupo Fenótipo min mediana Média (dp) max 

Fy(a+b-) 3,80 8,35 9,86 (5,09) 21,30

Fy(a+b+) 3,00 8,85 8,13 (3,02) 12,50

Fy(a-b-) 11,40 19,29 20,98 (7,82) 34,10

Pacientes com 

hipertensão maligna 

Fy(a-b+) 3,60 8,80 10,07 (4,44) 19,20

      

Fy(a+b-) 2,30 6,20 6,51 (2,83) 11,10

Fy(a+b+) 2,50 7,50 7,16 (3,11) 11,70

Fy(a-b-) 3,10 7,85 7,36 (3,25) 11,40

Fy(a-b+) 2,10 6,50 6,83 (2,76) 11,30

Fy(a-b+w) 3,80 3,80 3,80 3,80 

Doadores de sangue 

Fy(a+b+w) 2,20 2,25 2,25 (0,07) 2,30 

 

 

 



Estudo dos polimorfismos do gene DUFFY em pacientes com hipertensão maligna e doadores de sangue.     76 

 

Thiago Pagliarini – 2008                                                            Resultados 

 

Tabela 9: Estudo comparativo dos níveis séricos de IL-8, segundo o genótipo 

DUFFY em pacientes com hipertensão maligna e no grupo controle (doadores 

de sangue). 

 

Grupo Genótipo min mediana Média (dp) máx 

FYA/FYA 3,80 5,90 6,80 (3,62) 11,60

FYA/FYB 3,00 8,85 8,13 (3,02) 12,50

FYA/FYB-33 6,50 9,00 11,40 (5,20) 21,30

FYB/FYB 3,60 7,20 7,60 (3,09) 12,00

FYB/FYB-33 5,30 11,30 11,31 (4,62) 19,20

Pacientes com 

hipertensão maligna 

FYB-33/FYB-33 11,40 19,29 20,98 (7,82) 34,10

      

FYA/FYA 2,30 6,05 6,36 (3,09) 11,10

FYA/FYB 2,50 7,50 7,16 (3,11) 11,70

FYA/FYB-33 4,10 6,20 6,73 (2,59) 10,80

FYB/FYB 2,10 7,85 7,20 (2,65) 10,90

FYB/FYB-33 3,00 5,70 6,39 (2,90) 11,30

FYB-33/FYB-33 3,10 7,85 7,36 (3,25) 11,40

FYA/FYX 2,20 2,25 2,25 (0,07) 2,30 

Doadores de sangue 

FYB/FYX 3,80 3,80 3,80 3,80 
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 Para verificar a associação entre as variáveis estudadas e hipertensão 

maligna inicialmente foi feita uma análise univariada onde se obtiveram os 

valores de Odds Ratio (OR) para cada uma das variáveis em estudo por meio 

de regressão logística univariada. Os resultados dessas análises são 

apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10: Associação entre hipertensão maligna e as variáveis estudadas. 

 

  OR (IC) p 

Fy(a-b-) 1,41 (0,47-4,16) 0,7359 

Fy(a-b+) 0,86 (0,41-1,83) 0,8581 

Fy(a+b-) 1,49 (0,65-3,41) 0,4659 
Fenótipo 

Fy(a+b+) 0,67 (0,29-1,54) 0,4689 

    
FYA/FYA 0,72 (0,22-2,39) 0,8114 

FYA/FYB 0,67 (0,29-1,54) 0,4689 

FYA/FYB-33 2,54 (0,88-7,30) 0,1365 

FYB/FYB 0,50 (0,17-1,45) 0,2973 

FYB/FYB-33 1,42 (0,59-3,43) 0,5751 

Genótipo 

FYB-33/FYB-33 1,41 (0,47-4,16) 0,7359 

    
FYA 0,92 (0,53-1,59) 0,8758 

FYB 0,68 (0,40-1,15) 0,1919 Alelo 

FYB-33 1,84 (1,06-3,21) 0,0416 

    
Dosagem de IL-8 Interleucina-8 1,28 (1,14-1,44) <0,001 
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Aplicando-se os testes de comparação, observou-se que a variável IL-8 

apresentou diferença estatisticamente significante entre os dois grupos 

(p<0,001) e que o alelo FYB-33 também mostrou uma relação significativa com 

a hipertensão maligna (p=0,0416). 

Analisando a tabela 10, notamos que não há associação entre o fenótipo 

e o genótipo DUFFY com hipertensão maligna, ou seja, fenótipo e genótipo não 

são fatores de risco para a hipertensão maligna, nesse estudo. 

Então, foi ajustado um modelo de regressão logística multivariado das 

variáveis dosagens de IL-8 e genótipos DUFFY. Os valores de OR obtidos a 

partir desse modelo são apresentados na tabela 11. 

 
Tabela 11. Odds ratio ajustados obtidos pelo modelo final de regressão 

logística. 

 
 OR (IC) p 

IL-8 1,29 (1,14-1,46) <0,001 

FYA/FYA 0,05 (0,01-0,24) 0,7468 

FYA/FYB 0,77 (0,18-3,22) 0,7308 

FYA/FYB-33 1,96 (0,38-9,90) 0,4136 

FYB/FYB 0,61 (0,12-2,96) 0,5447 

FYB/FYB-33 1,20 (0,26-5,34) 0,8098 

FYB-33/FYB-33 0,42 (0,06-2,80) 0,3733 
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 Analisando a tabela 11, verificamos que somente a variável dosagem de 

IL-8 mostrou estar associada com a hipertensão maligna (OR=1,29; IC: 

1,14:1,46, p<0,001).  

No estudo da relação entre IL-8 e genótipos DUFFY, a variável resposta 

será IL-8 e os genótipos as variáveis independentes, o interesse está em saber 

os genótipos dos indivíduos se relacionam com níveis séricos de IL-8. Para isto 

foi ajustado um modelo linear generalizado, utilizando família Gama com função 

de ligação inversa, para os dados dos pacientes. Foi utilizada essa família 

porque os dados seguem uma distribuição Gama e não uma distribuição 

normal, o resultado do ajuste do modelo pode ser encontrado na tabela 12. 

 

Tabela 12: Ajuste do modelo de linear generalizado para níveis séricos de IL-8 

e genótipos DUFFY. 

 

Genótipos p 

FYA/FYA 0,9480 

FYA/FYB 0,4921 

FYA/FYB-33 0,0826 

FYB/FYB 0,6956 

FYB/FYB-33 0,0819 

FYB-33/FYB-33 0,0033 
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 Analisando a tabela 12 notamos que o genótipo FYB-33/FYB-33 é 

significante a 5% (p=0,0033) e FYA/FYB-33 (p=0,0826) e FYB/FYB-33 

(p=0,0819) são significantes a 10%. Portanto, podemos observar que os 

indivíduos que possuem o alelo FYB-33 apresentaram associação significante 

com níveis séricos de IL-8. 
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6 DISCUSSÃO  

 

O Sistema de Grupo Sangüíneo Duffy foi descoberto por Cutbush et al. 

em 1950 e apresenta relevância na prática transfusional, pois seus anticorpos 

são clinicamente significantes em relação à transfusão sangüínea e à 

incompatibilidade materno-fetal.  5 

Um dos aspectos interessantes dos antígenos Duffy é sua função de 

receptor de merozoítas de Plasmodium vivax, agente responsável pela malária, 

e apesar da doença ser amplamente disseminada nas regiões tropicais, é 

praticamente ausente na África Ocidental, onde mais de 95% da população é 

Duffy negativa, demonstrando que a resistência ao P vivax está relacionada ao 

fenótipo Duffy negativo. 21 Esta questão está sendo rediscutida atualmente, pois 

há relatos da transmissão do P.vivax entre indivíduos caracterizados como 

antígeno Duffy negativo no Kenia e na Amazônia brasileira. 103, 104 

Em 1994 estudos bioquímicos e estruturais da glicoproteína Duffy 

mostrou ser receptora de citocinas pró-inflamatórias, chamadas de quimiocinas. 

A partir de então, os antígenos eritrocitários Duffy foram denominados DARC 

(Duffy Antigen Receptor Chemokines).  88 
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As quimiocinas inflamatórias são proteínas cuja função primordial é 

direcionar as células do sistema imune, principalmente leucócitos, para os sítios 

de inflamação no organismo. 130 

A quimiocina - interleucina-8 (IL-8) - é um dos principais ligantes do DARC 

eritróide e após sua introdução na circulação, é rápida e eficientemente ligada a 

ele, tornando-se incapaz de ativar leucócitos, de forma que o DARC eritróide 

pode funcionar como um “escoadouro” para a IL-8 lançada na circulação. 25, 26 

Assim, a absorção de IL-8 nos eritrócitos pelo DARC pode funcionar como 

uma limitante da estimulação de leucócitos pela diminuição da IL-8 sanguínea, 

conseqüentemente, a ausência do DARC eritróide em indivíduos Duffy negativo 

reduz a capacidade de ligação da IL-8 aos eritrócitos. 23, 24 

Na busca de correlações das funções dos antígenos Duffy, foi constatado 

em 2002 por Velzing-Aarts et al., eventual papel do DARC como receptor de IL-

8 em endotélio e essa interação poderia contribuir para a patogênese da pré-

eclâmpsia. 32, 33 Essa linha de pesquisa toma corpo com a evidência de que a 

pré-eclampsia é uma resposta inflamatória maternal excessiva na gestação. 164 

A hipertensão é reconhecida como doença multifatorial, resultando da 

combinação do efeito ambiental e fatores genéticos, tendo sido demonstrado 

que diversos fatores podem contribuir para hipertensão, incluindo excesso de 

sal na dieta ou ingestão de álcool, estresse, idade, histórico familiar e genético, 

obesidade, bem como sedentarismo. Nos últimos anos, pesquisas sobre 

inflamação vascular indicam que a inflamação pode estar envolvida na iniciação 
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e desenvolvimento da hipertensão, levando a observar os mecanismos 

patogênicos da hipertensão. 165, 166, 167, 168, 169, 170 

A hipótese da hipertensão ser uma doença inflamatória, levou-nos a 

propor o presente trabalho, o qual estuda a relação da fenotipagem eritrocitária 

e genotipagem DUFFY e a dosagem dos níveis séricos de IL-8 nos pacientes 

com hipertensão maligna comparados com doadores de sangue. 

A hipertensão maligna foi escolhida como grupo de estudo porque sendo 

rara, as alterações genéticas mais importantes seriam ali detectadas.  A 

escolha do grupo controle foi composta de doadores de sangue por 

conveniência.  

Os pacientes e doadores participantes desse estudo não são tabagistas 

nem etilistas, pois esses fatores poderiam alterar as concentrações de IL-8 

sérica. 171, 172 

Não há relatos na literatura de interferência na dosagem de IL-8 pela 

administração de medicamentos de rotina nesses pacientes com hipertensão 

maligna, como Maleato de Enalapril, Carvedilol, Cloridrato de clonidina, besilato 

de amlodipina, Cloridrato de Hidralazina, Atenolol, Espironolactona, 

Furosemida, Cloridrato de Propranolol, Metildopa, Captopril, Sinvastatina, 

Alopurinol, Espironolactona, Cedur (Bezafibrato), Clibenclamida, Omeprazol, 

Nifedipina, Hidrocortiazida, Cloridrato de clonidina, Insulina, Metildigoxina, Ácido 

fólico, Complexo B, Hidroclortiazida. 

Todos os pacientes com hipertensão maligna estudados nesse trabalho 

estavam em tratamento no momento da coleta das amostras de sangue. 
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Inicialmente analisamos a distribuição dos fenótipos do sistema de grupo 

sangüíneo Duffy entre os dois grupos e verificamos que houve predomínio do 

fenótipo Fy(a-b+), com 34,88% no grupo de pacientes com hipertensão maligna 

e 37% no grupo controle. Essa prevalência mostrou-se não significante 

estatisticamente com p=0,3439 quando comparados os dois grupos. 

Também não observamos associação entre hipertensão maligna e a 

variável fenótipo Fy(a-b+) em estudo estatístico de regressão logística 

univariada com valores de OR=0.86 com IC=0,41-1,83 e p=0.8581. 

Com relação ao fenótipo Fy(a+b-), as prevalências encontradas para o 

grupo de hipertensos malignos foi de 27,91% e para o grupo controle de 20%, 

mostrando-se igualmente não significante estatisticamente com p=0,2249 

quando os dois grupos foram comparados.  

Não observamos associação entre hipertensão maligna e a variável 

fenótipo Fy(a+b-) em estudo estatístico de regressão logística univariada com 

valores de OR=1.49 com IC=0,65-3,41 e p=0.4659. 

O número de indivíduos que apresentaram o fenótipo Fy(a-b+fraco) ou 

Fy(a+b+fraco) foi nulo no grupo de pacientes com hipertensão maligna e de 

apenas três indivíduos no grupo controle, mostrando que a diminuição da 

expressão do antígeno Fyb devido a mutação 265C>T em indivíduos com 

hipertensão maligna não foi estatisticamente significante nesse estudo.  

Analisando o fenótipo Fy(a+b+), observamos maior prevalência no grupo 

controle, com 30% dos indivíduos, e no grupo de pacientes com hipertensão 

maligna encontramos 23,26%, mostrando-se não significante estatisticamente 
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(p=0,3439) quando comparados os dois grupos. Esse fenótipo demonstra a não 

existência da mutação -33T>C na região GATA-box, que abole a expressão da 

proteína Duffy nos eritrócitos. 

Em estudo estatístico de regressão logística univariada com valores de 

OR=0.67 com IC=0,29-1,54 e p=0.4689, em que pese não termos encontrado 

associação entre hipertensão maligna e essa variável, observamos uma 

freqüência maior do fenótipo Fy(a+b+) no grupo controle do que no de 

pacientes com hipertensão maligna.  

Com relação ao fenótipo Fy(a-b-), que sabidamente apresenta a mutação 

-33T>C na região GATA-box, verificamos uma maior prevalência no grupo dos 

pacientes com hipertensão maligna com 13,95%, e no grupo controle com 10%, 

entretanto, não apresenta diferença estatisticamente significante entre os 

grupos com p=0,3533 e isoladamente não apresenta associação entre 

hipertensão maligna e essa variável em estudo estatístico de regressão 

logística univariada com valores de OR=1,41 com IC=0,47-4,16 e p=0,7359. 

Como demonstrado, a análise do fenótipo Duffy não tem relação 

estatística com a hipertensão maligna. Isoladamente, não é a melhor forma de 

análise, pois a fenotipagem eritrocitária não demonstra a expressão quantitativa 

da proteína Duffy, nem a capacidade de absorção de quimiocinas circulantes no 

sangue. 

A análise da distribuição dos genótipos DUFFY entre pacientes com 

hipertensão maligna e doadores de sangue, apresentou o genótipo FYA/FYB 

como sendo o mais freqüente no grupo controle com 30%, sendo que entre os 
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pacientes com hipertensão maligna apresentou freqüência de 23,20%, 

mostrando-se não significante estatisticamente (p=0.4295) quando comparados 

os dois grupos. 

Não foi observada associação entre hipertensão maligna e a variável 

genótipo FYA/FYB em estudo de regressão univariada com valores de OR=0,67 

com IC=0,29-1,54 e p=0,4689 e regressão multivariada com p=0,7308. 

Os genótipos FYA/FYA e FYB/FYB da mesma forma não apresentaram 

associação com hipertensão maligna e níveis aumentados de IL-8 em análise 

univariada e multivarida. 

Verificando a soma das freqüências dos genótipos FYA/FYB, FYA/FYA e 

FYB/FYB, que não apresentam a mutação -33T>C na região GATA-box, 

encontramos 62% no grupo controle e 44,1% no grupo de pacientes com 

hipertensão maligna, consequentemente, são os genótipos mais encontrados 

no grupo controle. 

A presença dos dois alelos DUFFY sugere que a glicoproteína está 

expressa nos eritrócitos, inclusive com satisfatória capacidade de absorção de 

IL-8 sérica, pois quando comparados os valores médios de IL-8 dos dois grupos 

de estudo, apresentam resultados próximos com um discreto aumento no grupo 

de pacientes com hipertensão maligna. 

Com relação aos genótipos FYB/FYB-33 e FYA/FYB-33, quando 

comparamos as freqüências entre os dois grupos estudados, não encontramos 

diferenças estatisticamente significantes com p=0,0575 e p=0,0697, 

respectivamente, e isoladamente não apresentam associação com hipertensão 
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maligna, observados em estudo estatístico de regressão logística univariada, 

para o  genótipo FYB/FYB-33, valores de OR=1,42 com IC=0,59-3,43 e 

p=0,5751 e para o genótipo FYA/FYB-33, valores de OR=2,54 com IC=0,88-

7,30 e p=0,1365. No modelo de regressão multivariado também não foi 

observado associação. 

Investigando a relação entre níveis séricos de IL-8 e os genótipos 

FYB/FYB-33 e FYA/FYB-33, apesar de sugerirem uma associação, 

encontramos significância estatística de apenas 10%, com valores de p=0,0819 

e p=0,0826, respectivamente. 

Observando o genótipo FYB-33/FYB-33 os indivíduos com hipertensão 

maligna apresentam freqüência de 14%, enquanto que o grupo controle 

apresenta freqüência de 10%, a demonstrar diferença estatisticamente 

significante entre os dois grupos (p= 0.0224), apesar de não ter sido encontrada 

relação estatística com a hipertensão maligna através do modelo de regressão 

logística univariada, todavia, encontramos associação com níveis séricos de IL-

8 (p=0,033). 

Os genótipos FYB/FYB-33, FYA/FYB-33 e FYB-33/FYB-33 apresentam a 

mutação -33T>C na região GATA-box, nos dois primeiros genótipos em 

heterozigoze, ou seja, apenas parte da glicoproteina Duffy está expressa nos 

eritrócitos, e no terceiro genótipo em homozigose, ou seja, não há expressão da 

glicoproteína Duffy nos eritrócitos. 

Com isso, observamos que os níveis de IL-8 sérica aumentam 

significativamente nos pacientes com hipertensão maligna, com valores médios 
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de 11,31 pg/mL para o genótipo FYB/FYB-33, 11,41 pg/mL para o genótipo 

FYA/FYB-33 e 20,98 pg/mL para o genótipo FYB-33/FYB-33 e respectivamente 

para o grupo controle 6,39 pg/mL para o genótipo FYB/FYB-33, 6,73 pg/mL 

para o genótipo FYA/FYB-33 e 7,36 pg/mL para o genótipo FYB-33/FYB-33. 

A presença da mutação -33T>C em homozigoze sugere que a 

glicoproteína Duffy não está expressa nos eritrócitos e indica uma insatisfatória 

capacidade de absorção de IL-8 sérica. Já em heterozigoze, sugere que a 

glicoproteína Duffy está expressa parcialmente nos eritrócitos, indicando, ainda, 

insatisfatória capacidade de absorção de IL-8 sérica, principalmente nos 

pacientes com hipertensão maligna, pois quando comparados os valores 

médios de IL-8 com o grupo controle, apresentam resultados superiores no 

grupo de pacientes com hipertensão maligna com p<0,001. 

Não foram encontrados os genótipos FYA/FYX e FYB/FYX no grupo de 

pacientes com hipertensão maligna, sendo observados somente três indivíduos 

no grupo controle, demonstrando que a mutação 265C>T em indivíduos com 

hipertensão maligna não foi estatisticamente significante nesse estudo. 

Não foi observada a presença da mutação 145G>T nesse estudo. 

A análise dos alelos DUFFY foi realizada por comparação das 

freqüências através de testes de qui-quadrado e análise univariada para a 

variável resposta hipertensão maligna, portanto, não entrando na análise de 

regressão multivariada, por não inferirmos valores de níveis séricos de IL-8 à 

razão dos alelos. 
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Nessa pesquisa não houve a presença do alelo FYX no grupo de 

pacientes com hipertensão maligna, o que o torna não significante nessa 

análise.  

O alelo FYA mostrou-se distribuído homogeneamente em ambos os 

grupos, tanto de pacientes com hipertensão maligna, como de doadores de 

sangue, não apresentando diferença estatisticamente significante p=0,4691. Na 

avaliação univariada também não encontramos associação com hipertensão 

maligna com OR=0,92 IC=0,53-1,59 e p=0,8758. 

Em relação ao alelo FYB, não encontramos diferença estatisticamente 

significante p=0,0827 quando comparamos os dois grupos de estudo. Da 

mesma forma, não foi verificada associação com hipertensão maligna na 

análise univariada com OR=0,68 IC=0,40-1,15 e p=0,1919. 

Na análise do alelo FYB-33, observamos uma freqüência em pacientes 

com hipertensão maligna de 34,88% e em doadores de sangue de 22,50%, 

diferença esta estatisticamente significante (p=0,0191) entre os dois grupos. Na 

análise univariada houve associação estatisticamente significante entre o alelo 

FYB-33 e a hipertensão maligna com OR=1,84 IC=1,06-3,21 e p=0,0416. 

Finalmente, nos dados dos níveis séricos de IL-8, encontramos 

associação altamente significativa à hipertensão maligna, p<0,001, tanto na 

análise univariada quanto na análise multivariada. 

Não detectamos associação nesse trabalho, entre raça e hipertensão 

maligna. Por análise de regressão logística univariada encontramos valores não 
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significantes estatisticamente para brancos com p=0,8867, mulatos com 

p=0,8547 e para negros com p=0,8704. 

Não observamos relação estatística nesse estudo, entre a variável sexo 

e hipertensão maligna; para o sexo masculino, encontramos p=0,9563 e para o 

sexo feminino p=0,9563. 

Igualmente, não encontramos associação entre a hipertensão maligna e 

a variável idade. Em ambos os grupos, para indivíduos com idade inferior a 41 

anos, observou-se valores de p=0,9058; com idade entre 41 e 55 anos, valores 

de p=0,7293 e com idade igual ou superior a 56 anos, p=0,6367. 

Em nosso estudo, pudemos verificar níveis de IL-8 em plasma de 

pacientes com hipertensão maligna elevados, quando comparados com 

doadores de sangue.  

Em artigos publicados em 2002 por Velzing-Aarts et al., os quais 

mostraram as primeiras correlações entre a pré-eclampsia e os fenótipos Duffy 

negativos com o aumento dos níveis séricos de IL-8, respaldaram o presente 

estudo. 32, 33  

Em outro estudo, Sharma et al., não só foi observado que o aumento era 

significante, como foi sugerido que a IL-8 fosse utilizada como marcador de pró-

inflamação/anti-inflamação e disfunção endotelial em gestantes com pré-

eclâmpsia. 173 

Os valores aumentados de IL-8 podem significar aumento ou redução da 

capacidade de absorção dessa quimiocina. Nesse trabalho, indivíduos 

homozigotos FYB-33/FYB-33 apresentaram níveis séricos de IL-8 
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significantemente maiores que os indivíduos heterozigotos para a mutação 

FYB-33 e maiores ainda que indivíduos que não apresentam a mutação.  

Nesse estudo apresentamos dados da forte associação da quimiocina IL-

8 e o genótipo DUFFY, sendo que alguns autores relataram associações de 

marcadores inflamatórios e doenças coronarianas, corroborando com nossos 

achados.  

Boekholdt et al., em um estudo realizado em 2004 com 30.466 

indivíduos, observaram que níveis aumentados de concentração plasmática de 

IL-8 estão associados com o aumento do risco futuro de doença arterial 

coronariana entre homens e mulheres saudáveis. Os dados prospectivos desse 

trabalho suportam o papel da IL-8 no desenvolvimento de eventos da doença 

arterial coronariana. 30  

A arteriosclerose é uma doença inflamatória crônica que representa uma 

das causas primárias da doença coronariana e infarto do miocárdio. 174  O 

recrutamento de células inflamatórias é o passo essencial no desenvolvimento 

e progressão da doença vascular aterosclerótica. 175, 176 

Mais evidências demonstram o importante papel dos marcadores 

inflamatórios, como relatado no artigo de 2003 de Abbate et al., o qual mostra 

que níveis séricos de proteína C-reativa podem ser utilizados como marcadores 

de risco para possível infarto do miocárdio na síndrome coronariana aguda.  177 

Foi visto ainda, que quando do infarto agudo do miocárdio, há 

significante aumento dos níveis de quimiocinas, de onde conclui-se que este 

aumento tem papel dominante na resposta inflamatória cardíaca. 178 
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Por meio da análise estatística verificamos que a hipertensão maligna 

possui forte associação com níveis séricos de IL-8 (por meio do modelo de 

regressão logística multivariado) e com o alelo FYB-33 (cálculo do OR). Os 

níveis séricos de IL-8, por sua vez, mostraram associação significativa com os 

genótipos que continham o alelo FYB-33, corroborando com a hipótese da 

hipertensão ser uma doença inflamatória. 

Outros estudos são necessários, como análises qualitativas (RT-PCR) e 

quantitativas (Q-PCR) do gene e da proteína Duffy, para se apontar uma 

correlação mais precisa dessa doença. Da mesma forma faz-se necessário 

investigar essa relação com outros grupos de hipertensos. 

Esse estudo demonstrou pela primeira vez a associação entre a 

hipertensão maligna e a expressão do alelo mutado FYB-33, além de níveis 

aumentados de IL-8 séricas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

1 - Não houve diferença estatisticamente significante entre as freqüências dos 

fenótipos Duffy dos pacientes com hipertensão maligna e as freqüências dos 

fenótipos Duffy dos doadores de sangue, mostrando que não há correlação 

entre os fenótipos Duffy e hipertensão maligna. 

 

2 - Não houve diferença estatisticamente significante entre as freqüências dos 

genótipos DUFFY dos pacientes com hipertensão maligna e as freqüências dos 

genótipos DUFFY dos doadores de sangue, mostrando que não há correlação 

entre os genótipos DUFFY e hipertensão maligna. 

  

3 – Encontramos diferença estatisticamente significante entre as freqüências 

dos alelos DUFFY dos pacientes com hipertensão maligna e as freqüências dos 

alelos DUFFY dos doadores de sangue, mostrando que há correlação entre o 

alelo FYB-33 e hipertensão maligna (p=0,0416). 
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4 - Conseguimos demonstrar uma correlação entre níveis elevados de IL-8 em  

pacientes com hipertensão maligna e genótipo FYB-33/FYB-33 (p=0,003).  

 

5 - Também observamos níveis elevados de IL-8 nos pacientes com  

hipertensão maligna quando comparados com o grupo controle (doadores de 

sangue), p<0,001.  

 

6 -Nossos resultados suportam a hipótese de que há uma correlação entre 

presença do alelo mutado FYB-33 e aumento dos níveis de IL-8 em pacientes 

com hipertensão maligna, indicando que a IL-8 tem um papel potencial na 

fisiopatologia da hipertensão maligna por apresentar um efeito regulatório 

inibitório em pacientes que apresentam em seu genótipo o alelo FYB-33. 
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