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RESUMO 

 

COMINAL, J. G. Mutações causadoras de β-thalassemia em Ribeirão Preto-SP: 

identificação e correlação com o fenótipo da doença. 2014. 93f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

A β-talassemia, uma hemoglobinopatia, é caracterizada como um distúrbio 
hereditário monogênico onde a síntese das cadeias globínicas β está alterada. 
Devido desiquilíbrio na relação entre as cadeias α e β produzidas, observa-se um 
excesso de cadeias α livres, determinante da fisiopatologia da doença. As 
manifestações observadas são eritropoese ineficaz, hemólise extramedular, anemia, 
expansão medular, esplenomegalia, deformidades ósseas e acúmulo de ferro. 
Clinicamente classifica-se como β-talassemia major (BTM) a forma mais grave da 
doença, devido à ausência de cadeias β (β0) ou redução acentuada (β+) acarretando 
em dependência de transfusões sanguíneas periódicas, para sobrevivência. O traço 
β-talassêmico (BTT) antes vistos como assintomáticos, também apresentam 
alterações, inclusive acúmulo de ferro e eritropoese ineficaz, mas não são 
dependentes de transfusão e tampouco passam por acompanhamento médico. 
Extremamente heterogênea, apresenta diversos fenótipos e mais de 300 alterações 
moleculares causadoras de β-talassemia já foram descritas em todo mundo. O 
objetivo deste estudo foi identificar as mutações de β-talassemia em Ribeirão Preto-
SP e procurar associar tais alterações à avaliação hematológica e do status férrico, 
na tentativa de estabelecer uma relação genótipo-fenótipo. Para tanto, 27 BTM, 23 
BTT e 28 controles foram recrutados no Ambulatório de Hemoglobinopatias, do 
HC/FMRP-USP de Ribeirão Preto. Por meio de PCR-Alelo Específico, pesquisamos 
as quatro mutações mais comuns no Brasil: CD39 (CAG→TAG), IVS1-110 (G→A), 
IVS1-6 (T→C) e IVS1-1 (G →A). A distribuição foi 64% CD39, 26% IVS1-110 e 4% 
IVS1-6. A análise de covariância e comparação múltiplas, entre os grupos formados 
e o controle, revelou alterações hematológicas e no status férrico. Os pacientes BTM 
com a mutação CD39, em sua forma heterozigota ou homozigota, e heterozigotos 
para a IVS1-110, revelaram anemia grave e intensa sobrecarga de ferro. Os BTT 
heterozigotos para CD39 demonstraram comprometimento do metabolismo ferro 
e/ou eritropoese. A adoção de medidas paliativas e de monitoramento aos BTT faz-
se necessária, uma vez que, alterações apresentadas associam-se a desordens 
graves, mas quando não negligenciadas podem ser facilmente prevenidas. A 
metodologia adotada demonstrou-se eficaz para a pesquisa das mutações 
estudadas. Embora tenhamos conseguido observar uma relação genótipo-fenótipo, 
um estudo multicêntrico da população brasileira proporcionará a identificação de 
mais relações, principalmente nos fenótipos menos prevalentes em nossa região, 
contribuindo para a compreensão da heterogeneidade da β-talassemia. 
 
 
 
Palavras-chave: β-talassemia, mutações, status férrico. 
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ABSTRACT 

 

COMINAL, J. G. β-thalassemia mutations in Ribeirao Preto-Brazil: identification 
and correlation with disease phenothype. 2014. 93p. Dissertation (Master). 
School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirao Preto – University of Sao Paulo, 
Ribeirao Preto, 2015. 
 

The β-thalassemia, one haemoglobinopathies, is characterized as a monogenic 
hereditary disorder where the synthesis of β globin chains is modified. Due to 
imbalance in the relationship between production of α and β chains, there is an 
excess of free α chain that determines the pathophysiology of the disease. 
Manifestations observed are ineffective erythropoiesis, extra medullary hemolysis, 
anemia, bone marrow expansion, splenomegaly, bone deformities and iron 
accumulation. Clinically is classified as β-thalassemia major (BTM), the most severe 
form of the disease, as a result of the absence of β chains (β0) or very large reduction 
of these (β+) resulting in dependence on regular blood transfusions to survive. The β-
thalassemia trait (BTT) before seen as asymptomatic, also show changes, including 
iron accumulation and ineffective erythropoiesis, despite of that they aren’t 
dependent on transfusion nor undergo medical care. It is extremely heterogeneous, 
presents several phenotypes and more than 300 molecular changes that causing β-
thalassemia have been described worldwide. The purpose of this study was to 
identify β-thalassemia mutations in Ribeirao Preto-Brazil and to explore changes in 
hematological evaluation and iron status in an attempt to establish a genotype-
phenotype relationship. Therefore, a group of 27 BTM, 23 BTT and 28 controls were 
recruited from the outpatient clinic of hemoglobinopathies, from The Clinical Hospital 
of Medical School of Ribeirao Preto (HC / FMRP-USP), Brazil. Adopting the 
technique ARMS (Amplification Refractory Mutation System), we searched for the 

four most common mutations in Brazil: CD39 (CAG → TAG), IVS1-110 (G → A), 

IVS1-6 (T → C) and IVS1-1 (G → A). The distribution was 64% presents CD39 

mutation, followed by IVS1-110 e IVS1-6, with 26% and 4% respectively. Covariance 
Analysis and multiple comparison between the studies groups and control, showed 
differences in hematological parameters and in iron status either. The BTM 
heterozygous or homozygous for CD39 mutation and heterozygous for IVS1-110 
revealed severe anemia and iron overload. The BTT heterozygous for CD39 showed 
impairment of iron metabolism and / or erythropoiesis. It is necessary the 
monitorization of the BTT patients is necessary, since changes presented by them 
are associated with serious disorders, the adoption of mitigation measures which 
when are not neglected can be easily prevented. The methodology proved to be 
effective for the investigation of mutations studied. While we were able to observe a 
genotype-phenotype relationship, a multicenter study of the Brazilian population will 
provide the identification of more relations, especially in less prevalent phenotypes in 
our region, contributing to the understanding of the heterogeneity of β-thalassemia. 
 
Keywords: β-thalassemia, mutations, Iron status. 
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RESUMEN 

 

COMINAL, J. G. La mutaciones de la β-talassemia en Ribeirao Preto - Brasil: 

identificación y el correlación con el fenotipo de la enfermedad. 2014. 93f. Tesis 

(Maestría). Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto – Universidad de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 
La β-talasemia, uno hemoglobinopatías, se caracteriza como un trastorno hereditario 
monogénica, donde se modifica la síntesis de cadenas de globina β. Debido al 
desequilibrio en la relación entre la produción de α y β cadenas, hay un exceso de la 
cadena α libre que determina la fisiopatología de la enfermedad. Los síntomas 
observados son eritropoyesis ineficaz, hemólisis extramedular, anemia, la expansión 
de la medula ósea, esplenomegalia, deformidades de los huesos y la acumulación 
de hierro. Clínicamente se clasifica como β-talasemia Major (BTM), la forma más 
grave de la enfermedad, como resultado de la ausencia de cadenas β (β0) o 
reducción muy grande de estos (β+), resultando en dependencia de transfusiones de 
sangre regulares a sobrevivir. El β-talasemia trait (BTT) antes visto como 
asintomáticos, también muestran cambios, incluyendo la acumulación de hierro y 
eritropoyesis ineficaz, a pesar de que no son dependientes de transfusión ni 
someterse a la atención médica. Es extremadamente heterogéneo, presenta varios 
fenotipos y más de 300 cambios moleculares que causan β-talasemia se han 
descrito en todo el mundo. El propósito de este estudio fue identificar las mutaciones 
β-talasemia en Ribeirao Preto-Brasil y para explorar los cambios en la evaluación 
hematológica y el nivel de hierro en un intento de establecer una relación genotipo-
fenotipo. Por lo tanto, un grupo de 27 BTM, 23 BTT y 28 controles fueron reclutados 
de la clínica ambulatoria de hemoglobinopatías, del Hospital Clínico de la Facultad 
de Medicina de Ribeirao Preto (HC / FMRP-USP), Brasil. La adopción de la  técnica 
ARMS (sistema del amplificación de la Mutación refractaria), se realizaron 

búsquedas de las cuatro mutaciones más comunes en Brasil: CD39 (CAG → TAG), 

IVS1-110 (G → A), IVS1-6 (T → C) y IVS1-1 (G → A). La distribución fue de 64% 

presenta mutación CD39, seguido por IVS1-110 e IVS1-6, con 26% y 4%, 
respectivamente. Análisis de covarianza y la comparación múltiple entre los grupos 
de control y estudios, mostraron diferencias en los parámetros hematológicos y en el 
estado del hierro tampoco. El heterocigotos BTM o homocigotos para la mutación 
CD39; y heterocigotos para IVS1-110 reveló anemia severa y la sobrecarga de 
hierro. El heterocigotos BTT para CD39 mostró deterioro del metabolismo del hierro 
y / o la eritropoyesis. Es necesaria la monitorización de la pacient BTT es necesario, 
ya que los cambios presentados por ellos están asociados con trastornos graves, la 
adopción de medidas paliativas que cuando no se descuida puede ser fácilmente 
evitado. La metodología resultó ser eficaz para la investigación de las mutaciones 
estudiadas. Mientras que pudimos observar una relación genotipo-fenotipo, un 
estudio multicéntrico de la población brasileña proporcionará la identificación de más 
relaciones, especialmente en fenotipos menos prevalentes en nuestra región, lo que 
contribuye a la comprensión de la heterogeneidad de β-talasemia. 
 
Palabras claves: talassemia, mutaciones, status em hierro. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1  Hemoglobina: estrutura e ontogênese 

 

A principal função da hemoglobina (Hb) nos mamíferos é o transporte de oxigênio (O2) 

dos pulmões para os tecidos, embora também transporte outras moléculas gasosas. 

A hemoglobina, uma proteína de peso molecular de 64450 Dalton, é constituída por dois 

dímeros de subunidades de globinas, uma alfa (α) e uma beta (β), e quatro grupamentos 

prostéticos heme (LEHNINGER; NELSON; COX, 2011; SCHECHTER 2008) (Fig.1). 

 

 

 

Fig.1. Molécula de Hemoglobina. Em cinza, as subunidades de globina α; em azul claro, as subunidades de 

globina β. O heme está destacado em azul royal.  Adaptado de SCURT; MOT; DUMITRESCU. Protein-Based 

blood substitutes: recent attempts at controlling pro-oxidant reactivity with and beyond hemoglobin. 

Pharmaceuticals (Basel), v.6, n.7, p. 867-880, 2013. 

 

 

 

Denominamos subunidade de globina α as cadeias globínicas α e zeta (δ), e subunidades 

globina β as cadeias globínicas β, delta (δ), gama (γ) e épsilon (ε). Existem vários tipos de Hb, 

o que é possível devido à formação de diferentes dímeros das subunidades de globinas. Cada 

Hb apresentará sempre dois dímeros de subunidades de globinas idênticos (AWARD-

ADDRESS, 2004; CUNNINGHAM, 2010; HILL et al, 1962; HO; THEIN, 2000; 

SCHECHTER, 2008). 

O grupamento prostético heme, composto por um íon ferro em seu estado ferroso (Fe++) 

ligado ao centro de um anel da protoporfirina IX, atua como sítio de ligação do Oxigênio 

(O2). O heme está associado à porção central de cada cadeia globínica presente na 
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hemoglobina (Hb). Essa região cria uma fenda hidrofóbica, que protege a oxigenação do 

Fe++ a Fe+++, o que o torna o íon incapaz de se ligar ao oxigênio (LEHNINGER; NELSON; 

COX, 2011; SCHECHTER, 2008). Os sítios de ligação do O2 também interagem com 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e óxido nítrico (NO). A reversibilidade 

da ligação do ferro ferroso ao grupo heme de cada globina permite o transporte de O2, CO e 

NO, entretanto o CO2 não se liga ao ferro, sendo transportado por uma interação amino-

terminal formando com a Hb um complexo carbamino fraco (IOLASCON; DE FALCO; 

BEAUMONT, 2009; SCHECHTER 2008; WOOD; WEATHERALL, 1983). 

A hemoglobina apresenta múltiplas estruturas quaternárias e intermediários associados a 

estruturas terciárias. Duas estruturas quaternárias destacam-se das demais, a T (do inglês 

tense), em que a região central da subunidade de globina β encontra-se mais fechada, e a R 

(do inglês relaxed), onde a região central da subunidade de globina β encontra-se mais aberta. 

Quando a Hb encontra-se na conformação T, os sítios de ligação de O2 estão desocupados e, 

portanto, a Hb está em seu estado desoxigenado (deoxi). A conformação R apresenta os sítios 

de ligação de O2 saturados, estado que chamamos de oxigenado (oxi).  O 2,3-difosfoglicerato 

(2,3-DPG), uma pequena molécula efetora, atua enfraquecendo a ligação Fe heme – O2, o que 

permite a transição entre os estados deoxi e oxi (FORGET; BUNN, 2013; SCHECHTER, 

2008; YONETANI; KANAORI, 2013).  

Segundo Perutz (1970), a funcionalidade da Hb é devido à relação estrutura-função, 

sendo o O2 o seu modulador positivo.  A ligação do O2 influencia as propriedades de ligação 

de outros sítios na Hb que não se encontram ligados ao O2, gerando mudanças na estrutura, o 

que favorece novas interações. A conformação T apresenta baixa afinidade ao O2 e a 

conformação R alta afinidade. Esse pressuposto foi considerado, por muitos anos, como um 

modelo da alosteria da Hb. Contudo, novos estudos e a descoberta de outras estruturas 

quaternárias permitem outras conclusões como, por exemplo, que não há relação direta entre a 

afinidade do Fe heme ao O2 e as estruturas quaternárias e terciárias. A modulação da interação 

Fe heme – O2 é responsabilidade de efetores heterotrópicos, como o 2,3-DPG, e é influenciada 

pelo pH, e condições do meio, sem alteração da afinidade do Fe heme – O2 (SCHECHTER, 

2008; YONETANI; KANAORI, 2013). 

Diferentes tipos de Hb, expressos em determinados estágios do desenvolvimento 

humano, apresentam afinidades variáveis ao O2, em resposta às mudanças das necessidades 

fisiológicas (FORGET; HARDISON, 2008; WOOD; WEATHERALL, 1983). Durante o 

período embrionário, são encontradas as hemoglobinas Gower 1, Gower 2 e Portland. No 

período fetal, a Hb F é a predominante, sendo que a Hb A está em baixa concentração e 
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apenas na transição do período fetal para o adulto. Após seis meses de idade, temos a Hb A, 

Hb A2 e resquícios da Hb F, quadro que permanecerá até a fase adulta (HO; THEIN, 2000; 

AWARD-ADDRESS, 2004; SCHECHTER, 2008; CUNNINGHAM, 2010).  

 Os sítios onde ocorre a eritropoese também se alteram durante o desenvolvimento 

humano, inicialmente ocorrem no saco vitelino do embrião, com produção das cadeias 

globínicas δ e ε. Passam para fígado e baço, nichos hematopoéticos secundários, e finalmente 

para a medula óssea, sendo as cadeias globínicas α, β, δ e γ produzidas nos três sítios (Fig. 2) 

(SCHECHTER, 2008). 

 As concentrações médias de Hb encontradas em cada estágio de desenvolvimento 

humano, bem como o arranjo de dímeros de globinas em cada tipo de Hb são apresentadas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Hemoglobinas: tipos, composição, estágios do desenvolvimento em que são expressas e concentrações 

Hemoglobina Dímero de globina Estágio desenvolvimento Concentração (%) 

Gower 1 δε 

Embrionário 

20 - 40% 

Gower 2 αε 10 - 20% 

Portland δγ 5 - 20% 

Hb F αγ Fetal 90 - 100% 

Adulto 0 – 1% 

Hb A αβ Adulto 96 - 98% 

Transição Fetal-Adulto Máximo 10% 

Hb A2 αδ Adulto 2 - 4% 

 

 

Existem loci genéticos distintos para cada cadeia polipeptídica da molécula de 

hemoglobina, assim há os genes alfa (α), beta (β), gama (γ), delta (δ), épsilon (ε) e zeta (δ) 

(Fig.2). 
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Fig.2. Estrutura e localização do cluster α e do cluster β.  

 HS5 4 3 2 1 – sítios de hipersensibilidade a DNAse, ε-HBE1, Gγ-HBG2, Aγ-HBG1, ψβ-HBBP1, δ-HBD, β-

HBB,  δ-HBZ, ψδ-HBZP1, µ-HBM, ψα-HBAP1, α2-HBA2, α1-HBA1, θ- HBQ1. Adaptado de CAO; 

GANELLO. Beta-thalassemia, Genetics in Medicine: official journal of the American College of Medical 

Genetics, v.12, n.2, 2010. 

 

 

No braço curto do curto do cromossomo 16 (16p13.3) encontramos o cluster α, 

seguimento de DNA de 30Kb, que compreende os genes responsáveis pela síntese das 

subunidades de globina α. A ordem gênica apresentada pelo cluster α, no sentindo 5’→3’ é: 

gene zeta (HBZ), pseudogene zeta 1 (HBZP1), gene mu (HBM), pseudogene alfa 1 (HBAP1), 

gene alfa 2 (HBA2), gene alfa 1 (HBA1) e gene teta 1 (HBQ1). Os genes HBZ, HBA2 e 

HBA1 aparecem na ordem cronológica em que são ativados e são responsáveis pela 

codificação das cadeias globínicas de mesmo nome. Os genes HBA1 e HBA2 são 

estruturalmente e funcionalmente iguais. Acredita-se que essa duplicação seja um mecanismo 

evolutivo conservador, visto que por fazerem parte de quase todas as hemoglobinas, as 

cadeias globínicas α são de extrema importância, principalmente no período adulto (HO; 

THEIN, 2000; SCHECHTER, 2008; VERNIMMEN, 2014). Os genes HBM e HBQ1 

apresentam transcritos de RNA, mas aparentemente não codificam cadeias globínicas (GOH 

et al, 2005).  Ainda é desconhecida a função desses genes e se há alguma ação de seus 

transcritos (HARDISON, 2012). 

Atuando como o principal enhancer do cluster α, na extremidade 5’, a 

aproximadamente 40Kb do cluster, em uma região altamente conservada, temos a HS-40 (do 
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inglês hypersensitivity site), uma região hipersensível a DNAse I e sítio de ligação para 

fatores de transcrição que regulam positivamente a ativação gênica das cadeias globínicas α e 

δ, independente da presença do promotor (VERNIMMEN, 2014). 

No braço curto do cromossomo 11 (11p15.5) localiza-se o cluster beta, seguimento de 

60Kb, que compreende o complexo dos genes responsáveis pela síntese das subunidades de 

globina β. A ordem gênica apresentada pelo cluster β, no sentindo 5’→3’ é: gene épsilon 

(HBE1), gene gama G (HBG2), gene gama A (HBG1), pseudogene beta 1 (HBBP1), gene 

delta (HBD) e gene beta (HBB). Os genes que fazem parte desse cluster aparecem na ordem 

cronológica em que são ativados e são responsáveis pela codificação das cadeias globínicas de 

mesmo nome. Os genes HBG1 e HBG2 são funcionalmente idênticos, mas apresentam uma 

diferença estrutural; na posição 136 onde se observa uma glicina no HBG2, há uma alanina no 

HBG1. Sua região controladora é a β-locus control region (β-LCR), localizada acima dos 

genes estruturais e é fundamental para a regulação da transcrição dos RNA mensageiros 

(RNAm) das cadeias globínicas β, δ, ε, e γ, pois mantém a cromatina aberta e atua como 

enhancer, apresentando cinco regiões hipersensíveis à DNase I (ENGEL TANIMOTO, 2000; 

FU; LIU; LIANG, 2002; SCHECHTER, 2008; THEIN, 2005). Os pseudogenes HBAP1, 

HBZP1, HBBP1 apresentam uma ou mais mutações que incapacita a codificação funcional de 

cadeias globínicas; acredita-se que foram conservados por serem mecanismos evolutivos, pois 

os eventos de duplicação são mais favoráveis do que quando há apenas um cluster (FORGET; 

HARDISON, 2008; THEIN, 1998). 

 Próximos às regiões promotoras dos genes das globinas, há fatores de transcrição, 

como GATA-1 e EKLF, que regulam o início e a taxa de transcrição do RNA mensageiro 

(RNAm), ativação ou silenciamento de cada gene da globina. Recentemente, outros fatores de 

transcrição ou complexos de controle individual dos genes da globina e do sequenciamento 

vem sendo estudados; entre eles podemos citar:  NF-E2, BP-1, SSP, FOG, FKLF, DRED e 

PYR (SCHECHTER, 2008). 

O funcionamento dos genes dos clusters α e β necessita ser coordenado. A síntese de 

subunidades globínicas α deve ser correspondente à síntese de subunidades globínicas β, pois 

este equilíbrio garante uma produção eficiente de Hb. Quando o equilíbrio não é atingido, há 

um excesso de uma das subunidades de globina, o que leva a fisiopatologia das anemias 

hereditárias chamadas talassemias (FORGET; HARDISON, 2008; WEATHERALL; 

CLEGG, 2001). A integridade dos genes pertencentes ao cluster α e β e de seus moduladores 

é também de suma importância, pois a alteração em apenas um nucleotídeo é capaz de resultar 

em desordens da molécula Hb, as hemoglobinopatias (LEONELI et al., 2000).  
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1.2  Hemoglobinopatias 

 

 

As hemoglobinopatias constituem um grupo de doenças hereditárias caracterizadas por 

distúrbios quantitativos ou qualitativos na síntese das cadeias de globina. O resultado destes 

distúrbios é a formação de moléculas de hemoglobinas com estrutura globínica variada, as 

hemoglobinas variantes, ou ausência e/ou redução quantitativa da síntese de uma das cadeias 

de globinas, denominadas talassemias.  (CLARKE; HIGGINS, 2000; ZAGO, 2004). 

No Brasil, as hemoglobinopatias estão relacionadas à diversidade das origens raciais e 

ao grau de miscigenação, podendo ter caráter regional.  As hemoglobinas variantes com maior 

frequência são as S e C, de origem africana, no entanto com a miscigenação ocorrida no 

Brasil, essas hemoglobinas passaram a ser encontradas em outros grupos étnicos (LEONELI 

et al., 2000; AIGNER et al., 2006).  

As hemoglobinas S (Hb S) e C (Hb C) são exemplos de alterações estruturais da 

cadeia globínica. A Hb S é resultado de uma mutação pontual (GAG → GTG) no códon do 

gene da β-globina, o que leva à substituição de ácido glutâmico por valina na sexta posição da 

cadeia . A Hb C é o resultado de uma mutação pontual (GAG → AAG) no códon do gene da 

β-globina, causando a substituição de ácido glutâmico por lisina na sexta posição da cadeia 

polipeptídica  (BONINI-DOMINGOS, 2006).  

A talassemia foi descrita inicialmente na Itália em 1925, como uma anemia grave que 

apresentava esplenomegalia e deformidades ósseas (SANKARAN, NATHAN, 2010). Não 

são restritas ao Mediterrâneo e países tropicais, embora estes apresentem as maiores 

prevalências da doença. São reconhecidas como as doenças hereditárias monogênicas mais 

comuns que acometem o homem (MUNCIE; CAMPBELL, 2009). 

No Brasil, estudos mostram uma frequência de α-talassemia de 10 - 12%, em algumas 

regiões, e de até 25%, em grupos específicos. Para a -talassemia, os estudos populacionais 

são escassos; no Estado de São Paulo, em descendentes caucasoides, a razão estimada é de 

3% (BONINI-DOMINGOS, 2004).  

O método mais utilizado para a identificação das hemoglobinopatias é a eletroforese de 

hemoglobina em acetato de celulose, em pH alcalino, entretanto sua sensibilidade é limitada, 

especialmente nos casos de co-migracão de isoformas, como a Hb S e a Hb D (CHINELATO-

FERNANDES et al., 2003; BONINI-DOMINGOS, 2006). A cromatografia líquida de alta 

afinidade (HPLC) e técnicas de biologia molecular, como a reação em cadeia da polimerase 
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(PCR), análise dos fragmentos de restrição de tamanhos diferentes (RFLP) e sequenciamento 

gênico são métodos mais precisos para o diagnóstico das hemoglobinopatias (BERTHOLO; 

MOREIRA, 2006).  

 

 

1.2.1   β-talassemia  

 

As β-talassemias são caracterizadas por anomalias na síntese da β-globina resultando 

em fenótipos que variam de grave anemia a indivíduos clinicamente assintomáticos (THEIN, 

2013).  

A β-talassemia apresenta um padrão de herança autossômico recessivo (HIGGS, 2004; 

THEIN, 2005), contudo algumas formas dominantes já foram descritas, onde a deficiência é 

funcional; as cadeias globínicas β são sintetizadas em quantidades normais, mas não há a 

formação do tetrâmero da Hb (THEIN, 2014). 

 As síndromes de β-talassemia resultam principalmente de mutações pontuais ou 

deleções no gene HBB ou em seu promotor (CLARKE; HIGGINS, 2000; GANELLO; 

ORIGA, 2010; WEATHERALL, 2001). Casos mais raros, contudo, estão associados com 

alterações em moduladores distantes. Mais de 300 mutações diferentes já foram descritas, sem 

a existência de uma relação linear genótipo - fenótipo (THEIN, 2013). Essa ampla variedade 

de mutações existentes, confere a β-talassemia, o mais importante exemplo de 

heterogeneidade alélica (MULLER, YOUNG; 1998). 

          Podemos classificar geneticamente as β-talassemias de acordo com o resultado 

proporcionado pela alteração molecular. Mutações que inativam completamente o gene HBB, 

levando à ausência da síntese das cadeias globínicas β, são definidas como β
0
. Outras 

mutações que ocasionam redução na síntese dessas cadeias são classificadas, de acordo com o 

grau de redução apresentada, em β
+
 quando a redução é significativa e em β

++
 (silenciosa) nos 

casos em que quase não há redução significativa (THEIN, 2013). 

         Indivíduos homozigotos herdam dois alelos mutantes para a β-talassemia (β
+
β

+
, β

0
β

0 

ou
 
β

++
β

++
)
,
 indivíduos heterozigotos herdam um alelo mutante e um selvagem (β β

+
, β

 
β

0
 ou 

β
++

) e indivíduos heterozigotos compostos herdam dois alelos mutantes (β
+
 β

0
, β

++
β

0
 ou β

+
β

++
) 

(THEIN, 2013).  

 A fisiopatologia da β-talassemia está associada ao excesso de cadeias globínicas α 

disponíveis. A gravidade da doença é determinada de acordo com a intensidade do 
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desequilíbrio entre produção de cadeia globínica α com a cadeia globínica β apresentada nos 

precursores eritroides (ZAGO, 2004). As cadeias globínicas α livres formam homotetrâmeros, 

que por serem muito instáveis precipitam-se no interior dos eritroblastos, formando corpos de 

inclusão que danificam a membrana celular, o que ativa a apoptose celular. A sobrevida 

encurtada dos precursores eritroides leva à eritropoese ineficaz e hemólise extramedular.  Os 

eritrócitos que conseguem atingir a circulação sanguínea apresentam alterações morfológicas, 

ocasionados pelos corpos de inclusão formados pelos homotetrâmeros de cadeias globínicas α 

e alterações fisiológicas como a hipocromia (RACHMILEWITZ; GIARDINA, 2011) (Fig.3). 

 

 

Fig.3. Fisiopatologia da β-talassemia. 

 

 

A hemólise extramedular e eritropoese ineficaz levam à anemia. A hipóxia tecidual 

ocasionada pela anemia provoca aumento da síntese de eritropoetina que estimulará a 

expansão da medula óssea. Nos casos mais graves de β-talassemia, a expansão da medula 

óssea provoca deformidades nos ossos do crânio, face e pulmões A eritropoese ineficaz 

promove maior absorção de ferro e, juntamente, com as transfusões frequentes levam à 

sobrecarga de ferro (BIRGENS; LJUNG, 2007; RACHMILEWITZ; GIARDINA, 2011). 

Complicações secundárias observadas são esplenomegalia, danos cardíacos e endócrinos (HO 

et al., 1998; HIGGS, 2004; THEIN, 2005). A sobrevivência dos pacientes β-talassêmicos é 



10 
 

. 

determinada pela magnitude do acúmulo de ferro nos órgãos, sendo a cardiomiopatia a maior 

causa de óbitos, seguida por falência hepática (COHEN et al., 2004; CUNNINGHAM, 2010).  

Os aspectos clínicos que podem ser observados variam se existe co-hereditariedade 

com outras modificações gênicas. A presença de persistência hereditária de Hb F (HPFH), por 

exemplo, ameniza os danos causados enquanto outras hemoglobinopatias, como a co-herança 

com α-talassemia, potencializa sua gravidade (RACHMILEWITZ; GIARDINA, 2011; 

THEIN, 2013; WEATHERALL, 2001). 

Clinicamente, podemos classificar a β-talassemia em major (BTM), intermédia (BTI) 

e minor ou traço talassêmico (BTT).  Os indivíduos acometidos com BTM são os que 

apresentam pior prognóstico e quadro clínico mais acentuado.  Transfusões sanguíneas 

crônicas são necessárias para controlar a grave anemia, bem como terapia com quelante de 

ferro, devido à sobrecarga de ferro. Devido à ausência da Hb A, o quadro clínico se instaura 

nos primeiros meses de vida, na transição do período fetal-adulto, onde há a troca da Hb 

predominante (Hb F) para a Hb A. Hepatoesplenomegalia e deformidades ósseas são as 

características mais encontradas (GIARDINA; FORGET, 2009). Os genótipos associados a 

essa forma clínica envolvem os homozigotos e heterozigotos compostos (THEIN, 2013). 

Os BTI correspondem a aproximadamente 10% dos β-talassêmicos. O quadro clínico 

se instaura entre os 2 e 4 anos. As manifestações observadas são: moderada anemia 

hemolítica, hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia e não dependência de terapia 

transfusional.  A necessidade de transfusão sanguínea crônica é o que separa os BTM dos 

BTI. Os pacientes BTI que necessitarem de mais de oito transfusões sanguíneas ao longo de 

um ano são reclassificados como BTM.  Eles apresentam desenvolvimento e sobrevida 

melhores quando comparados aos BTM (CLARKE; HIGGINS, 2000; (GIARDINA; 

FORGET, 2009). Dentre as formas clínicas é a que apresenta a maior variedade de genótipos 

associados (THEIN, 2013). 

Os BTT apresentam Hb A2 elevada e Hb F em níveis normais ou ligeiramente 

elevados. As manifestações clínicas são brandas, o que resulta em uma boa qualidade de vida. 

Discreta anemia hipocrômica microcítica pode ser observada. Alguns portadores podem 

apresentar esplenomegalia e deformidades ósseas leves e as grávidas podem necessitar de 

terapia transfusional (GANELLO; ORIGA, 2010; RACHMILEWITZ; GIARDINA, 2011; 

ZAGO, 2004).  

Os genótipos associados aos BTT são os heterozigotos, na maioria dos casos, e 

envolvem os alelos β
+
 e β

++
 (THEIN, 2013). Contudo, há casos totalmente assintomáticos e 
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que não possuem nenhuma alteração hematológica, denominados portadores silenciosos, onde 

alterações clínicas só são observadas no genótipo homozigoto β
++

β
++

 (THEIN, 2005).  

 As alterações gênicas no gene HBB afetam a tradução, transcrição, e estabilidade de 

RNA formado (HIGGS, 2004).  O genótipo β
0
 resulta em erros na tradução, seja porque se 

trata de mutações nonsense, que inserem um códon stop prematuramente ao RNAm transcrito, 

resultando em uma cadeia polipeptídica encurtada, não funcional, ou de mutações frameshift, 

uma alteração pontual na região codificadora, que resulta em uma cadeia polipeptídica com 

sequência alterada de aminoácidos (CAO; GANELLO, 2010). 

  As mutações associadas ao genótipo β
+
 interferem no início da transcrição, na 

tradução do RNAm da cadeia globínica β ou na estabilidade do produto gênico pós-tradução 

(CLARKE; HIGGINS, 2000; WEATHERALL, 2001).  

O genótipo β
++

 relaciona-se com a substituição de um nucleotídeo ou pequena deleção 

na região não traduzida 5’ UTR do gene HBB, responsável pelo capping. São alterações 

moleculares de baixa frequência, sendo que ainda não foi estabelecido se a consequência 

destas mutações pontais decorrem da diminuição dos transcritos gênicos ou diminuição de um 

capping eficiente e tradução do RNAm (CAO; GANELLO, 2010; THEIN, 2014). 

Em cada população de risco para a β-talassemia existe um pequeno número de 

mutações comuns, bem como a presença de algumas raras (FLINT et al., 1993; ZAGO, 2004). 

Cada região apresenta, portanto, um conjunto característico que engloba as mutações ou 

deleções mais prevalentes e as com frequência rara, envolvendo cerca de vinte alterações.  As 

alterações apresentadas por determinada região não ocorrem exclusivamente neste local, mas 

as prevalências apresentadas costumam ser diferentes e em alguns casos totalmente 

discrepantes. Como descrito no Mediterrâneo, e com o passar dos anos em outros locais, ao 

identificarmos as alterações gênicas apresentadas e cruzarmos com padrões populacionais 

migratórios podemos estabelecer sua população de origem (FLINT et al., 1993).   

 No Brasil, as mutações mais comuns são as no códon 39 (CAG→TAG) e as que 

afetam nucleotídeos localizados no íntron 1, a IVS1-110 (G→A), IVS1-6 (T→C) e IVS1-1 

(G→A).  Contudo, as prevalências apresentadas de cada uma das mutações variam de região 

para região. Estudos realizados nas populações das regiões Sul e Sudeste demonstraram a 

mutação no códon 39 como a mais frequente, seguida da IVS1-110 (BONINI-DOMINGOS, 

2004; REICHERT, 2008). Na região nordeste, observa-se um quadro diferente, onde as 

mutações IVS1-6 e IVS1-1 são as mais frequentes (ARAUJO et al., 2003). 

As alterações moleculares encontradas no Brasil são de origem Mediterrânea.  As 

imigrações ocorridas no final do século XIX e início do século XX, em que o Brasil recebeu 
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cerca de 5 milhões de imigrantes predominantemente italianos, portugueses, espanhóis, 

alemães e japoneses, foi um fator importante para a heterogeneidade da nossa população 

(DOMINGOS et al., 2009; SALZANO; BORTOLINI, 2002). 

O mecanismo pelo qual as mutações CD39, IVS1-1, IVS1-6 e IVS1-110, afetam a 

função do gene HBB envolve o processamento e a tradução do RNA (THEIN, 2013). 

As mutações IVS1-1, IVS1-6 e IVS1-110 compõem um grupo formado por 65 

alterações não delecionais que afetam o processamento do RNAm primário do gene HBB 

(THEIN, 2013). A IVS1-1 altera o local onde ocorre a junção éxon-íntron (splice junction), o 

que impede o splicing. As ligações de éxons e íntrons são marcadas por nucleotídeos 

invariantes GT no lado doador (5’- UTR) e AG no lado receptor (3’-UTR), assim qualquer 

substituição de um desses nucleotídeos, que compõem a splice juction gera RNAm não 

emendado que será degradado no interior do núcleo, resultando em fenótipos β
0
 (CAO; 

GANELLO, 2010; THEIN, 2013; WEATHERALL, 2001). 

A IVS1-6 afeta região de consenso dos sítios de splice, ou seja, os últimos três 

nucleotídeos do éxon e os seis primeiros nucleotídeos do íntron, do lado doador, e os últimos 

dez nucleotídeos do íntron seguido do primeiro nucleotídeo do éxon, do lado receptor, que são 

regiões altamente conservadas localizadas nas proximidades da splice juction. O resultado é 

uma moderada redução de splicing normal, acarretando assim no fenótipo β
++

 (THEIN, 2014; 

WEATHERALL, 2001). 

A IVS1-110 ocorre em região denominada CrypticSites, presentes nos éxons e nos 

íntrons, que são sequências muito similares a região de consenso dos sítios de splice, mas não 

são normalmente utilizadas.  A mutação cria uma splicing junction alternativa AG no lado 

receptor, que será utilizado preferencialmente durante o processamento do RNA, levando a 

splices aberrantes, que resultam no fenótipo β
+
 (VIVIANI, 2008; THEIN, 2013). 

A mutação CD39 (CAG→TAG), diferente das demais, apresenta o mecanismo que 

afeta a tradução do RNAm do gene HBB. Classificada como mutação nonsense, a substituição 

do nucleotídeo citosina por uma timina, cria um códon de parada (stop codon) ao invés de um 

códon que codifica um aminoácido. A parada prematura impede uma tradução eficaz, 

resultando no fenótipo β
0 

(OLIVIERI, 1999; WEATHERALL, 2001).  

Devido à existência de inúmeros haplótipos associados à β-talassemia, esse trabalho 

investigou as mutações mais frequentes no Brasil e que, portanto, representam problemas de 

saúde pública. 
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1.3 Ferro, eritropoetina e talassemias 

 

O ferro, componente essencial para a síntese de hemoglobina, serve como cofator para 

muitas proteínas e enzimas, atuando na cadeia respiratória e transferência de elétrons, na 

proliferação e diferenciação celular, na regulação gênica e também na resposta imune celular.  

A regulação eficaz de seu metabolismo é, portanto, fator intimamente relacionado à 

homeostase celular, uma vez que não há mecanismo fisiológico de excreção. Seu excesso 

pode gerar espécies reativas de oxigênio produzindo dano, morte celular e acúmulo nos 

tecidos, podendo inclusive levar à falência de órgãos. Sua carência é igualmente nociva ao ser 

humano, pois causa anemia e desregula todos os processos essenciais do qual participa 

(ANDREWS, 2005; GANZ, 2007; GROTTO, 2008; WESSLING-RESNICK, 2010). 

 A obtenção deste importante elemento se dá pela dieta e pela reciclagem                                                                                                                                                                               

de eritrócitos senescentes pelos macrófagos. Cerca de 60% do ferro em nosso organismo 

encontra-se incorporado à hemoglobina, sendo a eritropoese a principal consumidora de ferro 

(GANZ, 2007; GROTTO, 2008). A absorção de ferro em humanos é principalmente regulada 

pelos estoques de ferro e taxa da eritropoese (GANZ, 2007; GROTTO, 2008). 

 Em homeostasia, o ferro não é encontrado livre, pois desencadearia a síntese de 

espécies reativas de oxigênio, muito prejudiciais às células e tecidos. Assim, está sempre 

associado a proteínas intracelulares (GROTTO, 2008). 

 A transferrina (Tf), uma glicoproteína plasmática de 80kDa, é a principal 

transportadora do Fe
+3 

para os eritroblastos da medula óssea e outros tecidos que necessitam 

ou armazenam ferro, como baço, fígado e músculos. É sintetizada e metabolizada 

principalmente pelos hepatócitos (DESCHAMPS, MIÑA; DIÉGUEZ, 2003). A Tf que não 

está carregando o ferro, apresenta seus dois sítios de ligação ao ferro livres, e é chamada de 

apotransferrina (Apo-Tf). Podemos encontrar outras 3 isoformas, a saber: transferrina-

monoférrica cujo ferro está ligado à porção C-terminal (Fe-Tf); transferrina-monoférrica cujo 

ferro está ligado à porção N-terminal (Tf-Fe); transferrina-diférrica (Fe2-Tf) (DESCHAMPS, 

MIÑA; DIÉGUEZ, 2003; WILLIAMS; MORETON, 1980). A saturação da Tf pode ser 

avaliada pelo teste Capacidade Total de Ligação de Ferro (CTFL), que é uma medida de 

concentração máxima de ferro que as proteínas séricas, principalmente a Tf, podem ligar 

quando seus sítios de ligação ao ferro estão completamente saturados. A avaliação da 

porcentagem de saturação da Tf também é comumente utilizada (DESCHAMPS, MIÑA; 

DIÉGUEZ, 2003). 
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 O Receptor de Transferrina (TfR) é uma proteína transmembrana de 190kD, expresso 

em todas as células que requerem o ferro. Ele atua no processo de internalização do ferro ao 

meio intracelular. Ele interage com a Fe-Tf, a Tf-Fe e Fe2-Tf, formando um complexo que 

será endocitado. No endossomo, o ferro será liberado, reduzido ao estado Fe2+, e então 

encaminhado para uso ou armazenado na forma de ferritina (SPEECKAERT, M; 

SPEECKAERT, R.; DELANGHE, 2011). 

 O receptor de transferrina solúvel (sTfR), uma proteína de 85kDa, é resultante da 

clivagem proteolítica do TfR. Os níveis séricos refletem a quantidade de receptores expressos 

nas superfícies celulares. Alterações nas concentrações de sTfR são observadas em diversas 

condições, como nas mielodisplasias, anemias hemolíticas, talassemias, Leucemia Mieloide 

Crônica, transplante de medula óssea e anemia aplástica (SPEECKAERT, M; 

SPEECKAERT, R.; DELANGHE, 2011). 

A ferritina, uma macromolécula de 450kDa, está presente na maioria dos tecidos e é a 

principal responsável pelo armazenamento intracelular do ferro sendo capaz de se ligar a até 

4.500 átomos de ferro férrico (Fe
+3

). Essa proteína multimérica de 24 subunidades é composta 

por dois tipos de subunidades, chamadas H (heavy) e L (light). Existem diversas isoformas de 

ferritina, em que a razão das subunidades H e L variam em função do status fisiológico da 

célula, tipo tecidual e estágio de desenvolvimento. Sua síntese ocorre em hepatócitos, células 

de Küpffer e macrófagos, mas via secretora ainda não foi elucidado por completo (GROTTO, 

2008; WANG et al., 2010). Seus níveis séricos se correlacionam diretamente com a 

quantidade de ferro armazenado, sendo utilizado como parâmetro na avaliação das reservas 

corporais do ferro, auxiliando no diagnóstico e controle de deficiências e sobrecarga de ferro 

(GROTTO, 2008). 

A eritropoese é o contínuo processo de formação dos eritrócitos, ocorre na medula 

óssea e envolve a diferenciação dos tipos celulares desde a célula tronco hematopoética 

multipotente (RICHMOND; CHOHAN; BARBER. 2005).   

A eritropoetina (Epo), uma glicoproteína produzida no rim, é o principal regulador da 

eritropoese tanto em condições basais como em condições de estresse. Sua produção, 

primariamente, é controlada pela tensão de oxigênio.   Epo liga-se ao seu receptor específico 

(EpoR), expresso na membrana de precursores eritroides. Se as condições requeridas para as 

sínteses de hemoglobina e DNA são adequadas, o sinal que é transmitido ao núcleo previne 

apoptose e permite que a célula complete sua maturação (FIBACH; RACHMILEWITZ, 2014; 

FRIED, 2009). 



15 
 

. 

Recentemente descoberta, a hepcidina é um hormônio peptídeo que apresenta papel 

chave na regulação do metabolismo do ferro, atuando como um regulador negativo de sua 

absorção. O hormônio hepcidina, Hep-25, inibe a passagem de ferro para o plasma das suas 

três fontes de obtenção de ferro: absorção no duodeno pela dieta, reciclagem pelos 

macrófagos e liberação do estoque nos hepatócitos (GANZ; NEMETH, 2012). A inflamação, 

infecções e sobrecarga de ferro elevam a síntese de hepcidina, o que diminui a absorção 

intestinal e inibe a liberação do ferro para o plasma e fluido extracelular. A deficiência de 

ferro, eritropoese acelerada e hipóxia são situações que diminuem a sua síntese (ANDREWS, 

2005; NEMETH; GANZ, 2006). 

          As principais alterações observadas nas síndromes talassêmicas são na eritropoese e no 

metabolismo do ferro. Estudos que envolvem β-talassêmicos major e análise do metabolismo 

do ferro são comuns, eles permitem explorar as disfunções na regulação do ferro e geram 

pistas para elucidar elementos regulatórios mútuos da eritropoese e metabolismo do ferro 

(GARDENGHI; RIVELLA, 2012; GINZBURG; RIVELLA, 2011; ORIGA et al., 2007). 

Estudos recentes revelaram que traços talassêmicos α e β apresentam alterações no 

metabolismo do ferro (GUIMARÃES et al., 2014). 

Embora as alterações moleculares relacionadas à β-talassemia sejam amplamente 

conhecidas, as associações entre as mutações e determinados fenótipos visando compreender 

a grande heterogeneidade apresentada pela doença não foram completamente elucidadas. O 

conhecimento detalhado dos diferentes haplótipos existentes apresenta-se como um 

importante elemento para a análise da composição populacional e fornece dados preditivos 

sobre a evolução e prognóstico da doença. Assim, neste trabalho se propôs a identificar as 

mutações causadoras de β-talassemia em pacientes do Ambulatório de Hemoglobinopatias do 

HC/FMRP-USP bem como relacioná-las ao quadro clínico. 
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2.1 Geral 

Identificar as mutações moleculares causadoras de β-talassemia mais frequentes em 

Ribeirão Preto.  

 

 

2.2 Específicos 

Realizar as seguintes avaliações nos pacientes os β-talassêmicos, agrupados de 

acordo com a mutação apresentada, e nos indivíduos do grupo controle: 

  Avaliação hematológica e do status férrico; 

 Determinação dos níveis séricos de Eritropoetina; 

 Determinação das concentrações de Hb A2 e Hb F; 

 Correlação dos parâmetros analisados com as mutações causadoras de β-

talassemia e o Controle. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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Fizeram parte da equipe responsável pelo desenvolvimento desta pesquisa a Profa. Dra. 

Ana Maria de Souza (orientadora), a mestranda Juçara Gastaldi Cominal, a doutoranda 

Jacqueline da Silva Guimarães, todas do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e 

Bromatológicas da FCFRP-USP; e a Dra. Ana Cristina Silva Pinto, médica hematologista do 

HC/FMRP-USP. Contamos ainda com a colaboração do Dr. Stefano Rivella do The Strauss 

Thalassemia Laboratory, Departamento Pediatric Hematology Oncology, Weill Cornell of 

Medicall College da Cornell University de Nova Iorque, EUA. 

Este estudo foi realizado mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FCFRP-USP), CEP/FCFRP nº 241, no dia 17 de fevereiro de 2012, com a concordância do 

CEP do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (HC/FMRP-USP), no dia 08 de março de 2012 (Anexos A e B). Os participantes 

da pesquisa se integraram ao projeto após consentimento prévio livre e esclarecido (Anexo 

C). 

O estudo aqui apresentado é parte de um projeto maior intitulado “Papel da hepcidina na 

patogenia das desordens na síntese de hemoglobina”, no qual participaram 226 indivíduos 

maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Indivíduos aparentemente saudáveis, grupo composto 

por doadores de sangue; indivíduos com suspeita de traço β-talassêmico, devido a parentesco 

com portadores de β-talassemia major; e pacientes com β-talassemia major do Ambulatório 

de Hemoglobinopatias do HC/FMRP-USP; foram todos recrutados pela Dra.
 
Ana Cristina 

Silva Pinto, no ambulatório de Hemoglobinopatias, do HC/FMRP-USP e encaminhados a 

FCFRP-USP.   

Para alcançar os objetivos propostos, a casuística desta pesquisa foi composta apenas 

pelos indivíduos β-talassêmicos, sendo 27 β-talassêmicos dependentes de transfusão, 

diagnosticados previamente como β-talassêmicos major e 23 portadores de β-talassemia, pais 

biológicos de β-talassêmicos dependentes de transfusão. Dentre os doadores de sangue pela 

primeira vez, foram selecionados 28 indivíduos aparentemente saudáveis para comporem o 

grupo controle. Todos os participantes do estudo residiam na região de Ribeirão Preto. O 

delineamento do estudo pode ser observado na Fig.4. 

Os critérios de inclusão no grupo Controle foram: indivíduos maiores de 18 anos; ambos 

os sexos sendo mulheres não gestantes; níveis de hemoglobina maiores que 13,0 g/dL para 

homens e 12,0 g/dL para mulheres (WHO, 2001); não portadores de hemoglobinopatias e 

nenhuma outra desordem clínica que altere o metabolismo do ferro, como doenças 



20 
 

. 

inflamatórias e infecciosas agudas e crônicas de qualquer etiologia; hemograma, avaliação do 

status férrico e eletroforese de hemoglobina dentro da normalidade. 

Os critérios de inclusão para os grupos de estudo foram: indivíduos maiores de 18 anos; 

ambos os sexos sendo mulheres não gestantes; não portadores de outras hemoglobinopatias e 

nenhuma outra desordem clínica associada que altere o metabolismo do ferro, como doenças 

inflamatórias e infecciosas agudas e crônicas. 

Já os indivíduos que não atendiam os critérios de inclusão nos grupos de estudos foram 

excluídos da pesquisa.   

 

 

Fig.4.Delineamento do estudo. 

 

 

3.1 Coleta e preparo das amostras 

  

O período de coleta de amostras foi de 11 de junho a 31 de outubro de 2012. A coleta 

do material biológico foi realizada pela manhã, com jejum de 8 horas, por profissional com 

reconhecida prática, de maneira a garantir uma punção venosa menos traumática possível. O 

procedimento ocorreu no Laboratório de Pesquisa em Hematologia Clínica da FCFRP-USP. 
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 Os pacientes com β-talassemia maior do Ambulatório de Hemoglobinopatias do 

HC/FMRP-USP são avaliados mensalmente e encaminhados para transfusão sanguínea. Os 

participantes da pesquisa foram encaminhados a FCFRP-USP, para coleta do material 

biológico, antes da transfusão sanguínea. 

Foram coletados, por punção das veias da fossa cubital, 20 mililitros (mL) de sangue, 

distribuídos em dois tubos: 1 tubo de 2mL contendo etileno diaminotetracetato de potássio 

(EDTA K2), e 18mL em tubo isento de anticoagulante. O conteúdo do tubo com EDTA K2 

foi destinado para a avaliação hematológica, extração do DNA e obtenção de hemolisado. O 

tubo isento de anticoagulante destinou-se para obtenção do soro e foi utilizado nas 

determinações do status férrico e dosagem da eritropoetina (Epo). O conteúdo de ambos os 

tubos foi processado em até 6 horas pós-coleta e as alíquotas de DNA e soro foram 

congeladas a -80°C, no Laboratório de Hematologia Clínica, da FCFRP-USP, sob 

responsabilidade da Profa. Dra. Ana Maria de Souza. 

Os símbolos das proteínas e genes utilizados nesse trabalho seguem as regras 

estabelecidas pelo Human Genome Organization (HUGO) Gene Nomenclature Committee 

(HGNC) (HUGO-GRAY et. al, 2013). 

 

 

3.2 Avaliação hematológica  

 

A avaliação hematológica foi realizada utilizando aparelho Micros 60, da ABX 

Diagnostics™. Foram determinados: número global de eritrócitos e leucócitos, concentração 

de hemoglobina, valor do hematócrito, índices eritrocitométricos (volume corpuscular médio, 

hemoglobina corpuscular médio e concentração de hemoglobina corpuscular médio) e 

distribuição da amplitude das células vermelhas (RDW). 

 A contagem diferencial de leucócitos e o estudo da morfologia celular foram 

realizados em extensão sanguínea corada por Leishman, por microscopia óptica, utilizando 

microscópio binocular Jenamed 2, da Carl Zeiss™. 

 

 

3.3 Avaliação do status férrico  

3.3.1 Ferritina sérica 
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A quantificação da Ferritina sérica foi realizada em aparelho IMMULITE 1000 

Immunoassay System, da Siemens™, utilizando o kit Ferritin Immulite 1- DPC, da 

Siemens™, pelo método imunoquimioluminescente, seguindo as especificações do fabricante. 

As amostras de soro foram encaminhadas ao Serviço de Análises Clínicas da FCFRP-USP, 

Ribeirão Preto-SP. 

 

3.3.2 Ferro sérico, Capacidade Total de Ligação de ferro (CTLF) e saturação de 

transferrina (Tfsat) 

 

Os níveis séricos de ferro, CTLF e Tfsat foram determinados pelo método 

colorimétrico utilizando kit Pointe Scientific, da Canton™, segundo as instruções do 

fabricante. A leitura foi realizada pelo equipamento da Thermo Scientific™, MultiiSkan GO 

versão 2. As amostras de soro foram encaminhadas a Weill Cornell of Medical College, Nova 

Iorque-USA. 

 

 

3.3.3 Receptores de Transferrina solúveis (sTfR) 

 

Os receptores de transferrina solúveis foram quantificados por ensaio 

imunoenzimático (ELISA), utilizando o kit Quantikine soluble transferrin receptor, da R&D 

Systems™, e o aparelho leitor de microplacas de ELISA READER 210, acoplado a lavadora 

de placas WASHER 200, modelo Microwell System Organon Teknika™. 

 

3.3.4 Índice sTfR/log ferritina 

 

O índice sTfR/log ferritina foi calculado dividindo os níveis do receptor de transferrina 

solúvel (mg/L) pelo logaritmo da concentração sérica de ferritina (SUOMINEN et al., 1998). 

 

 

3.4 - Proteína C Reativa (CRP) 
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A CRP foi quantificada pelo método Imunoquimioluminescente, utilizando o kit 

Immulite High Sensitivity CRP, da Siemens™ e o equipamento IMMULITE 1000 

Immunoassay System, da Siemens™, seguindo as instruções dos fabricantes. As amostras de 

soro foram encaminhadas ao Serviço de Análises Clínicas da FCFRP-USP, Ribeirão Preto-

SP. 

 

3.5 – Eritropoetina (Epo) 

 

Os níveis séricos de eritropoetina foram mensurados pelo método ELISA, utilizando 

kit Quantikine Human Epo Immunoassay, da R&D Systems™ e o equipamento leitor de 

ELISA da Thermo Scientific™, MultiiSkan GO versão 2. 

 

 

3.6 - Detecções qualitativa e quantitativa das hemoglobinas  

 

A solução de hemoglobina (hemolisado) utilizada nestas determinações foram obtidas 

pela hemólise do sangue total com água deionizada.  

A determinação e quantificação das hemoglobinas nos pacientes BTM e nos indivíduos 

com suspeita de BTT foram realizadas pelo sistema automatizado Variant II, da Bio-Rad
®
, 

pertencente ao Laboratório de Hemoglobinopatias do Centro Regional de Hemoterapia da 

FMRP-USP. O kit utilizado foi o β-talassemia Short Program, que por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (HPLC) associada à Cromatografia de troca iônica, que permite a 

caracterização e quantificação das hemoglobinas. 

Para o grupo controle, a detecção qualitativa das hemoglobinas foi realizada por 

eletroforese de hemoglobina em meio alcalino (pH 8,6), segundo protocolo adaptado de 

NAOUM (1999).  Para essa técnica, foi aplicado o hemolisado na extremidade de uma fita de 

acetato de celulose previamente embebecida em tampão 0,025M Tris-Borato-EDTA (TBE) 

pH 8,6. Em seguida, a fita foi posicionada em uma cuba de eletroforese, de maneira que a 

região em que a amostra foi aplicada fique no polo negativo, e que a fita tenha contato com o 

tampão TBE. A corrida foi realizada por 30 minutos, a 300 Volts (V).  A análise qualitativa 

das hemoglobinas decorre devido a cada tipo de hemoglobina, seja ela normal ou variante, 
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apresentar uma sequência de aminoácidos, com pontos isoelétricos distintos, assim tem-se um 

perfil e tempo de migração únicos (NAOUM, 1999). 

Para a quantificação das frações de Hb foi necessária coloração das fitas de acetato com 

Ponceau S, seguida de transparentização por meio do aquecimento destas em estufa por 3 

minutos, a 37ºC. A porcentagem de cada fração foi determinada por densitometria, utilizando 

o Densitômetro DenGO, da Qualiterm™. Essa determinação seguiu também o protocolo 

adaptado de NAOUM (1999). 

 

 

3.7 – Extração do DNA 

 

O DNA genômico foi isolado de leucócitos do sangue periférico, utilizando o kit 

comercial de extração Axy Prep
™ 

Blood Genomic DNA Miniprep Kit, da Axygen 

Biosciences™, seguindo as especificações técnicas dos fabricantes. 

 

 

3.8 - Análise molecular das mutações da β-talassemia 

 

Foram pesquisadas as mutações CD39, IVS1-1, IVS1-6 e IVS1-110, as mais 

frequentes na população brasileira conforme indicado em estudos anteriores (BERTHOLO; 

MOREIRA, 2006; BONINI-DOMINGOS, 2004; REICHERT et al., 2008; ROCHA; 

MARTINS; GONÇALVES, 2010). Os testes foram realizados nos grupos de estudo e 

controle. 

Para a detecção das mutações foi realizada a técnica de Reação em Cadeia Mediana 

pela Polimerase Alelo específico (PCR-AE) (BERTHOLO; MOREIRA, 2006), segundo 

protocolo adaptado do Laboratório de Hemoglobinas e Genética das Doenças Hematológicas 

da Universidade Estadual Paulista (LHGDH/UNESP). Os primers customizados utilizados 

nas reações de PCR-AE são apresentados no quadro abaixo e foram comprados da Eurofins 

MWG Operon. 

Para a pesquisa de cada mutação, foram necessárias duas reações, uma para 

identificar a presença do alelo mutante e outra para o alelo selvagem. Assim, foi possível a 

determinação genotípica com diferenciação entre heterozigotos e homozigotos. Os genótipos 
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foram determinados pela análise dos produtos de cada reação de PCR-AE. Os indivíduos que 

possuíam dois alelos selvagens geravam produto apenas na reação de pesquisa do alelo 

selvagem, sendo considerado normal. Os indivíduos que possuíam dois alelos mutantes 

geravam produto apenas nas reações de pesquisa de alelo mutante, sendo portanto 

homozigotos, enquanto os que possuíam um alelo selvagem e um mutante geravam produtos 

em ambas as reações, portanto eram heterozigotos. Os resultados somente foram considerados 

quando as amostras apresentaram além do fragmento de interesse, que continha o alelo 

selvagem/alelo mutante, o fragmento de controle interno da reação (659pb). 

Todas as amostras de DNA foram previamente quantificadas em aparelho NanoDrop, 

da Thermo Scientific™. Padronizou-se a utilização de DNA na concentração de 100ng/µL. 

Em todas as reações foram utilizados dois primers para o controle interno da reação de PCR 

(C1 e C2) seguido dos produtos base para a reação de PCR. 

 

Tabela 2. Primers customizados utilizados para a pesquisa por PCR-AE das principais mutações causadoras de 

β-talassemia no Brasil. 

Primers (oligonucleotídeos) Sequência de nucleotídeos 
Tamanho do 

Fragmento 

C1 – Controle interno da 

reação 1 

5’ GGCTGTCATCACTTAGACCTCA 3’ 659pb 

C2 – Controle interno da 

reação 2 

5’ AGAAGGGGAAAGAAAACATCAA 

3’ 

659pb 

CD39 S - Alelo selvagem 5’ GACTCAAAGAACCTCTG 3’ 439pb 

CD39 M - Alelo mutante 5’ GACTCAAAGAACCTCTA 3’ 439pb 

IVS1-1 S - Alelo selvagem 5’ GTAACCTTGATACCAAC 3’ 268pb 

IVS1-1 M - Alelo mutante 5’ GTAACCTTGATACCAAA 3’ 268pb 

IVS1-6 S - Alelo selvagem 5’ GTCTTGTAACCTTGATA 3’ 273pb 

IVS1-6 M - Alelo mutante 5’ GTCTTGTAACCTTGATG 3’ 273pb 

IVS1-110 S -  Alelo selvagem 5’ GGGTGGGAAAATAGACC 3’ 337pb 

IVS1-110 M - Alelo mutante 5’ GGGTGGGAAAATAGACT 3’ 337pb 
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Os protocolos seguidos da reação de PCR-AE para a pesquisa de alelo selvagem e 

mutante foram: 

  CD39 Alelo selvagem: Em um tubo para PCR 0,6 µL foi adicionado 2,5µL de 

tampão de PCR sem MgCl2 10x (Life Technologies), 1 µL MgCl2 50mM (Life Technologies), 

1 µL de Dimetil Sulfóxido (DMSO P.A., Synth), 2,0µL de mix homogêneo de dNTPs 5mM 

(Life Technologies),  2,5µL do oligonucleotídeo C1, 2,5 µL do oligonucleotídeo C2 , 2,5 µL 

do oligonucleotídeo CD39 S, 0,25µL Taq DNA polimerase Recombinante Brasil (500U/ µL, 

Life Technologies),  2-5µL de DNA, qsp de água ultrapura DEPC (LGC Bio™, Brasil) para 

25µL. A amostra foi colocada em Termociclador MASTERCYCLER (Eppendorf), sendo as 

condições de ciclagem: 3 minutos a 94ºC para desnaturação prévia; 32 ciclos de 50 segundos 

a 94ºC para desnaturação, 50 segundos a 54ºC para annealing dos oligonucleotídeos, e 50 

segundos a 72ºC para extensão; 7 minutos a 72ºC para último ciclo de extensão e mantidos a 

4ºC por até no máximo 6 horas.  

CD39 Alelo Mutante: A reação seguiu as mesmas condições para a pesquisa do 

Alelo Selvagem correspondente, com a substituição do oligonucleotídeo CD39 S pelo 

oligonucleotídeo CD39 M.  

IVS1-1 Alelo Selvagem: Em um tubo para PCR 0,6 µL foi adicionado 2,5µL de 

tampão de PCR sem MgCl2 10x (Life Technologies), 1 µL MgCl2 50mM (Life Technologies), 

1 µL de Dimetil Sulfóxido (DMSO P.A., Synth), 2,0µL de mix homogêneo de dNTPs 5mM 

(Life Technologies),  2,5µL do oligonucleotídeo C1, 2,5 µL do oligonucleotídeo C2 , 2,5 µL 

do oligonucleotídeo IVS1-1 S, 0,25µL Taq DNA polimerase Recombinante Brasil (500U/ µL, 

Life Technologies),  2-5µL de DNA, qsp de água ultrapura DEPC (LGC Bio™, Brasil) para 

25µL. A amostra foi colocada em Termociclador MASTERCYCLER (Eppendorf), sendo as 

condições de ciclagem: 3 minutos a 94ºC para desnaturação prévia; 32 ciclos de 50 segundos 

a 94ºC para desnaturação, 50 segundos a 54ºC para annealing dos oligonucleotídeos, e 50 

segundos a 72ºC para extensão; 7 minutos a 72ºC para último ciclo de extensão e mantidos a 

4ºC por até no máximo 6 horas.  

IVS1-1 Alelo Mutante: A reação seguiu as mesmas condições para a pesquisa do 

Alelo Selvagem correspondente, com a substituição do oligonucleotídeo IVS1-1 S pelo 

oligonucleotídeo IVS1-1 M.  

IVS1-6 Alelo Selvagem: Em um tubo para PCR 0,6 µL foi adicionado 2,5µL de 

tampão de PCR sem MgCl2 10x (Life Technologies), 1 µL MgCl2 50mM (Life Technologies), 

1 µL de Dimetil Sulfóxido (DMSO P.A., Synth), 2,0µL de mix homogêneo de dNTPs 5mM 

(Life Technologies),  2,5µL do oligonucleotídeo C1, 2,5 µL do oligonucleotídeo C2 , 2,5 µL 
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do oligonucleotídeo IVS1-6 S, 0,25µL Taq DNA polimerase Recombinante Brasil (500U/ µL, 

Life Technologies),  2-5µL de DNA, qsp de água ultrapura DEPC (LGC Bio™, Brasil) para 

25µL. A amostra foi colocada em Termociclador MASTERCYCLER (Eppendorf), sendo as 

condições de ciclagem: 3 minutos a 94ºC para desnaturação prévia; 32 ciclos de 50 segundos 

a 94ºC para desnaturação, 50 segundos a 54ºC para annealing dos oligonucleotídeos, e 50 

segundos a 72ºC para extensão; 7 minutos a 72ºC para último ciclo de extensão e mantidos a 

4ºC por até no máximo 6 horas.  

IVS1-6 Alelo Mutante: A reação seguiu as mesmas condições para a pesquisa do 

Alelo Selvagem correspondente, com a substituição do oligonucleotídeo IVS1-6 S pelo 

oligonucleotídeo IVS1-6 M.  

IVS1-110 Alelo Selvagem: Em um tubo para PCR 0,6 µL foi adicionado 2,5µL de 

tampão de PCR sem MgCl2 10x (Life Technologies), 1 µL MgCl2 50mM (Life Technologies), 

1 µL de Dimetil Sulfóxido (DMSO P.A., Synth), 2,0µL de mix homogêneo de dNTPs 5mM 

(Life Technologies),  2,5µL do oligonucleotídeo C1, 2,5 µL do oligonucleotídeo C2 , 2,5 µL 

do oligonucleotídeo IVS1-110 S, 0,25µL Taq DNA polimerase Recombinante Brasil (500U/ 

µL, Life Technologies),  2-5µL de DNA, qsp de água ultrapura DEPC (LGC Bio™, Brasil) 

para 25µL. A amostra foi colocada em Termociclador MASTERCYCLER (Eppendorf), sendo 

as condições de ciclagem: 3 minutos a 94ºC para desnaturação prévia; 32 ciclos de 50 

segundos a 94ºC para desnaturação, 50 segundos a 58ºC para annealing dos 

oligonucleotídeos, e 50 segundos a 72ºC para extensão; 7 minutos a 72ºC para último ciclo de 

extensão e mantidos a 4ºC por até no máximo 6 horas.  

IVS1-110 Alelo Mutante: A reação seguiu as mesmas condições para a pesquisa do 

Alelo Selvagem correspondente, com a substituição do oligonucleotídeo IVS1-110 S pelo 

oligonucleotídeo IVS1-110 M.  

A identificação dos genótipos foi realizada pela análise dos produtos da PCR-AE por 

eletroforese horizontal em gel de Agarose ultrapura 1,5% corado com 1,8µL de solução de 

Brometo de Etídio (8mg/mL) para cada 60mL de gel. O tampão TBE 0,5M foi utilizado no 

preparo do gel e na corrida eletroforética. O gel foi colocado sob corrente constante de 80V 

por 1h. Para a visualização e cópia dos resultados foi utilizado um fotorevelador ultravioleta. 

O marcador de peso molecular utilizado foi o GeneRuler Low Range DNA Ladder (da 

Thermo Scientific).  
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3.9 - Análise estatística  

 

Para a comparação entre os grupos foi realizada a análise de covariância (ANCOVA) 

que, além de comparar os grupos, permitiu o ajuste da covariável sexo. (MONTGOMERY, 

2000). Esse modelo tem como pressuposto que seus resíduos tenham distribuição normal com 

média 0 e variância constante. No caso em que o pressuposto não foi observado, foi feita uma 

transformação na variável resposta. Foi utilizado ainda o pós-teste de Tukey para as 

comparações múltiplas. Os resultados foram considerados estatisticamente significantes 

quando p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software SAS
®
 9.2, 

através da PROC GLM. 
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Participaram deste estudo 78 adultos da cidade e região de Ribeirão Preto-SP, com 

idade entre 18 e 68 anos, sendo 37 (47,4%) do gênero feminino e 41 (52,6%) do gênero 

masculino. Não houve diferença significativa entre a média aritmética das idades dos 

participantes do estudo. 

 O grupo controle foi composto por 28 indivíduos, doadores de sangue pela primeira 

vez, que apresentaram todos os parâmetros analisados dentro da faixa de normalidade, 

ausência de hemoglobinopatias e das mutações analisadas, bem como de desordem clínica que 

altere o metabolismo do ferro, como doenças inflamatórias e infecciosas agudas e crônicas. 

 Todos os participantes do estudo foram analisados para a deleção α
-3,7

, causadora da α-

talassemia, para descartar a coexistência de αβ-talassemia, em uma outra pesquisa do 

Laboratório de Hematologia da FCFRP-USP. Foi identificado apenas um paciente com αβ-

talassemia, que foi excluído da pesquisa. 

 

 

4.1. Análise das mutações  

 

A análise das quatro mutações causadoras da β-talassemia revelou a presença de três 

dos quatros tipos mutações pesquisada (Fig.5).  

A mutação CD39 foi encontrada em trinta e dois pacientes (64 %), sendo vinte na 

forma heterozigota, oito na forma homozigota e quatro em heterozigotos compostos para as 

mutações CD39 e IVS1-110.  A mutação IVS1-110 esteve presente em treze indivíduos 

(26%), sendo nove na forma heterozigota e quatro nos heterozigotos compostos acima 

citados.  A mutação IVS1-6 foi encontrada em dois pacientes (4%), sendo um heterozigoto e 

um homozigoto.   Não foram encontradas nenhuma das mutações em sete (14%) pacientes, 

indicativo da provável existência de outra mutação ou deleção mais rara em nossa população. 

A mutação IVS1-1 não foi encontrada em nenhum dos indivíduos analisados. A Tabela 3 

apresenta os percentuais encontrados de cada uma das mutações analisadas. 
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Fig.5. Exemplos de resultados do PCR-AE. Imagem capturada em fotoiluminador após eletroforese em gel de 

agarose 1,5%. Heterozigoto Composto, números 1-4; CD39 homozigoto, números 5 e 6; IVS1-6 heterozigoto, 

números 8-9; IVS1-110 heterozigoto, números 7 e 11; CD39 heterozigoto, números 10 e 14; IVS1-1 selvagem, 

números 17 e 18; IVS1-6 homozigoto, números 15 e 16. 

 

1- presença alelo mutante IVS1-110; 2- presença alelo selvagem IVS1-110; 3- presença alelo mutante CD39; 4- 

presença alelo selvagem CD39; 5- ausência alelo selvagem CD39; 6- presença alelo mutante CD39; 7- presença 

alelo selvagem IVS1-110; 8- presença alelo mutante IVS1-6; 9- presença alelo selvagem IVS1-6; 10- presença 

alelo mutante CD39; 11- presença alelo mutante IVS1-110; 12- presença alelo mutante IVS1-6; 13- presença 

alelo selvagem IVS1-6; 14- presença alelo selvagem CD39; 15- presença alelo mutante IVS1-6; 16- ausência 

alelo selvagem IVS1-6; 17- presença alelo selvagem IVS1-1; 18- ausência alelo mutante IVS1-1; L- Ladder, 

marcação de 700 a 50 pb. 

 

 
Tabela 3. Ocorrência das mutações estudadas nos pacientes β-talassêmicos. 

Mutação Nº indivíduos (percentual) 

CD39 32 (64 %) 

IVS1-110 13 (26 %) 

IVS1-6 2 (4 %) 

 

Entre os BTM (n=27) analisados, seis (22,2%) indivíduos possuíam a mutação CD39 na 

forma heterozigota, oito (29,7%) CD39 na forma homozigota, seis (22,2%) IVS1-110 na 

forma heterozigota, quatro (14,8%) indivíduos heterozigotos compostos CD39 e IVS1-110, 

um (3,7%) indivíduo IVS1-6 na forma heterozigota, um (3,7%) indivíduo IVS1-6 na forma 

homozigota e um (3,7%) indivíduo não apresentou nenhuma das mutações analisadas (Tab. 

4).  

Entre os BTT foram encontrados catorze (60,9%) indivíduos CD39 na forma 

heterozigota, três (13%) indivíduos IVS1-110 na forma heterozigota e seis (26,1%) indivíduos 

não apresentaram nenhuma das mutações apresentadas (Tab. 4).   

A confirmação do diagnóstico dos BTT foi realizada por HPLC, onde se constatou 

concentrações elevadas de hemoglobina A2 (APÊNDICE A). 
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Tabela 4. Ocorrência das mutações estudadas nos pacientes β-talassêmicos major e portadores de β-

talassemia. 

Quadro clínico Mutação Forma 
Nº Indivíduos 

(percentual) 

BTM 

CD39 
Heterozigoto 6 (22,2%) 

Homozigoto 8 (29,7%) 

IVS1-110 Heterozigoto 6 (22,2%) 

CD39 e IVS1-110 Heterozigoto Composto 4 (14,8%) 

IVS1-6 
Heterozigoto 1 (3,7%) 

Homozigoto 1 (3,7%) 

BTT 
CD39 Heterozigoto 14 (60,9%) 

IVS1-110 Heterozigoto 3 (13%) 

BTM, β-talassêmicos major, n=27; BTT, portadores de β-talassemia, n=23. 

 

 

4.2. Avaliação hematológica e do status férrico 

 

 

Para as análises estatísticas, os indivíduos foram divididos de acordo com o quadro 

clínico e a mutação apresentada. Foram formados seis grupos de estudo:  

- β-talassemia major CD39 heterozigoto (BTM-CD39het, n=6), 

- β-talassemia major CD39 homozigoto (BTM-CD39homo, n=8),  

- β-talassemia major heterozigoto composto CD39 e IVS1-110 (BTM-Duplo, n=4),  

- β-talassemia major IVS1-110 heterozigoto (BTM-IVS1-110het, n=6),  

- portador β-talassemia CD39 heterozigoto (BTT-CD39het, n=14),  

- Controle (n=28). 

Os resultados de três indivíduos portadores de β-talassemia IVS1-110 heterozigoto e dois 

β-talassêmicos major IVS1-6 (um heterozigoto e outro homozigoto) são apresentados 

individualmente na Tabela 5. Estes não constituíram grupos, pois o n foi muito pequeno, não 

permitindo análise estatística dos resultados. 

Os resultados da avaliação hematológica e do status férrico dos grupos de estudos estão 

apresentados nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. No Apêndice B, encontramos os resultados 

individuais de todos os parâmetros analisados, separados por grupo. 
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Tabela 5. Avaliação hematológica e status férrico de três portadores de β-talassemia e dois β-talassêmicos major 

excluídos da análise de covariância. 

             

              Pacientes 

 

Parâmetros 

BTT 

IVS1-110 

BTM 

IVS1-6 

 Heterozigotos Heterozigoto Homozigoto 

1 2 3 4 5 

Eritrócitos 

(10
6
/mm³) 

5,09 5,66 5,49 3,38 3,83 

Hb 

(g/dL) 

10,30 11,90 11,00 8,70 8,90 

Hct 

(%) 

32,00 37,20 34,80 25,40 29,70 

VCM 

(fL) 

63 66 63 82 78 

CHCM 

(g/dL) 

32,20 32,00 31,5 34,1 30,1 

HCM 

(pg) 

20,20 21,00 20,00 28 23,40 

RDW 

(%) 

12,20 12,20 12,30 12,40 22,90 

Epo 

(mIU/m) 

- 7,70 11,20 58,90 72,10 

Ferro sérico 

(μg/dL) 

- 122,10 95,50 190,50 175,30 

Ferritina 

(ng/mL) 

264,0 233,0 42,10 4605,00 3014,00 

CTLF 

(μg/dL) 

- 271,30 336,50 214,00 263,60 

Tfsat 

(%) 

- 45,00 28,40 89,00 66,50 

sTfR  

(nmol/L) 

- 38,00 43,70 113,50 273,00 

Índice  

sTfR/log ferritina 

 

- 1,37 2,29 2,63 6,67 

BTT, traço β-talassêmico; BTM, β-talassêmico major; Hb, hemoglobina; Hct, hematócrito; VCM, volume 

corpuscular médio; CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média; HCM, hemoglobina corpuscular 

média; RDW, coeficiente de anisocitose; Epo, eritropoietina; CTLF, capacidade total de ligação do ferro; Tfsat, 

saturação da transferrina; sTfR, receptores de transferrina solúveis. 
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Tabela 6. Avaliação hematológica dos grupos de estudo. 

 
Controle 

BTM-

CD39het 

BTM-

CD39homo 
BTM-Duplo 

BTM- 

IVS1-110het 

BTT-

CD39het 

 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 
 

Eritr 
(106/mm³) 

4,75 

[0,38] 

3,21 

[0,25] 

3,38 

[0,40] 

2,97 

[0,23] 

3,17 

[0,17] 

5,40 

[0,46] 
       

Hb 
(g/dL) 

14,36 

[1,24] 

9,42 

[0,79] 

9,36 

[1,02] 

8,68  

[0,74] 

9,00 

[0,37] 

11,28 

[0,91] 
 

Hct 
(%) 

42,46 

[3,69] 

27,07 

[2,55] 

27,68 

[3,43] 

25,00 

[2,60] 

26,55 

[1,41] 

35,79 

[2,88] 
 

VCM 
(fL) 

89,54 

[2,59] 

84,17 

[2,64] 

81,88 

[2,36] 

84,25 

[3,95] 

83,83 

[2,32] 

66,21 

[2,01] 
 

CHCM 
(pg) 

34,13 

[0,56] 

34,88 

[2,14] 

33,91  

[1,07] 

34,68  

[0,90] 

33,93 

[0,95] 

31,50 

[0,39] 
 

HCM 
(g/dL) 

30,13 

[1,30] 

29,38 

[1,76] 

27,76 

[1,15] 

29,25 

[0,79] 

28,45 

[1,20] 

20,90 

[0,71] 
 

RDW 
(%) 

11,15 

[0,62] 

13,17 

[1,34] 

14,58 

[2,71] 

13,70 

[1,31] 

13,55 

[1,48] 

13,17 

[0,71] 
       

Epo 
(mil/m) 

4,50 

[3,03] 

69,13 

[51,80] 

101,66 

[37,93] 

136,01 

[37,91] 

62,97 

[36,41] 

   8,77 

    [5,51] 
       

Grupo Controle, 28 adultos; BTM-CD39het (β-talassemia major CD39 heterozigoto), 6 adultos; BTM-

CD39homo (β-talassemia major CD39 homozigoto), 8 adultos; BTM-Duplo (β-talassemia major Heterozigoto 

composto CD39 e IVS1-110), 4 adultos; BTM-IVS1-110het (β-talassemia major IVS1-110 Heterozigoto), 6 

adultos); BTT-CD39het (portadores β-talassemia CD39 Heterozigoto), 14 adultos; Eritr, eritrócitos; Hb, 

hemoglobina; Hct, hematócrito; VCM, volume corpuscular médio; CHCM, concentração de hemoglobina 

corpuscular média; HCM, hemoglobina corpuscular média; RDW, do inglês red cell distribution width, indica a 

variação de tamanho dos eritrócitos.  

 

 

 

Com relação à avaliação hematológica, os grupos BTM-CD39het, BTM-CD39homo, 

BTM-Duplo e BTM-IVS1-110het, apresentaram diferença significativa em todos os 

parâmetros analisados quando comparados ao grupo BTT-CD39het. Observou-se elevação do 

volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina 

corpuscular média, eritropoietina e diminuição da concentração de hemoglobina, hematócrito 

e contagem global dos eritrócitos na comparação dos grupos BTM x BTT-CD39het. 

Houve diferença significante na comparação dos grupos de estudo com o controle em 

quase todos os parâmetros analisados, à exceção nos grupos: BTM-CD39het, BTM-Duplo, 

parâmetro hemoglobina corpuscular média; BTT-CD39het, parâmetro eritropoetina; BTM-

CD39het, BTM-CD39hom, BTM-Duplo, BTM-IVS1-110het, parâmetro concentração de 

hemoglobina corpuscular média. A concentração da eritropoetina estava aumentada nos 
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grupos BTM-CD39het; BTM-CD39homo; BTM-Duplo; BTM-IVS1-110het, comparada ao 

grupo Controle. O coeficiente de anisocitose, RDW, apresentou valores aumentados nos 

grupos BTM-CD39het; BTM-CD39homo; BTM-Duplo; BTM-IVS1-110het; BTT-CD39het, 

comparado ao grupo Controle. O volume corpuscular médio estava diminuído nos grupos 

BTM-CD39het; BTM-CD39hom; BTM-Duplo; BTM-IVS1-110het; BTT-CD39het, 

comparado ao grupo Controle. O hematócrito estava diminuído nos grupos BTM-CD39het; 

BTM-CD39homo; BTM-Duplo; BTM-IVS1-110het; BTT-CD39het, comparado ao grupo 

Controle. A hemoglobina corpuscular média apresentou valores menores nos grupos BTM-

CD39-homo; BTM-IVS1-110het; BTT-CD39het, comparado ao grupo Controle. A contagem 

global de eritrócitos estava diminuída nos grupos BTM-CD39het; BTM-CD39homo; BTM-

Duplo; BTM-IVS1-110het, em relação ao Controle. O Grupo BTT-CD39het, diferente dos 

grupos de BTM, apresentou aumento na contagem global de eritrócitos e diminuição na 

concentração de hemoglobina corpuscular média quando comparado ao Controle.  

           Na análise do status férrico dos grupos de estudos comparados ao Controle, foram 

verificados aumentos estaticamente significantes nos grupos: BTM-CD39het, BTM-

CD39homo, BTM-IVS1-110het, em todos os parâmetros com exceção da capacidade total de 

ligação ao ferro; BTM-duplo em todos os parâmetros analisados; BTT-CD39het, nos 

parâmetros sTfR e índice sTfR/log ferritina.  

 Foram constatadas ainda diferenças significativas nas comparações dos Grupos BTM-

CD39het, BTM-CD39homo, BTM-Duplo e BTM-IVS1-110het com o grupo BTT-CD39het, 

onde os parâmetros ferro sérico, ferritina, saturação da transferrina, receptores solúveis de 

transferrina e índice receptores solúveis de transferrina/log ferritina, estavam aumentados. 

 Outras mudanças consideráveis também puderam ser observadas: ferro sérico 

diminuído no Grupo BTM- CD39homo comparado ao Grupo BTM-Duplo e aumentado na 

comparação Grupo BTM-Duplo com Grupo BTM-IVS1-110het; ferritina sérica diminuído na 

comparação Grupo BTM-CD39homo com Grupo BTM-IVS1-110het; capacidade total de 

ligação ao ferro aumentada no Grupo BTM-Duplo em relação ao Grupo BTT-CD39het; 

receptores solúveis de transferrina, diminuídos quando o Grupo BTM-CD39het é comparado 

ao Grupo BTM-Duplo, e também na comparação Grupo BTM-CD39het com Grupo BTM-

IVS1-110het; índice sTfr/log da ferritina aumentado na comparação do Grupo BTM-CD39het 

com Grupo BTM-Duplo. 
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Tabela 7. Status férrico do grupo de estudo. 

 
Controle 

BTM-

CD39het 

BTM-

CD39homo 

BTM-

Duplo 

BTM- 

IVS1-110het 

BTT-

CD39het 

 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 

Média 

[Desvio 

padrão] 
 

Ferro 

sérico 
(μg/dL) 

97,05 

[29,05] 

223,15 

[53,15] 

222,06 

[48,24] 

297,90 

[101,89] 

218,93 

[28,31] 

98,37 

[25,36] 

       

CTLF 
(μg/dL) 

272,65 

[51,50] 

283,27 

[78,04] 

348,55 

[141,49] 

460,71 

[160,25] 

379,60 

[165,97] 

269,10 

[33,42] 
 

Tfsat 
(%) 

36,51 

[11,55] 

80,28 

[16,17] 

67,15 

[11,99] 

 

66,68 

[18,95] 

63,65 

[16,78] 

37,19 

[10,60] 

 

Ferritina 
(ng/mL) 

132,13 

[90,14] 

2610,50 

[1713,40] 

2264,00 

[1070,49] 

2735,50 

[1326,99] 

3520,50 

[732,21] 

132,13 

[90,14] 
 

sTfR 
(nmol/L) 

16,84 

[4,11] 

97,92 

[43,79] 

149,32 

[53,28] 

232,50 

[48,95] 

193,13 

[85,56] 

56,63 

[29,12] 
 

Índice 

sTfR/log 

Ferritina 

0,71 

[0,19] 

3,06 

[1,28] 

3,93 

[1,62] 

6,01 

[1,98] 

4,64 

[2,08] 

2,62 

 [2,38] 

 

Grupo Controle, 28 adultos; BTM-CD39het (β-talassemia major CD39 heterozigoto), 6 adultos; BTM-

CD39homo (β-talassemia major CD39 homozigoto), 8 adultos; BTM-Duplo (β-talassemia major Heterozigoto 

composto CD39 e IVS1-110), 4 adultos; BTM-IVS1-110het (β-talassemia major IVS1-110 Heterozigoto), 6 

adultos); BTT-CD39het (portadores β-talassemia CD39 Heterozigoto), 14 adultos; CTFL, Capacidade Total de 

Ligação de Ferro; Tfsat, saturação da transferrina; sTfR, receptor solúvel de transferrina. 

 

 

  

 Os resultados das análises de covariância ANCOVA, com pós-teste de Tukey, são 

apresentados nas Tabelas 8 e 9 e no Apêndice C. Nos parâmetros capacidade total de ligação 

de ferro, saturação da transferrina, receptores solúveis da transferrina e índice sTfR/log 

ferritina, houve o tratamento logarítmico da variável resposta pois a análise do resíduo não 

revelou distribuição normal com média 0 e variação constante.   
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Tabela 8. Análise comparativa ANCOVA, pós-teste de comparação múltipla de Tukey dos resultados da 

avaliação hematológica dos grupos de estudo.  

              Parâmetro                    

      Grupo 

Eritrócitos 

(10
6
/mm³) 

Hb 

(g/dL) 

Hct 

(%) 

VCM 

(fL) 

HCM 

(pg) 

CHCM 

(g/dL) 

 

RDW 

(%) 

Epo 

(mIU/m) 

BTM-CD39het 

x 

BTM-CD39homo 

        

BTM-CD39het 

x 

BTM-Duplo 

        

BTM-CD39het 

x 

BTM-IVS1-110het 

        

BTM-CD39het 

x 

BTT-CD39het 

*** *** *** *** *** ***  *** 

BTM-CD39het 

x 

Controle 

*** *** *** ***   *** *** 

BTM-CD39homo 

x 

BTM-Duplo 

        

BTM-CD39homo 

x 

BTM-IVS1-110het 

        

BTM-CD39homo 

x 

BTT-CD39het 

*** *** *** *** *** ***  *** 

BTM-CD39homo 

x 

Controle 

*** *** *** *** ***  *** *** 

BTM-Duplo 

x 

BTM-IVS1-110het 

        

BTM-Duplo 

x 

BTT-CD39het 

*** *** *** *** *** ***  *** 

BTM-Duplo 

x 

Controle 

*** *** *** ***   *** *** 

BTM-IVS1-110het 

x 

BTT-CD39het 

*** *** *** *** *** ***  *** 

BTM-IVS1-110het 

x 

Controle 

*** *** *** *** ***  *** *** 

BTT-CD39het 

x 

Controle 

*** *** *** *** *** *** ***  

BTT, traço β-talassêmico; BTM, β-talassêmico major; *** p<0,05, significância 5%.  
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Tabela 9. Análise comparativa ANCOVA, pós-teste de comparação múltipla de Tukey dos resultados do Status 

férrico dos grupos de estudo 

                  Parâmetro 

      Grupo 

Ferro 

sérico 

(μg/dL) 

CTLF 

(μg/dL) 

Tfsat 

(%) 

Ferritina 

(ng/mL) 

sTfR 

(nmol/L) 

Índice 

sTfR/log 

Ferritina 

BTM-CD39het 

x 

BTM-CD39homo 

      

BTM-CD39het 

x 

BTM-Duplo 

    *** *** 

BTM-CD39het 

x 

BTM-IVS1-110het 

    ***  

BTM-CD39het 

x 

BTT-CD39het 

***  *** ***   

BTM-CD39het 

x 

Controle 

***  *** *** *** *** 

BTM-CD39homo 

x 

BTM-Duplo 

***      

BTM-CD39homo 

x 

BTM-IVS1-110het 

   ***   

BTM-CD39homo 

x 

BTT-CD39het 

***  *** *** ***  

BTM-CD39homo 

x 

Controle 

***  *** *** *** *** 

BTM-Duplo 

x 

BTM-IVS1-110het 

***      

BTM-Duplo 

x 

BTT-CD39het 

*** *** *** *** *** *** 

BTM-Duplo 

x 

Controle 

*** *** *** *** *** *** 

BTM-IVS1-110het 

x 

BTT-CD39het 

***  *** *** *** *** 

BTM-IVS1-110het 

x 

Controle 

***  *** *** *** *** 

BTT-CD39het 

x 

Controle 

    *** *** 

 

BTT, traço β-talassêmico; BTM, β-talassêmico major; *** p<0,05, significância 5%. 



 
 

. 
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Estima-se que mais de 300.000 crianças, nascidas em um ano, são acometidas com 

alguma forma de hemoglobinopatia ou talassemia (WEATHERALL, 2010).  

A β-talassemia caracteriza-se pela redução e/ou ausência da síntese de cadeias 

globínicas β, o que provoca um desequilíbrio na relação entre as cadeias globínicas α e β, 

resultando no excesso das cadeias α que acarreta na destruição precoce das células eritroides, 

o resultado observado é a eritropoese ineficaz e hemólise extra vascular (CAO; GANELLO, 

2010; MUNCIE; CAMPBELL, 2009).  

A β-talassemia, o mais importante exemplo de heterogeneidade alélica, possui uma 

ampla variedade de alterações moleculares capazes de desencadear a doença, mais de 300 

tipos já foram descritos (THEIN, 2014).  

Cerca de 3% da população mundial é composta por heterozigotos da β-talassemia 

(THEODORSSON; BIRGENS; HAGVE, 2007). No Brasil, a frequência média de portadores 

de β-talassemia é de 7,92%, sendo que na região Sudeste observa-se cerca de 8,6% 

(DOMINGOS et al., 2009). 

As mutações mais comumente encontradas na população brasileira são as no códon 39 

(CAG→TAG) e as que afetam nucleotídeos localizados no íntron 1, a IVS1-110 (G→A), 

IVS1-6 (T→C) e IVS1-1 (G→A).  As ocorrências das mutações analisadas neste estudo 

condizem com o descrito na literatura para a região Sul e Sudeste brasileira (BONINI-

DOMINGOS, 2004; REICHERT, 2008), sendo a mutação no CD39 e no IVS1-110 as mais 

frequentes.  

Para identificação das mutações foi empregada a técnica de Reação em Cadeia 

Mediana pela Polimerase Alelo específico (PCR-AE). A metodologia foi eficaz para a triagem 

das principais mutações, sendo capaz de identificar 86% das amostras analisadas, compatível 

com resultados apresentados nos estudos de Bhardway e colaboradores (2005) e Silveira e 

colaboradores (2011), que identificaram 80% e 91,4% das amostras analisadas, 

respectivamente.  

A forma mais grave da β-talassemia, a BTM, apresentou genótipo homozigótico, 

heterozigótico composto e heterozigótico. Nas formas heterozigóticas devem estar presentes 

outras alterações moleculares capazes de agravar o quadro clínico por favorecem o aumento 

do desiquilíbrio entre as cadeias globínicas α e β como, por exemplo, a triplicação dos dois 

genes alfa (ααα/ααα e ααα/αα), que resulta no aumento da síntese das cadeias globínicas α. 

Kimura e colaboradores (2003) correlacionaram a co-herança de trissomia do gene α e β-

talassemia heterozigota com fenótipo clínico de β-talassemia intermédia, na população 

brasileira. Anganela et al. (2012), entretanto, correlacionaram essa co-herança com fenótipos 
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de β-talassemia major. Mutações nos genes responsáveis pela síntese da proteína AHSP (do 

inglês, alpha-hemoglobin stabilizing protein) também foram relacionadas a heterozigotos da 

β-talassemia. Esta chaperona forma complexos estáveis com as cadeias globínicas α livres, o 

que impede assim danos teciduais e celulares (dos SANTOS et al., 2008; WEISS et al., 2005).  

Em populações com alta incidência de β-talassemia, é comum observar a presença de 

heterozigotos compostos associados a formas clínicas mais graves (CREMONESI et al., 

2007; ROPERO et al., 2006; SOUSA et al., 2003; SONATI; COSTA, 2008). Neste estudo 

detectamos quatro indivíduos portadores de CD39 e IVS1-110. 

As manifestações clínicas mais comuns na β-talassemia são: anemia crônica; 

deformidades ósseas; danos cardíaco, hepático e em órgãos endócrinos devido sobrecarga de 

ferro (RACHMILEWITZ; GIARDINA, 2011; VERISSIMO et al., 2013). A principal causa 

de óbitos nos indivíduos acometidos com a forma mais grave da doença continua sendo a 

sobrecarga de ferro, apesar da introdução da terapia quelante, em meados de 1960. A 

sobrevivência a longo prazo permanece baixa e cerca de 50% morrem antes de atingirem 35 

anos de idade (MODELL; KHAN; DARLISON, 2000).  

O ferro sérico, a ferritina e a saturação da transferrina são exames utilizados na 

avaliação do status férrico. As concentrações plasmáticas do receptor de transferrina solúvel 

refletem a atividade eritroide na medula óssea e mudanças precoces no status férrico. O índice 

receptor de transferrina solúvel/log ferritina, quando os níveis de ferritina estão normais ou 

aumentados, reflete a atividade eritropoética (FERTRIN et al., 2014; TUSSING-

HUMPHREYS et al., 2011). Estudos recentes demonstraram elevação dos níveis de 

receptores de transferrina solúveis e do índice proporcionais à gravidade apresentada nas β-

talassemias (GUIMARÃES et al., 2014; SKARMOUTSOU et al., 2003). 

Na avaliação do status férrico, os grupos BTM demonstraram significante sobrecarga 

de ferro, conforme esperado, visto que são dependentes de terapia transfusional. Diferença 

significante nos níveis de receptores de transferrina solúvel e índice receptores de transferrina 

solúveis/log ferritina foi observada na comparação dos grupos BTT-CD39het e Controle. 

Entre os Grupos BTM, para os mesmos parâmetros, observou-se diferença entre os Grupos 

BTM-CD39het, BTM-Duplo e BTM-IVS1-110het, sendo os maiores valores associados ao 

Grupo BTM-Duplo. Assim, há correlação positiva de gravidade de acordo com as 

concentrações destes dois parâmetros, sendo os Grupos BTM > BTT-Cd39het. 

Os portadores de β-talassemia na forma heterozigota não demonstraram diferenças 

significativas nos valores dos parâmetros ferritina, ferro sérico, saturação da transferrina, 

capacidade de ligação ao ferro em comparação ao Grupo Controle. Estes resultados são 



42 
 

. 

condizentes com os descritos em estudos anteriores (ESTEVÃO et al., 2010; 

SKARMOUTSOU ET AL., 2003; VIVIANI, 2008). Entretanto, a diferença significante nos 

níveis de receptores de transferrina solúvel e índice receptores de transferrina solúveis/log 

ferritina na comparação dos grupos BTT-CD39het e Controle apontam que portadores de β-

talassemia já apresentam algum comprometimento do metabolismo do ferro e/ou eritropoese. 

Os níveis séricos de eritropoetina estão elevados nos Grupos BTM, diferindo 

estatisticamente do grupo BTT-CD39het, indicando atividade eritropoética acentuada. Ao 

examinar as extensões sanguíneas coradas, os pacientes dos Grupos BTM apresentaram 

presença de precursores eritroides, confirmando que atividade da medula está aumentada, uma 

tentativa de nosso organismo de combater a anemia, embora a eritropoese seja ineficaz, 

conforme bem descrito na literatura (DANJOU; ANNI; GALANELLO, 2011; 

RACHMILEWITZ; GIARDINA, 2011; RIVELLA, 2012). 

         Na avaliação hematológica, a hipocromia e microcitose encontradas refletem os achados 

esperados nos β-talassêmicos, bem como a diferença nas correlações entre os grupos BTM e 

BTT-CD39het (MATOS et al., 2013; GANELLO; ORIGA, 2010; WEATHERALL, 2005). 

Os valores encontrados para o RDW refletem a anisocitose encontrada na análise morfológica 

das extensões sanguíneas coradas destes pacientes. O índice Hemoglobina Corpuscular Média 

(HCM) dos indivíduos do Grupo BTT-CD39het estava diminuído em relação aos valores do 

Grupo Controle. Estudos realizados em portadores heterozigotos para β-talassemia, também 

apontaram valores de HCM diminuídos. (OLD, 2003; REICHERT, 2008; VIVIANI, 2008). O 

quadro VCM menor que 78fL, HCM inferior a 27pg e hemoglobina, Hemoglobina A2 entre 

4,0 a 5,0% são indicativos de possível de heterozigotos para β-talassemia (WEATHERALL, 

2001).  

As alterações hematológicas encontradas no grupo BTT-CD39het merecem destaque 

tendo em vista que, muitas vezes, estes pacientes não são corretamente diagnosticados e/ou 

não recebem o adequado acompanhamento clínico. 

Estudos correlacionando as diversas alterações moleculares com os quadros clínicos 

heterogêneos da β-talassemia são escassos. Para tanto, há necessidade de estudos 

multicêntricos para a formação de grupo de estudo com significativa amostragem 

populacional que permita conclusões seguras para este objetivo. O Brasil ainda carece de 

dados epidemiológicos atuais e abrangentes.  

O diagnóstico dos portadores de β-talassemia rotineiramente é realizado a partir de 

exame clínico, realização de hemograma e análise do perfil de hemoglobinas. (DOMINGOS, 

et al., 2009; GANELLO; ORIGA, 2010; WEATHERALL, 2005). Devido à facilidade de 
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diagnóstico, não dependente de teste complexos, a genotipagem foi sendo tratada como algo 

dispensável e de interesse apenas acadêmico. Contudo, os resultados provenientes da 

utilização de técnicas clássicas devem ser confirmados por análise molecular (CLARKE; 

HIGGINS, 2000; DOMINGOS, et al., 2009). Centros de referência têm se dedicado a realizar 

a identificação das principais mutações nos pacientes β-talassêmicos por eles atendidos 

utilizando PCR.  

Para a pesquisa de alterações moleculares mais raras, faz-se necessária a utilização da 

metodologia de sequenciamento de genes. Porém, devido a seu custo elevado, bem como a 

necessidade de amostras de DNA de ótima qualidade, esta técnica não é comumente utilizada 

na fase inicial dos estudos, sendo utilizada como auxiliar nos casos em que não é possível 

identificar a mutação responsável pela patologia por PCR. 

Desde junho de 2001, a portaria nº822, do Ministério da Saúde, tornou obrigatória a 

inclusão de hemoglobinopatias no teste de triagem neonatal, isso é válido apenas para os 

estados cadastrados nas fases II e III do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). 

Essa inclusão permite o diagnóstico precoce e contribui para adoção de medidas de saúde 

pública no país.  As metodologias permitidas pelo Ministério da Saúde para a triagem é a 

separação das hemoglobinas por HPLC ou Eletroforese de Focalização Isoelétrica. Contudo, a 

realidade de muitos estados encontra-se muito longe do almejado. Não são todas as regiões 

que contam com centros de referências capacitados e com metodologias confiáveis para a 

realização de diagnósticos de hemoglobinopatias, seja neonatal ou em crianças e adultos.  

No caso da beta talassemia, o diagnóstico neonatal não é definitivo. Pode-se encontrar 

uma porcentagem de hemoglobina A2 aumentada, o que seria um indicativo da talassemia, no 

entanto as alterações nas cadeias de beta globínicas estão expressas em pequenas quantidades, 

por isso é fundamental a repetição do exame durante os primeiros dois anos de vida, 

principalmente em caso de histórico familiar ou em populações com alta prevalência. Estudo 

realizado por DOMINGOS e colaboradores (2009) apontou que, após a adoção da 

metodologia de HPLC na triagem neonatal, aumentou o número de casos de beta talassemias 

heterozigotas diagnosticadas, pois a quantificação das concentrações de Hb A2 e HbF são 

mais precisas.   

Em 2012, uma Comissão de Assessoramento Técnico às Talassemias (CATT) foi 

estabelecida, reunindo especialistas e pesquisadores de diversos locais do país, visando à 

criação de medidas, protocolos e de um cadastro único para as os talassêmicos atendidos no 

Brasil, onde conste genotipagem, classificação clínica e demais informações pertinentes. Esse 

acontecimento faz parte do Plano de Ação do Ministério da Saúde 2012-2015, que propõe a 
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adoção de políticas de saúde pública direcionadas. Anualmente, as atividades desenvolvidas 

pela CATT são expostas no Fórum de Talassemia, que ocorre como um evento-satélite 

durante a realização do Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. 

Este Fórum tem apontado a importância de estabelecer diretrizes para o tratamento, 

proporcionando a todos os portadores da doença, especialmente aqueles que necessitam de 

transfusão, acesso a um cuidado médico de qualidade em qualquer local do país. Embora, 

hoje, as transfusões sejam muito mais seguras, os tratamentos quelantes mais eficientes, a 

adesão e o impacto na vida social do indivíduo contribuem para evasão significativa, o que 

contribui para aumento das taxas de mortalidade da doença (GANZELLA; ZAGO, 2011). 

Embora alguns dos pacientes que frequentam o Ambulatório de Hemoglobinopatias do 

HC/FMRP-USP já tivessem sido estudados, os resultados da genotipagem não foram 

adicionados aos prontuários. Fomos, inclusive, a primeira equipe a coletar e pesquisar alguns 

dos pais de pacientes. No primeiro Fórum de Talassemia ocorrido em Brasília, em novembro 

de 2013, foi estipulada a meta de que todos os beta-talassêmicos atendidos em centros de 

referência sejam genotipados até 2017. 

O conhecimento das mutações mais frequentes em diferentes regiões vai possibilitar a 

realização de adequado aconselhamento genético, uma das importantes e principais medidas 

adotadas referente à saúde pública, bem como em campanhas informativas. A experiência de 

países do Mediterrâneo, em especial Chipre e Sardenha, que apresentavam altas prevalências 

de β-talassemia major, foi muito positiva. As informações foram amplamente divulgadas em 

grandes mídias, proporcionando um melhor esclarecimento a respeito da doença e sua 

prevenção. Tais medidas surtiram resultados extremamente significativos, com uma queda 

para 1 caso a cada 4000 nascidos, sendo que antes da adoção desse programa observava-se 1 

caso para cada 250 nascidos (CAO, 2002; WHO, 2001).  

Devido a pequena casuística, foi possível verificar a correlação de poucos parâmetros 

às diferentes mutações.  Bhattacharyya e colaboradores (2013), em recente estudo, 

conseguiram estabelecer uma relação fenótipo-genótipo ao analisar 176 β-talassêmicos. No 

Brasil, ainda não foi realizado nenhum estudo multicêntrico, seja para caracterizar as 

mutações ou correlacionar as alterações moleculares com os quadros clínicos encontrados, o 

que permitiria elucidar a grande heterogeneidade apresentada pela doença. Estudos com 

número maior de pacientes fazem-se necessários para uma melhor compreensão da variedade 

fenotípica encontrada, o que possibilitaria melhorar o prognóstico e tratamento. 
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 A análise das mutações causadoras de β-talassemia apresentada por nossa população de 

estudo indicou que as mutações CD39 e IVS1-110 são as mais frequentes, em 

concordância com estudos semelhantes realizados na Região Sul e Sudeste.  

 As avaliações do status férrico e hematológica revelaram, respectivamente, intensa 

sobrecarga de ferro e anemia grave nos Grupos BTM-CD39het, BTM-CD39homo, 

BTM-Duplo, BTM-IVS1-110het, conforme relatado na literatura.  

 As avaliações do status férrico e hematológica do grupo BTT-CD39 diferiram 

significantemente do grupo controle e merecem destaque, visto que, muitas vezes, estes 

pacientes não são corretamente diagnosticados e/ou não recebem o adequado 

acompanhamento clínico. 

 O diagnóstico molecular é importante para melhor compreensão das diversidades 

apresentadas. A metodologia adotada, PCR-AE, demonstrou-se eficiente na pesquisa das 

mutações estudadas.  

 Embora poucas diferenças nos parâmetros analisados tenham sido observadas nos 

diferentes genótipos de β-talassemia major, provavelmente pelo tamanho dos grupos 

estudados, é possível identificar que os genótipos podem interferir no quadro clínico. 

 A realização de um estudo multicêntrico na população brasileira permitiria elucidar a 

heterogeneidade genotípica e fenotípica apresentada pela β-talassemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS  



48 
 

 
 
 

AIGNER, C. P.; SANDRINI, F.; DUARTE, E.G.; ANDRADE, M.P.; LARGURA, M.A.; 

LARGURA, A. Estudo do perfil de hemoglobinas em 9.189 testes realizados no Álvaro 

Centro de Análises e Pesquisas Clínicas. Revista Brasileira de Analises Clinicas, v.38, 

p.107-109, 2006. 

 

 

ANDREWS, N. C. Molecular control of iron metabolism. Best Practice & Research. 

Clinical Haematology, v. 18, n. 2, p.159-169, 2005. 

 

 

ANGANELA, R.; AGGARWAL, S.; PHADKE, S. R.; DALAL, A. Compound heterozygote 

condition in beta thalassemia major due to a novel single nucleotide deletion (-T) at codon 69 

in association with IVS 1-5 (G>C) mutation. International Journal of Laboratory 

Hematology, v.34, n.4, p.e7-e9, 2012. 

 

 

ARAUJO, A.S.; SILVA, W.A.; LEAO, S.A.; BANDEIRA, F.C.; PETROU, M.; MODELL, 

B.; ZAGO, M.A. Different molecular pattern of β-Thalassemia mutations in northeast of 

Brazil. Hemoglobin, v.27, p.211-217, 2003. 

 

 

AWARD-ADDRESS, W.A. The Thalassaemias: The Role of Molecular Genetics in an 

Evolving Global Health Problem. American Journal of Human Genetics, v.74, p.385-392, 

2004. 

 

 

BERTHOLO, L.C.; MOREIRA, H.W. Focalizacão isoelétrica na identificação das 

hemoglobinas.  Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 42, n.3, p.163-

168, 2006.  

 

 

BHARDWAY, U.; ZHANG, Y.; LOREY, F.; McCABE, L. L.; McCABE, E. R. B. Molecular 

genetic confirmatory testing from newborn screening samples for the common African-

American, Asian Indian, Southeast Asian, and Chinese β-thalassemia mutations. American 

Journal of Hematology, v.78, p.249-255, 2005. 

 

 

BHATTACHARYYA, D.; MUKHOPADHYAY, A. Descriptive profile of β-thalassemia 

mutations in West Bengal population: a hospital-based study. International Journal 

Hematology, v.99, p. 345-353, 2014. 

  

 

BIRGENS, H.; LJUNG, R. The thalassaemia syndromes. Scandinavian Journal of Clinical 

& Laboratory Investigation, v. 67, p. 11-26, 2007. 

 

 

BONINI-DOMINGOS, C.R. Thalassemia screening in Brazil: results for 20 years. Revista 

Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v.26, n.4, p.288-289, 2004. 

 



49 
 

 
 
 

______. Metodologias Laboratoriais para o diagnóstico de hemoglobinopatias e 

talassemias. 1.ª Ed. São José do Rio Preto: HN, 2006. 120 p. 

 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº822, 6 de junho de 2001. Brasília, 2001. 

 

 

CAO, A. Phenotype-genotype relations in mendelian disorders: the example of β-

Thalassemias. Italian Journal of Pediatrics, v.28, n.6, p.440-452, 2002. 

 

 

CAO, A.; GANELLO, R. Beta-thalassemia. Genetics in Medicine: official journal of the 

American College of Medical Genetics, v.12, n.2, p.61-76, 2010. 

 

 

CHINELATO-FERNANDES, A. R. Diferenciação molecular de mutantes de 

hemoglobinas humanas na população brasileira. 2003. 239f. Tese (doutorado) – 

Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, 2003. 

 

 

COHEN, A. R.; GANELLO, R.; PENNELL, D. J.; CUNNINGHAM, M. J.; VICHINSKY, E. 

Thalassemia. Hematology/ American Society of Hematology Education Program, p.14-34, 

2004. 

 

 

CLARKE, G.M.; HIGGINS, T.N. Laboratory investigation of hemoglobinopathies and 

thalassemias: Review and Update. Clinical Chemistry, v.46, n.8, p.1284-1290, 2000. 

 

 

CREMONESI, L.; FERRARI, M.; GIORDANO, P. C.; HARTEVELD, C. L.; 

KLEANTHOUS, M.; PAPASAVVA, T.; PATRINOS, G. P.; TRAEGER-SYNODINOS, J. 

An overview of current microarray-based human globin gene mutation detection methods. 

Hemoglobin, v.31, n.3, p. 289-311, 2007. 

 

 

CUNNINGHAM, M. J. Update on thalassemia: clinical care and complications. 

Hematology/Oncology Clinics of North America, v.24, n.1, p.215-227, 2010. 

 

 

DANJOU, F.; ANNI, F.; GALANELLO, R. Beta-thalassemia: from genotype to phenotype. 

Hematologica, v.96, n.11, p. 1573-1575, 2011. 

 

 

DESCHAMPS, E. M.; MIÑA, A.; DIÉGUEZ, M. A. Isoformas de la transferrina: Utilidad 

clínica de su determinación. Revista de Diagnóstico Biológico, v. 52, n.1,  p.35-39, 2003. 

 

 

DOMINGOS, A. L. B.; GRANZOTTO, L. A.; JUNIOR, E. B.; OLIVEIRA, T. Y. K.; 

DOMINGOS, A. C. B.; BONINI- DOMINGOS, A. C. Perfil de beta thalassemia heterozigota 



50 
 

 
 
 

obtido a partir de análise data mining em banco de dados. Revista Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia v. 32, n.1, p. 78-79, 2009. 

 

 

ELGEN, J. D.; TANIMOTO, K. Looping, Linking, and Chromatin Activity: New Insights 

into β-globin Locus Regulation. Cell, v. 100, p.499-502, 2000. 

 

 

ESTEVÃO, I. F.; SOUZA, M. C.; MONZATO, A. J.; BONINI-DOMINGOS, C. R. Valores 

de ferritina sérica em beta thalassemia heterozigota. Revista Brasileira de Hematologia e 

Hemoterapia, v.32, n.2, p.171-172, 2010. 

 

 

FERTRIN, K. Y.; LANARO, C.; FRANCO-PENTEADO, C. F.; DE ALBUQUERQUE, D. 

M.; DE MELLO, M. R. B.; PALLIS, F. R.; BEZERRA, M. A. C.; HATZLHOFER, B. L. D.; 

OLBINA, G.; SAAD, S. T. O.; ARAUJO, A. S.; WESTERMAN, M.; COSTA, F. F. 

Erythropoiesis-driven regulation of hepcidin in human red cell disorders is better reflected 

through concentrations of soluble transferrin receptor rather than growth differentiation factor 

15. American Journal of Hematology, v. 89, n. 4, p. 385–390, 2014. 

 

 

FIBACH, E.; RACHMILEWITZ, E. A. Does erythropoietin have a role in the treatment of β-

hemoglobinopathies? Hematology/oncology Clinics of North America, v. 28, n. 2, p. 249–

263, 2014. 

 

 

FLINT J.; HARDING, R.M.; BOYCE, A.J.; CLEGG, J.B. The population genetics of the 

haemoglobinopathies. Baillieres Clin Haematol., v.6, p. 215-262, 1993. 

 

 

FORGET, B. G.; BUNN, H. F. Classification of the disorders of hemoglobin. Cold Spring 

Harbor Perspectives in Medicine, v. 3, n. 2, p. a011684, 2013. 

 

 

FORGET, B. G.; HARDISON, R. C. The Normal Structure and Regulation of Human Globin 

Gene Clusters, In: STEINBERG, M. H.; FORGET, B. G.; HIGGS, D. R.; WEATHERALL, 

D. J. Disorders of Hemoglobins: Genetics, Pathophysiology, and Clinical Management, 

2ª edição, Nova Iorque: Cambridge Publishing, 2008, p. 46-61. 

 

 

FRIED, W. Erythropoietin and erythropoiesis. Experimental Hematology, v. 37, n. 9, 

p.1007–1015, 2009. 

 

 

FU, X. H.; LIU, D. P.; LIANG, C. C. Chromatin Structure and Transcriptional Regulation of 

the β-Globin Locus. Experimental Cell Research, v. 278, p. 1-11, 2002. 

 

 



51 
 

 
 
 

GALANELLO, R.; ORIGA, R. Beta-thalassemia. Orphanet Journal of Rare Diseases, v. 5, 

p. 1-15, 2010. 

GANZ, T. Molecular Control of Iron Transport. Journal of the America Society of 

Nephrology, v. 18, n. 2, p. 394-400, 2007. 

 

 

GANZ, T.; NEMETH, E. Hepcidin and iron homeostasis. Biochimica et Biophysica Acta, v. 

1823, n. 9, p. 1434-1443, 2012. 

 

 

GANZELLA, M.; ZAGO, M. M. F. A experiência dos talassêmicos adultos ao tratamento. 

Revista Latino-Americana Enfermagem, v. 19, n.4, 8 telas, 2011. 

 

 

GARDENGHI, S.; RIVELLA, S. New insight on the management of ineffective 

erythropoiesis and iron overload in β-thalassemia and related hemoglobinopathies. 

Hematology Education, v. 6, n. 1, p. 331–338, 2012. 

 

 

GIARDINA, P. J.; FORGET, B. G. Thalassemia Syndromes. Hematology: Basic Principles 

and Practice. 5ª edição. Nova Iorque: Elsevier Inc., 2009. p. 535-563. 

 

 

GINZBURG, Y.; RIVELLA, S. Beta-thalassemia: a model for elucidation the dynamic 

regulation of ineffective erythropoiesis and iron metabolism. Blood, v. 118, n. 16, p. 4321-

4330, 2011. 

 

 

GOH, S.H.; LEE, Y. T.; BHANU, N. V.; CAM, M C.; DESPER, R.; MARTIN, B. M.; 

MOHARRAM, R.; GHERMAN, R. B.; MILLER, J. L. A newly discovered human alpha-

globin gene. Blood, v. 106, p. 1466-1472, 2005. 

 

 

GROTTO, H. Z. W. Metabolismo do ferro: uma revisão sobre os principais mecanismos 

envolvidos em sua homeostase. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v.30, 

n.5, p.390-397, 2008. 

 

 

GUIMARÃES, J. S.; COMINAL, J. G.; SILVA-PINTO, A. C.; OLBINA, G.; GINZBURG, 

Y. Z.; NANDI, V.; WESTERMAN, M.; RIVELLA, S; SOUZA, A. M. Altered erythropoiesis 

and iron metabolism in carriers of thalassemia. European Journal of Haematology, ahed of 

print, 2014. 

 

 

HARDISON, R. C. Evolution of hemoglobina and its genes. Cold Spring Harbor 

Perspectives in Medicine, v.2, n. 12, a011627, 2012. 

 

 



52 
 

 
 
 

HIGGS, D.R. Ham-Wasserman Lecture – Gene regulation in Hematopoiesis: New lessons 

from thalassemia. Hematology/ American Society of Hematology Education Program, 

p.1-13, 2004.  

HILL, R. J.; KONIGSBERG, W.; GUIDOTTI, G.; CRAIG, L. C. The Structure of Human 

Hemoglobin: the separation of the α and β chains and their amino acid composition. The 

Journal of Biological Chemistry, v. 237, p. 1549-1554, 1962. 

 

 

HO, P.J.; HALL, G.W.; LUO, L.Y.; WEATHERALL, D.J.; THEIN, S.L. Beta thalassaemia 

intermedia: is it possible consistently to predict phenotype from genotype? British Journal of 

Haematology, v.100, p.70-78, 1998. 

 

 

HO, P.J; THEIN, S.L. Gene regulation and deregulation: a β globin perspective. Blood Rev., 

v.14, p.78-93, 2000.  

 

 

HUMAN GENOME ORGANIZATION-GRAY, K. A.; DAUGHERTY, L. C.; GORDON, S. 

M.; SEAL, R. L.; WRIGHT, M. W.; BRUFORD, E. A. Genenames.org: the HGNC 

resources in 2013. Nucleic Acids Res. 2013 Jan; 41(Database issue):D545-52. doi: 

10.1093/nar/gks1066. Epub 2012 Nov 17 PMID:23161694 

 

 

IOLASCON, A.; DE FALCO, L.; BEAUMONT, C. Molecular basis of inherited microcytic 

anemia due to defects in iron acquisition or heme synthesis. Haematologica, v.94, n.3, p.395-

408, 2009. 

 

 

KIMURA, E. M.; GRIGNOLI, C. R.; PINHEIRO, V. R.; COSTA, F. F.; SONATI, M. F. 

Thalassemia intermedia as a resulto f heterozygosis for beta 0-thalassemia and alpha alpha 

alpha anti-3,7 genotype in a Brazilian paciente. Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research, v.36, p.699-701, 2003. 

 

 

LEONELI, G.G.; IMPERIAL, R.E.; MARCHI-SALVADOR, D.P.; NAOUM, P.C.; BONINI-

DOMINGOS, C.R. Hemoglobinas anormais e dificuldade diagnóstica. Revista Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia, v.22, n.3, 2000. 

 

 

MODELL, B.; KHAN, M.; DARLISON, M. Survival in beta-thalassaemia major in the UK: 

data from the UK Thalassaemia Register. Lancet, v.355, n.9220, p.2051-2052, 2000.  

 

 

LEHNINGER, A. L; NELSON, D.L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 5ª Ed, São 

Paulo: Blucher, 2011. 1273p. 

 

 

MATOS, J. F.; DUSSE, L. M. S.; STUBBERT, R. V. B.; FERREIRA, M. R.; COURA-

VITAL, W.; FERNANDES, A. S. M.; FARIA, J. R.; BORGES, K. B. G. B.; CARVALHO, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23161694


53 
 

 
 
 

M. G. Comparison of discriminative indices for iron deficiency anemia and β thalassemia trait 

in Brazilian population. Hematology, v.18, n.3, p.169-174, 2013. 

 

 

MONTGOMERY, D.C. Design and analysis of experiments. 5ª Ed, Nova Iorque: John 

Wiley & Sons Inc, 2000.  

 

 

MULLER, R.F; YOUNG, I.D. Hemoglobin and the hemoglobinopathies. In: MILLER, R.F.; 

YOUNG, ID. Emery’s Elements of Medical Genetics. 10ª ed. Londres: Churchill 

Livingstone, 1998. 

 

 

MUNCIE, H.L.; CAMPBELL, J. Alpha and beta thalassemia. American Family Physician, 

v.80, n.4, p.339-344, 2009. 

 

 

NAOUM, P. C. Eletroforese: técnicas e diagnósticos, In: NAOUM, P. C. 

Hemoglobinopatias, 2. ed., São Paulo, Livraria Editora Santos, Cap. 4, p. 57–100, 1999. 

 

 

NEMETH, E.; GANZ, T. Regulation of iron metabolism by hepcidin. Annual Review of 

Nutrition, v. 26, p. 323-342, 2006. 

 

 

OLD, J. M. Screening and genetic diagnosis of haemoglobin disorders. Blood Rev., v. 17, p. 

43-53, 2003.  

 

 

OLIVIERI, N. F. The β-thalassemias. New England Journal of Medicine., v. 341, p.99-109, 

1999. 

 

 

ORIGA, R.; GALANELLO, R.; GANZ, T.; GIAGU, N.; MACCIONI, L.; FAA, G.; 

NEMETH, E. Liver iron concentrations and urinary hepcidina in beta-thalassemia. 

Haematologica, v. 92, n. 5, p.583-588, 2007. 

 

 

RACHMILEWITZ, E. A.; GIARDINA, P. J. How I treat thalassemia. Blood, v.118, n.13, 

p.3479-3488, 2011. 

 

 

REICHERT, V. C. D.; CASTRO, S. M.; WAGNER, S. C.; ALBUQUERQUER, D. M.; 

HUTZ, M. H.; LEISTNER-SEGAL, S. Identification of β thalassemia mutations in South 

Brazilians. Annals of hematology, v.87, p.381-384, 2008. 

 

 

RICHMOND, T. D.; CHOHAN, M.; BARBER, D. L. Turning cells red: signal transduction 

mediated by erythropoetin. Trends Cell Biol, v.15, n.3, p.146-155, 2005. 



54 
 

 
 
 

RIVELLA, S. The role of inneffective erythropoiesis in non-transfusion-dependent 

thalassemia. Blod Reviews, v. 26S, p. S12-S15, 2012. 

 

 

ROCHA, L. B. S.; MARTINS, M. F.; GONÇALVES, R. P. Distribuição das mutações da 

talassemia em Fortaleza, Ceará. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, 

v.46, n. 6, p.437-441, 2010. 

 

 

ROPERO, P.; VILLEGAS, A.; MUÑOZ, J.; BRICEÑO, O.; MORA, A.; SALVADOR, M.; 

POLO, M.; GONZÁLEZ, F. A. First Spanish case of thalassemia major due to a compound 

heterozygosity for the IVS-II-848 (C-->A) and codon 39 (C-->T) mutations of beta-globin 

gene. Hemoglobin, v.30, n.1, p.15-21, 2006. 

 

 

SALZANO, F. M.; BORTOLINI, M. C. The Evolution and Genetics of Latin American 

Populations. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 512 p. 

 

 

SANKARAN, V. G.; NATHAN, D. G. Thalassemia: AN Overview of 50 Years of Clinical 

Research. Hematology/Oncology Clinics of North America, v.24, n.6, p.1005-1020, 2010. 

 

 

SCHECHTER, A. N. Hemoglobin research and the origins of molecular medicine. Blood, 

v.112, n.10, p.3927-3938, 2008. 

 

 

SILVEIRA, Z. M. L.; BARBOSA, M. V.; FERNANDES, T. A. A. M.; KIMURA, E. M.; 

COSTA, F. F.; SONATI, M. F.; REBECCHI, J. M. M.; MEDEIROS, T. M. D. 

Characterization of beta-thalassemia mutations in patients from the state of Rio Grande do 

Norte, Brazil. Genetics and Molecular Biology, v.34, n.3, p.425-428, 2011. 

 

 

dos SANTOS, C. O.; ZHOU, S.; SECOLIN, R.; WANG, X.; CUNHA, A. F.; HIGGS, D. R.; 

KWIATKOWSKI, J. L.; THEIN, S. L.; GALLAGHER, P .G.; COSTA, F. F.; WEISS, M .J. 

Population analysis of the alpha hemoglobin stabilizing protein (AHSP) gene identifies 

sequence variants that alter expression and function. American Journal of Hematology, 

v.83, n.2, p. 103-108, 2008. 

 

 

SKARMOUTSOU, C.; PAPASSOTIRIOU, I.; TRAEGER-SYNODINOS, J.; STAMOU, H.; 

LADIS, V.; METAXOTOU-MAVROMMATI, A.; STAMOULAKATOU, A.; 

KANAVAKIS, E. Erythroide bone marrow activity and red cell hemaglobinization in iron-

sufficient β-thalassemia heterozygotes as reflected by soluble transferrin receptor and 

reticulocyte hemoglobin content. Correlation with genotypes and Hb A2  levels. 

Haematologica, v.88, n.6, p. 631-635, 2003. 

 

 



55 
 

 
 
 

SONATI, M. F.; COSTA, F. F. The genetics of blood disorders: hereditary 

hemoglobinopathies. Jornal de Pediatria, v.84, n.4, p. S40-S51, 2008. 

SOUSA, S. M.; KHATER, L.; PETRONI, L. A.; MIRANDA, K.; MURAI, M. J.; 

ALBUQUERQUE, D. M.; ARRUDA, P.; SAAD, S. T. O.; COSTA, F. F. β-thalassemia 

intermedia in Brazilian patient with -101 (c>T) and codon 39 (C> T) mutations. Sao Paulo 

Medical Journal/ Revista Paulista de Medicina, v.121, n.1, p. 28-30, 2003. 

 

  

SPEECKAERT, M. M.; SPEECKAERT, R.; DELANGHE, J. R. Biological and clinical 

aspects of soluble transferrin receptor. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, v. 

47, n. 5-6, p. 213-228, Dec. 2011. 

 

 

SUOMINEN, P.; PUNNONEN, K.; RAJAMÄKI, A.; IRJALA, K. Serum transferrin receptor 

and transferrin receptor-ferritin index identify healthy subjects with subclinical iron deficits. 

Blood, v. 92, n. 8, p. 2934–2939, 1998. 

 

 

VERISSIMO, M. P. A.; LOGGETTO, S. R.; JUNIOR, A. F.; BALDAZANI, G. R.; 

HAMERSCHLAK, N.; FERNANDES, J. L.; ARAUJO, A. S.; LOBO, C. L. C.; FERTRIN, 

K. Y.; BERDOUKAS, V. A.; GANELLO, R.  Brazilian Thalassemia Association protocol for 

iron chelation therapy in patients under regular transfusion. Revista Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia, v.35, n.6, p.428-434, 2013. 

 

 

VERNIMMEN, D. Uncovering Enhancer Functions Using the α- Globin Locus. PloS 

Genetics, v.10, n.10, e.1004668, 2014. 

 

 

VIVIANI, N. M. Avaliação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos associados ao 

estudo molecular para caracterização da β-talassemia heterozigótica. 2008. 107 p. 

Dissertação (mestrado). Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2008. 

 

 

THEIN, S. L. β-Thalassaemia. Baillière’s Clinical Haematology, v. 11, n.1, p. 91-126, 1998 

 

 

______. Pathophysiology of β-thalassemia – A guide to molecular therapies. Hematology/ 

American Society of Hematology Education Program, v. 2005, n.1, p. 31-37, 2005. 

 

 

______. Gene c association studies in β-hemoglobinophaties. Hematology/ American 

Society of Hematology Education Program, v. 2013, n.1, p.354 – 361, 2013. 

 

 

______. The Molecular Basis of β-Thalassemia. Cold Spring Harbor Perpectives in 

Medicine, v.3, a011700, 2014. 

 

 



56 
 

 
 
 

THEODORSSON, E.; BIRGENS, H.; HAGVE, T.A. Haemoglobinopathies and glucose-6-

phospate dehygrogenase defiency in a Scandinavian perspective. Scandinavian Journal of 

Clinical and Laboratory Investigation, v.67, n.3, p.3-10, 2007. 

 

 

TUSSING-HUMPHREYS, L.; PUSTACIOGLU, C. ; NEMETH, E.; BRAUNSCHWEIG, C. 

Rethinking iron regulation and assessment in iron deficiency, anemia of chronic disease, and 

obesity: introducing hepcidin. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetic, v. 112, n. 

3, p. 391-400, 2011. 

 

 

WANG, W.; KNOVICH, M. A.; COFFMAN, L. G.; TORTI, F. M.; TORTI, S. V. Serum 

ferritin: Past, present and future. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1800, n. 8, p. 760-769, 

2010. 

 

 

WEATHERALL, D. J. Phenotype-genotype relationships in monogenic disease: lessons from 

the thalassemias. Nature Reviews Genetics, v.2, p.245-255, 2001. 

 

 

______. Thalassemias. Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd., p. 1–5, Jan. 

2005. doi: 10.1038/npg.els.0005536 

 

 

______. The inherited diseases of hemoglobin are an emerging global health burden. Blood, 

n.115, p.4331-4336. Março. 2010. doi:10.1182/blood-2010-01-251348. 

 

 

WEATHERALL, D. J.; CLEGG, J. B. The thalassemia syndromes. 4 ed., Oxford, Blackwell 

Science, 2001, 846p. 

 

 

WEISS, M. J.; ZHOU, S.; FENG, L.; GELL, D. A.; MACHAY, J. P.; SHI, Y.; GOW, A. J. 

Role of alpha-hemoglobin-stabilizing protein in normal erythropoiesis and beta-thalassemia. 

Annals of the New York Academy of Sciences, v.1054, p. 103-117, 2005. 

 

 

WESSLING-RESNICK, M. Iron Homeostasis and the inflammatory response. Annual 

Review of Nutrition, v. 30, p. 18.1-18.18, 2010. 

 

 

WILLIAMS, J.; MORETON, K. The Distribution of Iron between the Metal-Binding Sites of 

Transferrin in Human Serum. Biochemical Journal, v. 185, n. 2, p. 483-488, 1980. 

 

 

WOOD, W.G.; WEATHERALL, D.J. Developmental genetics of the human haemoglobins. 

Biochemical Journal, v.215, p.1-10, 1983. 

 

 



57 
 

 
 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Iron Deficiency Anaemia. Assessment, 

prevention, and control. A guide for programme managers. Geneva, 2001. 114 p.  

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Genomics and World Health: Summary. 

p.12, Geneva, Switserland, 2002. 

 

 

YONETANI, T; KANAORI, K. How does hemoglobina generate such diverse functionality 

of physiological relevance? Biochimica et Biophysica Acta, v. 1834, n.9, p. 1873-84, 2013. 

 

 

ZAGO, M. A. Defeitos hereditários das hemoglobinas. In: ZAGO M. A.; FALCÃO, R. P.; 

PASQUINI, R. Hematologia: Fundamentos e Prática. São Paulo: Editora Atheneu, Cap. 29, 

p. 279-281, 2004. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 



56 
 

 

APÊNDICE A. Dosagem das hemoglobinas A, A2 e F nos traços β-talassêmicos 

 

Indivíduo Mutação (forma) 
Hb A 

(%) 

Hb A2 

(%) 

Hb F 

(%) 

1 IVS1-110 (heterozigose) 84,9 5,1 0,4 

2 IVS1-110 (heterozigose) 84,9 5,3 1,2 

3 IVS1-110 (heterozigose) 84,9 5,2 1,7 

4 CD39 (heterozigose) 83,1 5,2 0,4 

5 CD39 (heterozigose) 80,4 5,4 5,3 

6 CD39 (heterozigose) 83,6 5,2 0,5 

7 CD39 (heterozigose) 83,5 5,9 1,4 

8 CD39 (heterozigose) 83,8 5,7 1,6 

9 CD39 (heterozigose) 85,1 6,6 0,8 

10 CD39 (heterozigose) 85,4 6 1,4 

11 CD39 (heterozigose) 82,5 6,1 1,6 

12 CD39 (heterozigose) 81,5 5,4 6 

13 CD39 (heterozigose) 79,4 5 7,9 

14 CD39 (heterozigose) 85 5,3 1,5 

15 CD39 (heterozigose) 83,4 5,5 1 

16 CD39 (heterozigose) 81,5 5 0,9 

17 Alteração molecular não identificada 83,6 5,6 1,4 

18 Alteração molecular não identificada 84,1 5,9 1,5 

19 Alteração molecular não identificada 83 4,7 0,7 

20 Alteração molecular não identificada 83,8 5 0,8 

21 Alteração molecular não identificada 83,7 4,7 1,2 

22 Alteração molecular não identificada 83,5 5,9 1,3 
 

Quantificação das hemoglobinas pelo sistema automatizado Variant II Bio-Rad
®
, utilizando o kit β-talassemia 

Short Program, por cromatogradia líquida de alta eficiência. BTT, traço β –talassêmico; Missing data CD39 

Heterozigose, n=13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 
 

APÊNDICE B. Resultados de todos os parâmetros obtidos nos pacientes avaliados. 

Nº 
Eritro 

(10
6
/mm³) 

Hb 
(g/dL) 

Hct  
(%) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

RDW 
(%) 

Mutação Forma Clínica 

01 5,43 11,4 36,6 67 21 31,1 13,5 CD39 het BTT 

02 5,97 12,7 40,1 67 21,3 31,6 14,1 CD39 het BTT 

03 4,92 10,6 33,5 68 21,6 31,7 12,3 CD39 het BTT 

04 5,28 11,1 34,8 66 21,1 31,9 12,7 CD39 het BTT 

05 5,31 10,4 33,9 64 19,6 30,7 12,6 CD39 het BTT 

06 4,81 10,4 32,5 67 21,6 32 12,1 CD39 het BTT 

07 5,62 11,7 37,5 67 20,7 31,1 13,1 CD39 het BTT 

08 4,82 10,2 31,8 66 21,1 32 13,5 CD39 het BTT 

09 5,53 11,7 37,6 68 21,1 31,1 14,6 CD39 het BTT 

10 6,32 12,3 38,8 61 19,4 31,6 13,4 CD39 het BTT 

11 4,92 9,9 31,7 64 20,2 31,4 12,5 CD39 het BTT 

12 5,11 10,9 34,5 68 21,3 31,5 13,1 CD39 het BTT 

13 5,86 12,3 39,0 66 21,1 31,9 13,8 CD39 het BTT 

14 5,67 12,3 38,7 68 21,7 31,8 13,1 CD39 het BTT 

15 3,09 8,9 26,1 84 29 34,3 13,9 CD39 het BTM 

16 3,64 10,4 30,6 84 28,6 34,1 11,8 CD39 het BTM 

17 3,29 9,8 29,2 89 29,8 33,6 13,8 CD39 het BTM 

18 3,04 9,9 25,3 83 32,7 39,2 11,7 CD39 het BTM 

19 2,94 8,2 23,7 81 27,8 34,4 15,1 CD39 het BTM 

20 3,26 9,3 27,5 84 28,4 33,7 12,7 CD39 het BTM 

21 3,19 9 25,8 81 28,2 34,9 14,8 CD39 homo BTM 

22 4,13 11 33,9 82 26,5 32,3 18,9 CD39 homo BTM 

23 3,64 10,7 31 85 29,3 34,3 12 CD39 homo BTM 

24 3,2 8,9 27,3 85 27,9 32,8 12,9 CD39 homo BTM 

25 3,4 9,3 26,9 79 27,4 34,7 15 CD39 homo BTM 

26 2,72 7,9 22,5 83 29,3 35,3 11,6 CD39 homo BTM 

27 3,41 9,3 27,5 81 27,3 33,8 13,3 CD39 homo BTM 

28 3,35 8,8 26,5 79 26,2 33,2 18,1 CD39 homo BTM 

29 
3,1 9,3 27,8 90 30,1 33,5 14,9 CD39 e 

IVS1-110 
het BTM 

30 
2,63 7,7 21,7 83 29,4 35,6 11,9 CD39 e 

IVS1-110 
het BTM 

31 
3,01 8,5 24,4 81 28,2 34,5 14,4 CD39 e 

IVS1-110 
het BTM 

32 
3,13 9,2 26,1 83 29,3 35,1 13,6 CD39 e 

IVS1-110 
het BTM 

33 3,21 8,5 25,7 80 26,6 33,2 15,4 IVS-110 het BTM 

34 2,92 8,7 25,4 87 29,9 34,4 13,3 IVS-110 het BTM 

35 3,37 9,5 28,6 85 28,2 33,2 15,2 IVS-110 het BTM 

36 3,03 8,9 25,3 84 29,3 35,1 12,3 IVS-110 het BTM 

37 3,16 9,2 26,3 83 29 34,8 11,8 IVS-110 het BTM 

38 3,33 9,2 28 84 27,7 32,9 13,3 IVS-110 het BTM 

39 6,49 12,8 41,0 63 19,8 31,3 13,1 ---- ---- BTT 

40 5,74 12,1 37,5 65 21 32,1 12 ---- ---- BTT 

41 5,05 10,7 32,8 65 21,1 32,5 12,6 ---- ---- BTT 

42 5,28 10,1 33,2 63 19 30,3 13,8 ---- ---- BTT 

43 6,71 13,0 43,1 64 19,4 30,1 12,5 ---- ---- BTT 
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Nº 
Eritro 

(10
6
/mm³) 

Hb 
(g/dL) 

Hct 
(%) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

RDW 
(%) 

Mutação Forma Clínica 

44 5,99 12,6 40,4 68 21 31,1 12,6 ---- ---- BTT 

45 3,18 9,0 28,2 88 28,2 31,9 14,3 ---- ---- BTM 

 

Eritro, eritrócitos; Hb, hemoglobina; Hct, hematócrito; VCM, volume corpuscular médio; HCM, hemoglobina 

corpuscular média; CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média; RDW, coeficiente de anisocitose; 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 
 

 

VALORES DE REFERÊNCIA 

Exame Homem Mulher Referência 

Hb (g/dL) 14.0 - 17.0 12.3 - 15.3 WHO (2011) 

Eritrócitos (10
6
/mm³) 4.52 - 5.90 4.10 - 5.10 

Willians Hematology, 7ª 

edição (2006) 

Hct (%) 42 - 50 36 - 45 

VCM (fL) 80-96 

HCM (pg) 27.5-33.2 

CHCM (g/dL) 33.4-35.5 

RDW (%) 11.5-14.5 
 

 

 

 

 

Nº 
Ferri 

(ng/mL) 

Ferro 

sérico 
(µg/dL) 

CTLF 
(µg/dL) 

Tfsat 
(%) 

sTfR 
(nmol/

L) 

Índice 

sTfR/log 

ferritina 

Epo 
(mIU/m

L) 
Mutação Forma Clínica 

01 271,0 105,2 238,6 44,1 116,2 4,06 14,0 CD39 het BTT 

02 357,0 91,70 259,2 35,4 60,9 2,03 11,3 CD39 het BTT 

03 190,0 92,3 282,4 32,7 44,5 1,66 13,6 CD39 het BTT 

04 289,0 113,7 309,4 36,8 45,9 1,58 2,6 CD39 het BTT 

05 128,0 97,2 284,2 34,2 39,1 1,58 5,6 CD39 het BTT 

06 275,0 94,6 255,9 37,0 42,4 1,48 5,6 CD39 het BTT 

07 687,0 95,4 252,9 37,7 44,0 1,32 3,0 CD39 het BTT 

08 358,0 82,4 212,0 38,9 40,2 1,34 8,4 CD39 het BTT 

09 9,2 73,1 275,1 26,6 109,5 9,65 12,9 CD39 het BTT 

10 147,0 138,5 231,9 59,7 76,0 2,98 2,1 CD39 het BTT 

11 11,6 52,5 321,4 16,4 34,5 2,75 19,6 CD39 het BTT 

12 151,0 143,9 306,2 47,0 26,5 1,03 6,4 CD39 het BTT 

15 514,0 212,6 306,7 69,3 106,2 3,33 54,1 CD39 homo BTM 

16 4115,0 137,5 207,2 66,4 46,8 1,10 22,6 CD39 homo BTM 

17 1999,0 255,7 294,6 86,8 155,4 4,00 64,4 CD39 homo BTM 

18 833,0 257,3 410,0 62,7 126,5 3,68 170,8 CD39 homo BTM 

19 3954,0 282,7 286,7 98,6 106,8 2,52 55,3 CD39 homo BTM 

20 4248,0 193,1 194,4 97,8 45,9 1,07 47,5 CD39 homo BTM 

21 1214,0 200,4 294,7 68,0 163,7 4,51 119,3 CD39 het BTM 

22 3257,0 167,7 271,6 61,7 174,0 4,21 100,0 CD39 het BTM 

23 3078,0 251,9 348,0 72,4 84,8 2,07 54,9 CD39 het BTM 

24 2554,0 205,9 274,5 75,0 163,5 4,08 121,0 CD39 het BTM 

25 3474,0 256,8 309,8 82,9 192,9 4,63 74,1 CD39 het BTM 

26 1344,0 252,4 419,9 60,1 119,5 3,25 54,1 CD39 het BTM 

27 2591,0 151,5 206,5 73,4 71,0 1,77 159,8 CD39 het BTM 

28 600,0 289,9 663,3 43,7 225,2 6,89 130,0 CD39 het BTM 

29 3273,0 357,0 393,1 90,8 222,0 5,37 96,2 
CD39 e 

IVS1-110 
het BTM 
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Nº 
Ferri 

(ng/mL) 

Ferro 

sérico 
(µg/dL) 

CTLF 
(µg/dL) 

Tfsat 
(%) 

sTfR 
(nmol/

L) 

Índice 

sTfR/log 

ferritina 

Epo 
(mIU/m

L) 
Mutação Forma Clínica 

30 3303,0 165,7 266,5 62,2 190,2 4,60 139,6 
CD39 e 

IVS1-110 
het BTM 

32 3608,0 395,7 576,3 68,7 214,8 5,13 122,0 
CD39 e 

IVS1-110 
het BTM 

33 4935,0 183,9 266,0 69,1 152,6 3,51 79,1 IVS-110 het BTM 

34 3504,0 193,8 236,7 81,9 176,0 4,22 120,0 IVS-110 het BTM 

35 3477,0 216,1 294,5 73,4 263,8 6,33 30,6 IVS-110 het BTM 

36 3217,0 259,2 635,6 40,8 194,9 4,72 29,8 IVS-110 het BTM 

37 3124,0 241,7 540,6 44,7 307,3 7,47 80,9 IVS-110 het BTM 

38 2866,0 218,8 304,1 72,0 64,1 1,58 37,5 IVS-110 het BTM 

39 506,0 82,1 285,7 28,7 112,9 3,55 21,3 ---- ---- BTT 

40 46,9 110,2 307,8 35,8 47,3 2,40 9,8 ---- ---- BTT 

41 284,0 52,1 248,6 21,0 74,9 2,60 10,7 ---- ---- BTT 

42 70,4 124,0 258,3 48,0 74,1 3,41 10,6 ---- ---- BTT 

43 186,0 93,5 222,4 42,0 36,5 1,37 8,8 ---- ---- BTT 

44 765,0 195,4 232,4 84,1 49,9 1,47 6,1 ---- ---- BTT 

45 270,0 233,3 358,4 65,1 358,0 12,52 47,4 ---- ---- BTM 
Missing data 2, n=12, CD39-het-BTT. 

 

Ferri, ferritina; CTFL, Capacidade Total de Ligação de Ferro; Tfsat, transferrina saturada; sTfR, receptores de 

transferrina solúveis; Epo, eritropoietina, BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico; het, heterozigoto; 

homo, homozigoto. 

 

 

VALORES DE REFERÊNCIA 

Exame Homem Mulher Referência 

Ferritina (ng/mL) 22 -365 22-148 Suominem et al., 1998 

Ferro sérico (µg/dL) 60 -170 

Fabricante: Canton™ CTLF (µg/dL) 160 - 400 

Tfsat (%) 20 - 60 

sTfR (nmol/L) 13,5 – 32,6 

Suominem et al., 1998 Índice sTFR/log ferritina 0,63 – 1,80 

Epo (mIU/mL) 0,5-13,4 
 

 

 

CLASSIFICAÇÃO ADOTADA PARA ANÁLISE MORFOLÓGICA, segundo padronizações de nosso 

laboratório. 

Grau Características observadas 

I Normocitose e normocromia 

II Microcitose e hipocromia. Poiquilocitose com raros eliptócitos, dacriócitos e células 

em alvo. 

III Anisocitose e hipocromia discretas. Poiquilocitose leve com raros eliptócitos e 

dacriócitos. 

IV Anisocitose e hipocromia discretas. Poiquilocitose leve a moderada com presença 

de eliptócitos, dacriócito e células em alvo. Presença de eritoblastos, sendo a 

maioria ortocromáticos. 

V Anisocitose e hipocromia moderada. Poiquilocitose acentuada com eliptócitos, 

dacriócitos e células em alvo. Presença de eritroblastos ortocromáticos, 

policromáticos e raros basófilos. 
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Nº Análise morfológica Mutação Forma Clínica 

01 II CD39 Het BTT 

02 II CD39 Het BTT 

03 II CD39 Het BTT 

04 II CD39 Het BTT 

05 II CD39 Het BTT 

06 II CD39 Het BTT 

07 II CD39 Het BTT 

08 II CD39 Het BTT 

09 II CD39 Het BTT 

10 II CD39 Het BTT 

11 II CD39 Het BTT 

12 II CD39 Het BTT 

13 II CD39 Het BTT 

14 II CD39 Het BTT 

15 III CD39 Homo BTM 

16 III CD39 Homo BTM 

17 IV CD39 Homo BTM 

18 III CD39 Homo BTM 

19 IV CD39 Homo BTM 

20 IV CD39 Homo BTM 

21 III CD39 Het BTM 

22 V CD39 Het BTM 

23 IV CD39 Het BTM 

24 V CD39 Het BTM 

25 IV CD39 Het BTM 

26 III CD39 Het BTM 

27 IV CD39 Het BTM 

28 IV CD39 Het BTM 

29 IV CD39 e IVS1-110 Het BTM 

30 III CD39 e IVS1-110 Het BTM 

31 IV CD39 e IVS1-110 Het BTM 

32 IV CD39 e IVS1-110 Het BTM 

33 V IVS-110 Het BTM 

34 IV IVS-110 Het BTM 

35 V IVS-110 Het BTM 

36 III IVS-110 Het BTM 

37 IV IVS-110 Het BTM 

38 III IVS-110 Het BTM 

39 II ---- ---- BTT 

40 II ---- ---- BTT 

41 II ---- ---- BTT 

42 II ---- ---- BTT 

43 II ---- ---- BTT 

44 II ---- ---- BTT 

45 V ---- ---- BTM 

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico; het, heterozigoto; homo, homozigoto. 
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APÊNDICE C. Resultado avaliação hematológica, dos grupos de estudo, obtidos da análise de covariância 

(ANCOVA), comparação entre os grupos, com pós-teste de Tukey, significância de 5%, p<0,05. 

 

 

 Ferritina (ng/mL) 

    
Comparação 

Diferença 

estimada 

Intervalo de 

confiança (95%) 

Significância 

a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo 346,50 -817,60 1510,60 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -125,00 -1516,40 1266,40 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het -910,00 -2154,50 334,50 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 2371,00 1293,20 3448,80 *** 

BTM-CD39het x Controle 2478,40 1508,70 3448,10 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -471,50 -1791,50 848,50   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het -1256,50 -2420,60 -92,40 *** 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 2024,50 1040,60 3008,40 *** 

BTM-CD39homo x Controle 2131,90 1267,70 2996,00 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het -785,00 -2176,40        
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 2496,00 1251,50 3740,50 *** 

BTM-Duplo x Controle 2603,40 1451,20 3755,60 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 3281,00 2203,20 4358,80 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle 3388,40 2418,70 4358,10 *** 

BTT-CD39het x Controle 107,40 -636,40 851,10   
 

 

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 

 

 

 

 

 

 Ferro sérico (µg/dL) 

    
Comparação 

Diferença 

estimada 
Intervalo de confiança (95%) 

Significância 

a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo 1,09 -63,97 66,15 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -74,75 -152,51 3,01 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 4,23 -65,33 73,78 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 124,78 64,55 185,02 *** 

BTM-CD39het x Controle 126,11 71,91 180,30 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -75,84 -149,61 -2,07 *** 

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het 3,13 -61,93 68,19 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 123,69 68,71 178,68 *** 

BTM-CD39homo x Controle 125,02 76,72 173,31 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 78,97 1,21 156,73 *** 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 199,53 129,98 269,08 *** 

BTM-Duplo x Controle 200,85 136,46 265,25 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 120,56 60,33 180,79 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle    121,88 67,69   176,08 *** 

BTT-CD39het x Controle 1,32   -40,24    42,89   
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Capacidade Total de ligação do ferro (µg/dL)         

Comparação 
Diferença 
estimada* 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância a 
0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo -0,18 -0,59 0,23 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -0,47 -0,96 0,03 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het -0,25 -0,69 0,19 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 0,03 -0,35 0,41 
 

BTM-CD39het x Controle 0,03 -0,32 0,37 
 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -0,29 -0,75 0,18   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het -0,07 -0,48 0,34 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 0,21 -0,14 0,56 
 

BTM-CD39homo x Controle 0,21 -0,10 0,51   

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,21 -0,28 0,71 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 0,49 0,05 0,93 *** 

BTM-Duplo x Controle 0,49 0,09 0,90 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 0,28 -0,10 0,66   

BTM-IVS1-110het x Controle 0,28 -0,06 0,62   

BTT-CD39het x Controle 0,00 -0,26 0,26   

 

 

 

Tfsat ( %)         

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância a 
0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo 13,13 -7,35 33,61 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo 13,60 -10,88 38,08 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 16,63 -5,26 38,53 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 43,09 24,13 62,05 *** 

BTM-CD39het x Controle 43,77 26,71 60,83 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo 0,47 -22,75 23,69   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het 3,50 -16,98 23,98 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 29,96 12,65 47,27 *** 

BTM-CD39homo x Controle 30,64 15,44 45,84 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 3,03 -21,44 27,51 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 29,49 7,60 51,38 *** 

BTM-Duplo x Controle 30,17 9,90 50,44 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 26,46 7,50                               *** 

BTM-IVS1-110het x Controle 27,14 10,08 44,20 *** 

BTT-CD39het x Controle 0,68 -12,40 13,77   

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 
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sTfR (nmol/L)         

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo -0,46 -1,05 0,14 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -0,95 -1,66 -0,24 *** 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het -0,67 -1,31 -0,04 *** 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 0,55 0,00 1,10 
 

BTM-CD39het x Controle 1,69 1,19 2,19 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -0,49 -1,17 0,18   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het -0,22 -0,81 0,38 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 1,00 0,50 1,51 *** 

BTM-CD39homo x Controle 2,15 1,70 2,59 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,28 -0,44 0,99 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 1,50 0,86 2,14 *** 

BTM-Duplo x Controle 2,64 2,05 3,23 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 1,22 0,67 1,77 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle 2,36 1,87 2,86 *** 

BTT-CD39het x Controle 1,14 0,76 1,52 *** 

 

 

 Índice sTfR/log ferritina     

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo -0,46 -1,17 0,25 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -0,93 -1,78 -0,08 *** 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het -0,60 -1,36 0,16 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 0,09 -0,57 0,75 
 

BTM-CD39het x Controle 1,21 0,62 1,81 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -0,47 -1,28 0,33   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het -0,14 -0,85 0,57 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 0,55 -0,06 1,15 
 

BTM-CD39homo x Controle 1,67 1,14 2,20 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,33 -0,52 1,18 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 1,02 0,26 1,78 *** 

BTM-Duplo x Controle 2,14 1,44 2,85 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 0,69 0,03 1,34 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle 1,81 1,22 2,40 *** 

BTT-CD39het x Controle 1,12 0,67 1,58 *** 

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 
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 Epo (mIU/mL)         

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo -0,51 -1,64 0,63 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -0,84 -2,20 0,52 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 0,05 -1,17 1,27 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 2,10 1,04 3,15 *** 

BTM-CD39het x Controle 2,81 1,86 3,75 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -0,33 -1,62 0,96   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het 0,56 -0,58 1,69 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 2,60 1,64 3,56 *** 

BTM-CD39homo x Controle 3,31 2,47 4,15 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,89 -0,47 2,25 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 2,93 1,72 4,15 *** 

BTM-Duplo x Controle 3,64 2,52 4,77 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 2,05 0,99 3,10 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle 2,76 1,81 3,70 *** 

BTT-CD39het x Controle 0,71 -0,02 1,44   

 

 

 

 Hb (g/dL)         

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo 0,05 -1,17 1,28 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo 0,74 -0,73 2,21 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 0,42 -0,90 1,73 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het -1,86 -2,97 -0,75 *** 

BTM-CD39het x Controle -4,94 -5,96 -3,92 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo 0,69 -0,71 2,08   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het 0,36 -0,87 1,59 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het -1,92 -2,92 -0,91 *** 

BTM-CD39homo x Controle -4,99 -5,91 -4,08 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het -0,33 -1,79 1,14 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het -2,60 -3,89 -1,31 *** 

BTM-Duplo x Controle -5,68 -6,90 -4,47 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het -2,28 -3,39 -1,17 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle -5,36 -6,38 -4,33 *** 

BTT-CD39het x Controle -3,08 -3,82 -2,33 *** 

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 
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 Htc(%)     

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo -0,61 -4,67 3,45 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo 2,07 -2,79 6,92 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 0,52 -3,82 4,86 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het -8,72 -12,39 -5,05 *** 

BTM-CD39het x Controle -15,40 -18,78 -12,02 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo 2,68 -1,93 7,28   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het 1,13 -2,94 5,19 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het -8,11 -11,44 -4,78 *** 

BTM-CD39homo x Controle -14,79 -17,80 -11,78 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het -1,55 -6,40 3,30 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het -10,79 -15,05 -6,52 *** 

BTM-Duplo x Controle -17,46 -21,48 -13,45 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het -9,24 -12,90 -5,57 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle -15,91 -19,30 -12,53 *** 

BTT-CD39het x Controle -6,68 -9,14 -4,22 *** 

 

 

 

 Eritrócitos (106/mm³)       

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo -0,17 -0,63 0,29 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo 0,24 -0,31 0,80 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 0,04 -0,46 0,54 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het -2,19 -2,61 -1,77 *** 

BTM-CD39het x Controle -1,54 -1,92 -1,15 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo 0,41 -0,11 0,94   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het 0,21 -0,25 0,67 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het -2,02 -2,40 -1,64 *** 

BTM-CD39homo x Controle -1,37 -1,71 -1,02 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het -0,20 -0,76 0,35 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het -2,43 -2,92 -1,94 *** 

BTM-Duplo x Controle -1,78 -2,24 -1,32 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het -2,23 -2,65 -1,81 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle -1,58 -1,96 -1,19 *** 

BTT-CD39het x Controle 0,65 0,37 0,93 *** 

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 
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 VCM (fL)       

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo 2,29 -1,75 6,33 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -0,08 -4,91 4,75 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 0,33 -3,99 4,65 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 17,95 14,30 21,60 *** 

BTM-CD39het x Controle -5,37 -8,73 -2,00 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -2,38 -6,96 2,21   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het -1,96 -6,00 2,08 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 15,66 12,35 18,98 *** 

BTM-CD39homo x Controle -7,66 -10,66 -4,66 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,42 -4,41 5,25 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 18,04 13,79 22,28 *** 

BTM-Duplo x Controle -5,29 -9,28 -1,29 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 17,62 13,97 21,27 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle -5,70 -9,07 -2,34 *** 

BTT-CD39het x Controle -23,32 -25,77 -20,87 *** 

 

 

 

 HCM (pg)         

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de confiança 
(95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo 1,62 -0,30 3,54 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo 0,13 -2,16 2,43 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 0,93 -1,12 2,98 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 8,48 6,75 10,22 *** 

BTM-CD39het x Controle -0,75 -2,34 0,85 
 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -1,49 -3,66 0,69   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het -0,69 -2,61 1,23 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 6,86 5,29 8,44 *** 

BTM-CD39homo x Controle -2,37 -3,79 -0,94 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,80 -1,49 3,09 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 8,35 6,34 10,36 *** 

BTM-Duplo x Controle -0,88 -2,78 1,02 
 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 7,55 5,82 9,28 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle -1,68 -3,28 -0,08 *** 

BTT-CD39het x Controle -9,23 -10,39 -8,07 *** 

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 
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 RDW (%)         

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo -1,41 -3,41 0,59 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo -0,53 -2,92 1,85 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het -0,38 -2,52 1,75 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 0,00 -1,81 1,80 
 

BTM-CD39het x Controle 2,02 0,35 3,68 *** 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo 0,88 -1,39 3,14   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het 1,03 -0,97 3,02 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 1,40 -0,24 3,04 
 

BTM-CD39homo x Controle 3,43 1,94 4,91 *** 

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,15 -2,24 2,54 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 0,53 -1,57 2,62 
 

BTM-Duplo x Controle 2,55 0,57 4,53 *** 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 0,38 -1,43 2,18   

BTM-IVS1-110het x Controle 2,40 0,74 4,06 *** 

BTT-CD39het x Controle 2,02 0,81 3,23 *** 

 

BTM, β-talassemia major; BTT, traço β-talassêmico. 

 

CHCM (g/dL)          

Comparação 
Diferença 
estimada 

Intervalo de 
confiança (95%) 

Significância 
a 0,05 

BTM-CD39het x BTM-CD39homo 0,97 -0,55 2,49 
 

BTM-CD39het x BTM-Duplo 0,21 -1,61 2,03 
 

BTM-CD39het x BTM-IVS1-110het 0,95 -0,68 2,58 
 

BTM-CD39het x BTT-CD39het 3,38 2,01 4,76 *** 

BTM-CD39het x Controle 1,10 -0,17 2,37 
 

BTM-CD39homo x BTM-Duplo -0,76 -2,49 0,96   

BTM-CD39homo x BTM-IVS1-110het -0,02 -1,54 1,50 
 

BTM-CD39homo x BTT-CD39het 2,41 1,16 3,66 *** 

BTM-CD39homo x Controle 0,13 -1,00 1,26   

BTM-Duplo x BTM-IVS1-110het 0,74 -1,08 2,56 
 

BTM-Duplo x BTT-CD39het 3,18 1,58 4,77 *** 

BTM-Duplo x Controle 0,89 -0,62 2,40 
 

BTM-IVS1-110het x BTT-CD39het 2,43 1,06 3,81 *** 

BTM-IVS1-110het x Controle 0,15 -1,12 1,42   

BTT-CD39het x Controle -2,29 -3,21 -1,36 *** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



69 
 

 

ANEXO A. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto-USP. 
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ANEXO B. Concordância do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto-USP. 
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ANEXO C. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
 


