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RESUMO

Santos, F.L.S. Aloimunização eritrocitária e HLA em doença falciforme [tese].
Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, 2020. 165 f.
A aloimunização contra antígenos eritrocitários é complicação frequente da terapia
transfusional na doença falciforme (DF), podendo afetar mais da metade dos
pacientes. A aloimunização contra antígenos leucocitários humanos (HLA) é outra
complicação da transfusão, ainda pouco investigada na DF. O estado inflamatório
crônico da DF é exacerbado nas complicações agudas. A inflamação tem papel
importante na ativação imune e na aloimunização. O grupo sanguíneo Duffy é
receptor de citocinas inflamatórias e a presença do alelo FY*02N.01(c.-67T>C), em
homozigose, determina a ausência de expressão da proteína nos eritrócitos. A
presença ou ausência da proteína no eritrócito determinam perfis inflamatórios
diferentes em estudos in vivo e in vitro, mas a correlação clínica desses achados é
controversa. Objetivos: Avaliar características clínicas associadas à aloimunização
eritrocitária, determinar a prevalência de aloimunização HLA e sua eventual
correlação com a aloimunização eritrocitária, investigar a relação do polimorfismo FY
c.-67T>C com a aloimunização eritrocitária e com características clínicas da DF.
Métodos: Foi realizada análise retrospectiva de dados clínicos, transfusionais e
imuno-hematológicos de 211 pacientes com DF já submetidos a transfusão
hemácias. Para 185 pacientes, foi realizada a genotipagem de grupos sanguíneos,
incluindo os polimorfismos FY*01/*02 e FY*02N.01 (c.-67T>C). A pesquisa de
anticorpos anti-HLAI/II (LABScreen® Mixed Class I/II) foi realizada em 118
pacientes. Resultados: O sexo feminino representou 52,6% dos participantes, a
mediana de idade foi 27 anos (mín-máx;2-74 anos) e a distribuição de genótipos foi
69,1% SS, 14,6% Sβ0, 9,4% SC, 3,3% Sβ+, 1,8% SD e 1,4% SS com persistência
hereditária da hemoglobina fetal. A prevalência de aloimunização eritrocitária foi
33,1%. Foram encontrados 230 anticorpos. Os anticorpos Rh (C, E, c, e e) e Kell
representaram 40,2% dos aloanticorpos (n=179). O anti-Dia (8,9%) foi a
especificidade mais comum depois dos anticorpos Rh/Kell. A idade e o número de
transfusões foram fatores de risco independentes para a aloimunização eritrocitária
(p<0,01). Cada ano de vida e cada concentrado de hemácias aumentou 3% e 0,4%
a prevalência de aloimunização, respectivamente. A maioria dos pacientes (68,3%)
desenvolveu anticorpos ainda nas primeiras 20 transfusões. O histórico de
transfusão antes dos cinco anos de idade foi um fator protetor contra a
aloimunização eritrocitária (25% vs 42,2%; p=0,049). Nos pacientes em regime
transfusional episódico, a taxa de aloimunização foi 1,75/100 CHs, enquanto no

regime regular foi 0,41/100CHs, com risco relativo de aloimunização 4,2 vezes maior
na transfusão episódica (IC95%:2,47-7,03). Não houve associação da aloimunização
com sobrevida, complicações agudas ou crônicas. A prevalência de aloimunização
HLA foi elevada (77,1%) e não mostrou relação com sexo, idade ou número de
transfusões. Anticorpos anti-HLAI (76,2%) foram mais comuns que anti-HLAII
(38,9%). Houve tendência à associação de aloimunização eritrocitária e HLA (41,7%
vs 22,2%; p=0,07). Os genótipos FY c.-67CC/TC foram associados ao regime
transfusional regular (62,6% vs 45,7%; p=0,032), ao uso mais frequente de quelante
de ferro (40,8% vs 21,4%; p=0,006) e à aloimunização eritrocitária (40,8% vs 24,2%;
p=0,025), porém, foram menos associados à síndrome torácica aguda (41,7% vs
62,8%; p=0,006) e ao sequestro esplênico (10,4% vs 22,8%;p=0,033) que o genótipo
c.-67TT. Conclusão: A prevalência de aloimunização eritrocitária e HLA são
elevadas em pacientes com DF submetidos a transfusão. A aloimunização
eritrocitária ocorre principalmente nas primeiras transfusões. Idade mais elevada,
maior número de transfusões e transfusão episódica são fatores de risco para a
aloimunização. O polimorfismo FY*02N.01 (c.-67T>C) parece ter relação com o perfil
clínico e com a aloimunização na DF, porém mais estudos são necessários para
compreender esse fenômeno.
Palavras-chave: Aloimunização. Doença Falciforme. Aloimunização eritrocitária.
Aloimunização HLA. Sistema Duffy de Grupo Sanguíneo.

ABSTRACT

Santos, F.L.S. Red blood cell and HLA alloimmunization in sickle cell disease
[thesis]. Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School,
2020. 165 f.
Red blood cell (RBC) alloimmunization is a common complication of transfusional
therapy in sickle cell disease (SCD), which can affect more than a half of the
patients. Alloimmunization against human leukocyte antigens (HLA) is another
complication of RBC transfusion, poorly investigated in SCD. The chronic
inflammatory state in SCD is further exacerbated during acute complications.
Inflammation plays an important role in immune activation and in alloimmunization.
The Duffy blood group is a receptor of inflammatory cytokines and the FY*02N.01 (c.67T> C) allele, in homozygosis, prevents its expression in RBCs. The presence or
absence of Duffy in the erythrocyte determines different inflammatory profiles in in
vivo and in vitro studies. However, the clinical correlation of these findings is
controversial. Objectives: To evaluate clinical characteristics associated with RBC
alloimmunization, to investigate HLA alloimmunization and its relationship with RBC
alloimmunization, to investigate the relationship between FY c.-67T>C polymorphism,
RBC alloimmunization and clinical features in SCD. Methods: Retrospective analysis
of clinical, transfusional and immunohematological data of 211 patients was
performed. RBC genotyping was carried out in 185 patients, including FY *01/*02
and FY*02N.01 (c.-67T> C) polymorphisms. The screening for anti-HLAI / II
antibodies (LABScreen® Mixed Class I / II) was performed in 118 patients. Results:
The female gender represented 52.6% of the participants, the median age was 27
years (min-max; 2-74 years) and the distribution of SCD genotypes was 69,1% SS,
14,6% Sβ0, 9,4% SC, 3,3% Sβ+, 1,8% SD and 1,4% SS with hereditary persistence
of fetal hemoglobin. The prevalence of RBC alloimmunization was 33.1%. We found
230 antibodies (Abs) . Rh (C, E, c, and e) and Kell represented 40.2% of the alloAbs
(n=179). Anti-Dia (8,9%) was the most common specificity after Rh / Kell Abs. Age
and the number of RBC concentrates were independent risk factors for RBC
alloimmunization (p <0.01). Each year and each RBC concentrate increased the
prevalence of alloimmunization by 3% and 0.4%, respectively. Most patients (68.3%)
developed Ab within the first 20 transfusions. Transfusion before the age of five
protected against alloimmunization (25% vs 42.2%; p = 0.049). The alloimmunization
rate was 1.75/100 CHs in patients in episodic transfusion, while in the regular
regimen it was 0.41/100CHs, with a relative risk 4,2 times higher in episodic
transfusion (95%CI: 2.47-7.03). There was no association of RBC alloimmunization
with survival, acute or chronic complications. The prevalence of HLA

alloimmunization was high (77.1%). There was no association with sex, age or
number RBC concentrates. Anti-HLAI Abs (76.2%) were more common than antiHLAII (38.9%). There was a trend towards an association of RBC and HLA
alloimunization (41.7% vs 22.2%; p = 0.07). The FY c.-67CC/TC genotypes were
associated with regular transfusion (62.6% vs 45.7%; p = 0.032), with a more
frequent use of iron chelator (40.8% vs 21.4%; p = 0.006) and with RBC
alloimmunization (40.8% vs 24.2%; p = 0.025), however, they were less associated
with acute chest syndrome (41.7% vs 62.8%; p = 0.006) and splenic sequestration
(10,4% vs 22.8%; p = 0.033) than the c.-67TT genotype. Conclusion: The
prevalence of RBC and HLA alloimmunization is high in patients with SCD previously
transfused. RBC alloimmunization occurs mainly within the first transfusions. Older
age, increasing number of transfusions and episodic transfusions are risk factors for
RBC alloimmunization. The polymorphism FY c.-67T>C seems to be related to the
clinical profile of SCD and to RBC alloimmunization, however, more studies are
needed to understand this phenomenon.
Keywords: Alloimunization. Sickle Cell Disease. Red blood cell Alloimmunization.
HLA Alloimmunization. Duffy Blood-group System.
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1 INTRODUÇÃO

A denominação doença falciforme (DF) designa uma síndrome clínica
caracterizada pela herança de duas cadeias de β-globina mutadas, sendo pelo
menos uma delas a hemoglobina S (HbS). A HbS resulta de uma mutação de ponto
no 17º nucleotídeo do gene da β-globina (A>G), o qual determina a troca de um
ácido glutâmico por valina (Glu6Val, rs334)(1,2). Além da homozigose para a HbS,
que é o genótipo mais prevalente e conhecido como anemia falciforme (AF), a
heterozigose composta com outra mutação da cadeia da β-globina dá origem a
outras variantes da DF. Entre os exemplos de heterozigose composta está a
associação com a hemoglobina C (HbC), resultante da substituição do aminoácido
ácido glutâmico por lisina, e a herança concomitante de genes relacionados à βtalassemia, na qual diferentes mutações podem determinar um espectro de
apresentações clínicas, de acordo com a quantidade residual de cadeia de β-globina
produzida(3).
A DF foi formalmente descrita pela primeira vez em 1910 por James B.
Herrick, em Chicago-EUA, ao atender um estudante negro procedente de Granada,
Índias Ocidentais, e observar hemácias em forma de foice no esfregaço de sangue
periférico(4). Outros três casos foram relatados durante os 12 anos seguintes, mas
apenas em 1949 foi proposto o modelo de herança genética de uma hemoglobina
anormal (HbS). Os portadores de apenas uma cadeia anormal eram assintomáticos
e essa condição recebeu o nome “traço falciforme”(5). Em 1957, a substituição do
aminoácido ácido glutâmico por valina foi demonstrada por sequenciamento de
proteínas (6), e em 1977, o RNAm da β-globina foi finalmente sequenciado,
revelando a mutação que dava origem à HbS (7).
A distribuição da HbS pelo mundo reflete, em primeiro lugar, a sua seleção
positiva em áreas endêmicas de malária por Plasmodium falciparum, em decorrência
da maior resistência dos heterozigotos à infecção. Em segundo lugar, ela está
diretamente relacionada aos fluxos históricos de migração e das rotas de
comercialização de escravos africanos (8). A DF é a doença monogênica mais
comum mundialmente (9) com aproximadamente 300 mil nascimentos afetados
(HbSS) anualmente e mais de 5 milhões de heterozigotos (HbAS) (10). No Brasil,

Introdução | 23

em 2007, estimava-se que existiam 25 a 30 mil casos de DF e que 3.500
nascimentos por ano eram afetados (11).

1.1 Fisiopatologia da doença falciforme

A polimerização da HbS é o evento primário no mecanismo fisiopatológico da
DF e suas consequências são inúmeras, incluindo a produção de moléculas
inflamatórias e fenômenos que levam à vaso-oclusão, principal manifestação clínica
da doença (12). A substituição Glu6Val gera um resíduo hidrofóbico no tetrâmero
HbS, que sob baixa tensão de oxigênio provoca a ligação entre duas cadeias β,
desencadeando um processo de cristalização. Assim, forma-se um núcleo inicial de
polimerização que se expande e dá origem a longas fibras paralelas. As fibras
assumem a textura de um gel que distorce a arquitetura e compromete a
flexibilidade da hemácia. A reologia da hemácia é alterada e a célula se torna rígida
antes mesmo de assumir o formato de foice (2,8).
O processo de polimerização se autoperpetua, pois a rigidez dos eritrócitos
aumenta a viscosidade do sangue total, que por sua vez diminui a velocidade do
fluxo sanguíneo e aumenta o tempo de trânsito dos eritrócitos através da
microvasculatura pobre em oxigênio. Embora a polimerização da HbS seja
reversível com o restabelecimento da oxigenação após a passagem pela
circulação pulmonar, o polímero HbS residual pode permanecer nos eritrócitos e
continuar o processo de polimerização quando as células retornarem ao ambiente
pobre em oxigênio (2).
A polimerização da HbS também desencadeia o influxo de cálcio e aumenta a
permeabilidade da membrana eritrocitária, o que agrava a desidratação da célula e
aumenta a concentração de HbS (2). Os eritrócitos sofrem ainda estresse oxidativo,
desencadeado por espécies reativas de oxigênio que são produzidas por ciclos
recorrentes de oxigenação e hipóxia, e também por exposição à hemoglobina, ao
heme e ao ferro livre. A polimerização recorrente da HbS, a desidratação e o dano
oxidativo resultam em alterações irreversíveis no citoesqueleto e na membrana da
hemácia, que assume definitivamente a forma de foice (12) (figura1).
Tantas agressões à membrana eritrocitária acabam induzindo maior
expressão de moléculas de adesão, como α4β1 integrina, Lu/BCAM, LFA-3 e ICAM4, as quais aumentam a ligação dos eritrócitos ao endotélio e à matriz extracelular
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(13). Os eritrócitos se unem a neutrófilos e plaquetas ativados, formando agregados
celulares que se ligam às paredes dos vasos e culminam com a vaso-oclusão e
isquemia tecidual. Esta é sucedida pela restauração do fluxo sanguíneo, que leva à
lesão tecidual por reperfusão. Os ciclos de isquemia e reperfusão potencializam o
processo inflamatório e o estresse oxidativo (8,14).
As alterações estruturais do eritrócito em foice fazem com que ele seja
destruído precocemente. Enquanto a sobrevida do eritrócito normal é de 120
dias, na DF ela é reduzida para 16 dias. Estima-se que aproximadamente 10% da
massa eritrocitária seja destruída diariamente, sendo que 30% da destruição
ocorre no compartimento intravascular (15). A liberação de hemoglobina e heme
livres depleta o óxido nítrico (ON) no plasma, sendo um dos principais processos
na fisiopatologia da DF. O ON é produzido pelo endotélio e favorece o tônus
vasodilatador basal, além de inibir a ativação plaquetária e a expressão de
moléculas de adesão no endotélio, como a VCAM-1 e as selectinas. O ON
também inibe a liberação de citocinas pró-inflamatórias e de fator tecidual pelos
leucócitos e pelas células endoteliais. Portanto, a depleção do ON promove a
vasoconstricção e favorece a adesão celular, a ativação plaquetária e a
inflamação (16). A biodisponibilidade do ON é ainda prejudicada pela liberação de
arginase-1 dos eritrócitos, a qual metaboliza a arginina, substrato para a sua
produção (16,17). Além disso, a exposição ao heme livre e às micropartículas
derivadas dos próprios eritrócitos provoca estresse oxidativo e inflamação no
endotélio, contribuindo diretamente para os fenômenos vaso-oclusivos (18).
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Figura 1 - Fisiopatologia da doença falciforme

Fonte: Adaptato de REES, D. C.; WILLIAMS, T. N.; GLADWIN, M. T. Sicklecell disease. Lancet, London, v. 376, n. 9757, p. 2018–31, dec. 2010 (8). A
polimerização da HbS é o evento essencial na fisiopatologia da DF. A
desoxigenação causa a polimerização da HbS, levando à formação de
eritrócitos em forma de foice. A vaso-oclusão resulta da interação dos
eritrócitos, leucócitos e plaquetas com o endotélio vascular, causando
isquemia, hemólise e inflamação; a inflamação aumenta a expressão de
moléculas de adesão e a agrava a vaso-oclusão. A reperfusão do tecido
isquêmico gera radicais livres e danos oxidativos aos vasos. Os eritrócitos
lesados liberam hemoglobina livre no plasma, que se liga fortemente ao ON,
causando deficiência funcional desse último e contribuindo para o
desenvolvimento de vasculopatia. HbS = hemoglobina falciforme. ON = óxido
nítrico.

A polimerização da HbS, a vaso-oclusão e a hemólise induzem a ativação de
células inflamatórias e de suas vias de sinalização, que por sua vez envolvem a
produção e secreção de moléculas que propagam o estado inflamatório na DF.
Citocinas do tipo I, que estimulam a resposta celular, encontram-se elevadas no
paciente com DF em estado basal. Os níveis de TNF-α, por exemplo, são elevados,
possivelmente como consequência do processo de isquemia-reperfusão. O TNF-α
estimula a expressão de β2-integrinas em neutrófilos, aumentando a sua adesão à
parede do vaso sanguíneo. Além disso, ele altera a biodisponibilidade de ON
derivado do endotélio e regula positivamente a expressão de moléculas de adesão
em sua superfície. A concentração de interleucina (IL) 1, envolvida no recrutamento
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de leucócitos, na ativação de células endoteliais e na produção de outros
mediadores inflamatórios, também está aumentada. É descrito também o aumento
de IL-18, que pode estimular a proliferação de células do músculo liso vascular e a
produção de IFN-γ, IL-2 e IL-12, bem como o aumento de IL-6, que deve
desempenhar papel na síntese de proteínas de fase aguda, e de IL-17, que estimula
a produção de quimiocinas e citocinas envolvidas no recrutamento de neutrófilos
para a parede dos vasos. Citocinas derivadas de plaquetas, como a CD40L e a
TNSF14, também encontram-se elevadas e devem participar da ativação
leucocitária e endotelial, tendo sido demonstrada associação de seus níveis
elevados à síndrome torácica aguda e ao aumento da velocidade de regurgitação
tricúspide (12).
A interleucina 8 (CXCL8), a MCP -1 (do inglês: “monocyte chemoattractant
protein 1”) (CCL2), a RANTES (CCL5), o PF4 (do inglês: “platelet factor 4”) (CXCL4),
a MIP-1 (do inglês: “macrophage inflammatory protein”) e a eotaxina-1 (CCL11) são
algumas das quimiocinas que estão elevadas no paciente com DF. Esses
mediadores inflamatórios facilitam o recrutamento de neutrófilos, eosinófilos e
monócitos para as paredes dos vasos sanguíneos. Os fatores de crescimento, por
sua vez, estimulam a proliferação e diferenciação de leucócitos e participam da
regulação de processos angiogênicos. Entre esses fatores, estão elevados na DF o
GM-CSF (do inglês: granulocyte macrophage-colony stimulating factor), o M-CSF
(do inglês: macrophage-CSF), o TGF-β

e moléculas pró-angiogênicas. Outros

mediadores inflamatórios que são regulados positivamente na DF são a substância
P e as pentraxinas, incluindo a proteína C reativa (12).
Os pacientes com DF apresentam, portanto, um quadro inflamatório sistêmico
perene e não simplesmente um quadro hemolítico crônico. Além disso, esses
pacientes apresentam um estado de hipercoagulabilidade com maior geração de
trombina, maior expressão de fator tecidual e ativação da cascata do complemento,
que se traduz em maior risco de eventos tromboembólicos (12). Como resultado dos
processos descritos, os pacientes podem apresentar complicações agudas e
crônicas que podem afetar todos os órgãos e sistemas, porém, tanto o perfil quanto
a gravidade das manifestações clínicas podem variar amplamente entre os
indivíduos. Esse espectro de apresentação clínica é consequência da interação da
herança HbS com outros modificadores, tanto genéticos quanto ambientais (9).
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Sabe-se que quanto maior é a concentração da HbS, mais intenso é o fenômeno
de polimerização e mais grave é o perfil clínico da doença. Assim, entre os
modificadores clínicos da DF estão a concentração mais elevada de hemoglobina fetal
(HbF) e a herança concomitante da α-talassemia, ambas capazes de reduzir a
concentração de HbS no eritrócito e, por isso, a taxa de polimerização. Quando herdada
com a β-talassemia, com produção residual de hemoglobina A (HbSβ+), as
manifestações clínicas também são mais brandas. Por outro lado, na variante HbSβ0,
em que não há produção residual de HbA, o curso clínico é muito semelhante ao do
paciente HbSS (9). Além disso, os homozigotos HbSS em geral cursam com quadros
mais graves que os duplo heterozigotos HbSC, HbSD e HbSOarab (3).

1.2 Diagnóstico

Atualmente, com a adoção do programa de triagem neonatal universal, o
diagnóstico da DF é feito logo ao nascimento em muitos países (19). Em
contrapartida, nos locais onde a triagem neonatal ainda não é realizada, o
diagnóstico se faz em média aos 21 meses de vida, após início das manifestações
clínicas. Os métodos mais utilizados na detecção da HbS são a eletroforese de
hemoglobina e a cromatografia líquida de alta performance (HPLC; do inglês: “highperformance liquid chromatography”). O exame é realizado logo na primeira semana
de vida, mas resultados positivos devem ser confirmados após o sexto mês, quando
a concentração da HbS é maior (8,20). Os mesmos testes podem ser indicados no
aconselhamento genético de casais que desejam ter filhos, enquanto métodos não
invasivos, como a pesquisa de DNA fetal na circulação materna, estão em
desenvolvimento para o diagnóstico ainda no período pré-natal (19).

1.3 Quadro clínico

As manifestações da doença falciforme podem se iniciar ainda no terceiro
mês de vida, à medida que ocorre substituição da cadeia γ, que compõe a
hemoglobina fetal (α2γ2) , pela cadeia βS, que compõe a HbS (α2βS2) (2).
No primeiro ano de vida, a manifestação mais comum é a dactilite, quadro
caracterizado por edema, dor e vermelhidão em pés e mãos, decorrentes de infarto
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medular nos pequenos ossos das extremidades (21). As manifestações da anemia
hemolítica costumam não ser motivo de queixa por parte do paciente, até por se
tratar de quadro crônico, a que os pacientes estão em geral adaptados. Os sinais e
sintomas

relacionados

à

anemia

em

geral

ocorrem

nos

períodos

de

descompensação da DF, em que há piora da hemólise, queda da concentração de
hemoglobina e piora da icterícia. A piora da anemia também pode ser secundária à
crise aplástica transitória, causada por parvovírus B19, complicação mais comum
na idade escolar (22).
O baço é um dos primeiros órgãos a ser afetado na DF. Sucessivos episódios de
vaso-oclusão levam à fibrose e à atrofia do órgão, num processo em geral silencioso e
progressivo. As crianças podem apresentar hipoesplenismo mesmo antes de
completar um ano de vida e, em geral, entre 3 e 5 anos a autoesplenectomia está
completa em pacientes HbSS e HbSβ0 (2). A persistência do baço, com ou sem
hiperesplenismo, também pode estar associada ao hipoesplenismo funcional (23). A
vaso-oclusão esplênica também pode se dar de forma aguda e maciça, complicação
conhecida como sequestro esplênico, em que grande quantidade de hemácias são
represadas no órgão, causando dor abdominal, piora da anemia e até mesmo choque
circulatório. Aproximadamente 75% dos episódios de sequestro esplênico ocorrem
antes dos 2 anos de idade e são raros depois dos 6 anos. Nos pacientes em que o
baço persiste, como é o caso das variantes HbSC e HbSβ+, pode haver recorrência de
sequestro, mesmo após a infância (2,23).
A asplenia funcional tem papel chave na elevada susceptibilidade à
infecção e ao maior risco de septicemia na DF. Destacam-se as infecções por
bactérias encapsuladas como o Streptococcus pneumoniae, a Nesseiria meningitidis
e o Haemophilus influenza tipo B e a infecção por Salmonella sp (21). A infeção
ainda é uma das principais causas de mortalidade na DF, especialmente em países
subdesenvolvidos onde a profilaxia com vacinas e o tratamento da doença costuma
não ser adequado (8).
Após o primeiro ano de vida, as crises álgicas tornam-se a intercorrência mais
frequente e acometem diversas partes do corpo como os membros, tórax, dorso e
abdome. As crises vaso-oclusivas (CVO) são acompanhadas de lesão de
isquemia e reperfusão que podem ou não ter um fator desencadeante evidente (1).
A CVO, quando não é rapidamente tratada e revertida, pode culminar com o infarto
ósseo e embolização gordurosa. Esta, por sua vez, pode desencadear a síndrome
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torácica aguda (STA), segunda complicação aguda mais frequente da DF e uma
das principais causas de internação e óbito nessa população (24).
A STA caracteriza-se por novo infiltrado pulmonar acompanhado de pelo
menos um sinal ou sintoma clínico como febre, taquipneia, dispneia, dor torácica,
alteração da ausculta pulmonar ou hipoxemia (21). Enquanto crianças em geral
apresentam febre e infiltrado em lobo superior ou médio, adultos em geral são
afebris e podem ter comprometimento multilobar. Adultos apresentam-se mais
comumente com história recente de CVO resolvida ou com CVO ativa. A etiologia
mais comum da STA é a infecção, especialmente em crianças, mas o embolismo
gorduroso,

a

formação

de

trombos

na

própria

vasculatura

pulmonar,

o

tromboembolismo venoso, atelectasias e até mesmo edema pulmonar podem
desencadear o quadro (21,24).
Entre as complicações agudas mais graves está o acidente vascular
cerebral (AVC). O AVC isquêmico representa 54% dos AVCs na DF e sua
incidência é maior na primeira década de vida e após os 30 anos. Em contrapartida,
na terceira década de vida o AVC hemorrágico é mais comum (25). A vasculopatia
inicia-se na infância com incidência de 1,02 eventos por 100 pacientes-ano, entre 2
a 5 anos. Aos 20 anos, 11% dos pacientes tiveram pelo menos um episódio de AVC
isquêmico e aos 45 anos esse índice chega a 24% (25). Após um primeiro episódio,
o risco de recorrência do AVC chega a 67% se não for iniciado tratamento específico
(26). Apesar da fisiopatologia do AVC na DF diferir da fisiopatologia do AVC em não
falciformes, a manifestação clínica é a mesma e vai variar de acordo com a área
cerebral afetada. A vasculopatia pode, porém, ser detectada precocemente por meio
da triagem regular com doppler transcraniano (DTC), o que permite inserir o
paciente em um programa de profilaxia primária com transfusão regular, reduzindo o
risco de AVC em 90%(27).
Outra complicação aguda da DF é o priapismo, definido como uma ereção
dolorosa, prolongada e não desejada que pode cursar com disfunção erétil e impotência.
Estudos retrospectivos mostram que 30 a 45% dos pacientes com AF já tiverem pelo
menos um episódio de priapismo (28). O mecanismo envolvido consiste na obstrução da
drenagem venosa peniana, em que o sangue represado permanece por período
prolongado em baixa tensão de oxigênio, resultando em acidose local e agravando a
falcização dos eritrócitos no local. Ocorre elevação da pressão intra-cavernosa e se ela
exceder a pressão arterial média, pode resultar em isquemia peniana (28).
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À medida que o acesso ao tratamento melhora, que novas terapias, drogas e
protocolos surgem, a sobrevida aumenta, tornando também mais frequentes as
complicações crônicas da DF. Dentre elas, destaca-se a hipertensão pulmonar
(HP), que está fortemente associada a maior mortalidade (29,30). Aproximadamente
metade dos casos são consequência da vasculopatia causada pela falcização,
tromboembolismo e vasoconstrição secundária à depleção crônica de ON. Nos
demais casos, a hipertensão pulmonar é pós-capilar, provocada por disfunção
ventricular esquerda em resposta ao elevado débito cardíaco provocado pela
anemia crônica (8). Definida como pressão de artéria pulmonar (PAP) ≥ 25mmHg ao
cateterismo cardíaco (31), o seu diagnóstico precoce e preciso ainda é um desafio,
uma vez que a triagem é realizada por meio da ecocardiografia, na qual a pressão
na artéria pulmonar é estimada a partir da velocidade do jato de regurgitação
tricúspide (TRJV; do inglês “tricuspid regugirtant jet velocity”) (30). A TRJV
≥2,5m/seg é em geral utilizada para triar a HP, mas sabe-se que seu valor preditivo
positivo é baixo (30).
As complicações crônicas do sistema musculoesquelético são dolorosas e
invalidantes. A osteonecrose asséptica afeta mais comumente o fêmur, uni ou
bilateralmente, mas pode também comprometer o úmero ou outros ossos. Quinze a
40% dos adultos com DF são afetados e 85% daqueles que se apresentam com lesão
sintomática no quadril terão indicação de prótese dentro de 5 anos (32). As úlceras
localizam-se em geral na região perimaleolar, podem ser recidivantes e ainda se
complicar com a sobreposição de osteomielite. A frequência de úlceras aumenta com a
idade. A dor intensa faz com que o paciente precise de analgesia potente com opióides
e a sua cicatrização é lenta, podendo arrastar-se por meses (33).
A nefropatia falciforme instala-se desde a infância e pode evoluir para
insuficiência renal em até 30% dos adultos. A microalbuminúria é comum na infância
e até 20% dos adultos desenvolvem proteinúria nefrótica. Baixa tensão de oxigênio,
baixo pH e alta osmolaridade da medula renal favorecem a polimerização da HbS e
a falcização, que acarretam infarto renal, seguido de necrose de papila, fibrose
medular e glomeruloesclerose. Além disso, o órgão é sobrecarregado com
hiperfiltração e disfunção tubular (8).
A hepatopatia falciforme é um termo abrangente, utilizado para designar a
lesão hepática da DF, que é na verdade resultado de múltiplos mecanismos
primários e cuja apresentação clínica é bastante diversa. É por vezes difícil apontar
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um único fator relacionado à lesão hepática. Ao mesmo tempo que existe lesão
isquêmica, decorrente de falcização intra-hepática, pode haver sobreposição de
hemocromatose

e

hepatite

viral,

ambas

complicações

tardias

da

terapia

transfusional. A colelitíase provocada pela hemólise crônica também pode cursar
com complicações graves como colecistite, colangite e pancreatite. Entre as
complicações agudas, estão a crise de falcização hepática, o sequestro hepático e a
colestase intra-hepática falcêmica. Como resultado de múltiplos insultos ao órgão,
16 a 29% dos pacientes evoluem com algum grau de cirrose (34).
Das complicações oculares, a mais comum é a retinopatia proliferativa, que
pode evoluir com perda visual progressiva. Seu pico de incidência ocorre entre 15 e
24 anos em homens, e entre 20 e 39 anos em mulheres (21). Na terceira década de
vida, a retinopatia pode afetar 43% dos pacientes HbSC e 14% dos pacientes HbSS
(35). A figura 2 representa as principais complicações da DF.
Figura 2 - Principais complicações clínicas da doença falciforme

Fonte: adaptado de KATO, G. J. et al. Sickle cell disease. Nature Reviews Disease
Primers, London, v. 4, n. 1, p. 18010, jun. 2018 (19).
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Existe grande variabilidade fenotípica entre pacientes com DF. São
observados

subfenótipos

caracterizados pela

combinação de

determinadas

complicações clínicas e alterações características de alguns biomarcadores que
estão diretamente relacionados a um mecanismo fisiopatológico predominante. O
nível de Hb mais baixo, a elevada contagem de reticulócitos e a elevada
concentração de desidrogenase láctica (DHL) caracterizam um fenótipo hemolítico
mais grave e mais propenso à vasculopatia. Os pacientes desse subgrupo
apresentam maior incidência de AVCi, HP, úlceras, colelitíase, priapismo e,
possivelmente, nefropatia. Outro subfenótipo é aquele caracterizado por um nível
mais alto de hemoglobina e hemólise mais branda, com consequente aumento da
viscosidade sanguínea, e apresentam maior frequência de crises vaso-oclusivas,
síndrome torácica aguda e osteonecrose. Essas características podem se sobrepor,
originando um espectro de apresentação clínica, diretamente influenciados por
modificadores genéticos (19).
Os pacientes com HbSC exibem um curso clínico bastante diferente dos
pacientes HbSS. Apesar de representarem 30% dos pacientes com DF nos EUA,
ainda existem muitos pontos a serem esclarecidos sobre a fisiopatologia da HbSC e
sobre seu tratamento, já que grande parte das evidências que guiam as condutas
clínicas são produtos de estudos envolvendo pacientes com anemia falciforme (36).
A hemoglobinopatia SC evolui normalmente com um quadro clínico mais brando e
maior sobrevida que a HbSS e HbSβ0 (3,36). Os pacientes costumam apresentar
níveis de hemoglobina mais elevados, hemólise menos intensa, fenômenos vasooclusivos menos frequentes, porém desenvolvem com maior frequência a retinopatia
proliferativa (35).
A mortalidade na DF é diretamente afetada pelas condições socioeconômicas
e pelos investimentos em saúde pública de cada país. Em países desenvolvidos, é
marcante a queda da mortalidade em relação ao observados na década de 70. A
redução da mortalidade infantil está diretamente relacionada aos programas de
triagem neonatal, ao início precoce de profilaxia com antimicrobianos, ao acesso a
vacinas e à orientação familiar sobre a doença (37). Nos EUA houve 67% de
redução da mortalidade entre 1999 e 2009, quando comparada com as duas
décadas anteriores(37). Além disso, a melhora no manejo das complicações
crônicas, dos protocolos transfusionais e a introdução da hidroxiureia também
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melhoraram consideravelmente a sobrevida na DF, no entanto, ela é ainda 20 a 30
anos inferior à sobrevida da população geral (19).

1.4 Tratamento

1.4.1 Aspectos gerais

Os pacientes com DF devem ser incluídos em programa de acompanhamento
desde os primeiros meses de vida ou tão logo o diagnóstico seja feito. A profilaxia
com penicilina deve ser iniciada precocemente e mantida até os cinco anos. Esta
conduta reduziu a mortalidade de 25% para menos de 3% nessa faixa etária (19). A
vacina para o pneumococo também está indicada, pois reduz em 68% a taxa de
infecção invasiva em crianças até os 10 anos de idade (38). A família do paciente
também precisa ser orientada sobre as complicações agudas da doença e sobre os
sinais que indicam a necessidade de avaliação médica. Além disso, nos quadros
febris suspeitos de infecção bacteriana, recomenda-se o início precoce de
antibióticos com cobertura para bactérias encapsuladas como Streptococcus
pneumoniae e Haemophilus influenza (39). O atendimento dos episódios agudos por
profissionais treinados é fundamental para obter controle precoce da dor com
analgésicos e hidratação, evitando a evolução para quadros mais graves, como a
STA e o AVCi (40).
O acompanhamento clínico regular deve garantir a triagem e prevenção de
lesões de órgão alvo, bem como o controle de comorbidades que possam agravar o
curso da DF. Entre as medidas de prevenção destaca-se a realização do DTC,
exame capaz de identificar crianças com risco elevado de AVCi (21). O estudo
STOPI demonstrou que crianças sem nenhum sinal ou sintoma neurológico, mas
com fluxo vascular superior a 200cm/seg apresentavam alto risco de AVCi e se
beneficiavam de transfusões regulares de hemácias. Tal estratégia reduziu a
ocorrência de AVCi de 11% para 1%. Portanto, o DTC deve ser realizado
anualmente a partir dos 2 anos de idade (27). O exame oftalmológico para avaliar
retinopatia proliferativa é recomendado a partir dos 10 anos, quando também é
recomendado o início da triagem de lesão renal por meio da dosagem de
microalbuminúria (41). Em contrapartida, o teste de função pulmonar e a triagem de
hipertensão pulmonar com ecocardiograma estão indicados apenas em pacientes
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com queixas clínicas, não havendo evidências suficientes para indicar a realização
desses exames de forma universal e periódica (21,41).

1.4.2 Transplante de células progenitoras hematopoéticas

Atualmente, a única opção terapêutica curativa para a DF é o transplante de
células progenitoras hematopoéticas (TCPH) alogênico. Inicialmente, o transplante
alogênico era reservado para os casos mais graves da doença, mas à medida que
resultados positivos eram observados, os critérios para indicar o tratamento foram
aos

poucos

ampliados.

Paralelamente,

a

aplicação

de

protocolos

de

condicionamento com menor toxicidade também reduziu a morbidade e a
mortalidade associadas ao procedimento. Hoje, casos menos graves são elegíveis
ao TCPH e, consequentemente, maior número de candidatos espera pela
terapia(42). Apesar dos bons resultados obtidos no TCPH HLA-compatível
aparentado, em que a sobrevida em 3 anos chega a ser superior a 90%, apenas
25% dos pacientes dispõem de doador HLA-compatível na família. A ausência de
doadores HLA idênticos na família exige a busca por alternativas. O transplante não
aparentado, o uso de células de cordão umbilical e o transplante haploidêntico são
promissores, mas os resultados clínicos ainda apontam a necessidade de melhora
nos índices de falha de enxertia, de ocorrência de doença do enxerto contra o
hospedeiro (DECH) crônica e da taxa de mortalidade relacionada ao transplante
(43).

1.4.3 Terapia gênica

Por se tratar de uma doença monogênica autossômica, a DF é uma forte
candidata à terapia gênica. Esse tratamento oferece a vantagem sobre o TCPH
alogênico de não trazer complicações como a DECH crônica e de superar a barreira
imposta pela ausência de doadores compatíveis. Os primeiros relatos de terapia
gênica no tratamento da DF foram publicados em 2017 e utilizaram as células
autólogas modificadas por um lentivírus contendo um gene variante de β-globina,
desenhada para conferir propriedades antifalcização (44,45). Após esses primeiros
casos, várias estratégias desenvolvidas entraram em fase de estudo clínico,
incluindo técnicas desenhadas para aumentar a expressão da cadeia de γ-globina e,
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consequentemente, a concentração de HbF, reduzindo assim as manifestações
clínicas da DF(46). A terapia gênica é, sem dúvida, promissora para o tratamento da
DF, mas ainda é necessário aperfeiçoar a tecnologia e depois torná-la acessível à
população (46).

1.4.4 Tratamento medicamentoso

A hidroxiureia (HU), também denominada hidroxicarbamida, é atualmente o
único tratamento medicamentoso reconhecido como modificador do curso da DF. Na
década de 80, os primeiros estudos com HU em pacientes com AF mostravam que a
droga promovia aumento da síntese de HbF, o que inicialmente justificava a sua
aplicação clínica, uma vez que ela reduziria a concentração de HbS e,
consequentemente,

a

sua

polimerização(47).

Os

eritrócitos

com

elevada

concentração de HbF são maiores, menos densos e mais deformáveis,
apresentando, portanto, uma melhor reologia. Hoje, sabe-se que o seu mecanismo
de ação vai além do efeito sobre o eritrócito. Ela está associada à redução da
contagem de leucócitos, plaquetas e reticulócitos, bem como à diminuição da
expressão de moléculas de adesão, reduzindo assim os fenômenos vaso-oclusivos
(21). Além disso, a HU está associada ao aumento dos níveis de ON e à melhora do
tônus vascular (48).
A HU reduz a recorrência de complicações agudas, o número de internações,
e também a mortalidade (49). As situações em que as evidências são mais fortes a
favor do tratamento com HU são as CVOs recorrentes, com pelo menos três
episódios de intensidade moderada a grave ao ano e as STAs severas ou
recorrentes. Para pacientes com dor ou com sintomas de anemia interferindo nas
atividades diárias e reduzindo a qualidade de vida, a HU também está indicada.
Anteriormente, a HU era reservada para os casos mais graves da DF, mas hoje a
tendência é oferecer o tratamento de forma mais precoce, com o objetivo de prevenir
complicações, podendo a droga ser iniciada a partir dos 9 meses de vida (21). A
despeito da recomendação para o uso de HU em pacientes com HbSC e HbSβ+ ser
mais fraca, aqueles com manifestações moderadas a graves também podem obter
benefício com a medicação (21).
Dentre as novas drogas utilizadas no tratamento da DF, destacam-se o
crizanlizumabe e o voxelotor (antes denominado de GBT440). A primeira é um
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anticorpo monoclonal inibidor da P-selectina, que reduziu significativamente a
recorrência de crises vaso-oclusivas, mesmo em pacientes já em uso de HU e com
perfil mais grave da doença (50). O voxelotor, por sua vez, liga-se à cadeia de αglobina, melhora a afinidade da HbS pelo oxigênio e, por isso, reduz a sua
polimerização.

Os pacientes

tratados apresentaram

melhora

do

nível de

hemoglobina e da hemólise em fase III de estudo clínico randomizado (51).

1.4.5 Terapia transfusional

A

transfusão

de

hemácias

de

doadores

saudáveis

(

que

contém

essencialmente HbA e não contém HbS) dilui a concentração de HbS, reduz o
fenômeno de polimerização, melhora o nível de hemoglobina e, consequentemente,
o aporte de oxigênio aos tecidos. A transfusão é um dos pilares principais do
tratamento da DF e pode ser indicada com intuito terapêutico ou profilático. A
transfusão ainda pode ser episódica, normalmente indicada durante complicações
agudas, ou regular, quando caracteriza um regime transfusional crônico com
intervalos, em geral, mensais.
A transfusão profilática é indicada na prevenção primária do AVCi em crianças
com alteração da velocidade do fluxo arterial cerebral ao doppler transcraniano. A
intervenção mostrou ser capaz de reduzir em 90% a ocorrência de AVCi em crianças
(27). A transfusão tem como alvo manter a HbS em geral abaixo de 30% com
transfusões regulares, entretanto, a sua duração ainda é incerta. Estudo que avaliou a
suspensão da transfusão após normalização do DTC teve de ser interrompido por
recorrência dos eventos (52). Em contrapartida, o estudo TWiTCH mostrou que é
possível a transição para HU em pacientes com DTC normal e sem vasculopatia grave,
de acordo com a ressonância magnética (53). Após um primeiro episódio de AVCi, o
regime transfusional crônico é atualmente a única alternativa terapêutica eficaz, tendose mostrado superior à HU como profilaxia secundária (54).
A transfusão profilática também é indicada antes de cirurgias de médio ou
grande porte, com objetivo de reduzir complicações agudas no pós-operatório, tendo
como alvo atingir Hb de 10g/dl antes da cirurgia (55). Já na profilaxia de eventos
agudos, como a STA, a CVO e o priapismo, a transfusão fica reservada para os casos
recorrentes, mesmo em vigência do uso da HU, ou quando a droga estiver
contraindicada (56). Não há recomendação formal de transfusão profilática após um
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primeiro episódio de sequestro esplênico, mas ela pode ser indicada em crianças que
tiverem apresentado episódios recorrentes, até elas atingirem a idade para a
esplenectomia. Apesar de a DF estar associada a maior morbidade e mortalidade
materno-fetal, não há consenso sobre a indicação da transfusão profilática no período
gestacional. Ela é geralmente indicada para gestantes com complicações agudas ou
para as pacientes que interromperam o uso de HU devido à gestação (56,57).
A transfusão de hemácias é indicada no tratamento de intercorrências agudas
graves, como o AVCi, a STA grave e a anemia aguda grave, decorrente de crise
aplástica ou de sequestro esplênico. No quadro agudo de AVC, a transfusão tem
como alvo atingir níveis de HbS inferiores a 30% (21). Ela também está indicada no
tratamento da colestase intra-hepática falcêmica e na falência de múltiplos órgãos
(58). Nos casos de CVO, a transfusão é restrita aos episódios mais graves e
refratários ao tratamento medicamentoso inicial (56).
Embora não haja comprovação sólida a favor do uso da transfusão no
tratamento de úlceras maleolares, os pacientes com lesões de difícil cicatrização podem
receber transfusões regulares até a melhora da lesão, especialmente aqueles com
níveis de hemoglobina mais baixos (32). Os pacientes com hipertensão pulmonar,
cardiopatia, insuficiência renal e hepatopatia também podem ter indicação de
transfusão regular, apesar de haver menos evidência do seu benefício para essas
complicações (32,56). O quadro 1 resume as recomendações para transfusão na DF.
Quadro 1 - Recomendação para transfusão de hemácias na doença falciforme.
Controverso

Em geral não
recomendada

Tratamento

AVCi agudo
STA moderada/grave
Anemia aguda sintomática
(sequestro/ crise aplástica)
Colestase intra-hepática falcêmica
Complicações agudas na gestação

Hipertensão pulmonar

CVO não complicada
Priapismo
Úlceras maleolares
Osteonecrose

Profilaxia

AVCi (primária de secundária)
Sequestro esplênico recorrente
Colestase intra-hepática falcêmica
Pré-operatório

STA recorrente
CVO recorrente

Gestação não complicada

Recomendado

Fonte: Adaptado de YAWN, B. P. et al. Management of sickle cell disease: summary of the 2014
evidence-based report by expert panel members. JAMA, Chicago, v. 312, n. 10, p. 1033–48, sep. 2014
(21).
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1.5 Complicações da terapia transfusional

Nas últimas décadas, observou-se um aumento significativo do uso da
transfusão na DF, tanto para o tratamento de complicações agudas, como crônicas.
Apesar de a HU reduzir a ocorrência de eventos agudos, a transfusão continua
sendo a única alternativa terapêutica nos quadros agudos graves e na profilaxia
primária e secundária do AVCi (59). A despeito da contínua melhora da segurança
transfusional, pacientes submetidos à transfusão estão expostos ao risco de reações
adversas agudas e tardias, como reações alérgicas, sobrecarga volêmica, reações
febris não hemolíticas, transmissão de agentes infecciosos, entre outros. Nos
pacientes com DF, frequentemente expostos a múltiplas transfusões ao longo da
vida, destacam-se duas reações: a sobrecarga de ferro e a aloimunização.

1.5.1 Sobrecarga de ferro

Grande número de pacientes com DF começa a receber transfusões ainda na
infância e muitos são candidatos a transfusão crônica, ou ainda, são submetidos a
múltiplas transfusões por quadros agudos recorrentes. A sobrecarga de ferro é,
portanto, uma complicação comum que precisa ser monitorada e tratada.
As diferenças na fisiopatologia e no regime transfusional na DF determinam
um padrão em geral menos grave de sobrecarga de ferro, quando comparada a
outras doenças com eritropoese ineficaz ou aplasias medulares. Na DF, a
eritropoese está preservada, na verdade, intensificada para compensar a destruição
prematura das hemácias (60). Ademais, a DF é caracterizada por um estado
inflamatório perene que favorece o aprisionamento de ferro nos macrófagos,
característica da anemia da doença inflamatória. Diferentemente do que ocorre em
outras doenças, na DF a estratégia transfusional em geral visa a redução da
concentração de HbS, inclusive por supressão da eritropoese, ao invés de
simplesmente elevar a concentração hemoglobina, sendo a transfusão de troca uma
prática comum, que acarreta um balanço de ferro menos positivo, de modo a reduzir
a magnitude da sobrecarga de ferro (60).
Casos graves de lesão de órgão por sobrecarga de ferro foram associados a
maior morbidade e mortalidade na DF (61,62). Autópsias de pacientes com DF
mostraram alta prevalência de hemossiderose entre pacientes com cirrose hepática
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(63). Além disso, estima-se que 3% dos pacientes em regime tranfusional regular
apresentem sobrecarga de ferro cardíaco (64). O depósito de ferro na medula óssea
parece também comprometer a eritropoese e aumentar a necessidade transfusional,
agravando a hemossiderose. Esse fenômeno é observado principalmente em
pacientes com baixa contagem de reticulócitos, elevada necessidade transfusional e
intenso depósito de ferro no coração (60).
Como a transfusão é indicada para o tratamento de lesão de órgão alvo
secundária à doença de base, é difícil estabelecer o quanto o depósito de ferro
contribui para o agravamento dessa lesão. Por esse mesmo motivo, a sobrecarga
de ferro pode ser subestimada e, portanto, subtratada (60). Assim, recomenda-se a
triagem e a monitorização do acúmulo de ferro para pacientes em transfusão
crônica, ou com múltiplas transfusões esporádicas, e o tratamento com quelante
quando indicado (21). A dosagem de ferritina sérica é um ensaio relativamente bem
padronizado, barato e amplamente utilizado para avaliação da sobrecarga, mas
deve ser interpretada com cautela na monitorização do grau de hemossiderose,
principalmente porque é também proteína de fase aguda, de modo que tem seus
níveis séricos aumentados nas doenças inflamatórias, de que é exemplo a DF (65).

1.5.2 Aloimunização

A aloimunização ocorre como consequência da exposição de um indivíduo a
antígenos não próprios por meio de transfusão, gestação ou transplante de órgãos.
Em um único episódio transfusional o indivíduo é exposto a centenas de antígenos
estranhos presentes em hemácias, leucócitos e plaquetas, e pode desenvolver
anticorpos contra vários desses antígenos. É importante compreender os
mecanismos envolvidos na aloimunização para que estratégias de prevenção sejam
desenvolvidas, bem como entender melhor suas consequências sobre a evolução
clínica do paciente.

1.5.2.1 Aloimunização eritrocitária

A aloimunização eritrocitária está associada a atrasos na transfusão, devido
ao maior tempo exigido para a identificação do anticorpo ou à dificuldade em
encontrar sangue compatível para indivíduos com múltiplos anticorpos. Ela também
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aumenta o risco de reações transfusionais hemolíticas (RTHs), cuja apresentação
clínica pode variar de um simples incremento transfusional abaixo do esperado a um
quadro de franca à hemólise, que nos casos mais graves pode ocasionar o óbito
(66). Além disso, os anticorpos contra antígenos de grupos sanguíneos também
estão envolvidos na doença hemolítica perinatal e podem complicar as gestações de
mulheres previamente aloimunizadas (67).
A prevalência de aloimunização varia consideravelmente de acordo com a
população estudada. Trabalhos mostram taxa de aloimunização de 0,8% em
doadores de sangue e de 1 a 2% em pacientes hospitalizados. Em pacientes com
algum histórico de transfusão, a prevalência aumenta para 2 a 9%, e taxas maiores
são observadas em pacientes que foram submetidos a múltiplas transfusões (68).
Nos pacientes com síndrome mielodisplásica, são frequentes as associações
complexas de anticorpos, e a taxa de aloimunização varia entre 10 e 20% (69,70).
Essa complicação também pode afetar 10 a 20% dos pacientes com talassemia
(71), porém, nenhum outro grupo mostra taxas de aloimunização tão elevadas
quanto os pacientes com DF(72).
A aloimunização eritrocitária em pacientes com DF chega a afetar mais de
50% dos pacientes, a depender do estudo (73). Na DF, as reações transfusionais
são em geral mais graves, podem desencadear CVOs e cursar com quadro de hiperhemólise (74). Além disso, a reação hemolítica tardia pode não ser diagnosticada,
uma vez que os sinais e sintomas comumente podem ser confundidos com os da
doença de base (75). A aloimunização pode também representar um marcador de
gravidade da doença, tendo sido associada à dor crônica, à dependência de opioide,
à lesão de órgão e à menor sobrevida(76). Não obstante, a aloimunização
eritrocitária pode prejudicar o suporte transfusional durante o TCPH, bem como seu
desfecho (77,78).
Para que ocorra a aloimunização é necessário que o receptor seja exposto a
um antígeno não próprio e que ele possua uma molécula de antígeno leucocitário
humano classe II (HLA II, do inglês: “human leucocyte antigen II”), capaz de
reconhecer e apresentar parte do antígeno estranho ao linfócito T CD4+ auxiliar (TH,
do inglês: “T helper”), que, em sequência, ativa o linfócito B para a produção de
anticorpos (79). Porém, esse passo não é suficiente para que a aloimunização
eritrocitária aconteça. A interação complexa de fatores relacionados ao receptor, ao
doador, ao hemocomponente, às características do antígeno e às circunstâncias da
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transfusão são determinantes nesse processo. A figura 3 ilustra alguns dos
principais fatores relacionados à aloimunização eritrocitária.
Figura 3 - Fatores envolvidos na aloimunização.

Fonte: próprio autor.

Estudos em pacientes com DF mostram que a taxa de aloimunização
aumenta com a idade e com o número de transfusões prévias. A idade precoce do
primeiro episódio transfusional parece proteger contra a aloimunização, fato que já
foi mais bem demonstrado em pacientes com talassemia (71,80). As taxas de
aloimunização variam muito entre os estudos publicados, o que está diretamente
relacionado às características de cada população estudada e com o protocolo de
compatibilidade antigênica entre doador e receptor utilizado em cada estudo
(72,76,81–84).

1.5.2.1.1 Compatibilidade antigênica e aloimunização

Uma das explicações para a elevada taxa de aloimunização na DF está na
diferença fenotípica entre a população de doadores, de origem predominantemente
caucasiana,

e

de

pacientes

com

DF,

essencialmente

constituída

de

afrodescendentes. Nos afrodescendentes, a frequência dos antígenos de grupo
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sanguíneo C (RH2), E (RH3), Jkb (JK2), Fya (FY1) e S (MNS3) é significativamente
menor que em brancos, tornando-os mais vulneráveis à sensibilização por esses
antígenos por meio da transfusão de hemácias(85).
Devido à elevada imunogenicidade dos antígenos do sistema Rh e Kell e à
diferença fenotípica entre doadores e pacientes, os anticorpos desses sistemas
representam até 65% das especificidades encontradas em pacientes com DF(86).
Por esse motivo, é altamente recomendada a seleção de hemácias com mesmo
perfil fenotípico Rh (C,c,E,e) e Kell (KEL1) dos pacientes, já que essa estratégia
profilática reduz significativamente a aloimunização quando comparada àquela
observada com a compatibilidade apenas para os antígenos ABO e RhD (57).
Ainda assim, mesmo adotando-se a conduta profilática, estudos mostram que
anticorpos do sistema Rh, como o anti-D, anti-C e anti-e, continuam surgindo em
pacientes fenotipicamente positivos para esses antígenos. Essa peculiaridade é
decorrente da alta prevalência de variantes alélicas dos genes RHD e RHCE. Essas
variantes dão origem a antígenos parciais, podem perder a expressão de antígenos
de alta prevalência ou dar origem a antígenos de baixa frequência (84,85). As
variantes alélicas do sistema Rh, bem como os antígenos de baixa frequência de
outros sistemas como o Jsa (KEL6), também são comuns em doadores
afrodescendentes, o que pode colaborar para a aloimunização, mesmo quando
doadores da mesma etnia, e com mesmo fenótipo, são selecionados (87).

1.5.2.1.2 Resposta imune, inflamação e aloimunização

O estado inflamatório crônico dos pacientes com DF pode contribuir para a
aloimunização, uma vez que está relacionado à ativação e à desregulação do
sistema imune. São observados padrões diferenciados na resposta imune entre
pacientes

com

aloimunizados,

DF,

aloimunizados

foram

observadas

e

não

respostas

aloimunizados.
alteradas

de

Em

indivíduos

linfócitos

TH,

anormalidades na população de células T reguladoras (Treg), bem como na de
células TH tipo 1 (TH1), TH17 e TH foliculares (88). Diferença na função de linfócitos B
regulatórios também foi observada, com menor produção de interleucina 10 (IL10) e
menor capacidade de suprimir a ativação de monócitos em aloimunizados (89). Além
disso, pesquisas apontam que os monócitos e as células dendríticas de pacientes
aloimunizados respondem de forma diferente à exposição à molécula de heme livre,
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com supressão de suas capacidades anti-inflamatórias, ao contrário do observado
em voluntários saudáveis e em pacientes não aloimunizados. Também foi
demonstrado que monócitos de pacientes aloimunizados não são eficazes em conter
a resposta inflamatória de células T (90,91).
O episódio transfusional dentro de um contexto de inflamação aguda também
parece favorecer a aloimunização. Tal relação foi demonstrada inicialmente em
modelo animal (92,93) e vai ao encontro dos resultados de estudos com pacientes
com DF, em que a transfusão na CVO e na STA foi associada a maior risco de
aloimunização (94).

1.5.2.1.3 Fatores genéticos relacionados a aloimunização

O modelo matemático proposto por Higgins e Sloan aponta a existência de
um subgrupo de pacientes com risco muito elevado de aloimunização que
independe da doença de base, da idade do paciente e da presença de anticorpos
previamente formados, e depende apenas fracamente do número de transfusões, o
que sugere tratar-se de característica determinada geneticamente. Esse achado vai
ao encontro do observado na DF, em que um grupo de pacientes nunca
desenvolverá anticorpos mesmo após múltiplas transfusões, sendo conhecidos
como “não respondedores” imunes, enquanto outro grupo de pacientes desenvolvem
anticorpos após poucos episódios transfusionais e que, por isso, são conhecidos
como “respondedores”. Os fatores genéticos ou adquiridos envolvidos na
determinação do fenótipo respondedor e não respondedor ainda não são claros.
Diversas linhas de pesquisa buscam esclarecer os mecanismos envolvidos na
aloimunização, de modo a identificar biomarcadores que permitam prever o risco de
ocorrência dessa complicação e desenhar estratégias de prevenção dirigidas para o
grupo de maior risco (95).
Um dos fatores envolvidos na aloimunização é o genótipo HLA II. O principal
locus do complexo HLAII responsável por desencadear respostas a alo peptídeos é
o HLA-DR. Sabe-se que existe uma especificidade no reconhecimento de
determinados antígenos eritrocitários por certos isotipos HLA-DR como o antígeno
Dia (DI1), E(RH3) e Fya (FY1)(96–98). Além disso, enquanto alguns isotipos HLA-DR
foram relacionados à formação de múltiplos anticorpos e a ao fenótipo “respondedor”

Introdução | 44

imune na DF (99), outros alelos HLA-DQB1 foram associados à proteção contra a
aloimunização (100).
Os genes FCGR codificam receptores Fcγ de células apresentadoras de
antígenos (APCs, do inglês: “antigen presenting cells”), moléculas responsáveis por
ligarem-se à porção Fc de imunoglobulinas da classe G (IgG) e mediarem a
internalização e apresentação dos antígenos às células T. Polimorfismos nesses
genes podem portanto afetar o equilíbrio entre as vias de ativação e inibição imunes
reguladas por esses receptores. Recentemente, o haplótipo FcγR2B 2B.4 foi
associado ao maior risco de aloimunização em estudo conduzido em pacientes com
DF no Brasil (101). Estudo francês também descreveu a forte associação de um
polimorfismo no gene FCGR2C ao fenótipo não respondedor, conferindo, portanto,
um efeito protetor em relação à aloimunização (102).
Polimorfismo relacionado à molécula CD81, que está envolvida na modulação
de sinal para linfócitos B, também já foi associado ao maior risco de aloimunização
(103), bem como alterações do gene TRIM, envolvido na produção de interleucina 2
(IL2) (80). A investigação desses genes partiu do pressuposto que um ou mais
genes relacionados à modulação imune e inflamação localizados próximo ao gene
da β-globina teriam sofrido seleção positiva junto com a herança da HbS, que em
heterozigose reduz em duas vezes o risco de malária e em dez vezes o risco da
forma grave da malária por plasmodium falciparum (104). Assim, da mesma forma
que polimorfismos nos genes HLA-B, HLA-DR, IL-4, CD40L, FcGR2A e TNF foram
relacionados à resistência à malária, outros polimorfismos genéticos relacionados à
resposta imune poderiam ter relação com a maior predisposição à aloimunização na
DF(103).

1.5.2.2 Aloimunização HLA

O sistema HLA consiste em um grupo de genes intimamente ligados que
codificam moléculas de superfície celular altamente polimórficas, cujo papel principal
é apresentar peptídeos antigênicos ao sistema imune. Com base em características
moleculares e funcionais, dois complexos de genes e moléculas HLA são descritos:
HLA classe I (HLAI) e HLA classe II (HLAII).
As moléculas HLAI A, B e C são expressas na maioria dos tecidos e células
sanguíneas nucleadas, incluindo linfócitos T e B, granulócitos e plaquetas e, em
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menor extensão, no tecido endócrino, músculo esquelético e no sistema nervoso
central.

Estas

moléculas

apresentam

principalmente

peptídeos

antigênicos

endógenos para as células T CD8+. As moléculas HLA de classe II, por outro lado,
são expressas em linfócitos B, monócitos, células dendríticas e também podem ser
detectadas em linfócitos T e granulócitos ativados. A expressão de HLA classe II
também pode ser induzida em fibroblastos e células endoteliais pela ativação por
citocinas inflamatórias como IFNγ, TNFα a e IL-10. As moléculas de classe II HLADR, -DQ e -DP estão envolvidas na apresentação de peptídeos exógenos às células
T CD4+, que após ativadas promovem a maturação e a diferenciação dos efetores
celulares e humorais(105).
Os antígenos HLA são eficientes em induzir a resposta imune uma vez que
podem ser apresentados tanto diretamente quanto indiretamente ao sistema imune
do receptor. A via direta envolve a estimulação dos receptores das células T (TCR,
do inglês: “T cell receptor”) do paciente por moléculas de HLA expressas nas
superfícies das APCs. A via indireta consiste no processamento de moléculas HLA
do doador por APCs do receptor seguida da apresentação dos peptídeos às células
T efetoras (106).
A aloimunização HLA é o principal mecanismo envolvido em alguns tipos de
reações transfusionais como a reação febril não-hemolítica, lesão aguda pulmonar
relacionada à transfusão (TRALI, do inglês: “transfusion related acute lung injury”) e
refratariedade à transfusão de plaquetas (105). Não obstante, a aloimunização HLA
aumenta o risco de complicações em transplantes alogênicos. No transplante de
órgão sólido ela aumenta o risco de rejeição aguda, enquanto no TCPH ela aumenta
a chance de falha de enxertia e rejeição do enxerto, especialmente quando não há
compatibilidade completa entre doador e receptor (107,108).
Embora o transplante aparentado HLA compatível tenha sido muito bem
sucedido na DF, apenas uma pequena parte dos pacientes possui doador. Posto
que o transplante haploidêntico seja uma alternativa e aumente significativamente o
número de doadores disponíveis, existe um risco aumentado de rejeição do enxerto
e de mortalidade relacionada ao tratamento. Tais complicações explicam-se em
parte pela presença de anticorpos anti-HLA no receptor voltados contra antígenos do
doador, decorrentes das múltiplas transfusões prévias (109). A aloimunização antiHLAI também foi fator de risco para a DECH crônica e foi associada à maior
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necessidade transfusional de plaquetas durante o TCPH em crianças com DF
submetidas ao TCPH HLA compatível (110).
Em estudo conduzido nos EUA a aloimunização HLAI foi detectada em 33%
dos pacientes pediátricos com DF transfundidos e foi associada à aloimunização
eritrocitária. Além disso, a reatividade elevada contra antígenos HLAI foi associada
ao histórico de anticorpos antieritrocitários e não ao número de transfusões prévias
(111). Outro estudo em pacientes com DF entre 3 a 21 anos também encontrou
anticorpos HLA em 34% dos pacientes e forte associação com aloimunização
eritrocitária (112). Esses resultados são consistentes com a existência de fenótipos
respondedores e não respondedores imunológicos e apontam que esse conceito se
aplica não só à aloimunização eritrocitária, mas também ao sistema HLA.
São poucos os estudos envolvendo aloimunização HLA na população
brasileira que é única por sua enorme diversidade étnica e intensa miscigenação.
Não há até o presente momento nenhum estudo analisando a aloimunização HLA
em pacientes com DF brasileiros e os resultados obtidos em estudos internacionais
provavelmente não se aplicam a nossa população. Em pacientes brasileiros com DF
o componente de ascendência africana varia de 6,7 a 93,4%, comprovando a
complexidade da miscigenação em relação à população de falciformes em outros
países (113). Apesar de elevada prevalência de anticorpos HLA (77,9%) ter sido
descrita em 122 pacientes transfundidos em três diferentes regiões do país, as
doenças de base não foram avaliadas no estudo (114). Dessa forma, pesquisas para
determinar a real prevalência de aloimunização HLA em pacientes com DF
brasileiros são necessárias. Além disso, comprovando-se a correlação com a
aloimunização eritrocitária, o histórico positivo de anticorpos antieritrocitários pode
indicar o paciente de maior risco para complicações durante o TCPH.

1.6 O sistema de grupo sanguíneo Duffy e a doença falciforme
O sistema de grupo sanguíneo Duffy é codificado pelo gene FY1, ou gene
ACKR1 (“Atypical Chemokine Receptor 1”), anteriormente conhecido como DARC
(“Duffy antigen chemokine receptor”). Os antígenos Fya (FY1) e Fyb (FY2) são

1

A nomenclatura “FY” é formalmente utilizada pela ISBT (do inglês: “International Society of Blood Transfusion”)
para o gene que codifica a glicoproteína Duffy, enquanto a nomenclatura “ACKR1” é utilizada pela HUGO (do
inglês:”Human Genome Organisation”).
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codificados por dois alelos co-dominantes, FY*01 e FY *02, que diferem pela
presença de um polimorfismo de um único nucleotídeo c.125G>A (rs12075). A
combinação desses alelos determina os três fenótipos comuns Duffy positivos: Fy(a
+ b−), Fy (a - b +) e Fy (a + b +). O fenótipo Fy (a-b-), ou Duffy negativo, é
consequência da herança em homozigose de um alelo FY*02 null, que apresenta
uma mutação de ponto c.-67T> C ( rs2814778) na região de ligação do fator de
transcrição eritróide (GATA-1), impedindo a expressão da proteína nos eritrócitos,
enquanto sua expressão nos demais tecidos está preservada (115). O fenótipo Fy
(a-b-) é raro em caucasianos, mas é encontrado em quase 100% da população da
África Ocidental e em grande parte dos afrodescendentes, sendo portanto bastante
comum entre pacientes com DF (116). Indivíduos com o genótipo FY c.-67TT
expressam 100% dos sítios da proteína Duffy, enquanto os heterozigotos FY c.67TC expressam 50% dos sítios (117).
A glicoproteína Duffy é expressa nos eritrócitos, nas células endoteliais que
revestem as vênulas pós-capilares em todo o corpo e nas células epiteliais de
órgãos não eritróides. Além de ser o receptor para a entrada de merozoítos do
Plasmodium Vivax nos eritrócitos, a glicoproteína Duffy é receptora de quimiocinas
inflamatórias das subfamílias CC e CXC, como a RANTES e a IL-8,
respectivamente. O mecanismo pelo qual ela influencia o processo inflamatório
ainda é controverso (118).
A proteína Duffy pode atuar como um “reservatório” de quimiocinas capaz de
manter estáveis os níveis séricos dessas substâncias (119). Porém, já foi proposto
que ela funcionaria como um regulador local e sistêmico da inflamação, em que os
eritrócitos que expressam os antígenos Duffy removeriam as quimiocinas dos leitos
vasculares de tecidos inflamados, onde sua concentração é elevada, e liberaria
sistemicamente, equilibrando assim a biodisponibilidade desses mediadores (120)
(121). Paralelamente, estudos indicam que a proteína Duffy expressa no endotélio
poderia desempenhar um papel pró-inflamatório por facilitar a transferência de
quimiocinas da circulação para os tecidos através das células endoteliais,
promovendo o recrutamento de leucócitos para os sítios de inflamação. A favor
dessa hipótese, foi demonstrado aumento da expressão da proteína Duffy no
endotélio pulmonar em processos inflamatórios e infecciosos (122).
Na DF o fenótipo Duffy positivo foi associado a níveis mais elevados de
glóbulos brancos, de IL-8 e RANTES que o fenótipo Duffy negativo (123). Além
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disso, a expressão da α4β1 integrina nos reticulócitos falciformes e sua interação
com o endotélio é sensível à IL-8, sendo a resposta ao estímulo pela IL-8 diferente
dependendo da expressão Duffy (117).
Apesar do papel evidente do sistema Duffy nos mecanismos inflamatórios,
ainda são poucos os estudos que relacionaram os fenótipos eritrocitários Duffy com
as complicações clínicas da DF e alguns achados são controversos (124–128).
Nesses estudos, os indivíduos heterozigotos FY c.-67TC, em que a expressão da
proteína Duffy é reduzida, são analisados juntamente com os homozigotos FY c.67TT, que apresentam 100% dos sítios Duffy. Dois trabalhos mostraram associação
do fenótipo Duffy com lesão renal, sendo que um deles associou com o fenótipo
Duffy positivo e o outro, com Duffy negativo (125,126). Um único estudo associou o
fenótipo Duffy positivo à ocorrência de úlcera maleolar (126), e outro não achou
relação do fenótipo Duffy com a aloimunização eritrocitária (125,129).

OBJETIVOS
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Descrever as características demográficas, clínicas e imuno-hematológicas
dos pacientes com doença falciforme que receberam transfusões de hemácias.

2.2 Objetivos específicos

a) Descrever as especificidades dos anticorpos antieritrocitários.
b) Avaliar fatores clínicos e transfusionais associados à aloimunização
eritrocitária.
c) Avaliar o impacto da aloimunização eritrocitária na sobrevida.
d) Avaliar a prevalência da aloimunização HLA e a correlação com a
aloimunização eritrocitária.
e) Avaliar a relação do polimorfismo FY c.-67T>C

com características

clínicas.
f) Avaliar a relação do polimorfismo FY c.-67T>C com a aloimunização.

MATERIAIS E MÉTODOS
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Casuística

Como o objeto de estudo do presente trabalho era a aloimunização contra
antígenos eritrocitários e HLA decorrente de transfusão, foi necessário conhecer o
número de pacientes ativos no ambulatório de hemoglobinopatias do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP) da Universidade de São Paulo (USP), quantos
deles já haviam sido submetidos a pelo menos uma transfusão e qual período de
estudo permitiria acesso a registros clínicos e transfusionais consistentes. Foi,
portanto, conduzida uma análise preliminar de todos os pacientes cadastrados no
ambulatório de hemoglobinopatias. O primeiro levantamento de dados foi realizado
através do programa Hemosam, que compila os dados de todos os pacientes com
hemoglobinopatias já atendidos no serviço. Foram pesquisados os termos “HbSS”,
“HbSβ0”, “HbSC”, “HbSβ+” e “HbSD”, o que resultou em uma lista de 669 pacientes.
A seguir, o prontuário de cada paciente foi acessado através do sistema
informatizado do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para determinar quais
pacientes foram ativos no ambulatório entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018,
período que permitiria acesso a registros mais recentes pelo prontuário eletrônico. A
terceira e última análise, conduzida no sistema informatizado do HCFMRP e no
sistema informatizado de banco de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto,
identificou quais pacientes tinham registro de transfusão e pesquisa de anticorpos
irregulares prévios.

3.1.1 Critérios de inclusão

Foram incluídos pacientes homozigotos para a HbS (SS) ou duplo
heterozigotos (Sβ0,SC, Sβ+ e SD) com seguimento regular no ambulatório, com pelo
menos um registro de transfusão no período compreendido entre janeiro de 2014 e
dezembro de 2018 e pelo menos uma transfusão antes da última pesquisa de
anticorpos irregulares. Não foram incluídos no estudo pacientes inativos, pacientes
cuja irregularidade dos retornos prejudicaria a análise de dados clínicos, pacientes
com início de acompanhamento apenas em 2019 e aqueles transferidos
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recentemente de outros serviços, onde tenham realizado a maior parte de seu
acompanhamento clínico e transfusional.

3.1.2 Critérios de exclusão

Pacientes que apresentaram apenas anticorpos com especificidades dirigidas
contra antígenos próprios.

3.1.3 Aspectos éticos

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
das Clínicas de Ribeirão Preto e aprovado em 22 de janeiro de 2019 com parecer
número 3.118.117 (ANEXO A) . O participante foi convidado a participar da pesquisa
durante seu retorno para transfusão eletiva ou antes de sua consulta no ambulatório
de hemoglobinopatias. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi
aplicado pessoalmente pelo pesquisador (APÊNDICE A).
Qualquer achado sorológico novo que pudesse mudar a conduta transfusional
ou que sua omissão pudesse colocar em risco a segurança das futuras transfusões,
foi incorporado aos registros imuno-hematológicos.

3.2 Análise retrospectiva de dados

3.2.1 Revisão de dados clínicos

Todos os dados clínicos foram obtidos através da revisão dos prontuários
eletrônicos de todos os pacientes entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020 e do
sistema Hemosam, programa que compila dados de pacientes acompanhados no
ambulatório de hemoglobinopatias. Os seguintes dados foram obtidos:
a) Identificação: data de nascimento e sexo.
b) Genótipos da cadeia de β-globina: HbSS, HbSβ0, HbSC, HbSD, HbSβ+,
HbSS

com

persistência

hereditária

da

hemoglobina

fetal

(PHHF)

determinadas por HPLC.
c) Complicações clínicas: crise vaso-oclusiva, síndrome torácica aguda,
vasculopatia cerebral, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico,
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eventos trombóticos, lesão renal (presença de proteinúria e insuficiência renal
crônica) , úlceras de membros inferiores, osteonecrose, priapismo, sequestro
esplênico, hipertensão pulmonar, hepatopatia e óbito.
d) Regime transfusional: classificado em regime transfusional regular ou
episódico.
e) Tratamento farmacológico: uso de hidroxiureia e de quelante de ferro.
f) Outros: número de gestações, esplenectomia cirúrgica e concentração de
ferritina.

3.2.1.1 Definições

a) Crise vaso-oclusiva: paciente com crises álgicas recorrentes, pelo menos
três episódios no ano, ou um episódio com necessidade de hospitalização.
b) Síndrome torácica aguda: Pelo menos um episódio pelo menos moderado
com necessidade de internação, caracterizado por novo infiltrado pulmonar e
pelo menos um sintoma respiratório (tosse, dispneia, dor torácica, febre,
expectoração e alteração na ausculta pulmonar).
c) Vasculopatia cerebral: alteração ao DTC com indicação de transfusão
crônica profilática, sem evento isquêmico ou hemorrágico prévio.
d) Acidente vascular isquêmico: déficit neurológico agudo, permanente ou
reversível, e imagem (tomografia ou ressonância) compatível com evento
isquêmico recente.
e) Acidente vascular hemorrágico: déficit neurológico agudo, permanente ou
reversível, e imagem (tomografia ou ressonância) compatível com evento
hemorrágico.
f) Eventos neurológicos: presença de qualquer umas das complicações
descritas em c, d ou e.
g) Eventos trombóticos: tromboembolismo venoso confirmado por imagem
(angiotomografia com contraste ou ultrassom). Inclui tromboembolismo
pulmonar, trombose venosa cerebral e trombose venosa em membros.
h) Proteinúria: baseada na dosagem de proteínas no volume urinário de 24
horas. Para análise foram avaliados os cortes de 150mg/24h (proteinúria
moderada) e 500mg/24h (proteinúria severa). Não foram consideradas as
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dosagens alteradas detectadas exclusivamente durante gestação, infecção de
trato urinário ou uso do quelante de ferro Deferasirox.
i) Insuficiência renal crônica: definido como clearance de creatinina < 60
ml/min por mais de 3 meses consecutivos.
j) Úlceras: lesão em membro inferior sem outra causa evidente, como
insuficiência venosa ou arterial.
k) Osteonecrose: lesão óssea na cabeça do fêmur, úmero ou outro local menos
comum, compatível com necrose asséptica, confirmada por radiografia ou
ressonância e sem outra etiologia envolvida.
l) Priapismo: pelo menos um episódio de ereção involuntária e dolorosa com
duração de pelo menos 30 minutos.
m) Sequestro esplênico: episódio agudo caracterizado por queda súbita de pelo
menos 2g/dl no nível de hemoglobina e aumento concomitante do volume
esplênico.
n) Hipertensão pulmonar: foi definida pelo ecocardiograma por pressão de
artéria pulmonar ≥ 35mmHg, ou por TRJV ≥3,0m/seg, e pelo cateterismo
cardíado, por pressão de artéria pulmonar ≥ 25 mmHg.
o) Hepatopatia: Cirrose hepática instalada ou sinais de hepatopatia crônica,
precedida ou não por quadros agudos de falcização, ou quadros agudos
recorrentes com elevação de bilirrubinas, alteração de enzimas hepáticas com
ou sem alteração da função hepática. Presença de alteração do parênquima
hepático ao ultrassom.
p) Regime transfusional regular: foram classificados como em regime
transfusional regular os pacientes que receberam pelo menos um
concentrado de hemácias por pelo menos seis meses consecutivos entre
janeiro de 2014 e dezembro de 2018, cuja indicação não tenha ocorrido por
intercorrências agudas sucessivas.
q) Regime transfusional episódico: foram classificados como em regime
transfusional episódico os pacientes que receberam transfusões em períodos
de descompensação da doença de base ou que receberam transfusões
programadas com menos de 6 meses de duração entre janeiro de 2014 e
dezembro de 2018.
r) Fenótipo eritrocitário raro: fenótipo cuja frequência na população é inferior
1:1000 indivíduos. Pode ser decorrente da perda de expressão de um
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antígeno de alta frequência ou pela ausência de múltiplos antígenos de
frequência intermediária.

3.2.2 Revisão de dados transfusionais

O Hemocentro de Ribeirão Preto juntamente com seus cinco hemonúcleos e
suas três unidades de hemoterapia abrangem uma região com mais de cinco
milhões de habitantes. São abastecidos 132 hospitais localizados em 97 cidades
diferentes. O destino de todo hemocomponente utilizado nos serviços que realizam
transfusões deve ser informado ao Hemocentro de Ribeirão Preto. Dessa forma,
mesmo que o paciente tenha recebido transfusões externas, fora do complexo do
HCFMRP-USP, é possível detectar o episódio transfusional, desde que ele tenha
ocorrido na região de abrangência do Hemocentro de Ribeirão Preto (figura 4). Além
disso, diversas agências transfusionais externas atendidas pelo Hemocentro de
Ribeirão Preto não realizam a identificação de anticorpos irregulares, sendo que,
uma vez que o paciente desenvolve anticorpos irregulares, a amostra é enviada ao
Hemocentro ou a um de seus Hemonúcleos para a identificação.
Figura 4 - Região de abrangência do Hemocentro de Ribeirão Preto.

Fonte: Hemocentro de Ribeirão Preto.
Estão destacadas em azul as áreas atendidas pelo Hemocentro de Ribeirão
Preto.
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transfusionais desde 1996. A busca pelo número de concentrados hemácias (CHs)
transfundidos foi realizada pela atividade “Registro de transfusões para paciente”
com data inicial de 01 de janeiro de 1996 até a data da emissão do relatório em
2019. O relatório fornece todos os hemocomponentes registrados para cada
indivíduo no período solicitado. Foram contabilizados os CHs transfundidos antes da
última pesquisa de anticorpos irregulares disponível. Eventuais transfusões de
concentrados de plaquetas ou plasma fresco congelado não foram contabilizados.
Todos os pacientes com DF atualmente recebem apenas hemocomponentes
leucorreduzidos. O início da leucorredução antecede a criação do departamento de
Qualidade e os registros mais antigos desse setor mostram que a leucorredução
com filtro beira-leito já era realizada antes de 2001. Posteriormente, em 2008, foi
iniciada a leucorredução de bancada. O primeiro procedimento operacional que
descreveu a indicação formal do uso dos hemocomponentes leucorreduzidos surgiu
em setembro de 2002.
No momento da inclusão os pacientes foram questionados sobre a idade da
primeira transfusão, sobre transfusões externas e a data da última transfusão.
Posteriormente esses dados foram analisados em conjunto com o primeiro registro
de transfusão no sistema informatizado.

3.2.3 Revisão de dados imuno-hematológicos

O levantamento dos exames imuno-hematológicos contou com os registros do
sistema informatizado de banco de sangue, com os registros do prontuário
eletrônico, utilizados exclusivamente pelas agências transfusionais do HCFMRP e
com a revisão das fichas físicas de receptor, arquivadas no laboratório de imunohematologia do Hemocentro de Ribeirão Preto.

3.2.3.1 Histórico de anticorpos irregulares

Três diferentes técnicas foram utilizadas na triagem e identificação de
anticorpos irregulares no Hemocentro de Ribeirão Preto. Há pelo menos 15 anos a
técnica utilizada na rotina é a hemaglutinação em microcolunas contendo gel e
antiglobulina humana (130). Outras duas técnicas foram aplicadas à rotina antes
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desse período: a hemaglutinação em tubo utilizando os potencializadores
polietilenoglicol e a solução de baixa força iônica (131). Na análise dos registros
foram avaliadas as seguintes informações:

a) Presença ou ausência de anticorpos irregulares antieritrocitários no histórico
de cada paciente.
b) As especificidades de anticorpos confirmadas sorologicamente.
c) Para os pacientes aloimunizados foi pesquisado se a primeira pesquisa de
anticorpos irregulares (PAI) realizada no Hemocentro de Ribeirão Preto ou no
HCFMRP era positiva ou se positivou ao longo de seu acompanhamento.
d) O tempo e número de transfusões até o primeiro resultado positivo, quando o
primeiro exame era negativo.
e) Perfil da última PAI em comparação com o histórico de cada paciente
(permaneceu negativa, tornou-se positiva, permaneceu positiva).
f) O tempo decorrido entre a última transfusão e a última PAI realizada.

3.2.3.2 Fenotipagem eritrocitária

Além da tipagem ABO e RhD (RH1), obrigatórias em todo teste prétransfusional, o protocolo institucional determina a realização de fenotipagem
estendida de pacientes com doença falciforme antes da primeira transfusão. A
fenotipagem estendida compreende os antígenos C (RH2), E (RH3), c (RH4), e
(RH5), K (KEL1), Jka (JK1), Jkb (JK2), Fya (FY1), Fyb (FY2), S (MNS3) e s (MNS4). A
fenotipagem é realizada utilizando-se soros comerciais específicos (monoclonais ou
humanos) que são incubados com uma suspensão de hemácias do indivíduo. Se o
anticorpo encontra o respectivo antígeno na superfície da hemácia, a reação é
positiva e é visualizada através da aglutinação das hemácias. A fenotipagem é
atualmente realizada na técnica em gel. Os antígenos do sistema Rh, Kell e Kidd
são testados em cartões que já contêm anticorpos monoclonais específicos,
enquanto os demais antígenos são testados com soros IgG em gel contendo
antiglobulina humana (teste indireto da antiglobulina).
Foi também realizado o levantamento da frequência fenotípica de doadores
de sangue para permitir a comparação com a população de pacientes. Foram
pesquisados os antígenos K (KEL1), Jka (JK1), Jkb (JK2), Fya (FY1), Fyb (FY2), S
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(MNS3) e s(MNS4). Os fenótipos do sistema Rh e o antígeno k (KEL2) não foram
pesquisados em doadores, pois existe seleção de amostras para fenotipagem
estendida baseada no resultado da tipagem inicial RhD e Kell, de modo que os
resultados de prevalência obtidos no banco informatizado não devem refletir a real
proporção dos fenótipos entre os doadores.
Vale ressaltar que o protocolo institucional mudou ao longo dos anos. No ano
2000 uma pequena parcela dos doadores (2%) era fenotipada apenas com o objetivo de
atender os pacientes já aloimunizados. A proporção de doadores fenotipados aumentou
progressivamente ao longo dos anos, de forma que hoje a fenotipagem é realizada
regularmente em 6 a 8% dos doadores. Em 2002 um novo procedimento operacional
incluiu pela primeira vez a fenotipagem estendida de todos os pacientes com DF em
transfusão e aos poucos foi instituída a estratégia de respeitar o fenótipo Rh e Kell de
forma profilática. Atualmente, a seleção de mesmo fenótipo Rh (C,E,c,e) e Kell é
obrigatória e, sempre que possível, respeita-se o fenótipo estendido, especialmente no
paciente já aloimunizado. No entanto, não foi possível estabelecer uma data precisa para
a implementação completa desse protocolo para os pacientes com DF.

3.2.3.3 Genotipagem eritrocitária

A genotipagem eritrocitária é realizada em todo paciente com DF em que a
fenotipagem não pode ser realizada em virtude de transfusão de hemácias há
menos de três meses ou que tenha teste direto da antiglobulina positivo. O exame
tornou-se disponível no Hemocentro de Ribeirão Preto a partir de 2006. A
metodologia é padronizada e aplicada desde 2008 no Hemocentro de Ribeirão Preto
como técnica complementar para melhorar a segurança transfusional. Para os
pacientes que já possuíam genotipagem prévia, os dados foram obtidos a partir dos
registros no sistema informatizado e ficha de receptor.

3.3 Coleta e processamento de amostras

Foram coletados 5 ml de sangue total em tubo com EDTA (do inglês:
“ethylenediaminetetraacetic acid”) e 5ml em tubo sem anticoagulante por profissional
treinado. As amostras foram coletadas no dia da transfusão, no caso de pacientes
em transfusão eletiva agendada, ou no dia da consulta ambulatorial. Os tubos sem
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anticoagulante foram centrifugados, o soro separado e congelados a -20oC em
microtubos devidamente identificados até o processamento. O tubo com EDTA foi
armazenado a 4oC para extração de DNA (do inglês: “deoxyribonucleic acid”).

3.4 Pesquisa e identificação de anticorpos irregulares

A pesquisa e a identificação dos anticorpos foram realizadas utilizando-se um
conjunto comercial de hemácias fenotipadas (ID-DiaPanel®) e colunas de
microaglutinação (LISS/Coombs ID-Cards®), seguindo as instruções do fabricante
(Bio-Rad®, Cressier-sur-Morat). O soro ou plasma do participante (25µl) foi incubado
com 50µl da suspensão de três hemácias comerciais (0,8%) de diferentes fenótipos
na câmara superior da coluna de gel. O cartão foi então incubado por 15 min a 37oC.
O teste foi posteriormente centrifugado em centrífuga própria para cartões e, ao
final, foi realizada a leitura visual. A coluna de gel contem antiglobulina humana, a
qual se liga ao anticorpo irregular que está sensibilizando a hemácia comercial,
formando assim uma malha que impede a descida das hemácias pela coluna de gel.
A intensidade de aglutinação é graduada de 0 a 4+ (figura 5).
Figura 5 - Intensidade de aglutinação na técnica em gel.

Fonte: próprio autor.

Na presença de aglutinação com qualquer uma das hemácias da triagem o
resultado é considerado positivo (figura 6), sendo então realizada a identificação do
anticorpo. Nessa segunda etapa aplicou-se a mesma técnica, porém utilizando um painel
de 11 hemácias fenotipadas. Em paralelo, foi também realizado painel de 11 hemácias
tratadas com papaína, que potencializa a intensidade de aglutinação de alguns
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anticorpos e enfraquece outros, auxiliando a identificação das especificidades. A
interpretação do resultado do painel é realizada analisando-se um diagrama fornecido
pelo fabricante que contém os fenótipos de cada célula testada, buscando encontrar no
diagrama um perfil antigênico compatível com o padrão de positividade observado no gel.
Figura 6 - Triagem de anticorpos irregulares.

Fonte: próprio autor.
A triagem 1 mostra um resultado negativo. A triagem 2 mostra um
resultado positivo com aglutinação das hemácias II e III. Hc:
Hemácia; Neg: Negativo; Pos: Positivo.

Para os pacientes em transfusão no momento da inclusão no estudo, os
resultados da última PAI foram obtidos a partir dos resultados do último teste prétransfusional realizado no laboratório de imuno-hematologia do hemocentro de
Ribeirão Preto. Para os pacientes ambulatoriais e fora de contexto transfusional
recente, foi realizada nova pesquisa de anticorpos irregulares com a amostra
coletada ambulatorialmente. Nos casos em que não foi possível obter nova amostra,
o último resultado de PAI registrado no sistema foi considerado.

3.5 Pesquisa de anticorpos anti-HLA

Os eventuais anticorpos anti-HLA presentes no soro dos pacientes ligam-se aos
antígenos presentes em “beads” (pérolas) fluorescentes contendo os antígenos HLAI e II.
Essa ligação é marcada por um segundo anticorpo (anti-IgG humano de cabra)
conjugado com Ficoeritrina (PE;do inglês: “phycoerythrin”) (figura 7). Cada bead emite um
sinal específico quando excitada por um laser devido à intensidade única do fluoróforo
incorporado a ela. Um segundo laser detecta a emissão fluorescente produzida pelo
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segundo anticorpo conjugado à PE. A reação é lida pelo analisador de fluxo que detecta
simultaneamente a emissão fluorescente da PE (indica a presença do anticorpo) e a
presença da fluorescência única de cada bead (indica a especificidade do anticorpo),
permitindo uma aquisição de dados quase em tempo real.
Figura 7 - Pesquisa de anticorpos anti-HLA

Fonte: próprio autor.

O Kit utilizado nessa pesquisa foi o LABScreen® Mixed Class I and II (One
lambda Inc West Hills, CA). O Kit é composto por cinco perfis de beads revestidas
com antígenos Classe I e três perfis de beads com antígenos Classe II. Por se tratar
de um teste de triagem, o kit utilizado neste ensaio aponta a presença ou ausência
de anticorpos anti-HLAI e/ou HLAII. A identificação da especificidade dos anticorpos
anti-HLA não foi prevista neste estudo.
O soro controle (controle negativo) e as amostras de soro dos participantes
foram centrifugadas por 10 min a 10000-13000g e mantidas sobre placa térmica de
gelo. A cada poço da placa de reação de 96 poços foram adicionados 2,5µl de
beads, previamente homogeneizadas em vortex. O soro controle (10µl ) foi
adicionado ao poço correspondente, e 10µl do soro de cada participante foram
distribuídos nos demais poços, de acordo com o mapa de trabalho previamente
preenchido. A placa foi mantida sobre placa térmica de gelo durante o processo. A
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placa foi vedada com tampa de silicone específica, homogeneizada por 30 segundos
em vortex e incubada 30 min entre 20ºC e 24ºC em agitador de placa, protegida da
luz. A cada poço foi adicionado 150µl de tampão de lavagem. A placa foi
homogeneizada em vortex e centrifugada por cinco min a 1000-1300g. Essa última
etapa foi repetida uma vez. A seguir, adicionou-se a cada poço 50µl do anticorpo de
cabra conjugado, previamente diluído a 1% em tampão de lavagem. A placa foi
novamente incubada por 30 min entre 20ºC e 24ºC em agitador de placa e em
seguida centrifugada por 5 min a 1000-1300g. Seguiram-se mais duas novas
lavagens com tampão e centrifugação por cinco minutos a 1000-1300g. A cada poço
foi adicionado 65µl de PBS (do inglês: “phosphate-buffered saline”) homogeneizando
com a pipeta o conteúdo, que foi transferido para uma placa de fundo “V”. A placa de
fundo “V” foi levada para a leitura no analisador de fluxo LabScan 100.
O aparelho realiza a leitura da fluorescência emitida por cada amostra e libera o
resultado como positivo ou negativo após realizar um cálculo que normaliza os valores de
fluorescência ao subtrair o valor de fluorescência da bead controle negativo e dividir pela
fluorescência emitida pelo soro controle negativo. Razões acima de 1,5 (score 8) são
consideradas positivas, entre 1,2 e 1,5 (score 4) são indeterminadas e razões abaixo de
1,2 (score 1) são consideradas negativas. A positividade de qualquer uma das beads de
cada classe configura um resultado positivo.

3.6 Genotipagem eritrocitária

A genotipagem eritrocitária foi realizada em 94 pacientes que não possuíam
genotipagem prévia. As sequências de todos os primers e sondas utilizados nas
reações são detalhadas no APÊNDICE B.

3.6.1 Extração do DNA

As amostras de sangue total foram centrifugadas a 900g por 10 minutos a 4°C
e o plasma foi retirado. Após a centrifugação, o DNA foi extraído a partir da camada
de leucócitos utilizando-se o kit Gentra Puregene Blood Kit (Quiagen). O tampão de
lise (9ml) de glóbulos vermelhos gelado (RBC Lysis Solution Buffer) foi adicionado à
camada de leucócitos. Em seguida, a mistura foi homogeneizada por 15 minutos e
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centrifugada a 2000 g durante 20 minutos. O sobrenadante foi desprezado. Esta
última etapa foi repetida mais duas vezes. Ao botão de leucócitos lavado foi
adicionado 3 ml de tampão de lise de glóbulos brancos (Cell Lysis Solution) e 15µl
de RNase solution, seguido de homogeneização em vórtex e incubação por 15
minutos a 37°C. Após a incubação, foi acrescentado 1ml de solução precipitante de
proteínas e realizada agitação vigorosa por 30 segundos. A reação foi centrifugada a
2000 g por 5 minutos. O sobrenadante límpido foi transferido para um tubo cônico de
15 mL com o auxílio de uma pipeta, e a ele foi adicionado 3ml de isopropanol. Após
a homogeneização por inversão, foi novamente realizada centrifugação a 2000 g por
5 minutos, e o sobrenadante descartado. Ao pellet de DNA foi acrescentado 3 ml de
etanol 70%, seguido de centrifugação a 2000 g por 5 minutos. O sobrenadante foi
descartado, e o tubo com a amostra de DNA permaceceu por 10 minutos em
temperatura ambiente para secar. Após este intervalo, o DNA foi recuperado, diluído
em 200 mL de água tipo I estéril (Milli-Q) e estocado a –20ºC. Todas as amostras de
DNA foram quantificadas por espectrofotometria e diluídas para 0.1 µg/µl.
3.6.2 Genotipagem por PCR-RFLP
O PCR-RFLP (do inglês: “polymerase chain reaction” e “restriction fragment
length polymorphism”) foi aplicado à genotipagem do sistema Kell para os alelos
KEL*01 e KEL*02 (c.578C>T). O alelo de referência é o alelo KEL*02 (c.578C), que
determina a expressão do antígeno celano (k ou KEL2), enquanto o alelo KEL*01
(c.578T) determina a expressão do antígeno Kell (K ou KEL1). Os reagentes
utilizados na reação estão descritos no Quadro 2.
Quadro 2 - Reagentes para a reação de PCR KEL*01/KEL*02.
Reagentes

Volumes

Tampão

2,5 µL

MgCl2

0,75 µL

dNTPs (1,25mM)

2,0 µL

Primer Kell R (2,5 pMol)

1,0 µL

Primer Kell F (2,5 pMol)

1,0 µL

Taq DNA Polimerase

0,3 µL

Água

15,45 µL

Volume final da reação

23 µL
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Após pipetar os reagentes e homogeneizar em vortex por alguns segundos,
2µL de DNA da amostra foi adicionado ao mix e a reação foi levada ao
termociclador, cuja ciclagem está descrita no Quadro 3.
Quadro 3 - Programação do termociclador para a genotipagem KEL*01/KEL*02.
Fase

Temperatura

Tempo

Repetição

1

94°C

02 min

1 vez

94°C

40 s

61,5°C

50 s

72°C

1 min

3

72°C

10 min

1 vez

4

4°C

-

término

2

35 vezes

Os produtos da amplificação (156 bp) foram visualizados em gel de agarose a
1 % corado com GelRed (Biotium, Fremont, CA). Após a amplificação foi realizada a
digestão com a enzima Bsm I. Enzima (0,3 µL), água (8,7 µL ) e tampão (1,1 µL)
foram pipetados em fluxo laminar em microtubos identificados com o número da
amostra e agitados em vortex. A seguir, 0,5 µL do produto do PCR foi adicionado à
mistura, que foi então levada ao termociclador por 2 horas a 65°C. Ao término, o
produto da reação foi aplicado em gel de poliacrilamida e corado com prata para
visualização dos fragmentos de 156, 98 e 58pb (figura 8).
Figura 8 - Genotipagem por PCR-RFLP.

Fonte: próprio autor.
A figura ilustra um resultado de genotipagem por PCR-RFLP para o
polimorfismo KEL c.578C>T.
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3.6.3 Genotipagem por PCR em tempo real
O PCR em tempo real (RT-PCR; do inglês: “real time polymerase chain
reaction”) foi aplicado à genotipagem dos seguintes polimorfismos de grupos
sanguíneos: RHCE (c.307C>T e c.676 G>C), GYPB*04/GYPB*03 (c.143C>T),
JK*01/JK*02 (c.838G>A), FY*01/FY*02 (c.125 G>A) e FY*02N.01 (c.-67T>C).
A reação de PCR foi realizada no equipamento Real-time system PCR 7500
(Applied Biosystems, Califórnia, EUA) utilizando a tecnologia Taqman, conforme
protocolo previamente descrito (132). Para a definição dos alelos dos grupos
sanguíneos foram utilizadas sondas de hidrólise de ácidos nucleicos específicas
para cada alelo estudado (APÊNDICE B). Todas as reações foram realizadas em um
volume final de 12,5 mL, utilizando 6,25 mL Taqman Universal PCR Master
Mix (Applied Biosystems, Califórnia, EUA), 100 nM de sonda, e 200 ng de DNA
extraído. A condição de ciclagem utilizou o mesmo protocolo para todas as reações:
2 minutos a 50 °C e 10 minutos a 95 °C, seguido por 40 ciclos de desnaturação
durante 15 segundos a 95 °C e 1 minuto a 60 °C.
À medida que ocorre a amplificação a sonda específica é desligada da fita de
DNA emitindo fluorescência crescente. Esta é detectada pelo aparelho gerando uma
curva ascendente de amplificação, que pode ser visualizada em programa
específico. Na ausência de amplificação, ou resultado negativo, não ocorre
ascensão da curva (figura 9).
Figura 9 - Genotipagem por PCR em tempo Real.

Fonte: próprio autor.
A figura ilustra um resultado de genotipagem por PCR em tempo real para o polimorfismo
c.143C>T no gene GYPB. 9A) Observa-se apenas a amplificação do alelo c.143T (curva
azul), tratando-se, portanto, de um homozigoto TT (GYPB*03/03 ou GYPB*S/S). 9B) Apenas
a curva verde ascende, mostrando tratar-se de um homozigoto CC (GYPB*04/04 GYPB*s/s).
9C) As duas curvas aumentam, mostrando amplificação de ambos os alelos, tratando-se
portanto de um heterozigoto TC (GYPB*03/04 ou GYPB*S/s).
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Nos casos de discrepância entre fenótipo e genótipo no sistema Duffy, foi
também analisado o polimorfismo FY c.265C>T com o mesmo protocolo
apresentado de RT-PCR. Nas discrepâncias do sistema MNS, pesquisou-se a
presença das duas variantes mais comuns do gene GYPB (GYPB*P2 e GYPB*NY ),
conforme descrito em Santos et al (133).

3.7 Análise estatística

3.7.1 Análise descritiva

As variáveis qualitativas foram descritas por suas frequências absolutas e
percentuais. A distribuição das variáveis contínuas foi analisada por meio dos testes
D’Agostino e Kolmogorov-Smirnov. A variável foi considerada como tendo
distribuição normal se ambos os testes fossem concordantes. A variável com
distribuição normal foi expressa pela média e desvio padrão (DP). A variável cuja
distribuição não foi normal foi expressa pela mediana e pelo intervalo interquartil
(IIQ) ou pela mediana e valores mínimo e máximo (mín-máx). A análise descritiva foi
realizada no programa GraphPad Prism Version 8.4.3 (GraphPad Software Inc, San
Diego, CA).
A prevalência de aloimunização foi calculada considerando-se o número de
pacientes com pelo menos um aloanticorpo confirmado sobre o número total de
pacientes. A taxa de aloimunização foi calculada dividindo-se o número de pacientes
aloimunizados pelo total de unidades de CHs transfundidas (não foram incluídos
nessa análise os pacientes sem registros de transfusões antes da primeira PAI
positiva). Nos aloimunizados foi considerado para esse cálculo o número de CHs até
a aloimunização (primeira PAI positiva), enquanto que para os não aloimunizados foi
considerado o número total de unidades transfundidas até a última PAI (83).

3.7.2 Testes estatísticos

As variáveis contínuas com distribuição normal foram analisadas pelo teste tstudent, enquanto as variáveis contínuas de distribuição não normal foram
analisadas pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney (teste “U”).

Na

comparação de variáveis com distribuição normal entre mais de dois grupos foi
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utilizado ANOVA. As variáveis categóricas foram analisadas por tabela de
contingência usando o teste exato de Fisher. O teste de qui-quadrado foi utilizado
para comparar variáveis categóricas em mais de dois grupos.
A sobrevida e o risco cumulativo de aloimunização foram estimadas pelo
método de Kaplan-Meier e calculados em função do tempo e do número de CHs
transfundidos (134). As diferenças de sobrevida entre os grupos estudados foram
avaliadas pelo teste de log-rank. Na análise de correlação foi utilizado o coeficiente
de Spearman. Para todos os testes foi considerado significativo o valor de p<0,05.
Os testes foram realizados no programa GraphPad Prism Version 8.4.3
(GraphPad Software Inc, San Diego, CA). Os gráficos foram realizados no GraphPad
Prism Version 8.4.3 e no programa Excel versão 16.16.19 (Microsoft).
Após a análise univariada, algumas variáveis contínuas e categóricas de
interesse foram selecionadas para a análise utilizando o modelo de regressão
Poisson com variância robusta de forma bruta e ajustada no software SAS 9.4 (135).
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4 RESULTADOS

4.1 Características da população estudada

Dentre os 669 pacientes cadastrados no ambulatório de hemoglobinopatias, 189
haviam perdido acompanhamento ou haviam iniciado seguimento recente. Outros 181
pacientes não apresentavam nenhum registro de transfusão no sistema informatizado,
tampouco pesquisa de anticorpos irregulares prévia. Dos 299 restantes, 86 não
apresentaram transfusões entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018. Portanto, foram
incluídos 213 pacientes, dos quais dois foram excluídos devido à presença isolada de
anticorpos voltados contra antígenos presentes no próprio fenótipo. O resultado do
processo de inclusão e exclusão está representado na figura 10.
Figura 10 - Representação do processo de inclusão e exclusão.

Fonte: próprio autor. Fluxograma do processo de inclusão e exclusão. Gráficos representam a
0
proporção de genótipos da DF (HbSS, HbSβ ,HbSC e outros genótipos) em cada fase do processo.

No grupo estudado (n=211), os genótipos HbSS e HbSβ0 corresponderam a
83,8% do total, enquanto no grupo não transfundido nos últimos cinco anos (n=86) a
proporção desses genótipos foi 59,3% (p<0,0001;teste exato de Fisher). A
composição de genótipos da DF no grupo de estudo é representada no gráfico 1.
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Gráfico 1 - Composição de genótipos da doença falciforme.

n=211
1%
3%2%
10%

15%

69%

SS

Sβ0

SC

Sβ+

SD

SS+PHHF

Proporções de genótipos da DF na população estudada. PHFF: persistência
hereditária da hemoglobina fetal.

Entre os 211 participantes, 111 (52,6%) eram do sexo feminino. A mediana de
idade foi 27 anos (mín- máx;2-74 anos) e 51,1% (n=108) encontravam-se na terceira
ou quarta década de vida (gráfico 2).
Gráfico 2 - Histograma de idade.

Os valores no topo de cada coluna indicam o número de indivíduos em
cada faixa etária. Os números no eixo inferior indicam o centro de cada
faixa etária (anos).
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Entre as complicações clínicas agudas da doença falciforme, as mais
frequentes foram a CVO de repetição (60,1%), seguida da STA (46,9%) e dos
eventos neurológicos (31,7%), representados principalmente pelo AVC isquêmico
(15,6%). Entre as complicações crônicas destacaram-se a osteonecrose do fêmur ou
do úmero (15,6%), as úlceras maleolares (15,1%) e a hipertensão pulmonar (9,0%).
Foram observados 23 eventos trombóticos venosos em 21 (9,9%) pacientes, sendo
15 tromboembolismos pulmonares, seis tromboses venosas profundas em membros,
uma trombose de seio sagital e uma trombose de veia porta. Apenas 87 pacientes
tinham resultados de dosagem de proteinúria e desses, 37,9% (n=33) tinham
proteinúria pelo menos moderada, sendo que oito deles já apresentavam
insuficiência renal (tabela 1).
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Tabela 1 - Características clínicas dos pacientes com doença falciforme.
Valor absoluto
(n=211)

%

Idade, mediana (amplitude)

27 (2-74)

-

Sexo (feminino/masculino)

111/100

52,6/47,3

146

69,1

31

14,6

20

9,4

7

3,3

SD

4

1,8

SS+ PHHF

3

1,4

Aloimunização eritrocitária

70

33,1

CVO

127

60,1

STA

99

46,9

Evento neurológico

67

31,7

AVC isquêmico

33

15,6

AVC hemorrágico

8

3,7

Vasculopatia

28

13,2

Osteonecrose

33

15,6

Úlcera maleolar

32

15,1

Sequestro esplênico

31

14,6

Trombose venosa

21

9,9

29/100

29

Hipertensão Pulmonar

19

9,0

Insuficiência renal crônica

10

4,7

Proteinúria* (total)

33/87

37,9

Proteinúria moderada

21/87

24,1

Proteinúria grave

12/87

13,7

Hepatopatia

9

4,2

Óbito

22

10,4

48/110

43,6

33

15,6

Hidroxiureia

161

76,3

Quelante de ferro

65

30,8

Características

Genótipos
SS
Sβ

0

SC
Sβ

+

Complicação clínicas

Priapismo

Gestação**
Esplenectomia
Tratamento medicamentoso

*Dado obtido de 87 dos 211 pacientes. **Dado obtido de 110 das 111 pacientes do sexo feminino.

Resultados | 74

A mortalidade no período avaliado foi 10,4% (n=22), sendo 10 pacientes do
sexo feminino e 12 do sexo masculino. A média de idade do óbito foi 40,3 anos
(DP:±11,1 anos) e a mediana 40,5 anos (mín -máx:21- 57 anos). As causas dos
óbitos estão descritas no APÊNDICE D.
O histórico gestacional foi obtido em 110 das 111 pacientes do sexo feminino.
Quarenta e oito pacientes apresentavam gestações prévias, totalizando 89 episódios
gestacionais, variando de 1 a 6 o número de gestações por paciente.
Ao todo, 161 (76,3%) os pacientes fizeram uso de hidroxiureia, sendo que 133
(63,3%) estavam fazendo uso atual da medicação e 28 (13,2%) estavam sem usar por
falta da medicação, toxicidade, amamentação ou má adesão. A quelação de ferro foi
indicada para 65 (30,8%) pacientes, sendo a monoterapia com deferasirox o regime
mais comum (86,1%). Apenas quatro pacientes estavam em uso exclusivo de
desferoxamina, três estavam em uso de deperiprona e dois estavam em terapia
combinada com deferiprona e deferoxamina, ou com deferiprona e deferasirox. Em 13
(23,2%) pacientes que haviam feito uso de deferasirox, a medicação estava suspensa
por queda da ferritina, intolerância, gestação/amamentação e má adesão ao
tratamento.
Dos 211 pacientes, 45 (21,3%) responderam terem recebido apenas
transfusões no Hemocentro de Ribeirão Preto ou no Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto, enquanto 63 (29,8%) referiam transfusões em outras cidades ou
hospitais, mas todos em área de cobertura do Hemocentro de Ribeirão Preto.
Cinquenta e oito pacientes (27,4%) referiam alguma transfusão em cidades não
atendidas pelo Hemocentro de Ribeirão Preto ou em outros estados.
Destacaram-se entre essas cidades aquelas abastecidas pelos centros de
hemoterapia de Araraquara, Barretos e São José do Rio Preto, além de cidades
de Minas Gerais.
Um total de 15.916 unidades de concentrados de hemácias foram
transfundidos em 211 pacientes até a última pesquisa de anticorpos analisada. A
mediana de concentrados transfundidos por paciente foi 31 unidades (mín-máx:1426;IIQ:10-124 unidades). Cento e sete participantes (50,7%) apresentavam-se em
regime transfusional regular no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018 e os
demais receberam apenas transfusões episódicas.
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4.2 Aloimunização eritrocitária
A prevalência de aloimunização entre os participantes foi de 33,1% (n=70),
enquanto no grupo de pacientes não transfundidos entre 2014 e 2018 apenas 13
pacientes (15,1%) eram aloimunizados (p=0,0016; teste exato de Fisher)(figura 10).
Foram encontrados no total 230 anticorpos em 70 pacientes. A média de idade na
ocasião do primeiro resultado positivo de PAI foi de 24,1 anos (DP:±13,3 anos) e
mediana de 22,4 anos (mín-máx: 1,6– 54 anos). A prevalência de aloimunização foi
crescente com a faixa etária, sendo a menor entre 0 a 10 anos (8,3%) e a maior
acima de 50 anos (61,5%) (gráfico 3).
Gráfico 3 - Prevalência de aloimunização por faixa etária.

4.2.1 Especificidades dos anticorpos observados
As especificidades dos anticorpos encontrados estão detalhadas na tabela 2.
Entre os 230 anticorpos encontrados, 179 (77,8%) eram aloanticorpos. Desses, 72
(40,2%) eram voltados contra os antígenos D (RH1), C (RH2), E (RH3), c (RH4) , e
(RH5) e K (KEL1). O anticorpo anti-Dia (DI1) foi o quarto aloanticorpo mais comum
(n=16) , seguido por anti-Kpa (KEL3) e anti-Cw (RH8) que juntos totalizaram 23
anticorpos. Ainda entre os anticorpos contra antígenos de frequência intermediária e
de maior importância clínica depois do sistema Rh e Kell, o anti-S (MNS3) foi o mais
comum (n=9), seguido pelo anti-Jka (JK1), anti-Fya (FY1) e anti-Jkb (JK2). Quatro
anticorpos eram dirigidos contra antígenos de alta frequência, sendo eles o anti-HrB
(RH34), anti-JsB(KEL7), anti-U (MNS5) e anti-FY3.
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Tabela 2 - Especificidades dos anticorpos antieritrocitários.
Especificidade

Aloanticorpo

"Auto"*

Total

C

23

7

30 (13%)

E

20

8

28 (12,1%)

Não identificado

22

-

22 (9,5%)

K

22

-

22 (9,5%)

e

1

20

21 (9,1%)

D

5

11

16 (6,9%)

a

16

-

16 (6,9%)

a

Kp

13

-

13 (5,6%)

w

10

-

10 (4,3%)

Di

C

S

9

-

9 (3,9%)

a

6

-

6 (2,6%)

a

Lu

6

-

6 (2,6%)

c

1

4

5 (2,1%)

f

4

1

5 (2,1%)

4

-

4 (1,7%)

M

3

-

3 (1,3%)

G

Le

Jk

a

3

-

3 (1,3%)

b

3

-

3 (1,3%)

a

Fy

3

-

3 (1,3%)

U

Jk

1

-

1 (0,4%)

B

1

-

1 (0,4%)

B

1

-

1 (0,4%)

b

1

-

1 (0,4%)

FY3

1

-

1 (0,4%)

Total

179

51

230 (100%)

Hr
hr

Js

*Foram aqui designados como “auto” os anticorpos Rh voltados contra antígenos
presentes no próprio fenótipo, de modo que não é possível afirmar que são
autoanticorpos uma vez que podem corresponder a anticorpos produzidos por
portadores de variantes alélicas do sistema Rh, particularmente as especificidades
anti-D,-C,-c e -e.

Anticorpos cujas especificidades não foram identificadas (n=22), foram
descritos ao longo do histórico transfusional de alguns pacientes e estavam em geral
associados a anticorpos em formação, evanescentes, ou apresentavam padrão
sugestivo de anticorpo contra antígeno de baixa frequência, reagindo com apenas
uma célula do painel de hemácias comerciais, mas sem corresponder a nenhum
antígeno sabidamente testado no painel comercial.
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Especificidades do sistema Rh voltadas contra antígenos próprios ( antígenos
presentes no fenótipo) representaram 22,1% (n=51) do total de anticorpos
encontrados e foram identificados em 31 pacientes (tabela 2). Dezesseis desses
pacientes apresentavam também anticorpos com características de panaglutinina e
autocontrole positivo. Os registros mostraram nesses casos que técnicas sorológicas
avançadas, como a “aloadsorção”, foram aplicadas para permitir a visualização das
outras especificidades presentes.
O número de aloanticorpos com especificidades confirmadas (n=208) por
paciente variou de um a doze, sendo que 31 (44,3%) pacientes apresentaram três
ou mais anticorpos confirmados (gráfico 4).
Gráfico 4 - Número de anticorpos por paciente.

Os valores no topo de cada coluna indicam o número absoluto de pacientes que
apresentava o número de anticorpos indicado no eixo horizontal (1 a 12).

4.2.2 Fenótipos eritrocitários de pacientes e doadores de sangue

Dos 211 pacientes, 175 (82,9%) apresentavam fenotipagem completa no
sistema informatizado, 13 (6,2%) tinham apenas fenotipagem Rh e Kell e 23 (10,9%)
não possuíam fenotipagem. No total, 185 pacientes foram genotipados, sendo que em
94 a genotipagem foi realizada no curso do projeto, enquanto 91 deles já apresentavam
resultados

prévios

de

genotipagem.

Os

alelos

RHCE*C/c,

RHCE*E/e,

GYPB*04/GYPB*03, JK*01/JK*02, FY*01/FY*02, e FY*02N.01 foram avaliados em 185
pacientes, enquanto os alelos KEL*01/KEL*02 foram avaliados em 110 pacientes.
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Nos pacientes, a frequência dos antígenos eritrocitários e dos fenótipos de
cada sistema foram calculados a partir dos resultados de fenotipagem sorológica
contida nos registros e dos fenótipos deduzidos do genótipo.
A distribuição dos fenótipos ABO e Rh está descrita nas tabelas 3 e 4.
Tabela 3 - Prevalência dos fenótipos ABO nos pacientes com doença falciforme.
Fenótipo ABO

Aloimunizados

Não aloimunizados

Total n=211

O

31

62

93 ( 44%)

A

27

49

76 (36%)

B

10

24

34 (16,1%)

AB

2

6

8 (3,7%)

Tabela 4 - Prevalência de fenótipos Rh nos pacientes com doença falciforme.
Fenótipo Rh

Aloimunizados n=69

Não aloimunizados n=135

Total n=204

ccee

8

8

16 (7,8%)

cCee

1

0

1 (0,48%)

Dccee

16

31

47 (22,9%)

DCcee

23

52

75 (36,7%)

DccEe

13

16

29 (14,1%)

DCCee

2

13

15 (7,3%)

DccEE

2

3

5 (2,4%)

DCcEe

4

10

14 (6,8%)

DCCEe

0

2

2 (0,97%)

As frequências dos antígenos JK1 (Jka), MNS3 (S) e FY1 (Fya) foram
significativamente diferentes entre pacientes e doadores, enquanto que para os
antígenos KEL1 (Kell), JK2 (Jkb), e MNS4 (s) não houve diferença significativa (tabela 5).
Tabela 5 - Frequência antigênica em pacientes com doença falciforme e em doadores.
Pacientes positivos/testados (%)

Doadores positivos/testados (%)

p

12/206 (5,8%)

5.065/89.386 (5,6%)

p=0,75

Jk

a

173/202 (85,6%)

45.212 /5.6851 (79,5%)

p=0,022

Jk

b

128/201(63,3%)

39.372/5.6851(69,2%)

p=0,06

81/200 (40,5%)

28.653/56.768 (50,4%)

p=0,005

185/200 (92%)

51.042 /56.768 (89,9%)

p=0,28

85/197(43,1%)

32.491/57.197 (56,8%)

p<0,0001

Kell

S
s
a

Fy

Análise realizada pelo teste exato de Fisher.
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As frequências dos fenótipos do sistema Kidd, Duffy e MNS (S e s) são
descritos nas tabelas 6, 7 e 8.
Tabela 6 - Frequências dos fenótipos do sistema Kidd em pacientes e doadores.
Fenótipo

Pacientes n=201

Doadores n=56.851

Jk(a-b+)

28 (13,9%)

11.639 (20,4%)

Jk(a+b+)

99 (49,2%)

27.733 (48,7%)

Jk(a+b-)

74 (36,8%)

17.479 (30,7%)

Tabela 7 - Frequências dos fenótipos do sistema MNS (S e s) em pacientes e doadores.
Fenótipo

Pacientes n=200

Doadores n=50.307*

S-s+

118 (59%)

24.932 (49,5%)

S+s+

67 (33,5%)

20.313 (40,4%)

S+s-

14 (7%)

5.008 (9,9%)

S-s-U-

1 (0,5%)
49 (0,09%)
*Resultado publicado em Santos, F.L.S. et al. “Molecular analysis of the rare S–s– red blood
cell phenotype in blood donors and patients in south-east Brazil”.Vox Sanguinis; 2019 (133)
(APÊNCICE C).

Tabela 8 - Frequências dos fenótipos do sistema Duffy em pacientes e doadores.
Fenótipo

Pacientes n=191

Doadores n=57197

Fy(a-b+)

69 (36,1%)

21.449 (37,5%)

Fy(a+b+)

33 (17,2%)

18.881 (33,0%)

Fy(a+b-)

49 (25,6%)

13.610 (23,7%)

Fy(a-b-)

40 (20,9%)

3.257 (5,6%)

Devido à detecção frequente destas especificidades de anticorpos entre pacientes,
foram também determinadas as frequências dos antígenos Cw (RH8), Dia (DI1), Kpa
(KEL3) e Lua (LU1) entre doadores (tabela 9). Observa-se que as prevalências dos
antígenos Cw e Kpa aproximam-se da definição de antígeno de baixa frequência, ou seja,
inferior a <1% (136), enquanto a prevalência do antígeno Dia é superior.
Tabela 9 - Prevalência dos antígenos Cw, Dia, Kpa e Lua em doadores.
Antígeno
C

Positivos/ Testados

%

w

100/8.614

1,1%

a

316/10.581

2,89%

a

260/16.339

1,5%

a

278/4.442

5,8%

Di

Kp
Lu
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Para o sistema Rh foram observadas três discrepâncias nas quais o fenótipo
era “C” positivo e o fenótipo deduzido do genótipo era “C” negativo. No sistema Kidd,
três amostras com fenótipo Jk(a+b-) e uma amostra com fenótipo Jk(a-b+)
apresentaram fenótipo deduzido Jk(a+b+). Duas variantes em heterozigose do gene
GYPB (GYPB*04/NY e GYPB*04/P2) explicaram duas das cinco discrepâncias
observadas no sistema MNS. No sistema Duffy ocorreram 13 discrepâncias não
explicadas pelo alelo silencioso FY*02N.01 (c.-67T>C). O polimorfismo c.265C>T,
o qual determina a expressão muito fraca do antígeno Fyb( Fyx ), foi pesquisado nas
amostras discrepantes. Em um caso ele foi encontrado em heterozigose com o alelo
FY*02N.01, levando ao fenótipo Fy (a-b+w), e nos outros três casos ele estava em
heterozigose com o alelo FYA, determinando o fenótipo Fy (a+b+w). Nas outras nove
amostras, a pesquisa do Fyx foi negativa. Nenhuma discrepância foi encontrada no
sistema Kell. As amostras discrepantes não foram contabilizadas nos cálculos de
prevalência.

4.2.3 Fenótipos eritrocitários raros

Foram encontrados três fenótipos raros no grupo estudado, sendo um deles
do sistema MNS, um do sistema Rh e o terceiro do sistema Kell (quadro 4). O
paciente com fenótipo S-s-Uneg (MNS:-3,-4,-5) apresentava já na sua primeira PAI o
anticorpo anti-U (anti-MNS5). O segundo fenótipo raro foi encontrado ao repetirmos
a PAI, no curso deste projeto e fora de contexto transfusional, sete meses após a
primeira transfusão de toda a vida do paciente, durante uma STA grave. O paciente
desenvolveu os anticorpos anti-hrB (RH31) e anti-HrB (RH34) e seu genótipo foi
confirmado por biologia molecular em laboratório colaborador externo (ANEXO B). O
último fenótipo raro encontrado foi o Jsb negativo (KEL:6,-7). Nesse caso, a paciente
já apresentava histórico de outros anticorpos, mas nova PAI, realizada no presente
projeto e fora de contexto transfusional, detectou o anticorpo anti-Jsb. A sua última
transfusão havia acontecido há 4 anos na unidade de emergência do HCFMRP por
STA.
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Quadro 4 - Fenótipos eritrocitários raros.

Sexo

Idade
(anos)

Fenótipo
da DF

Anticorpo

Momento da
detecção

Fenótipo
eritrocitário
raro*

M

42

SS

anti-U

Desde a PAI
inicial

S-s-U
ou
MNS:-3,-4,-5

antiB
B
hr /anti-Hr

Sete meses após
a sua primeira
transfusão.
(indicada por STA
na UE).

M

F

32

35

Sβ

0

SS

anti-Js

b

Quatro anos após
a última
transfusão.
(indicada por
STA na UE).

Outros
anticorpos

neg

B

anti-E

B

Hr e hr ou
RH:-31,-34

Js (a+b-) ou
KEL:6,-7

anti-D, anti-G,
anti-S

*Fenótipo indicado pela nomenclatura clássica e pela nomenclatura numérica ISBT (do inglês:
“International Society of Blood Transfusion”).

4.2.4 Evolução dos resultados de PAI dos pacientes aloimunizados

Dos 70 pacientes aloimunizados, 26 (37,1%) apresentavam a primeira
pesquisa de anticorpos irregulares positiva. Dezessete deles possuíam registros de
transfusões externas no sistema informatizado, com mediana de 4 CHs
transfundidos (mín-máx,1-45 unidades) antes das primeira PAI no sistema. Nove
pacientes não apresentavam registros de transfusão externa no sistema, mas sete
deles apresentavam histórico de transfusões em outras cidades ou estados. Para os
outros dois pacientes o histórico era desconhecido. Em apenas um caso não foi
encontrada nos registros a data exata da aloimunização. A maior parte (80,9%) dos
anticorpos encontrados nos pacientes que já se apresentaram aloimunizados
pertenciam aos sistemas Rh e Kell. Os anticorpos presentes na PAI inicial (n=42)
estão representados no gráfico 5.
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Gráfico 5 - Anticorpos presentes na primeira pesquisa de anticorpos irregulares.

Os valores no topo de cada coluna indicam o número de anticorpos com
cada especificidade indicada no eixo horizontal.

A mediana do tempo decorrido entre a última transfusão e a última pesquisa
de anticorpos irregulares foi de 36 dias (IIQ:19-308 dias), sendo 22 dias (IIQ:16-33
dias) no regime regular e 223 dias (IIQ:41-578dias) no grupo com transfusões
episódicas (p<0,0001;Mann-Whitney).
A comparação do resultado da última PAI com os registros imunohematológicos prévios dos aloimunizados mostrou que em 54% dos pacientes a
última PAI era negativa, 42% mantinham resultados positivos e em apenas 4% a
última PAI foi o primeiro resultado positivo do histórico (gráfico 6).
Gráfico 6 - Resultado da última PAI nos pacientes aloimunizados.

PAI: pesquisa de anticorpos irregulares.
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4.2.5 Aloimunização e características transfusionais

Dos 60 pacientes aloimunizados com registro de transfusão anterior à
primeira PAI positiva, 55% (n=33) desenvolveram o primeiro anticorpo após os
primeiros 10 CHs transfundidos e 73,3% (n=44) já estavam aloimunizados após 30
CHs (gráfico 7). A mediana do intervalo de tempo e do número de CHs transfundidos
entre o primeiro registro de transfusão e a primeira PAI positiva foi 4,6 anos (IIQ: 111,2 anos) e 9 unidades (IIQ:4-33 unidades), respectivamente.
Gráfico 7 - Número de concentrados transfundidos antes da aloimunização.

Os valores no topo de cada coluna indicam o número de pacientes que
receberam a quantidade de concentrados de hemácias (CHs) indicada no eixo
horizontal.

A taxa geral de aloimunização foi calculada para 201 pacientes que
receberam 10.005 unidades de CHs, o que levou a um índice de 0,59 para cada 100
unidades transfundidas. O gráfico 8 ilustra a probabilidade cumulativa de
aloimunização em função do tempo e em função do número de CHs transfundidos
(n=201). A probabilidade de 50% de aloimunização é alcançada após 21,2 anos da
primeira transfusão e após 216 CHs transfundidos (Kaplan-Meier). Para o cálculo da
taxa de aloimunização e da probabilidade cumulativa de aloimunização, foram
excluídos os pacientes que tinham a primeira PAI positiva, mas que não possuíam
registro de transfusão anterior (n=10).
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Gráfico 8 - Risco de aloimunização em função do tempo e do número de transfusões.

Curva de Klaplan-Meier: A) Probabilidade cumulativa de aloimunização em função
do tempo (anos) transcorrido a partir do primeiro registro de transfusão até a
primeira PAI positiva. B) Probabilidade cumulativa de aloimunização em função do
número de concentrados de hemácias transfundidos até a primeira PAI positiva.

A tabela10 detalha a porcentagem cumulativa de aloimunização por intervalos
de cinco anos e por número de CHs transfundidos.
Tabela 10 - Probabilidade cumulativa de aloimunização por tempo e número de transfusões.
o

Tempo a partir
do 1º registro de
transfusão

Sob
risco*

% cumulativa de
aloimunização

N CHs
transfundidos

Sob
risco*

% cumulativa de
aloimunização

0

201

0

0

201

0

5 anos

115

17,5%

10

129

18,5%

10 anos

78

26,4%

20

96

24,2%

15 anos

41

39,8%

30

77

26,8%

20 anos

12

49,8%

40

61

29,9%

-

-

-

50

55

34,8%

-

-

-

100

36

40,5%

-

-

-

200

15

47,1%

*Número de indivíduos não aloimunizados que continuaram expostos ao risco (transfusão) a cada
etapa.

O grupo em transfusão regular foi associado a uma mediana mais elevada de
CHs transfundidos que o grupo em transfusão episódica (119 vs 10 CHs ;IIQ:40-200
vs 4-24,5 CHs; p<0,0001) e, acompanhando o maior número de transfusões,
também apresentou mediana mais elevada de concentração de ferritina sérica
(1.171 vs 343 ng/ml; IIQ: 570-2.390 vs 141-846ng/ml ; p<0,0001) (tabela 11). Não
houve diferença na idade do primeiro registro entre dois regimes transfusionais.

Resultados | 85

Houve uma tendência a um menor número de CHs transfundidos antes da primeira
PAI positiva no regime episódico (6,5 vs 10 CHs; IIQ: 3-16,7 vs 5-49,2 CHs; p=0,05)
(tabela 11).
Tabela 11 - Características do regime transfusional regular e episódico.
Regime Transfusional
Geral (n=211)

Regular (n=107)

Episódico
(n=104)

p

N CHs
transfundidos/paciente

31 (10-124)

119 (40-200)

10 (4-24,5)

<0,0001

Idade no 1º registro de
transfusão (anos)

11,3 (3,9-24,5)

12 (3,8-23,6)

10,6 (3,9-25,1)

0,88

CHs até a primeira PAI +

9 (4-33)

10 (5-49,2)

6,5 (3-16,7)

p=0,05

Tempo (anos) até a
primeira PAI +

4,6 (1-11,2)

6,3 (1,5-11,6)

4,1 (0,82-10,8)

p=0,39

Ferritina sérica (ng/ml)
(n=189)

756 (303-1553)

1171 (570-2390)

343 (141-846)

<0,0001

o

Variáveis são expressas pela mediana e intervalos interquartis (IIQ) e as análises estatísticas foram
realizadas pelo teste de Mann-Whitney.

A transfusão episódica foi associada a um maior risco de aloimunização, com
uma taxa de aloimunização de 1,75/100 CHs, enquanto no regime regular essa taxa
foi 0,41/100 CHs (RR:4,21; IC95%:2,47-7,03; p<0,0001; teste exato de Fisher)
(tabela 12).
Tabela 12 - Taxa de aloimunização: regime regular vs episódico.
Regime regular (n=103)

Regime episódico (n=98)

Número de aloimunizados

36

24

Número de CHs
transfundidos (IC95%)

8.639
(6.901-10.320,6)

1.366
(980-1.744,4)

Incidência a cada 100 CHs

0,41 (0,34-0,52)

1,75 (1,3-2,4)

Risco relativo (IC95%)*

-

4,21 ( 2,47- 7,03)

*Risco relativo calculado pelo teste exato de Fisher.

O efeito do regime transfusional sobre a aloimunização é claramente
visualizado pela curva de Kaplan-Meier que compara a probabilidade de
aloimunização nos dois regimes transfusionais (gráfico 9).
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Gráfico 9 - Regime transfusional e probabilidade de aloimunização.

Curva de Klaplan-Meier: probabilidade cumulativa de aloimunização em
função do número de CHs até a primeira PAI positiva no regime regular e
episódico. Diferença calculada pelo teste de Log-rank.

Sobre o regime regular e episódico, vale ressaltar que a proporção de
pacientes que apresentavam histórico de transfusões externas foi semelhante entre
os dois grupos (72,2% e 72,7%, respectivamente).

4.2.6 Comparação dos grupos aloimunizado e não aloimunizado

O grupo aloimunizado apresentou mediana de idade significativamente maior
que o grupo não aloimunizado (31,5 vs 26 anos; IIQ:23,7-40 vs 12-33 anos;
p<0,0001)(gráfico 10A). O sexo não foi associado à aloimunização, sendo o sexo
feminino 55,7% do grupo aloimunizado e 51% do grupo não aloimunizado (p=0,56;
teste exato de Fisher). A proporção dos genótipos HbSS/HbSβ0 foi um pouco maior
no grupo aloimunizado, mas sem diferença significativa (88,5% vs 81,5%; p=0,26;
teste exato de Fisher).
A mediana de concentrados transfundidos no grupo aloimunizado foi superior
à mediana do grupo não aloimunizado (83,5 vs 22,5 CHs;IIQ:17,5-189 vs 8-78,4
CHs; mín-máx: 2-426 vs 1-368 CHs; p<0,0001) (gráfico 10B).
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Gráfico 10 - Aloimunização vs idade e número de transfusões.

O teste de Mann-Whitney foi aplicado à análise das duas variáveis contínuas. A
mediana é representada pela barra horizontal dentro dos retângulos, as margens dos
retângulos representam o intervalo interquartil (percentil 25% a 75%). As barras nos
extremos inferiores e superiores delimitam os valores correspondentes a 1,5 x o
intervalo interquartil, de modo que os valores individuais (pontos) observados acima e
abaixo são considerados discrepantes em relação ao conjunto.

Dos 211 pacientes, 67 apresentavam o primeiro registro de transfusão no
sistema antes de completar cinco anos de idade, enquanto a idade da primeira
transfusão era conhecida de 121 pacientes. Dos 144 pacientes cujo registro de
transfusão ocorreu após os cinco anos, 74 conheciam a idade da primeira transfusão.
Unindo esses dados, foi possível determinar em 66,8% dos pacientes (n=141) quem
havia recebido transfusões antes ou somente após completar cinco anos. A
aloimunização foi menor no grupo que recebeu transfusões antes de completar cinco
anos (25% vs 42,2%; OR:0,49; IC95%:0,21-0,96; p=0,049; teste exato de Fisher)
(gráfico 11). Além disso, a mediana de CHs transfundidos não foi diferente entre os
grupos (35 vs 20 CHs; IIQ:11,2-130 vs 11,5 -117 CHs; p=0,82;Mann-Whitney).
Gráfico 11 - Aloimunização e transfusão antes ou após os cinco anos de idade.
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Ao analisar apenas a idade no primeiro registro de transfusão, observamos
que ela foi significativamente maior no grupo aloimunizado (15,4 anos vs 8,8 anos;
mín-max:0,56-54 vs 0,2-69,4 anos; p=0,005; Mann-Whitney). No grupo aloimunizado
menos pacientes tinham registros de transfusão antes dos cinco anos de idade
(17,9% vs 40,2%; OR:0,32; IC95%:0,16-0,64; p=0,0016; teste exato de Fisher).
Porém, os pacientes com registros de transfusões antes dos cinco anos receberam
também menor número de transfusões (20 vs 36 CHs; IIQ: 6-77 vs 12,2 -140 CHs;
p=0,026; Mann-Whitney) e a idade do primeiro registro foi colinear com a idade no
momento da censura (r=0,86;p<0,0001; coeficiente de Spearman) (APÊNDICE E).
Acompanhando o maior número de transfusões, a dosagem de ferritina
também foi superior no grupo aloimunizado (1.136 vs 566 ng/ml; p=0,0015; MannWhitney)(tabela 13).
Tabela 13 - Características transfusionais do grupo aloimunizado vs não aloimunizado.
Total n=211

Aloimunizados
n=70

Não aloimunizados
n=141

p

11,3 (0,2-69,4)

15,4 (0,56-54)

8,8 (0,2-69,4)

p=0,005

N CHs
transfundidos

31 (10-124)

83,5 (17,5-189,5)

22 (8,0-78,5)

p<0,0001

Transfusão
regular

107 (50,7%)

40 (57,1%)

67 (47,5%)

p=0,19

Ferritina (ng/ml)

756 (303-1553)

1.136 (469-2365)
n=64

566 (259-1249)
n=125

p=0,0015

Idade 1º registro
de transfusão*
o

*Expressa pela mediana e valor mínimo e máximo. As demais variáveis contínuas foram expressas
pelas medianas e IIQ.

Não houve diferença na prevalência de aloimunização entre os regime
transfusional regular e episódico (37,3% vs 28,8%; p=0,19; teste exato de Fisher),
apesar da mediana de CHs transfundidos no grupo regular ter sido bem superior
(119 vs 10 unidades; IIQ: 40-200 vs 4-24,5 CHs; p<0,0001; Mann-Whitney) (gráfico
12).
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Gráfico 12 - Regime transfusional vs aloimunização e número de transfusões.

A) Aloimunização no regime transfusional regular e episódico (teste exato de Fisher).
B) Número de CHs transfundidos por paciente no grupo em regime regular e
episódico ( Mann-Whitney).

As complicações clínicas agudas e crônicas da DF não mostraram relação
com a aloimunização na análise univariada (tabela 14). Não obstante, a
aloimunização foi mais prevalente no grupo de pacientes esplenectomizados (25,7%
vs 10,6%; OR:2,9;IC95%:1,75-6,2; p=0,008;teste exato de Fisher).
Dentre os 33 pacientes esplenectomizados, a indicação da cirurgia foi sequestro
esplênico (n=18), hiperesplenismo (n=9), desconforto abdominal por esplenomegalia
volumosa (n=1), rotura esplênica durante o parto (n=1) e em quatro casos a indicação foi
desconhecida. As informações clínicas dos pacientes esplenectomizados são detalhadas
no APÊNDICE F. Em nove pacientes, a aloimunização ocorreu depois da esplenectomia
e em sete deles, antes da esplenectomia. Em dois casos não foi possível estabelecer a
relação temporal entre os dois eventos. Quando restringimos a análise apenas aos
pacientes que foram aloimunizados após a esplenectomia, a diferença não é mantida
(13,2% vs 10,6%; p=0,64; teste exato de Fisher). Observa-se também uma tendência à
esplenectomia mais tardia no grupo aloimunizado (mediana: 9 vs 6 anos; mín-máx: 1-39
vs 3-27 anos; IIQ:5-17,2 vs 4-27 anos; p=0,06; Mann-Whitney).
Não houve diferença no uso de HU entre os grupos aloimunizados e não
aloimunizados (81,4% vs 73,7%;p=0,23; teste exato de Fisher), ao passo que o primeiro
grupo fez mais uso de quelante de ferro (44,2% vs 24,1%; p=0,0042, teste exato de
Fisher), o qual é condizente com o maior número de transfusões observado nesse
grupo.
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Tabela 14 - Comparação das características clínicas do grupo aloimunizado e não
aloimunizado.
Total n=211

Aloimunizados
n=70

Não aloimunizados
n=141

p

Idade
(mediana/amplitude)

27 (2-74)

31,5 (4-62)

26 (2-74)

p<0,0001

Sexo feminino
Sexo masculino

111
100

39 (55,7%)
31 (44,3%)

72 (51%)
69 (48,9%)

p=0,56

177

62 (88,5%)

115 (81,5%)

p=0,23

34

8 (11,4%)

26 (18,4%)

CVO

127 (60,1%)

46 (65,7%)

81 (57,4%)

p=0,29

STA

99 (46,9%)

31 (44,2%)

68 (48,2%)

p=0,66

Evento neurológico

67 (31,7%)

27 (38,5%)

40 (28,3%)

p=0,15

AVC isquêmico

33 (15,6%)

13 (18,5%)

20 (14,1%)

p=0,42

AVC hemorrágico

8 (3,7%)

3 (4,2%)

5 (3,5%)

p>0,99

Vasculopatia

28 (13,2%)

12 (17,1%)

16 (11,3%)

p=0,28

Trombose venosa

21 (9,9%)

8 (11,4%)

13 (9,2%)

p=0,63

Sequestro

31 (14,6%)

9 (12,8%)

22 (15,6%)

p=0,68

Priapismo

29/100 (29%)

10/30 (33,3%)

19/70 (27,1%)

p=0,63

Hipertensão
pulmonar

19 (9%)

7 (10%)

12 (8,5%)

p=0,79

Úlcera maleolar

32 (15,1%)

15 (21,4%)

17 (12%)

p=0,10

Osteonecrose

33 (15,6%)

14 (20%)

19 (13,4%)

p=0,23

IRC

10 (4,7%)

4 (5,7%)

6 (4,2%)

p=0,73

Proteinúria >150mg

33/87(37,9%)

10/30 (33,3%)

23/57 (40,3%)

p=0,64

Proteinúria >500mg

12/87 (13,7%)

3 /30 (10%)

9/57 (15,7%)

P=0,53

Hepatopatia

9 (4,2%)

4 ( 5,7%)

5 (3,5%)

p=0,48

Óbito

22 (10,4%)

11 (15,7%)

11 (7,8%)

p=0,094

Gestação prévia

48/110

17/38 (44,7%)

31/72 (43%)

p>0,99

Esplenectomia

33 (15,6%)

18 (25,7%)

15 (10,6%)

p=0,008
OR=2,9 (1,37-6,2)

Hidroxiureia

161 (76,3%)

57 (81,4%)

104 (73,7%)

p=0,23

Quelante de ferro

65 (30,8%)

31 (44,2%)

34 (24,1%)

p=0,0042
OR=2,5 (1,33-4,49)

Genótipos
SS/ Sβ

0

Outros
Complicações
clínicas

Tratamento
medicamentoso

Apenas a variável “idade” foi analisada pelo teste Mann-Whitney. Todas as demais análises foram
realizadas pelo teste exato de Fisher. Os resultados com valor de p<0,05 estão acompanhados do Odds
ratio (OR) e seu intervalo de confiança de 95%. IRC: insuficiência renal crônica.
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Algumas variáveis foram posteriormente selecionadas e analisadas pelo
modelo de regressão de Poisson de forma bruta e ajustada, sendo que no modelo
ajustado persistiram os mesmos fatores associados à aloimunização: idade, número
de CHs transfundidos e esplenectomia. Foi estimado que o aumento de um ano na
idade eleva em 3% a prevalência de aloimunização e que cada CH transfundido
aumenta 0,4% (tabela 15).
Tabela 15 - Aloimunização vs variáveis de interesse: modelo bruto e ajustado.
Modelo bruto

Modelo ajustado

RP

Intervalo de
confiança (95%)

p

RP

Intervalo de
confiança
(95%)

p

1,13

0,77- 1,67

0,53

1,12

0,78- 1,61

0,54

1,03

1,01-1,04

<0,01

1,03

1,01- 1,05

<0,01

1,49

0,79-2,82

0,22

1,42

0,74- 2,74

0,30

1,87

1,27-2,75

<0,01

1,95

1,28- 2,97

<0,01

1,30

0,88-1,91

0,19

0,67

0,36- 1,24

0,20

CVO (sim vs não)

1,27

0,84-1,91

0,26

1,49

0,96 - 2,33

0,08

STA (sim vs não)

0,90

0,61-1,32

0,59

0,77

0,52- 1,15

0,20

1,30

0,88-1,91

0,19

1,28

0,70 - 2,34

0,43

0,86

0,48-1,54

0,61

1,05

0,55 -1,99

0,89

1,53

0,99- 2,34

0,05

0,96

0,53- 1,71

0,88

1,35

0,86- 2,12

0,20

1,03

0,67- 1,60

0,88

1,003

1,002- 1,005

<0,01

1,004

1,001- 1,006

<0,01

Sexo
(feminino vs masculino)

Idade
0

SS/Sβ vs outros
Esplenectomia
(sim vs não)

Transfusão
(regular vs episódica)

Evento neurológico
(sim vs não)

Sequestro
(sim vs não)

Úlcera (sim vs não)
Osteonecrose
(sim vs não)
o

N CHs
transfundidos

As variáveis de interesse foram analisadas utilizando-se o modelo de regressão Poisson com
variância robusta bruto e ajustado (135). RP: razão de prevalência.

Foram observados 11 (15,7%) óbitos no grupo aloimunizado e 11 (7,8%)
óbitos no grupo não aloimunizado. Não houve diferença de sobrevida entre os
grupos (p=0,86; Log-rank)(gráfico 13).
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Gráfico 13 - Sobrevida do grupo aloimunizado e não aloimunizado.

Curva de Kaplan-Meier. Diferença de sobrevida calculada pelo teste
Log-rank.

4.3 Aloimunização HLA

A triagem de anticorpos HLA foi realizada em 118 pacientes com média de
idade de 27,7 anos (DP:±12,8 anos) e mediana 27,5 anos (mín-máx: 4- 57 anos; IIQ:
20-36 anos). A pesquisa foi positiva em 77,1% dos participantes. Anticorpos antiHLA I foram detectados em 90 amostras e anti-HLA II em 46 amostras. Apenas uma
amostra foi positiva exclusivamente para anticorpo anti-HLA II, 45 amostras foram
positivas apenas para anti-HLA I e as outras 45 foram positivas para as duas classes
de anticorpos (tabela 16).
Tabela 16 - Resultados da triagem de anticorpos anti-HLA I e II.
Resultados da triagem de anticorpo anti-HLA (n=118)
Negativo

anti-HLA I e II

anti-HLA I

anti-HLA II

27 (22,8%)

45 (38,1%)

45 (38,1%)

1(0,8%)

Os grupos com pesquisa positiva e negativa apresentaram distribuição normal
da idade. Não foram observadas diferenças em relação à idade, sexo, idade do
primeiro registro de transfusão, número de concentrados de hemácias transfundidos
ou regime transfusional (tabela 17). O grupo com anticorpos anti-HLA apresentou
mais aloimunização eritrocitária que o grupo sem anticorpo anti-HLA, porém a
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diferença não foi significativa (41,7% vs 22,2%; OR: 2,5; IC95%:0,91-6,7; p=0,073;
teste exato de Fisher) (tabela 17).
Tabela 17 - Aloimunização anti-HLA: características dos aloimunizados e não aloimunizados
Total (n=118)

anti-HLA+ (n=91)

anti-HLA (n=27)

p

Idade (anos)*

27,7 (12,8)

27,8 (12,8)

27,5 (13,2)

p=0,93

Sexo feminino**

67

53 (58,2%)

14 (51,8%)

p=0,65

Número de CHs
transfundidos

68,5 (21,5-153,8)

73 (26-152)

34 (13-196)

p=0,36

Transfusão
regular**

84 (71,1%)

67 (73,6%)

17 (62,9%)

p=0,33

Idade no 1º registro
de transfusão

11,6 (4,1-24,2)

11,5 (4,1-24,1)

17,2 (4,1-27,8)

p=0,34

Aloimunização
eritrocitária**

44 (37,2%)

38 (41,7%)

6 (22,2%)

p=0,073
OR=2,5 (0,91-6,7)

*Expressa pela média e desvio padrão, avaliada pelo teste t -Student. **Variáveis calculadas pelo teste
exato de Fisher. As demais variáveis contínuas são expressas pelas medianas e IIQ e foram analisadas
pelo teste de Mann-Whitney.

4.4 O polimorfismo FY c.-67T>C e o perfil clínico e transfusional

Dos 185 pacientes genotipados, 35 (18,9%) apresentavam o genótipo FY c.67CC, 80 (43,2%) eram heterozigotos e 70 (37,8%) eram homozigotos FY c.-67TT.
Os três grupos não foram diferentes em relação a idade ou sexo. Na tabela 18 as
características clínicas e transfusionais dos três grupos são comparadas.
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Tabela 18 - Características clínicas e transfusionais de acordo com o genótipo FY c-67T>C.
CC (n=35)

TC (n=80)

TT (n=70)

p

Idade (média/DP)

29,5 (12,4)

27,3 (14,2)

25,7 (11,8)

0,36

Sexo (F/M)

19/16

38/42

39/31

0,57

HbSS/Sβ0

32 (91%)

73 (91,2%)

57 (81,4%)

0,14

Aloimunização

13 (37,1%)

34 (42,5%)

17 (24,2%)

0,06

CVO

22 (62,8%)

43 (53,7%)

48 (68,5%)

0,17

STA

19 (54,2%)

29 (36,2%)

44 (62,8%)

0,0016

Evento neurológico

10 (28,5%)

33 (41,2%)

22 (31,4%)

0,3

AVC isquêmico

6 (17,1%)

18 (22,5%)

8 (11,4%)

0,2

AVC hemorrágico

1 (2,8%)

4(5,0%)

3 (4,2%)

-

Vasculopatia

4 (11,4%)

13 (16,2%)

11 (15,7%)

-

Trombose venosa

4 (11,4%)

6 (7,5%)

10 (14,2%)

-

Sequestro

2 (5,7%)

10 (12,5%)

16 (22,8%)

0,047

Priapismo

3/15 (20%)

13/42 (30,9%)

11/31 (35,4%)

0,56

Hipertensão pulmonar

5 (14,2%)

9 (11,2%)

5 (7,1%)

0,48

Úlcera maleolar

9 (25,7%)

13 (16,2%)

7 (10%)

0,056

Osteonecrose

7 (20%)

14 (17,5%)

10 (14,2%)

0,6

IRC

2 (5,7%)

3 (3,7%)

4 (5,7%)

0,37

Proteinúria >150mg

7/21 (33,3%)

10/29 (34,4%)

14/30 (46,6%)

0,52

Proteinúria >500mg

1/21 (4,7%)

3/29 (10,3%)

7/30 (23,3%)

0,13

Hepatopatia

1 (5,7%)

4 (5,0%)

3 (4,2%)

-

Óbito

3 (8,5%)

11 (13,7%)

7 (10%)

0,85

Transfusão regular

19 (54,2%)

53 (66,2%)

32 (45,7%)

0,039

CHs transfundidos*

34 (15-131)

62,5(15-166,3)

30,5 (11-94,7)

-

Ferritina (ng/ml)*

971 (361-1951)

947 (390-1880)

590 (188-1274)

-

Quelante de ferro

16 (45,7%)

31 (38,7%)

15 (21,4%)

0,019

Hidroxiureia

28 (80%)

59 (73,7%)

59 (84,2%)

0,28

Complicações clínicas

A análise das variáveis binomiais foi realizada pelo teste qui-quadrado. A comparação da idade foi
realizada pelo método ANOVA. * Variáveis expressas pela mediana e intervalo interquartil.

Para as variáveis que apresentaram diferenças próximas à significância
estatística, foi realizada a comparação de cada genótipo separadamente, bem como
para o número de CHs transfundidos e ferritina (tabela 19).
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Tabela 19 - Comparação dos genótipos FY c.-67T>C.
CC x TT

TC x TT

TC x CC

Aloimunização

37,1% x 24,2%
0,17

42,5% x 24,2%
0,02
OR:2,3 (1,16-4,57)

42,5% x 37,1%
0,68

CVO

62,8% x 68,5%
0,66

53,7% x 68,5%
0,068

53,7% x 62,8%
0,41

STA

54,2% x 62,8%
0,28

36,2% x 62,8%
0,0005
OR:0,29 (0,14-0,59)

36,2% x 54,2%
0,09

AVCi

17,1% x 11,4%
0,54

22,5% x 11,4%
0,08

22,5% x 17,1%
0,62

12,5% x 22,8%
0,12

12,5% x 5,7%
0,34

16,2% x 10%
0,23

16,2% x 25,7%
0,3

5,7% x 22,8%
0,03

Sequestro

OR:0,2 (0,04-0,08)
25,7% x 10%
0,02

Úlcera

OR: 3,6 (1,21-9,75)
Transfusão regular

54,2% x 45,7%
0,41

66,2% x 45,7%
0,013
OR:2,3 (1,19-4,42)

66,2% x 54,2%
0,29

Número de CHs*

34 (15-131) x 30,5 (1194,7)
0,49

62,5 (15-166,3) x 30,5
(11-94,7)
0,11

62,5 (15-166,3) x 34 (15131)
0,43

Ferritina (ng/ml)*
Mediana (IIQ)

971 (361-1951) x 590
(188-1274)
0,1

947 (390-1880) x 590
(188-1274)
0,034

947 (390-1880) x 971
(361-1951)
0,88

Quelante de ferro

45,7% x 21,4%
0,013
OR:3,0 (1,26-7,01)

38,7 % x 21,4%
0,032
OR:2,3 (1,13-4,9)

38,7% x 45,7%
0,53

Todas as análises foram realizadas pelo teste exato de Fisher, exceto para as variáveis contínuas
(ferritina e número de CHs), para as quais utilizou-se o teste Mann-Whitney. Os valores em cada
célula representam a prevalência ou as medianas de cada variável comparada, abaixo está o valor de
“p” para cada análise realizada, e quando há significância estatística, o Odds ratio (OR) e seu
intervalo de confiança são indicados.

A curva de aloimunização em função do número de CHs transfundidos
mostrou uma tendência semelhante do homozigoto c.-67CC e do heterozigoto c.67TC a apresentar aloimunização mais precoce, porém, depois de 200 CHs
transfundidos
aloimunização.

o

heterozigoto

c.-67TT

atinge

probabilidade

semelhante

de
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Gráfico 14 - Probabilidade de aloimunização conforme o genótipo FY c.-67T>C.

Curva de Kaplan-Meier: aloimunização em função do número de
CHs transfundidos.

As taxas de aloimunização dos grupos c.-67CC e TC não foram diferentes
entre si (RR:1,19; IC95%:0,61- 2,35), mas ambas foram superiores à taxa de
aloimunização do grupo c.-67TT (tabela 20). Para a análise da taxa de
aloimunização foram excluídos sete pacientes sem registro de transfusão antes da
primeira PAI positiva.
Tabela 20 - Taxa de aloimunização e genótipos FY c.-67T>C.
CC

TC

TT

Número de aloimunizados

12

24

15

Número de CHs
transfundidos

1.447

4.312

4.026

Incidência a cada 100 CHs

0,82

0,69

0,37

Risco relativo (IC95%)*

2,22 (1,05-4,7)

1,86 (1,01-3,54)

-

*Análise realizada pelo teste exato de Fisher. Risco calculado em relação ao genótipo c.-67TT.

Considerando o comportamento semelhante transfusional e de aloimunização
dos genótipos FY c.-67CC/TC, e não tendo sido observada nenhuma diferença
marcante nas características clínicas entre os dois grupos, seus resultados foram
unidos para comparação com o genótipo FY c.-67TT (tabela 21).
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Tabela 21 - Comparação dos genótipos FY.c-67CC/TC vs c.-67TT.
Total (n= 185)

CC/TC
(n=115)

TT (n=70)

p

Idade mediana
(mín-máx.)

27 (3-62)

27 (3-62)

27,5 (3-53)

p=0,45

Sexo feminino

96 (51,8%)

57 (49,5%)

39 (55,7%)

p=0,45

162 (87,5%)

105 (91,3%)

57 (81,4%)

p=0,065

Aloimunização

64 (34,5%)

47 (40,8%)

17 (24,2%)

p=0,025
OR:2,15 (1,13-4,28)

CVO

113 (61%)

65 (56,5%)

48 (68,5%)

p=0,12

STA

92 (49,7%)

48 (41,7%)

44 (62,8%)

p=0,006
OR:0,42 (0,23-0,78)

Evento
neurológico

66 (35,6%)

44 (38,2%)

22 (31,4%)

p=0,42

AVC isquêmico

32 (17,2%)

24 (20,8%)

8 (11,4%)

p=0,11

AVC hemorrágico

8 (4,3%)

5 (4,35%)

3 (4,29%)

p>0,99

Vasculopatia

28 (15,1%)

17 (14,7%)

11(15,7%)

p>0,99

Trombose venosa

20 (10,8%)

10 (8,7%)

10 (14,2%)

p=0,32

Sequestro

28 (15,1%)

12 (10,4%)

16 (22,8%)

p=0,033
OR:0,39 (0,16-0,85)

Priapismo

27/88 (30,6%)

16 (28%)

11 (35,4%)

p=0,47

Hipertensão
Pulmonar

19 (10,2%)

14 (12,1%)

5 (7,1%)

p=0,32

Úlcera maleolar

29 (15,6%)

22 (19,1%)

7 (10%)

p=0,14

Osteonecrose

31 (16,7%)

21 (18,2%)

10 (14,2%)

p=0,54

IRC

9 (4,8%)

5 (4,3%)

4 (5,7%)

p=0,73

Proteinúria>150mg

31/80

17/50 (34%)

14/30 (46,6%)

p=0,34

Proteinúria>500mg

11/80

4/50 (8,0%)

7/30 (23,3%)

p=0,09

Hepatopatia

9 (4,8%)

6 (5,2%)

3 (4,2%)

p>0,99

Óbito

21 (11,3%)

14 (12,1%)

7 (10%)

p=0,81

Hidroxiureia

146 (78,9%)

87 (75,6%)

59 (84,2%)

p=0,19

Quelante de ferro

62 (33,5%)

47 (40,8%)

15 (21,4%)

p=0,006
OR:2,53 (1,29-4,95)

Fenótipo
HbSS/Sβ

0

Complicações
clínicas

Tratamento
medicamentoso

As variáveis contínuas foram analisadas pelo teste de Mann-Whitney e variáveis categóricas foram
avaliadas pele teste exato de Fisher.
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A análise univariada não mostrou diferença entre os grupos em relação à
idade, sexo ou prevalência dos genótipos Hb SS/Sβ0 (tabela 21). Entre as
complicações agudas da doença falciforme, a STA e o sequestro esplênico
mostraram menor associação com os genótipos c.-67CC/TC ( 41,7% vs 62,8%;OR:
0,42; IC95%: 0,23-0,78;p=0,006 e 10,4% vs 22,8%; OR:0,39; CI95%:0,16-0,85;
p=0,033, respectivamente). Não foi demonstrada diferença na frequência de
complicações crônicas da DF (tabela 21), apesar de o genótipo c.-67CC, sozinho, ter
apresentado maior prevalência de úlcera maleolar que o genótipo c.-67TT (25,7% vs
10%;OR: 3,6; IC95%:1,21-9,75; p=0,02) (tabela 18).
No modelo de análise ajustado, os genótipos c.-67CC/TC permaneceram menos
associados à STA (RP:0,71;IC95%:0,54-0,93; p=0,01), enquanto a relação com
sequestro esplênico foi enfraquecida (RP:0,54;IC95%:0,28-1,03;p=0,06) (tabela 22 e 23).
Tabela 22 - Genótipo Fy c.-67T>C vs STA: modelo bruto e ajustado.
Modelo bruto

Modelo ajustado

Efeito

RP

IC95%

p

RP

IC95%

p

Genótipo FY
(CC/TC vs TT)

0,66

0,50-0,88

<0,01

0,71

0,54- 0,93

0,01

Sexo
(F vs M)

1,08

0,81- 1,44

0,60

0,99

0,76- 1,30

0,95

Idade

1,005

0,99 -1,01

0,32

1,014

1,003-1,025

0,02

Fenótipo
0
(SS/Sβ vs outros)

1,08

0,71- 1,62

0,73

1,23

0,85-1,79

0,26

Transfusão
<0,01
0,53
0,39- 0,73
<0,01
0,46
0,34- 0,63
(Regular vs episódica)
As variáveis de interesse foram analisadas utilizando-se o modelo de regressão Poisson com
variância robusta bruto e ajustado (135). RP: razão de prevalência.

Tabela 23 - Genótipo FY c.-67T>C vs sequestro esplênico: modelo bruto e ajustado.
Modelo bruto

Modelo ajustado

Efeito

RP

IC95%

p

RP

IC95%

p

Genótipo FY
(CC/TC vs TT)

0,46

0,23- 0,91

0,03

0,54

0,28- 1,03

0,06

Sexo
(F vs M)

1,64

0,83- 3,25

0,16

1,36

0,72- 2,57

0,35

Idade

0,92

0,89- 0,95

<0,01

0,91

0,88 - 0,94

<0,01

Fenótipo
1,00
0,41- 2,42
0,99
0,71
0,34- 1,51
0,38
0
(SS/SB vs Outros)
As variáveis de interesse foram analisadas utilizando-se o modelo de regressão Poisson com
variância robusta bruto e ajustado (135). RP: razão de prevalência.
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As características transfusionais dos dois grupos estão detalhadas na tabela
24. Os genótipos c.-67CC/TC associaram-se a um maior risco de aloimunização que
o genótipo c.-67TT ( 40,8% vs 24,2%; OR:2,15; IC95%:1,13-4,28; p=0,025) e tiveram
maior

número

de

pacientes

em

regime

transfusional

regular

(62,6%

vs

45,7%;OR:1,98; IC95%:1,08-2,54; p=0,032), apesar de o número de CHs
transfundidos não ter sido significativamente maior (54 vs 30,5 CHs; IIQ: 15-150 vs
11-94 ; p=0,13) (gráfico 15 A, B e C). O nível de ferritina também foi mais elevado
nos genótipos c.-67CC/TC ( 959 vs 590 ng/ml; p=0,024) (gráfico 15D), assim como o
uso de quelante de ferro mais frequente (40,8% vs 21,4%;OR:2,53; CI95%:1,294,95; p=0,006).
Para melhor avaliar o indivíduo “respondedor imune” nos dois grupos, foi
realizada análise de pacientes aloimunizados com menos de 25 CHs transfundidos
(n=39) e daqueles que não aloimunizaram mesmo com 25 ou mais CHs
transfundidos (n=67). O intuito da análise foi aumentar a especificidade para o perfil
respondedor ao remover pacientes sem anticorpos e com poucas transfusões, os
quais poderiam não ter tido exposições suficientes para manifestar o fenótipo
respondedor. O grupo c.-67CC/TC manteve-se associado ao fenótipo respondedor
(44,2% vs 22,2%; OR:2,78; CI95% 1,14-6,82; p=0,033) (tabela 22).
Tabela 24 - Características transfusionais: genótipos FY c.-67CC/TC vs FYc.-67TT.

Total
n= 185

TC/CC
n=115

TT
n=70

p

N CHs
transfundidos

38 (13,5-140,5)

54 (15-150)

30,5 (11-94)

p=0,13

Idade 1º registro
de transfusão

11,6
(4,0-24,3)

12
(4,2-25,1)

11,1
(3,1-24,1)

p=0,28

Transfusão
regular

104 (56,2%)

72 (62,6%)

32 (45,7%)

p=0,032
OR=1,98 (1,08-2,54)

Ferritina (ng/ml)
171/185

782 (312-1610)

959 (371-1918)

590 (188-1274)

p=0,024

Respondedor*
(n=106)

39/106
(36,7%)

31/70
(44,2%)

8/36
(22,2%)

p=0,033
OR:2,78 (1,14-6,8)

o

As variáveis contínuas foram expressas pela mediana e IIQ analisadas pelo teste Mann-Whitney. As
variáveis categóricas foram analisadas pelo teste exato de Fisher. OR: Odds ratio. *Incluídos na
análise apenas pacientes aloimunizados com menos de 25 CHs transfundidos e pacientes não
aloimunizados com pelo menos 25 CHs transfundidos.
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Gráfico 15 - Genótipos Fy c.-67T>C e perfil transfusional.

Comparação dos genótipos FY c.-67CC/TC e c.-67TT em
relação à prevalência de aloimunização (A), regime
transfusional (B), número de CHs transfundidos (C) e
concentração de ferritina sérica (D).

A probabilidade de aloimunização também foi maior nos genótipos c.67CC/TC, apesar de o grupo com genótipo c.-67TT atingir probabilidade semelhante
após 200 CHs transfundidos (gráfico 16).
Gráfico 16 - Probabilidade de aloimunização: genótipos FY c.-67TC/CC vs FY c.-67TT.

Curva Kaplan-Meier em função do número de CHs transfundidos (A) e do tempo em
transfusão (B). Diferença entre os grupos calculada pelo teste de Log-rank.
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Como a prevalência de pacientes não HbSS/Sβ0 foi um pouco maior no grupo
com genótipo FY c.-67TT, ainda que sem diferença estatística, realizamos a análise da
frequência de aloimunização entre os dois grupos após excluir os genótipos diferentes
de HbSS/Sβ0, e o grupo c.-67CC/TC manteve maior risco de aloimunização ( 40,9% vs
24,5%, OR:2,1; CI95%:1,06- 4,5; p=0,04; teste exato de Fisher).
No modelo de análise ajustado, a força de associação do genótipo FY com a
aloimunização é enfraquecida (RP:1,62; IC95%:0,98-2,69; p=0,058) (tabela 23).
Tabela 25 - Aloimunização vs genótipo FY c.-67T>C: modelo bruto e ajustado.
Modelo bruto

Modelo ajustado

RP

Intervalo de
confiança (95%)

p

RP

Intervalo de
confiança
(95%)

p

1,68

1,05-2,68

0,02

1,62

0,98-2,69

0,058

1,13

0,77- 1,67

0,53

1,14

0,79-1,65

0,47

1,03

1,01-1,04

<0,01

1,03

1,01-1,05

<0,01

1,49

0,79-2,82

0,22

0,97

0,49-1,89

0,92

1,87

1,27-2,75

<0,01

1,67

1,07-2,59

0,02

1,30

0,88-1,91

0,19

0,56

0,29-1,08

0,08

CVO (sim vs não)

1,27

0,84-1,91

0,26

1,40

0,88-2,24

0,15

STA (sim vs não)

0,90

0,61-1,32

0,59

0,83

0,54-1,26

0,38

1,30

0,88-1,91

0,19

1,20

0,65-2,23

0,56

0,86

0,48-1,54

0,61

1,49

0,76-2,93

0,25

1,53

0,99- 2,34

0,05

0,92

0,50-1,67

0,78

1,35

0,86- 2,12

0,20

0,88

0,55-1,41

0,59

Genótipo FY
(c.-67CC/TC vs TT)

Sexo
(feminino vs masculino)

Idade
0

SS/Sβ vs outros
Esplenectomia
(sim vs não)

Transfusão
(regular vs episódica)

Evento neurológico
(sim vs não)

Sequestro
(sim vs não)

Úlcera (sim vs não)
Osteonecrose
(sim vs não)
o

N CHs
<0,01
1,003
1,002- 1,005
1,004
1,002-1,006
<0,01
transfundidos
As variáveis de interesse foram analisadas utilizando-se o modelo de regressão Poisson com
variância robusta bruto e ajustado (135). RP: razão de prevalência.

Foi realizada a comparação da prevalência de aloimunização por fenótipo
negativo (antígeno negativo) entre os grupos com os genótipos FY c.-67CC/TC vs
FY c.-67TT (tabela 24). Apesar de o genótipo FY c.-67CC/TC estar associado a mais
fenótipos negativos (43,1% vs 35,7%; OR:1,37; IC95%:1,12-1,66; p=0,002; teste
exato de Fisher), quando analisada a chance de aloimunização apenas entre os
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fenótipos negativos para cada antígeno, os genótipos FY c.-67 CC/TC mostraram
maior chance de aloimunização que o grupo com genótipo FY c.-67TT (13,8% vs
7,8%, OR:1,89; IC95%:1,11-3,18; p=0,02; teste exato de Fisher) (tabelas 26 e 27).
Tabela 26 - Proporção de fenótipos negativos de acordo com o genótipo FYc.-67T>C.
Antígeno

c.-67 (CC/TC)
Ag-/ total*

c.-67(TT)
Ag-/total*

p

D-

8/115

7/70

-

C-

62/113

28/68

-

c-

9/114

7/68

-

E-

88/115

50/70

-

e-

2/114

1/70

-

K-

109/115

62/68

-

a

18/113

8/68

-

b

Jk -

44/113

25/68

-

S-

70/110

36/69

-

a

Fy -

81/115

19/61

-

Total

491/1137 (43,1%)

243/680 (35,7%)

p=0,002
OR:1,36 (1,12-1,66)

Jk -

*Para cada antígeno (Ag) estão relacionados o número de fenótipos negativos sobre os
fenótipos positivos e negativos (total). Análise realizada pelo teste exato de Fisher.

Tabela 27 - Proporção de aloanticorpos por fenótipo negativo de acordo com o genótipo FY
c.-67T>C.
c.-67CC/TC
o

c.-67TT
o

Antígeno

N anticorpos/Ag -*

N anticorpos/Ag-*

p

D-

3/8

1/7

0,56

C-

20/62

2/28

0,015

c-

0/9

1/7

0,43

E-

13/88

6/50

0,79

e-

1/2

0/1

>0,99

K-

18/109

4/62

0,09

a

4/18

0/8

0,27

b

2/44

1/25

>0,99

a

Fy -

1/81

2/19

0,09

S-

6/70

2/36

0,71

Total

68/491 (13,8%)

19/243 (7,8%)

p=0,02
OR:1,89 (1,11-3,18)

Jk Jk -

*Número de anticorpos formados entre indivíduos Ag negativo/número de indivíduos Ag-.
Análise realizada pelo teste exato de Fisher.
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5 DISCUSSÃO

A doença falciforme ainda tem na transfusão de hemácias um de seus
principais pilares terapêuticos. Enquanto a cura da DF, através do TCPH ou da
terapia gênica, não estiver amplamente disponível e acessível, a transfusão
continuará tendo um papel central no tratamento e profilaxia das complicações
agudas e crônicas. Contudo, a terapia transfusional envolve efeitos adversos que
podem agravar o curso da doença, como é o caso da aloimunização. No presente
trabalho, avaliamos o perfil de aloimunização dos pacientes com DF e sua relação
com as complicações clínicas da doença e com os aspectos transfusionais.
A prevalência de aloimunização em pacientes com DF descrita na literatura
varia consideravelmente de acordo com o estudo, sendo que a faixa etária da
população e as estratégias de compatibilidade de fenótipo utilizadas estão entre as
principais responsáveis por essas diferenças (73). A prevalência de aloimunização
de 33,1% na população estudada, na qual a mediana de idade foi de 27 anos,
assemelha-se aos valores de 27% a 34,8% encontrados em outros estudos cujas
populações apresentavam distribuição semelhante de idade, mas que não
realizavam profilaxia com fenótipo compatível, ou nos quais a estratégia não foi
descrita

(72,76,137–140).

A

prevalência

de

aloimunização

em

indivíduos

transfundidos com CHs respeitando apenas a tipagem ABO e RhD varia de 10 a
66% (137,139–143) e em pacientes cuja estratégia transfusional respeita também
Rh (C/c e E/e) e Kell, a prevalência varia de 0 a 58%(84,140,141).
Analisando apenas a faixa etária de crianças até 10 anos, na qual os
pacientes teriam sido submetidos apenas ao protocolo de profilaxia com fenótipo
compatível Rh e Kell, encontramos apenas 8,3% de pacientes aloimunizados
(gráfico 3), valor bastante semelhante aos da literatura. Vichinsky et al. descreveram
8% de aloimunização em crianças recebendo fenótipo Rh e Kell compatível (144),
enquanto Lasalle et al. encontraram 7% de aloimunização em crianças e
adolescentes transfundidos com fenótipo estendido (82). A menor prevalência de
aloimunização foi descrita Fasano et al. em crianças, com 11% nos pacientes sem
qualquer profilaxia, 2,6% na profilaxia com fenótipo Rh e Kell e apenas 0,7% na
profilaxia com o fenótipo estendido (94).
A predominância de anticorpos Rh (anti-C,-E, -c, e, -e) e Kell em pacientes
aloimunizados por transfusão não é exclusiva de pacientes falciformes e é um
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achado comum entre os estudos envolvendo aloimunização (145). Ela é
consequência da elevada imunogenicidade dos antígenos desses dois sistemas,
associada à diferença de frequência antigênica na população de doadores e de
pacientes (70,146). Vichinsky et al. descreveram que 68% dos anticorpos
encontrados em pacientes com DF pertenciam aos sistemas Rh e Kell (72). Ao final
de estudo prospectivo em que um grupo recebeu transfusões com mesmo fenótipo
Rh e Kell e outro não, Tahhan et al. encontraram 34,7% de aloimunização no grupo
sem profilaxia, sendo 55,8% Rh e Kell, enquanto o grupo com profilaxia não formou
nenhum novo anticorpo (140). Por outro lado, Ameen et al. demonstraram redução
significativa da aloimunização com a profilaxia Rh e Kell ( 23% vs 65%;p=0,001),
mas a proteção não foi totalmente eficaz, uma vez que o grupo com a profilaxia
também desenvolveu anticorpos contra antígenos desses sistemas (141).
Apesar de o protocolo do Hemocentro de Ribeirão Preto seguir a estratégia
profilática e respeitar obrigatoriamente o fenótipo Rh e Kell, a prevalência de
aloimunização é elevada e os anticorpos comuns desses dois sistemas ( anti-C,-c,E,-e e -K) ainda representam 53% do total de anticorpos (tabela 2). Nickel e
colaboradores também observaram 29% de aloimunização com predominância de
anticorpos anti-E e anti-K mesmo adotando a estratégia profilática (147). Esse
achado pode ser explicado por transfusões que antecederam o início da profilaxia e
por transfusões externas em locais onde a compatibilidade de fenótipo não é
realizada (73,141).
Em nosso estudo, pelo menos 57,2% dos pacientes haviam recebido
transfusões em alguma instituição externa, cuja conduta transfusional não segue o
mesmo protocolo do Hemocentro de Ribeirão Preto. Foi ainda observado que 26
(37,1%) dos aloimunizados já apresentavam anticorpos na primeira PAI e que 24
deles tinham registros de transfusões externas ou relatavam transfusões em outras
cidades ou estados. Os anticorpos encontrados na primeira PAI nesses pacientes
(n=42) representaram 18,2% do total de anticorpos e 80,9% deles pertenciam ao
sistema Rh (gráfico 5). Entre eles estão os cinco aloanticorpos anti-D detectados
(tabela 2). Esse achado mostra que para ser realmente efetiva, a profilaxia Rh e Kell
necessita de uma ação homogênea e integrada entre todos os locais em que o
paciente é atendido.
Outro fator importante envolvido na formação de anticorpos Rh é a elevada
prevalência de variantes Rh em afrodescendentes (85). Chou et al. mostraram que
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45% dos pacientes com DF em transfusão crônica e 12% dos pacientes em
transfusão episódica desenvolveram anticorpos do sistema Rh, sendo que a maioria
era explicada por variantes alélicas presentes no receptor ou mesmo no doador (84).
Recentemente, estudo francês com 175 crianças com DF, no qual a profilaxia com
fenótipo Rh e Kell é realizada desde 1990, encontrou 13,5% de aloimunizados e
11,8% dos anticorpos imunes eram relacionados a variantes Rh (83). Considerando
os anticorpos encontrados no presente estudo, a correta profilaxia Rh e Kell teria
evitado a formação de 34,3% (n=79) do total de anticorpos, porém os demais
anticorpos Rh (22,2%) não seriam evitados, uma vez que os pacientes expressam
os respectivos antígenos, indicando que podem corresponder a variantes alélicas ou
a autoanticorpos (148).
Entre os aloanticorpos, a especificidade mais comum foi o anti-C (n=23),
seguido do anti-E (n=20) e anti-Kell (n=22). Depois das especificidades Rh e Kell, a
especificidade mais comum foi o anti-Dia (n=16), detectado em 7,5% dos pacientes.
A aloimunização por Dia é bastante característica na população brasileira e pouco
descrita em estudos estrangeiros. No Brasil, ela já foi descrita por outros grupos em
6% e 11,3% de pacientes politransfundidos (149,150). Apesar de ser raro em
populações caucasianas e africanas, o antígeno Dia é comum em povos nativos
americanos e asiáticos (151). No Brasil, a prevalência de Dia em índios da Amazônia
é superior a 70% e em descendentes de japoneses chega a 12,7% (152). A
prevalência nos povos nativos americanos e em imigrantes asiáticos, aliada à
importante miscigenação da população brasileira, explica a prevalência de 2,8%
encontrada em doadores de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto e também os
3,2% de doadores Dia positivos descritos por Baleotti et al. (152). Portanto, por sua
prevalência superior a 1%, o antígeno Dia não é um antígeno de baixa frequência na
população de doadores de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto, de forma que
o paciente submetido a múltiplas transfusões deve ter exposições repetidas ao
antígeno e maior chance de aloimunização.
Os anticorpos contra antígenos de baixa frequência anti-Kpa (n=13) e anti-Cw
(n=10), somados ao anti-Lua (n=6) representaram juntos 12,6% do total de
anticorpos. As frequências dos antígenos correspondentes nos doadores de sangue
foram 1,5%, 1,1% e 5,8%, respectivamente. Vale notar que uma limitação técnica na
identificação de especificidades contra antígenos de baixa frequência pode explicar
a ausência no presente estudo de anticorpos relativamente comuns encontrados em

Discussão | 107

pacientes com DF como o anti-Jsa(KEL6) e anti-VS (RH20) (85,147,153). Parte dos
anticorpos não identificados (n=22) podem corresponder a algumas dessas
especificidades. Essa limitação decorre da não testagem dos painéis comercias para
determinados antígenos ou mesmo pela raridade do antígeno na população, o que
impede sua representação no painel comercial.
Os anticorpos de significado clínico anti-S, anti-Jka, anti-Fya e anti-Jkb
somaram 19 anticorpos, sendo o anti-S o mais comum (n=9). Apesar de ainda haver
uma clara diferença fenotípica entre doadores e receptores na população do estudo
(tabela 5), o que certamente contribui para a aloimunização por esses antígenos,
quando as frequências são comparadas à literatura, observa-se uma clara tendência
do perfil fenotípico dos pacientes em aproximar-se do perfil dos doadores, os quais
ainda preservam um perfil mais próximo do caucasiano (154) (APÊNDICE G).
As frequências dos antígenos S e Fya foram significativamente menores nos
pacientes que em doadores (40,5 % vs 50,4%; tabela 5 ), mas mostram-se
superiores às encontradas na literatura em negros americanos (31% e 23%)
(APÊNDICE G). Em contrapartida, a frequência do antígeno Jkb, caracteristicamente
menos prevalente em negros, não foi diferente estatisticamente da população de
doadores (63,3 vs 69,2%; tabela 5), o que mostra a clara miscigenação dessa
população, distanciando-se da prevalência descrita em negros americanos (46%)
(154).

Apesar da frequência do Jka ser maior nos pacientes com DF que em

doadores (86% vs 79,5%; tabela 5) e de apenas 14% ser susceptível à formação do
anticorpo, já foi demonstrado que a imunogenicidade do Jka é maior do que se
acreditava previamente, elevando a chance de aloimunização por esse antígeno
(146).
Cinco anticorpos contra antígenos de alta frequência foram encontrados em
quatro pacientes: anti-U, anti-HrB/anti-hrB, anti-Jsb e anti-FY3. Com exceção do antiFY3, formado por indivíduos com o fenótipo Fy(a-b-), que é comum em
afrodescendentes, os outros anticorpos estão relacionados a fenótipos raros que
perdem a expressão de antígenos de alta frequência e são característicos da
população afrodescendente (85) (quadro 4). Apenas o anti-U foi identificado já na
primeira PAI, em paciente com transfusões externas prévias, enquanto os demais
foram identificados após transfusões no Hemocentro de Ribeirão Preto ou no HCRP.
A mediana de idade na primeira pesquisa de anticorpos positiva foi de 22,4
anos, muito próxima à mediana de 21 anos encontrada por Sins e colaboradores
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(134). Dos 70 pacientes aloimunizados, 31 (44,3%) apresentaram três ou mais
anticorpos. Essa proporção de pacientes com múltiplos anticorpos assemelha-se
aos resultados obtidos em alguns estudos, em que ela variou de 27,2 a 45%
(72,76,143,153) e que exemplificam bem o perfil respondedor imune dessa
população. Por outro lado, ela é bem superior aos 8%, 14%,19% e 20,9% descritos
por Allali (83), Elenga (155), Nickel (147) e Sins et al.(134), respectivamente. O
menor número de pacientes com múltiplos anticorpos nesses três estudos pode
estar associado à estratégia profilática de fenótipo Rh e Kell e ao fato de dois deles
incluírem apenas crianças.
A comparação da última pesquisa de anticorpos com o histórico do grupo
aloimunizado mostrou que 54% dos pacientes apresentavam resultados negativos
na última pesquisa. Esse resultado corrobora o achado de Harm et al. (156) de que
metade dos anticorpos não eram mais detectados em 63% dos pacientes em
avaliação posterior. Rosse e colaboradores (153) também descreveram o
desaparecimento de 37% dos anticorpos em pacientes com DF. Esses anticorpos
evanescentes elevam o risco de reações transfusionais, especialmente se o
paciente é transfundido em diferentes hospitais (156).
Estima-se que os intervalos de identificação de anticorpos aplicados à
população geral detectam menos de um terço dos anticorpos e que a real taxa de
aloimunização é subestimada. Isso ocorre porque para a maioria dos pacientes
transfundidos não é realizado nenhum acompanhamento após a transfusão (157).
Em nosso estudo, metade (n=107) dos pacientes encontrava-se em regime
transfusional regular, dos quais 37,3% eram aloimunizados. Nesse grupo, a mediada
do intervalo entre a última transfusão e a última PAI foi de 22 dias (IIQ:16-33 dias),
enquanto no grupo com transfusões episódicas, com 28,8% de aloimunizados, a
mediana foi de 223 dias (IIQ:41-578 dias). A triagem em intervalos mais curtos e
regulares reduz a chance da não detecção de um novo anticorpo, de modo que a
prevalência de aloimunização encontrada no grupo em regime regular deve ser o
mais próximo do real, enquanto no grupo com transfusões episódicas, os intervalos
mais longos podem ter sido responsáveis pela não detecção de alguns anticorpos
(157).
Os 211 pacientes receberam um total de 15.916 transfusões realizadas entre
os anos de 1996 e 2018. O número de CHs transfundidos foi significativamente
maior no grupo aloimunizado (83,5 vs 22; tabela 13), o qual também apresentou
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maior concentração de ferritina sérica (1.136 vs 566; tabela 13). Mesmo no modelo
ajustado o número de CHs transfundidos persistiu como fator associado à
aloimunização, sendo estimado um aumento de 0,4% na prevalência a cada CH
transfundido (tabela 15). A relação do maior número de transfusões com a
aloimunização é bem estabelecida na literatura, sendo maior nas primeiras
transfusões (83,84,134,147,153).
Entre os 60 pacientes aloimunizados com registro de transfusão anterior à
primeira PAI positiva, 55% desenvolveram o primeiro anticorpo após os primeiros 10
CHs transfundidos e 73,3% já estavam aloimunizados após 30 CHs (gráfico 7). A
mediana de CHs transfundidos antes do primeiro resultado positivo foi de 9 unidades
(IIQ:4-33 unidades). Esse dado assemelha-se aos achados de Vichinsky et al.(72)
em que a aloimunização ocorreu em média após o 12º CH e que 75% dos novos
anticorpos surgiram até a 21ª transfusão. No estudo de Sins et al. (134), metade dos
pacientes aloimunizados também desenvolveu anticorpos até o oitavo CH
transfundido, e Allali et al. (83) descreveram a

mediana de 11 CHs até a

aloimunização. Estudo na população de Uganda encontrou uma proporção ainda
maior de pacientes (80,7%) que se aloimunizou até o 10º CHs transfundido (158).
A curva de Kaplan-Meier em função do número de CHs (gráfico 8B) também
mostra um risco elevado de aloimunização após os primeiros CHs transfundidos e
uma tendência à estabilização do risco, mesmo com o número crescente de
transfusões. Com os primeiros 50 CHs transfundidos a probabilidade cumulativa de
aloimunização atinge rapidamente 34,8%. Em contrapartida, a partir desse ponto,
serão necessários mais 166 CHs transfundidos para atingir a probabilidade de 50%
de aloimunização (tabela 10). Padrão muito semelhante foi demonstrado Sins et al.
(134) ao realizar o mesmo tipo de análise.
Diferentemente da probabilidade em função do número de CHs, a curva em
função do tempo não reflete tão bem esse comportamento e demonstra uma
progressão mais linear e lenta (gráfico 8A) com mais aloimunização nos primeiros
cinco anos e depois taxas menores e semelhantes a cada cinco anos (tabela 10).
Assim como na literatura, apesar de a aloimunização ter ocorrido principalmente
após as primeiras transfusões, novas aloimunizações continuaram acontecendo,
ainda que de forma menos frequente até 218 CHs transfundidos (153).
Nossos resultados corroboram a teoria da existência de um grupo de
pacientes caracterizado por predisposição à aloimunização precoce, após poucas
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transfusões, e de outro grupo que não desenvolve anticorpos mesmo com múltiplas
transfusões (95). Esse comportamento é descrito não só em pacientes com DF.
Entender o perfil dos pacientes com maior risco de aloimunização deve ajudar a
identificá-los precocemente e a estabelecer medidas profiláticas mais assertivas
(95,134,148). A aplicação do conceito de respondedor imune vai além da
aloimunização eritrocitária. Na hemofilia, por exemplo, sabe-se que o maior risco de
desenvolver inibidor do fator VIII (anticorpo contra o fator VIII) da coagulação
acontece logo nas primeiras exposições ao fator exógeno e que, enquanto uma
parte dos pacientes desenvolve precocemente o inibidor, outro grupo não o fará
apesar do número crescente de exposições (159).
A despeito da forte associação do número de transfusões com a
aloimunização e de o grupo em regime regular ter recebido mais transfusões que o
grupo com transfusões episódicas, a prevalência de aloimunização não foi diferente
entre os grupos em regime tranfusional regular e episódico (gráfico 12). Essa
aparente incongruência é explicada pela maior taxa de aloimunização associada à
transfusão episódica com risco relativo de aloimunização 4,2 maior que a transfusão
regular (tabela 12). Portanto, o potencial de cada transfusão no regime episódico de
aloimunizar é bem maior que o de uma transfusão em regime regular. Quando
apenas as prevalências de aloimunização nos dois regimes são comparadas, a
diferença não fica evidente, pois o número crescente e contínuo de exposições do
regime regular acaba por “compensar” seu menor potencial de aloimunização. Sins
et al. (134) e Allali et al. (83) também encontraram um risco três a cinco vezes maior
de aloimunização associado às transfusões episódicas. Allali e colaboradores (83)
ainda observaram no grupo em transfusão episódica um menor número de CHs
antes da aloimunização (5 vs 27 CHs), tendência que também foi observada em
nosso estudo (6,5 vs 10 CHs; tabela 11). Todos esses achados apontam um maior
risco de aloimunização associada às transfusões episódicas, indicadas em geral no
tratamento de crises agudas da DF, durante as quais existe uma exacerbação da
inflamação e maior lesão tecidual (92–94).
A ideia de que a transfusão em momentos de estresse inflamatório está
associada ao maior risco de aloimunização está de acordo com a “teoria do perigo”,
ou “ the danger theory”, proposta pela primeira vez por Matzinger em 1994 (160). A
teoria sugere que o que determina se a resposta imune será ou não desencadeada
é a presença ou a ausência de “perigo” ou “dano” no momento da exposição, e não
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apenas o carácter exógeno ou endógeno do estímulo (160). Assim, o sistema imune
deve responder às moléculas que causam dano ao organismo e que fazem com que
os tecidos danificados liberem sinais de alarme estimuladores. Se o organismo é
exposto a uma molécula estranha no momento em que outro estímulo causou dano,
o sistema imune irá associar aquela nova molécula ao dano e pode desencadear
uma resposta contra ela (160,161).
Enquanto a transfusão em situações sem inflamação parece induzir a
tolerância imune (93), a transfusão em situações de inflamação parece favorecer a
aloimunização (92,162). Em seu estado basal, fora de complicações agudas, o
paciente com DF já exibe um estado inflamatório crônico, caracterizado por níveis
mais elevados de proteína C reativa, contagens mais elevadas de leucócitos, maior
concentração de IFNγ, TNFα e IL-6 (163,164). Os quadros vaso-oclusivos agudos
são caracterizados por elevação da concentração dos mediadores inflamatórios,
isquemia tecidual e lesão de reperfusão (165–167). Esse cenário pode favorecer a
ativação da imunidade inata e adaptativa, de forma que a exposição a antígenos
alogênicos nesse momento aumentaria a chance de aloimunização (163). Contudo,
a caracterização dos mecanismos envolvidos na resposta imune após a transfusão,
bem como a caracterização do perfil inflamatório do paciente no momento do
episódio transfusional, ainda são dois pontos que demandam investigação, já que a
maior parte das pesquisas envolveu modelos animais, estudos in vitro

ou a

caracterização de indivíduos respondedores e não respondedores fora das crises
agudas (89,93,162,168).
Apesar de termos demonstrado maior risco de aloimunização com
transfusões

episódicas,

o

presente

estudo

não

demonstrou

relação

de

aloimunização com nenhuma das complicações agudas da DF. No modelo ajustado,
a razão de prevalência da CVO foi 1,49, mas ainda sem significância estatística
(tabelas 14 e 15). Allali et al. (83) em estudo retrospectivo também não encontraram
diferença no número de eventos agudos entre crianças aloimunizadas e não
aloimunizadas, porém o número de pacientes aloimunizados foi pequeno, o que
provavelmente prejudicou esta análise. Fasano e colaboradores, em contrapartida,
demonstraram risco aproximadamente dez vezes mais alto de aloimunização
associado a transfusões realizadas durante episódios inflamatórios agudos (STA e
CVO) (94). Os autores conseguiram demonstrar essa associação com um desenho
de estudo que envolveu a análise individual e retrospectiva de 3.166 transfusões em
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52 pacientes já aloimunizados (respondedores), após as quais 128 novos anticorpos
foram detectados. Esse método permitiu avaliar melhor o risco de aloimunização
associado a cada tipo de intercorrência inflamatória aguda. Vale destacar que
anticorpos contra antígenos de alta frequência surgiram após episódios de STA
graves em dois pacientes de nosso estudo, sendo que em um dos casos aquele
havia sido o primeiro evento transfusional de toda vida do paciente (quadro 4).
A idade mais elevada parece ser um fator de risco para a aloimunização
(145,169), não obstante, pode haver forte associação com a carga transfusional. Ao
comparar o grupo aloimunizado e não aloimunizado, observamos que no primeiro a
mediana de idade foi maior (31,5 vs 26 anos) e mesmo após análise ajustada,
incluindo número de transfusões, a idade permaneceu como fator relacionado à
aloimunização. Foi estimado um aumento de 3% na prevalência de aloimunização a
cada ano adicionado à idade. Nos pacientes com DF em transfusão crônica
avaliados por Chou et al. (84) e Nickel et al.(147) o grupo aloimunizado também
apresentou idade mais elevada, ao passo que Telen et al. (76) e Allali et al. (83) não
mostraram associação de idade e aloimunização.
O risco de aloimunização também parece ter relação com a idade da primeira
exposição à transfusão. Apesar de a idade mais precoce na ocasião da primeira
transfusão ser um fator protetor mais bem estabelecido para pacientes com
talassemia (71), essa tendência também é demonstrada em alguns estudos na DF.
Rosse e colaboradores (153) apontaram que o início de transfusões antes dos 10
anos era um fator protetor contra a aloimunização, enquanto Sins et al. (134)
concluíram que a primeira transfusão após os cinco anos é um fator de risco
independente para a aloimunização. Ao contrário, Chou et al. (84) e Nickel et al.
(147) não demonstraram essa associação.
Baseado na idade do primeiro registro de transfusão e na informação do
paciente, foi possível determinar, em 141 casos, quem havia recebido transfusões
antes ou somente após os 5 anos. Encontramos que a transfusão antes dos cinco
anos conferiu alguma proteção contra a aloimunização (25% vs 42,2%; gráfico 11),
principalmente se se considerar que o número de CHs transfundidos não foi
diferente entre os grupos. Essa proteção pode se dever à imaturidade do sistema
imune e a um mecanismo de tolerância imune ainda pouco compreendido (134).
Apesar de a competência imunológica aumentar após o período neonatal,
alterações no número e função das células apresentadoras de antígenos ainda
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persistem durante a primeira infância. O número de células dendríticas (DC)
circulantes está diminuído em crianças de um ano, o que compromete também a
síntese e função de IL-12. Esta última tem atividade pro-inflamatória e é indutora de
resposta Th1. Um aumento progressivo dos níveis de IL-12 é observado aos 5 e aos
12 anos, mas os níveis ainda são inferiores aos encontrados em adultos (170). As
células dendríticas são também importantes indutoras de autotolerância (171) e,
além disso, um papel crescente vem sendo conferido a essas células na
apresentação de antígenos eritrocitários ao sistema imune (79,172). Sendo assim, é
possível que a alteração do perfil dessas células na primeira infância seja um dos
mecanismos responsáveis pelo efeito protetor da transfusão nessa fase, porém,
mais estudos são necessários para entender esses mecanismos. Curiosamente,
Yazdanbakhsh e colaboradores (173) encontraram diferenças no controle de
monócitos sobre o perfil de células Treg vs T efetoras em pacientes com DF
aloimunizados e não aloimunizados em resposta ao heme extracelular. Nos testes
com o grupo não aloimunizado, a proliferação de Treg in vitro aumentou, enquanto a
polarização de Th1 diminuiu em resposta à hemina (uma forma oxidada de heme).
Esse perfil de resposta foi em parte atribuído à regulação negativa de IL-12 por
monócitos. Em contraste, monócitos de indivíduos aloimunizados não induziram um
aumento nas Tregs e não foram capazes de conter a atividade de IL-12 ou a
resposta Th1 após exposição à hemina. Esses dados sugerem que os pacientes
com DF aloimunizados podem ter uma resposta anormal ao heme livre e sejam
incapazes de conter o estímulo pró-inflamatório da IL-12, resultando em um estado
de baixa atividade Treg baixo e alta resposta Th1(90). É possível imaginar que na
DF as crianças teriam uma proteção natural ao estímulo inflamatório induzido pelo
heme livre, devido ao menor número de células dendríticas e níveis mais baixos de
IL-12 nessa fase da vida, mas nenhum estudo específico que testasse essa hipótese
foi encontrado.
A análise isolada da idade no primeiro registro de transfusão foi colinear com
a idade na censura (APÊNDICE E) e não deve ser utilizada para avaliar o efeito da
idade na primeira transfusão sobre a aloimunização. Além disso, apesar do grupo
aloimunizado ter menos pacientes com registros transfusionais antes dos cinco
anos, esse grupo também foi menos transfundido.
A participação de mulheres e homens na população do estudo foi semelhante
(52,6% e 47,3%, respectivamente). Não foi observada relação entre sexo e
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aloimunização, sendo 55,7% a prevalência do sexo feminino no grupo aloimunizado
e 51% no grupo não aloimunizado (p=0,56). Estudos na população geral apontam
um risco mais elevado de aloimunização no sexo feminino, possivelmente
relacionado aos antecedentes gestacionais (145,174,175). Considerando os estudos
na DF, Nickel et al. (147), Tatari-Caderone et al. (100) e Natukunda et al. (158) não
encontraram diferença significativa de aloimunização entre os sexos. Após correção
pelos fatores de confusão, a diferença entre os sexos não persistiu no estudo de
Rosse et al. (153). Os estudos na DF que encontram maior aloimunização no sexo
feminino atribuem o achado em geral ao passado gestacional (76,134,143). Das 110
pacientes

com

histórico

gestacional

conhecido

em

nosso

estudo,

43,6%

apresentavam gestações prévias, mas não houve diferença na prevalência de
pacientes com histórico gestacional entre o grupo aloimunizado e não aloimunizado
(tabela 14).
A prevalência dos genótipos HbSS/HbSβ0 foi um pouco maior no grupo
aloimunizado, mas sem diferença significativa (88,5% vs 81,5%), o que talvez de
deva ao fato de os demais genótipos estarem pouco representados em nosso grupo.
Vale lembrar que a prevalência de aloimunização no grupo estudado foi superior à
do grupo não transfundido entre 2014 e 2018 (33,1% vs 15,1%), assim como a
prevalência dos genótipos HbSS/Sβ0 (83,8% vs 59,3%) (figura 10). Da mesma
forma, Sins e colaboradores não encontraram associação com aloimunização, mas
os genótipos HbSC e HbSβ+ representaram também apenas 17% da população do
estudo (134).
Rosse et al. (153) e Telen et al. (76) encontraram maior prevalência de
aloimunização nos pacientes com os genótipos HbSS/HbSβ0, no entanto, esse
achado parece refletir a maior gravidade dos dois genótipos e o maior número de
transfusões desses pacientes. Estudos incluindo um maior número de pacientes
com HbSC são necessários para entender melhor a aloimunização nesse grupo
(36). Além disso, como pacientes com doença menos grave recebem em geral
transfusões esporádicas e mais espaçadas, existe um maior intervalo de tempo
entre as triagens de anticorpos e, consequentemente, maior chance de não
identificar anticorpos evanescentes, o que pode subestimar a real prevalência de
aloimunização nesses grupos (157).
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No presente estudo, nenhuma das complicações clínicas agudas ou crônicas
foram associadas à aloimunização, mesmo após análise pelo modelo ajustado
(tabelas 14 e 15). A aloimunização eritrocitária pode representar um marcador de
gravidade da doença falciforme, mas ainda são poucos os estudos que avaliam essa
relação (66). Em nosso estudo, a porcentagem de óbitos no grupo aloimunizado
(15,7%) foi maior que no grupo não aloimunizado (7,8%), mas não houve diferença
na curva de sobrevida (gráfico 13). Em estudo com 319 pacientes adultos, os
pacientes

aloimunizados

tiveram

menor

sobrevida

e

uma

prevalência

significativamente maior de dor crônica e maior dependência de opioides, mesmo
sem ter sido encontrada relação com CVO. O grupo aloimunizado ainda teve maior
prevalência de osteonecrose e lesões de órgão alvo (76). Os autores propuseram
que a ativação do sistema imune contribui tanto para a aloimunização quanto para a
dor crônica, a qual leva à dependência de opioides e também a menor sobrevida
(76).
A

morbidade

e

a

mortalidade

relacionadas

à

aloimunização

são

provavelmente subestimadas. As RTHs não são reconhecidas, pois os sinais e
sintomas se sobrepõem aos da própria doença de base e são em geral
diagnosticadas como novas crises agudas da DF (66,75,176). Não obstante, as
complicações secundárias aos atrasos para obter doadores compatíveis e as
consequências da suspensão de procedimentos clínicos ou cirúrgicos não são em
geral notificadas formalmente como um problema relacionado à aloimunização.
Nickel et al. descreveram três casos em que os pacientes acabaram indo a óbito por
adiamento de transfusão em razão de dificuldade de se obter sangue compatível
(66). A aloimunização também parece estar associada a maior mortalidade no
TCPH, não necessariamente ligada a reações transfusionais hemolíticas (78). A
busca ativa por RTHs ou atrasos transfusionais não fez parte do presente estudo,
mas ao avaliar os casos que foram a óbito, encontramos que uma provável RTH
tardia contribuiu para o agravamento do quadro clínico, apesar de não ter sido a
causa direta do óbito (APÊNDICE D).
Os pacientes aloimunizados foram mais submetidos à esplenectomia cirúrgica
que os não aloimunizados (25,7% vs 10,6%; tabela 14). Mesmo no modelo ajustado,
a associação da esplenectomia à aloimunização foi mantida, juntamente com as
variáveis idade e número de transfusões (tabela 15). No entanto, se considerarmos
na análise apenas os pacientes que formaram anticorpos após a esplenectomia, não
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observamos diferença entre o grupo aloimunizado e não aloimunizado. Dessa forma,
o maior risco inicialmente associado à esplenectomia pode estar relacionado a outro
fator presente nesse grupo e não propriamente à retirada do órgão. No trabalho de
Nickel et al. (147), em pacientes com DF pediátricos, a esplenectomia não foi fator
de risco para a aloimunização. Contudo, considerando o importante papel atribuído
ao baço na resposta humoral, chama a atenção encontrar que nove pacientes
desenvolveram anticorpos mesmo após a sua retirada. Em estudos com modelos
animais a esplenectomia reduziu ou anulou a aloimunização eritrocitária (177),
porém, não se sabe o quanto esse modelo é verdadeiro em humanos (79). O fato de
ter sido demonstrado em modelo animal que o baço faz parte do processo de
aloimunização, não exclui que pacientes sem o órgão possam ser aloimunizados
(79). Muitos autores apontaram as altas taxas de aloimunização em pacientes com
DF como evidência de que o baço não é necessário para a aloimunização
eritrocitária em humanos, já que a maioria desses pacientes desenvolvem asplenia
funcional (79). No entanto, a substância branca linfática pode persistir viável e a
função do baço pode ser parcialmente recuperada em resposta ao tratamento com
HU (178) ou após o TCPH (179). Portanto, permanece controverso o efeito da
esplenectomia sobre a aloimunização, especialmente na DF (79).
A maior parte dos trabalhos que associou a esplenectomia à aloimunização
eritrocitária foi conduzida em pacientes com talassemia (180–184). Seria intuitivo
pensar que o maior risco de aloimunização dos pacientes esplenectomizados estaria
na verdade relacionado ao maior número de transfusões antes da esplenectomia,
no entanto, os trabalhos mostraram que o risco associado à esplenectomia persiste
mesmo depois da correção pelo tempo de transfusão e que vários pacientes
desenvolveram
descreveram

anticorpos
36%

de

após

o

procedimento.

aloimunização

nos

Singer

pacientes

e

colaboradores

com

talassemia

esplenectomizados e 12,8% nos não esplenectomizados, sendo que 50%
desenvolveram anticorpos após o procedimento (180). No grupo estudado por
Thompson et al., 343 (49,4%) pacientes haviam sido esplenectomizados e tiveram
taxas significativamente maiores de aloanticorpos (OR = 2.59)(181). Além disso,
mais da metade dos anticorpos surgiu após a remoção do baço (181). Mais
recentemente, ao estudar a aloimunização em 188 pacientes com talassemia,
Abdelrazik et al.(184) definiram a esplenectomia como fator de risco para a formação
de anticorpos. Singer et al. demonstraram ainda que o perfil de deformabilidade das
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hemácias de pacientes sem o baço eram mais alterados do que o de pacientes com
órgão, propondo assim que mais antígenos seriam expostos ao sistema imune em
decorrência da persistência de hemácias senescentes circulantes (180).
Apesar de nenhum estudo ter avaliado diretamente alterações imunológicas
em pacientes esplenectomizados, aloimunizados e não aloimunizados, alterações da
resposta

inflamatória

foram

demonstradas

em

pacientes

com

talassemia

esplenectomizados, os quais apresentaram níveis mais elevados de IL-6 , TNF-α e
proteína C reativa que os não esplenectomizados e voluntários normais (185,186).
Estudo com modelo animal mostrou alterações diferenciais na função das células
imunes em outros órgãos após a esplenectomia, com aumento da produção de IL-6
por macrófagos (187). Portanto, é possível que a teórica redução esperada no risco
de aloimunização pela retirada do baço não se concretize, devido a outras
alterações na regulação imune e à perda do mecanismo de filtragem, o que leva à
maior exposição de antígenos por eritrócitos senescentes.
A prevalência de anticorpos anti-HLA foi 77,1%, sendo que a aloimunização
anti-HLA I foi mais frequente que a aloimunização anti-HLA II (76,2% vs 38,9%). Não
foi observada diferença de idade, sexo, número de transfusões, regime transfusional
ou idade do primeiro registro de transfusão entre o grupo aloimunizado e não
aloimunizado. Utilizando a mesma técnica para a triagem de anticorpos HLA, estudo
brasileiro com pacientes politransfundidos (n=122) de três diferentes regiões do país
encontrou resultado muito semelhante para HLA I (77,9%) e maior taxa de
aloimunização para HLAII (63,9%), porém as doenças de base não foram
mencionadas (114). McPherson et al. encontraram 34% de aloimunização anti-HLA
em pacientes com DF (112). Nickel et al. encontraram 33% de aloimunização antiHLAI e 7% anti-HLA II em crianças com DF (111) e Salah et al., utilizando técnica
considerada menos sensível (linfotoxicidade

dependente

de

complemento),

descreveram 31,6% de aloimunização HLA I (188).
Assim como a diferença de perfil fenotípico eritrocitário entre doadores e
pacientes contribui para a aloimunização eritrocitária nos pacientes com DF, as
diferentes frequências de antígenos HLA entre doadores e pacientes e a intensa
miscigenação de nossa população devem contribuir para a maior prevalência de
aloimunização HLA em comparação aos estudos estrangeiros. A aloimunização HLA
I foi superior em pacientes politransfundidos do sudeste e nordeste brasileiro que em
pacientes

politransfundidos

da

região

sul,

o

que

pode

refletir

a

maior
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homogeneidade HLA da população dessa última região, onde existe predominância
de marcadores de ancestralidade europeus e muito pouca miscigenação (114,189).
O grupo com anticorpos anti-HLA também apresentou maior prevalência
aloimunização antieritrocitária que o grupo sem anticorpos HLA, no entanto, a
diferença não foi significativa (tabela 17). A associação entre aloimunização HLA e
eritrocitária é descrita tanto em pacientes com DF como em pacientes com outras
doenças (111,112,190). É possível que a elevada prevalência de aloimunização
HLA e o número amostral relativamente pequeno encontrados em nosso estudo
tenham impedido de demonstrar essa associação. Para Nickel et al. (111) e
Mcpherson et al. (112), a presença de aloimunização eritrocitária foi o único fator
preditor da aloimunização HLA, enquanto o número de transfusões não foi relevante.
Recentemente, Nickel et al. demonstraram anticorpos anti-HLA I em 29% dos
pacientes com DF submetidos ao TCHP e, novamente, encontraram associação
com aloimunização eritrocitária. Não obstante, a aloimunização foi associada ao
maior número de transfusões de plaquetas no TCPH e à ocorrência de DECH
aguda, mesmo em transplantes HLA compatíveis (110). Os autores sugerem que o
paciente aloimunizado, e, portanto, respondedor imune, desenvolve uma resposta
imunológica diferenciada que deve envolver APCs mais eficazes em estimular a
resposta de células T contra antígenos eritrocitários e HLA, assim como em ativar a
resposta de células T de doadores contra o receptor (110).
Considerando a elevada prevalência de aloimunização HLA encontrada nos
pacientes com DF no presente estudo e a possível associação com complicações no
TCPH, mesmo HLA compatível, a avaliação dessa complicação merece ser
investigada de maneira mais aprofundada. A triagem de anticorpos anti-HLA não é
realizada de rotina nos pacientes que são submetidos ao transplante HLA
compatível (191), mas é possivelmente um marcador prognóstico. A pesquisa de
anticorpos anti-eritrocitários, em contrapartida, é um exame de baixo custo e é
realizado em todo paciente com DF candidato ao TCPH. Sabendo que existe
associação entre a aloimunização HLA e eritrocitária, o histórico positivo de
anticorpos antieritrocitários pode apontar o paciente de maior risco para
complicações no TCPH. Vale lembrar que maior mortalidade entre os pacientes com
anticorpos antieritrocitários submetidos ao TCPH aparentado e HLA idêntico foi
recentemente descrita por nosso grupo (78).
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A relação da expressão da proteína Duffy no eritrócito com o perfil clínico do
paciente com DF ainda não é clara na literatura. Os nossos resultados indicam que o
perfil clínico dos homozigotos FY c.-67TT é diferente dos outros dois grupos que não
expressam, ou que expressam de forma reduzida os antígenos FY no eritrócito (c.67CC/TC). Entre o genótipo FYc.-67CC (FY null) e o heterozigoto FYc.-67TC não foram
observadas diferenças significativas em nenhuma das variáveis clínicas ou transfusionais
avaliadas (tabela 19), porém, esses dois genótipos foram menos associados à STA e ao
sequestro esplênico que o genótipo FY c.-67TT (41,7% vs 62,8% e 10,4% vs 22,8%;
respectivamente). Além disso, os genótipos FYc.-67CC/TC foram mais associados ao
regime transfusional regular, tiveram níveis de ferritina sérica mais elevados, fizeram mais
uso de quelante de ferro e foram mais aloimunizados (tabelas 21 e 24). Os pacientes com
o genótipo FY c.-67CC apresentaram ainda prevalência de úlceras maleolares superior à
do genótipo FY c.-67TT (OR: 3,6).
Várias teorias são propostas para explicar a ação da proteína Duffy na
fisiopatologia na DF. Enquanto seu papel como receptor de quimiocinas
inflamatórias é bem descrito, o seu exato mecanismo de ação, especialmente de sua
fração expressa nos eritrócitos, ainda é controverso (118). Recentemente,
concentrações muito superiores à plasmática de 46 citocinas inflamatórias foram
obtidas de lisados de hemácias de indivíduos normais, apontando um papel
importante do eritrócito como um reservatório dinâmico de citocinas e regulador da
inflamação (192). Nesse contexto, a proteína Duffy é um receptor de alta afinidade
de várias citocinas, incluindo a IL-8 e a RANTES, e deve também desempenhar
papel na regulação da inflamação (192,193). A proteína Duffy expressa no eritrócito
pode atuar como um verdadeiro regulador de citocinas, removendo esses
mediadores de locais inflamados, onde estão concentrados, e distribuindo pelo
organismo (119). Sua função parece ser mais complexa do que simplesmente um
“escoador de citocinas”, como inicialmente proposto (120). Em indivíduos Duffy
positivos, a maior parte das citocinas inflamatórias está ligada ao eritrócito (194).
Após endotoxemia induzida, indivíduos caucasianos Duffy positivos (homozigotos)
apresentaram elevação até cinquenta vezes maior de citocinas inflamatórias nos
eritrócitos que indivíduos negros FY null, mas não é claro como isso se traduz
clinicamente (194). Sabe-se também que o genótipo homozigoto c.-67CC (Fy null)
está associado a contagens mais baixas de neutrófilos, enquanto o alelo FY c.-67T é
dominante e determina contagem normal. É possível que a ausência de expressão
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da proteína Duffy altere a concentração e a distribuição de citocinas inflamatórias
interferindo na produção e migração dos neutrófilos (195).
Alguns mecanismos são propostos para a interação da expressão da proteína
Duffy na DF. Durpès et al. mostraram que reticulócitos falciformes Duffy negativos
expressam α4β1 integrina em um estado de afinidade baixa, enquanto reticulócitos
Duffy positivos (homozigotos e heterozigotos) a expressam

em estado de alta

afinidade, muito sensível às quimiocinas, e com maior poder de adesão à VCAM-1 e
fibronectina (117). Os mesmos autores mostraram que as hemácias de pacientes
Duffy positivos (homozigotos ou heterozigotos) são mais sensíveis às quimiocinas
IL-8 e RANTES, o que leva à maior desidratação celular e a um número 17 vezes
maior de hemácias com elevada densidade (desidratadas) do que o observado em
indivíduos Duffy negativos (196). Os achados laboratoriais sugerem que os
indivíduos

Duffy

positivos

(homozigotos

e

heterozigotos)

teriam

maiores

complicações clínicas que os Duffy negativos.
Em nosso estudo os genótipos FYc.-67CC/TC foram protetores em relação a
STA e essa relação persistiu após correção para o regime transfusional regular, o
qual também foi fator protetor. Isso sugere que a proteção conferida pelos genótipos
FYc.-67CC/TC não deve ser apenas secundária ao fato de estarem mais em regime
transfusional regular que os indivíduos com genótipo FYc.-67TT. A indicação mais
frequente da transfusão regular para pacientes com os genótipos FYc.-67CC/TC
(62,6%vs 45,7%; tabela 24), sinaliza por si só que eles devem ter um perfil clínico
diferente, com mais manifestações crônicas que o genótipo FY c.-67TT.
A despeito de os estudos experimentais terem demonstrado diferenças in vitro
entre os fenótipos Duffy positivos e negativos, a correlação clínica dos efeitos da
expressão da proteína na DF é ainda controversa. Nebor et al. constataram maior
contagem de neutrófilos e concentrações mais elevadas de IL-8 e RANTES em
pacientes Duffy positivos (predominantemente heterozigotos) que em Duffy
negativos, mas não demonstraram diferenças clínicas (123). Os autores chegam a
especular que a diferença observada na contagem de leucócitos não seria suficiente
para determinar uma apresentação mais grave da DF (123). Da mesma forma,
nenhuma correlação clínica com o fenótipo Duffy foi demonstrada por Schnog et
al.(124). Afenyi-Annan et al. associaram o fenótipo Duffy negativo à maior chance de
lesão renal (proteinúria) e lesão de órgão alvo, enquanto o fenótipo Duffy positivo
(homozigoto e heterozigoto) foi associado ao uso mais frequente de HU (125).
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Nesse estudo, um número muito pequeno de pacientes estava em transfusão
regular, o que pode ter atrapalhado a análise dessa variável e deve refletir
protocolos locais. Semelhantemente, o fato de não termos encontrado diferenças
quanto ao uso de HU pode refletir uma peculiaridade de nossa conduta local, na
qual é muito comum associar HU ao regime transfusional regular no tratamento da
DF, de forma que a maioria (76,3%) dos pacientes estava em uso da medicação.
Diferentemente do observado por Afenyi-Annan et al., Drasar e colaboradores (126)
associaram o fenótipo Duffy positivo (14 heterozigotos e 2 homozigotos) ao maior
risco de úlceras maleolares e de lesão renal que o fenótipo Duffy negativo (n=163).
É válido notar que todos os estudos que analisaram a possível interação do
genótipo Duffy com as manifestações clínicas da doença falciforme compararam os
pacientes FY null (FYc.-67CC) com os heterozigotos FYc.-67TC. A prevalência do
genótipo FYc.-67TT em pacientes com DF é muito baixa em populações pouco
miscigenadas, de forma que os poucos indivíduos com esse genótipo foram unidos
aos heterozigotos e comparados com os pacientes FY null (123–126). Nossos
resultados sugerem que pode ser precipitado presumir que os dois genótipos (FYc.67TT e TC) apresentam o mesmo comportamento clínico. É possível que o nível de
expressão da proteína Duffy no heterozigoto não seja suficiente para resultar em
uma apresentação clínica diferente do indivíduo FY null, apesar de laboratorialmente
apresentarem perfis diferentes. Talvez a maior diferença no perfil clínico seja exibida
pelo homozigoto FY c.-67TT, que expressa 100% dos sítios Duffy, mas que foram
pouco representados nos estudos clínicos até o momento.
O único estudo brasileiro que avaliou o genótipo Duffy e complicações clínicas
envolveu 133 crianças com distribuição dos genótipos muito semelhante àquela do
presente estudo, porém, os fenótipos Duffy positivos foram unidos e comparados
aos Duffy negativos, não sendo observada diferença entre eles (197). O outro
estudo com maior representação de homozigotos FYc.-67TT (n=53) foi realizado no
Egito (n=100) e sugeriu que haveria uma diferença no score de gravidade clínica
entre indivíduos Duffy positivos e negativos (127).
Existem diversos fatores que podem explicar as diferenças entre os nossos
resultados e os apresentados na literatura. Em primeiro lugar, nós analisamos os
três genótipos separadamente para entender se existia uma semelhança entre eles,
partindo do pressuposto de que poderiam corresponder a três diferentes perfis
clínicos. Em segundo lugar, talvez esse seja o estudo que caracterizou de forma
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mais detalhada o histórico transfusional, a ferritina sérica e o uso de quelante de
ferro como marcadores de gravidade da DF. Nosso estudo incluiu pacientes de
todas as faixas etárias e analisou a prevalência cumulativa das complicações
agudas e crônicas e não a incidência dessas complicações em um determinado
período de tempo. Além de tudo, o genótipo Duffy pode ser apenas um marcador da
influência da miscigenação, predominantemente da herança europeia, sobre a
manifestação clínica da DF e não o real fator biológico determinante das diferenças
fenotípicas observadas. Assim, o genótipo homozigoto FY c.-67TT representaria
indivíduos mais miscigenados, que teriam um fenótipo menos grave e menos
dependente de transfusões regulares.
A aloimunização foi maior nos indivíduos com genótipo FYc.-67CC/TC que no
genótipo FYc.-67TT ( 40,8% vs 24,2%; gráfico 15A). A taxa de aloimunização a cada
100 CHs transfundidos foi 0,82 no genótipo FYc.-67CC, 0,69 no genótipo FYc.-67TC
e 0,37 no grupo FYc.-67TT, o que leva a um risco relativo de 2,2 e 1,8 de
aloimunização

dos

dois

primeiros

genótipos

em

relação

ao

FYc.-67TT,

respectivamente (tabela 20). A probabilidade de aloimunização em função do
número de CHs e do tempo também foi significativamente diferente entre os
genótipos FYc.67CC/TC e FYc.-67TT). Ao incluir o genótipo Duffy no modelo
ajustado com outras variáveis, a associação com a aloimunização é enfraquecida
(RP:1,62; IC95%0,98-2,69; p=0,058), possivelmente por sua interação com o regime
regular e o número de transfusões (tabela 25).
Como demonstrado no início dessa discussão, os afrodescendentes
apresentam com maior frequência fenótipos negativos para determinados antígenos.
É possível que a maior prevalência de aloimunização encontrada nos genótipos
FYc.-67TC/CC seja simplesmente decorrente do fato de esses indivíduos terem
menor prevalência de alguns antígenos eritrocitários que os indivíduos com genótipo
FYc.-67TT. Contudo, ao analisarmos o número de anticorpos formados em relação
ao número total de antígenos negativos (possibilidades de aloimunização), os
genótipos FYc.-67TC/CC desenvolveram proporcionalmente mais anticorpos que os
indivíduos com genótipo FYc.-67TT (13,8% vs 7,8%). Sendo assim, o perfil
fenotípico não parece explicar de forma isolada a maior prevalência de
aloimunização observada nos genótipos FYc.-67CC/TC. Vale ressaltar, no entanto,
que nesta análise retrospectiva não era possível saber o fenótipo dos concentrados
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de hemácias recebidos pelos participantes de cada grupo, tampouco o número de
exposições a doadores antígenos positivos.
Devemos pontuar que no presente estudo o alelo FY c.265C>T (rs34599082)
foi encontrado em quatro pacientes com discrepâncias entre fenótipo e genótipo,
porém não foi possível realizar a análise do polimorfismo em todas as amostras com
os genótipos FYc.-67TC e FYc.-67TT. A alelo é mais comum em indivíduos de
origem europeia e leva à fraca expressão do antígeno Fyb (Fyx) e à redução da
expressão da proteína Duffy na membrana eritrocitária (151). Apesar de não ser
esperada uma elevada prevalência do alelo na população de pacientes com DF, não
podemos afastar uma possível interferência do fenótipo FyX,

ou de outro alelo

menos frequente, nos dados apresentados. Além disso, apesar de termos observado
uma semelhança maior entre os genótipos FYc.-67CC e c.-67TC e de termos
realizado a análise conjunta, acreditamos que é necessário expandir o número de
pacientes com o genótipo FYc.-67CC para melhor delinear o perfil desse grupo.
Um ponto forte deste estudo está no fato de trazer uma caracterização clínica,
transfusional e do perfil de aloimunização da população de pacientes com DF
acompanhada no ambulatório de hemoglobinopatias do HCFMRP. O retrato da
população aqui estabelecido pode servir como ponto de partida para várias outras
pesquisas envolvendo a DF nessa instituição. O trabalho traz ainda a análise
detalhada da dinâmica de aloimunização em função do tempo e do número de
transfusões, mostrando o maior risco associado às transfusões episódicas. Este
também parece ser o primeiro estudo brasileiro da aloimunização HLA em pacientes
com DF. Por termos uma população de pacientes com DF muito mais miscigenada
que pacientes com DF de outros países,

essa caracterização é ainda mais

importante, já que resultados de estudos estrangeiros podem não ser aplicáveis aos
nossos pacientes.
Entre os possíveis fatores que podem interferir nos dados analisados está o
histórico de transfusões externas. Porém, uma vez que esse antecedente estava
presente em todos os grupos que foram comparados, é pouco provável que as
diferenças encontradas possam ser atribuídas a ele. Em alguns casos, é possível
que uma primeira PAI positiva seja na verdade uma reação anamnéstica, mas não
foi possível fazer essa diferenciação na análise retrospectiva. Entretanto, para mais
da metade dos pacientes com histórico de transfusões externas, a transfusão
ocorreu em locais atendidos pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, portanto, a maior
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parte desses eventos foi registrada pelo sistema informatizado e contabilizada nesse
trabalho. Além disso, um período de mais de 20 anos de transfusões foi avaliado, o
que reforça a consistência dos resultados apresentados.
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•

Os anticorpos dos sistemas Rh e Kell são as especificidades mais prevalentes
nos pacientes com DF. O anti-Dia é o segundo anticorpo mais prevalente.

•

Os antígenos Fya e S foram menos frequentes em pacientes com DF que em
doadores de sangue, enquanto o antígeno Jka foi mais frequente.

•

A idade mais elevada e o maior número de CHs transfundidos são fatores de
risco independentes para a aloimunização eritrocitária.

•

O histórico de transfusão antes de cinco anos de idade é um fator protetor
contra aloimunização eritrocitária.

•

A maior parte dos pacientes desenvolveu anticorpos antieritrocitários até os
primeiros 20 CHs transfundidos.

•

O risco de aloimunização eritrocitária é maior na transfusão episódica que no
regime transfusional regular.

•

A aloimunização eritrocitária não foi associada a nenhuma complicação clínica
aguda ou crônica da DF e não houve diferença de sobrevida entre os grupos
aloimunizados e não aloimunizados.

•

A esplenectomia não evitou a formação de novos anticorpos.

•

A prevalência de aloimunização HLA encontrada é maior que aquela descrita
na literatura em pacientes com DF.

•

A prevalência de anticorpos anti-HLA I é maior que a de anti-HLA II.

•

Não houve relação de idade, sexo ou número de CHs transfundidos e a
aloimunização HLA.

•

A aloimunização HLA e eritrocitária parecem estar associadas.

•

Os pacientes com os genótipos FY c-67CC/TC foram mais associados ao
regime transfusional regular, ao uso de quelante de ferro e à aloimunização
eritrocitária, enquanto o risco de STA e sequestro esplênico foi maior nos
indivíduos com genótipo FYc.-67TT.
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O maior desafio de estudar a aloimunização eritrocitária é a caracterização do
“cenário inflamatório” no momento do exato episódio transfusional que desencadeia
a resposta imune. Em parte, essa dificuldade vem do fato de não sabermos quando
e qual episódio transfusional vai causar o efeito que desejamos estudar. Sendo
assim, um desenho de estudo prospectivo, com análise individual de diversos
episódios transfusionais, caracterização do perfil inflamatório e imune do paciente
antes e após a transfusão, bem como o acompanhamento longitudinal e periódico
para avaliar o desfecho (aloimunização ou não), parece ser o melhor modelo para
investigar esse fenômeno. Esse mesmo modelo pode ser aplicado a indivíduos
esplenectomizados e não esplenectomizados para avaliarmos o mecanismo de
resposta imune na ausência do órgão.
O presente estudo também aponta a necessidade de prosseguirmos a
caracterização dos genótipos FY e sua relação com a clínica, especialmente por
termos em nossa população uma prevalência elevada de homozigotos FYc.-67TT,
que é incomum em estudos internacionais. Essa caracterização deve incluir a
avaliação laboratorial, no intuito de encontrar também uma explicação biológica para
as diferenças observadas. Havendo relação da herança FY com a apresentação
clínica da DF, a outra questão a ser respondida é o quanto ela contribui diretamente
para o fenótipo clínico observado, ou se é apenas um marcador da interação com
outros genes.
Apesar da pesquisa de variantes alélicas dos genes RHD e RHCE já ser um
tema bastante explorado na literatura, a caracterização dessas variantes na nossa
população é imprescindível para estudos futuros, dado que grande parte dos
anticorpos Rh encontrados ocorreram em pacientes positivos para os respectivos
antígenos.
Por fim, do ponto de vista da prática clínica e transfusional, os resultados
indicam a necessidade de reduzir ainda mais transfusões episódicas em situações
com indicação duvidosa e de fazer um trabalho educativo e de treinamento com os
bancos de sangue externos e com médicos não especialistas, no sentido de
conscientizar sobre as indicações clínicas da transfusão na DF e da importância da
prevenção de aloimunização com a seleção de mesmo fenótipo Rh e Kell.
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GLOSSÁRIO

Aloadsorção

Técnica sorológica utilizada para separar especificidades de
anticorpos presentes no plasma quando múltiplos anticorpos estão
presentes. O plasma é colocado em contato com hemácias com
diferentes perfis fenotípicos, de modo que alguns anticorpos se
ligam às hemácias alogênicas e outros permanecem livres no soro.
Ao testar o soro novamente após a “adsorção”, é possível
identificar os anticorpos que ficaram livres. O termo “adsorção” é
adaptado do inglês “adsorption”, que se refere à ligação de
moléculas à uma superfície, assim como o anticorpo se liga à
membrana da hemácia, e difere do conceito de absorção, em que
ocorre a penetração da molécula em outro fluído ou tecido.

Teste direto
da antiglobulina
Teste realizado para verificar se as hemácias foram
sensibilizadas por anticorpos in vivo. Utiliza-se a antiglobulina
humana ( ou soro de Coombs), um reagente contendo
anticorpos voltados contra a porção Fc de outras
imunoglobulinas e/ou contra frações do complemento, para
detectar a presença desses elementos na superfície da hemácia.
Se as hemácias estão sensibilizadas, a antiglobulina humana se
liga e forma uma malha de hemácias que é visualizada como
aglutinação (resultado positivo). O teste é utilizado para
investigar reações transfusionais hemolíticas (anticorpo do
paciente ligado à hemácia transfundida), anemia hemolítica
(autoanticorpo ligado à hemácia) e doença hemolítica do
perinatal (anticorpo da mãe ligada à hemácia do recém-nascido).

Teste indireto da
antiglobulina
Teste realizado para verificar se hemácias são sensibilizadas in
vitro por anticorpos. É aplicado na pesquisa/identificação de
anticorpos irregulares, no teste de compatibilidade e na
fenotipagem eritrocitária, quando soros da classe IgG são
utilizados. O plasma ou o reagente da classe IgG é incubado
com hemácias. Quando o anticorpo encontra o respectivo
antígeno, ele sensibiliza a hemácia, mas não é capaz de
aglutinar. Após adicionar o antiglobulina humana (reagente
contendo anticorpos voltados contra a porção Fc de outras
imunoglobulinas e/ou contra frações do complemento) a reação
é revelada e ocorre a aglutinação (reação positiva). Um
resultado positivo indica a presença de um anticorpo irregular no
plasma, um teste incompatível com o doador e no caso da
fenotipagem, indica que o antígeno testado está presenta na
membrana eritrocitária.
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APÊNCIDE B - Sequência de primers e sondas
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APÊNCIDE C - Artigo publicado
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“Molecular analysis of the rare S–s– red blood cell
phenotype in blood donors and patients in south- east
Brazil”
Flavia Leite Souza Santos,
Talitha Baldin Cuter, Evandra Strazza Rodrigues, ^Emile Cristina Bettarello, Eugenia Maria
Amorim Ubiali, Lilian Maria Castilho, Simone Kashima & Dimas Tadeu Covas
Regional Blood Center of Ribeir~
ao Preto (Hemocentro de Ribeir~
ao Preto), Ribeir~
ao Preto, Brazil

Background and objectives The rare S–s– phenotype has two main molecular backgrounds. GYPB deletions give rise to the S–s–U– phenotype, which loses the expression of the U antigen, while variant GYPB alleles usually lead to the S–s–U+var
phenotype, which express a variant U antigen. The S–s– phenotype is typically
found in people of African origin and represents a challenge in transfusion sets,
especially when S–s– patients develop anti-U. Molecular analysis is the most reliable method for determining U antigen status. We studied the molecular basis of the
S–s– phenotype in donors and patients at Regional Blood Center of Ribeir~
ao Preto.
Material and Methods Five patients and 25 donors with the S–s– phenotype were
investigated through real-time PCR for the GYPB* S/s polymorphism, followed by
an allele-speciﬁ c/RFLP-PCR for GYPB deletion (GYPB*) and for its main variants:
GYPB*P2 and GYPB*NY. DNA sequencing was conducted in one sample.
Results Two samples were heterozygous GYPB*P2/GYPB*NY, eight were
homozygous/hemizygous for GYPB*P2 and 19 samples were homozygous for
GYPB*. A hybrid gene (GYPB-E-B.Ros) was found in one sample after discrepant
results in the initial tests.
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accepted 3 January 2019

Conclusion GYPB deletion is the main mechanism responsible for the S–s– phenotype in our donors and patients. It is essential to evaluate the main GYPB variant alleles when genotyping in order to obtain the correct prediction of the
phenotype. Hybrid genes lead to discrepancies between genotype and phenotype
and may not be detected by conventional molecular assays.
Key words: anti-U, GYPB, MNS blood group.

Introduction
The MNS system (ISBT002) consists of 49 antigens, and
its molecular basis is deﬁ ned by three genes, GYPA,
GYPB and GYPE, located in the chromosome 4q31 21
[1].Glycophorin B (GPB), a product of the GYPB gene,
carries the S (MNS3) and s (MNS4) antigens. The difference between these antigens is determined by an amino
acid change (p.Met29Thr) in GPB, which is a consequence
Correspondence: Flavia L. S. Santos, Hemocentro de Ribeir~
ao Preto, Rua
Tenente Cat~
ao Roxo, 2510, Monte Alegre, Campus Universitario (USP),
Ribeir~
ao Preto, SP 14051-140, Brasil
E-mail: flavia.leite@hemocentro.fmrp.usp.br

of a single nucleotide polymorphism c.143T> C [2]. The
S-s- (MNS:-3,-4) red blood cell (RBC) phenotype, found
in up to 1% of African Americans, originates from GYPB
deletions or from GYPB variant forms that lead to altered
expression of the high frequency U antigen (MNS5) [3].
Deletions of GPB determine the S-s-U- (MNS: -3, -4, -5)
phenotype, while GYPB variants give rise to the
S–s–U+var phenotype [4]. Although the U antigen is present in the variant forms, its detection by serological
methods requires a potent anti-U [4–6]. Anti-U is an antibody of clinical signiﬁ cance, and therefore, it is important to conﬁ rm its speciﬁ city and to provide compatible
units to prevent haemolytic transfusion reactions [4].
Faced with the limitation of serology in the detection of

1
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APÊNCIDE D - Óbitos: características dos pacientes e causa dos óbitos.
Paciente

Idade

Sexo

Genótipo

Regime
transfusional

3

36

F

SS

Episódico

5

57

M

SS

Episódico

6

41

M

SS

Episódico

22
25
46

45
57
44

F
M
M

SS
0
Sβ
SD

Episódico
Regular
Regular

53

26

F

SS

Episódico

56

24

M

SS

Regular

73

51

F

SS

Regular

74

37

M

SS

Regular

76
77

45
40

M
F

SS
SS

Regular
Regular

123

31

F

SS

Regular

125
128
131

25
57
35

M
M
M

Sβ
SS
SS

Episódico
Regular
Regular

135

57

F

SS

Regular

145

39

F

SC

Episódico

172

33

F

Sβ

0

Episódico

176

21

M

SS

Regular

178

45

M

SS

Regular

201

41

F

SS

Regular

0

Causa do óbito
Insuficiência hepática/provável
RTH tardia sobreposta
Complicação cirúrgica pós
colecistectomia/Sepse foco
abdominal
Endocardite infecciosa por
Staphylococcus aureus
TEP e sepse
Desconhecido (óbito externo)
Sepse foco cutâneo celulite
Desconhecido (óbito externo no
o
29 dia de puerpério)
Desconhecido (óbito externo)
Complicações tardias de AVC
hemorrágico grave
Desconhecido (óbito externo)
STA/sepse de foco
pulmonar/AVCi basilar
Desconhecido (óbito externo)
TEP/STA
Sepse por Acinetobacter
baumannii
Sepse/STA
Desconhecido (óbito externo)
Desconhecido (óbito externo)
Sepse por pneumonia hospitalar
(investigava quadro
neurológico/impregnação de
ferro em SNC?)
TEP
Sepse de foco pulmonar/
provável falcização intrahepática
TEP/STA
Peritonite, síndrome
hepatorrenal e sepse
Desconhecido (óbito externo
pós-parto)

RTH:Reação transfusional hemolítica; TEP: tromboembolismo pulmonar; AVC:acidente vascular cerebral; STA:Síndrome
torácica aguda; SNC: sistema nervoso central.
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APÊNCIDE E - Gráficos suplementares.

Gráfico de dispersão para idade vs idade do primeiro registro. Coeficiente de Spearman.
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APÊNCIDE F - Informações clínicas dos pacientes esplenectomizados.

Aloimunização

Momento
da
aloimunização*

Idade
da
esplenectomia

0

Sim

antes

14

F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F

SS
SS
0
Sβ
SS
0
Sβ
SS
SS
0
Sβ
SS
0
Sβ
+
Sβ
SS

Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim

depois
depois
antes
antes
antes
depois

5
3
7
3
8
4
21
4
12
7
5
21

esplenomegalia
e desconforto
abdominal
sequestro
sequestro
sequestro
sequestro
sequestro
sequestro
hiperesplenismo
sequestro
hiperesplenismo
hiperesplenismo
sequestro
desconhecido

37

M

SS

85
99
101

8
37
31

M
M
M

105

33

108
115
120
121
129
138
139
145
146
159
175
187
193
209
211

17
16
34
11
16
14
14
39
20
27
31
43
14
16
12

Paciente

Idade
(anos)

Sexo

Fenótipo
Hb

12

31

F

Sβ

13
14
15
17
29
36
44
50
61
63
71
73

7
9
36
8
24
33
24
20
27
36
9
51

82

Indicação
da
esplenectomia

depois

7

hiperesplenismo

SS
0
Sβ
SD

Sim
Não
Sim
Sim

antes
indeterminado

6
34
8

F

SC

Não

-

27

F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F

SS
SS
0
Sβ
+
Sβ
SS
SS
0
Sβ
SC
SS
0
Sβ
0
Sβ
0
Sβ
0
Sβ
SS
SS

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

antes
depois
depois
antes
depois
depois
indeterminado
depois
NA
NA
NA

10
2
16
4
6
1
4
39
5
7
11
16
3
6
9

sequestro
hiperesplenismo
sequestro
rotura esplênica
no parto
hiperesplenismo
sequestro
hiperesplenismo
sequestro
hiperesplenismo
sequestro
sequestro
hiperesplenismo
sequestro
desconhecido
desconhecido
desconhecido
sequestro
sequestro
sequestro

*Momento da aloimunização em relação à data da esplenectomia.
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APÊNCIDE G - Frequência antigênica em pacientes, doadores de sangue e dados
da literatura.
Antígeno

População do estudo

Hashmi 2007*

Pacientes com DF

Doadores

Afrodescendentes

Caucasianos

Kell

5,8%

5,6%

2%

5%

Jk

a

86%

79,5%

91%

48%

Jk

b

63,1%

69,2%

46%

70%

40,5%

50,4%

31%

54%

92,%

89,9%

93%

86%

42,4%

56,8%

23%

61%

S
s
a

Fy

*Frequências antigênicas obtidas a partir da genotipagem de doadores que se auto-declararam como de origem africana (n=695)
ou caucasiana (n=1244)(154).
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ANEXOS
ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP.

Anexos | 161

Anexos | 162

Anexos | 163

Anexos | 164

ANEXO B - Laudo externo do fenótipo raro RH:-31,-34.
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