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RESUMO 
 

 

Bianchi JVDS. Genotipagem de grupos sanguíneos por meio de microarranjos 
líquidos [tese). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 
Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Introdução: Os sistemas de grupos sanguíneos eritrocitários e plaquetários têm 
grande importância na medicina transfusional. Os serviços de hemoterapia têm 
investido cada vez mais em protocolos profiláticos à aloimunização contra 
antígenos eritrocitários, sendo o surgimento das plataformas de genotipagem em 
larga escala um avanço muito importante nesse âmbito. Este estudo tem por 
objetivo a padronização e a validação da plataforma OpenArray, por meio da 
técnica de microarranjos líquidos para genotipagem de antígenos eritrocitários e 
plaquetários em larga escala para futura implementação na rotina de doadores de 
sangue. Tal genotipagem permitirá a análise da frequência genotípica encontrada 
nos doadores de sangue da Fundação Pró-sangue/Hemocentro de São Paulo. 
Métodos: Foram analisadas 400 amostras de sangue total coletadas de doadores 
de sangue entre outubro e novembro de 2011. A genotipagem dos polimorfismos de 
troca de um nucleotídeo (Single nucleotide polymorphism - SNPs) que codifica os 
principais antígenos eritrocitários e plaquetários de relevância transfusional foi 
realizada utilizando a tecnologia OpenArray para as 400 amostras. Dessas, 242 
também foram analisadas pela plataforma de genotipagem BLOODchip, em larga 
escala. Procedeu-se à comparação entre as técnicas em termos de acurácia, 
reprodutibilidade, número de resultados incorretos, número de resultados não 
amplificados ou indeterminados, possibilidade de customização dos ensaios, tempo 
total de duração da reação e número de amostras processadas por bateria. Foi 
também calculada a frequência genotípica dos SNPs e feita a comparação com 
dados prévios de literatura. Resultados e discussão: as amostras que foram 
testadas em ambas as plataformas apresentaram acurácia de 99,9% pela técnica 
OpenArray e 100% pela técnica BLOODchip, sendo os resultados discrepantes 
analisados por sequenciamento direto (técnica Sanger), confirmando os resultados 
obtidos pela genotipagem realizada no BLOODchip. Além disso, a técnica 
OpenArray apresentou maior número de resultados não amplificados ou 
indeterminados (no call), o que representa uma grande desvantagem do método, 
em decorrência da perda de insumos. Entretanto, a técnica OpenArray apresentou 
outras vantagens em relação ao BLOODchip, como a possibilidade de 
customização do ensaio, menor tempo para processamento das amostras, 
considerando a possibilidade de automatização total do processo e número de 
amostras testadas por bateria superior ao método comparativo. Os resultados da 
frequência alélica e genotípica dos polimorfismos analisados pelo método 
OpenArray foram comparados com as frequências encontradas na literatura, 
observando-se prevalência de doadores com perfil genotípico mais próximo da 
população caucasoide, porém, com a presença de alelos encontrados na população 
negra. Entretanto, esse perfil genotípico dos doadores predispõe à aloimunização 
de doentes falciformes, com perfil fenotípico negroide, reiterando a necessidade de 
transfusões com fenótipo compatível como profilaxia à aloimunização. 
 
Descritores: Genótipos.  Grupos sanguíneos.  Bancos de Sangue. 



ABSTRACT 

 

 

Bianchi JVDS. Genotyping of the blood groups using liquid microarrays (thesis). São 
Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 
2016. 
 
Background: The erythrocyte and platelets blood groups are extremely important for 
transfusional medicine. Hemotherapy services have increasingly invested in 
prophylactic protocols for alloimmunization against erythrocyte antigens and the 
emergence of  high-throuput genotyping platforms are a very prominent advance in 
this area. The aim of this study was to validate and to standardize the OpenArray 
platform, which is based on the microarray technolgy for the erythrocyte antigens 
genotyping on large scale, to further implementation in blood bank routine. This 
tecnique also allowed to asses the genotype frequencies in blood donors from  
Fundação Pró-sangue/Hemocentro de São Paulo. Method: We examined 400 blood 
donor samples collected from October to November 2011. The SNPs were detected 
using OpenArray technology. From the 400 blood samples, 272 were also tested 
using  BLOODchip platform, to compare the results between both tecniques and 
evaluate the accuracy, reproducibility, number of incorrect results, failed samples, 
possibility of assays customization, duration of procedures,  and number of samples 
that can be processed per batch. The genotype frequency of SNPs was also 
assesed and the findings were compared to previous studies. Results and 
Discussion: the OpenArray method showed accuracy of 99.9% and the BLOODchip 
of 100%. The inconsistent results were confirmed by Sanger Sequencing which 
showed that BLOODchip analysis was accurate. Besides, the OpenArray method 
showed a higher number of non-amplification or failed results (no call), which may 
be a major disavantage, due to reagent loss. However, the OpenArray platform 
showed other advantages when compared  to BLOODchip such as the possibility of 
assay customization and full automation of the process, it was less time-consuming 
and  allowed a higher number of samples per batch. The genotypic and allelic 
frequencies of each SNP tested in the blood donor population were calculated by 
the OpenArray method and the results were compared to reports from previous 
studies. We observed a prevalence of genotypic profiles closest to the Caucasian 
population, however, there was the presence of alleles found in the black population 
as well. This genotypic profile donors predispose to alloimmunization of sickle cell 
patients, with negroid phenotypic profile, reiterating the need for compatible 
phenotype transfusions and prophylaxis to alloimmunization. 
 
Descriptors: Genotypes.  Blood Groups.  Blood Banks. 
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Introdução  

  
 

2

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os sistemas de grupos sanguíneos compreendem antígenos que estão 

presentes na membrana das hemácias e podem ser detectados sorologicamente 

por anticorpos específicos pelo método de hemaglutinação 1. Essas estruturas 

podem ser proteínas, glicoproteínas, glicolípides ou proteínas ligadas à 

glicosilfosfatidilinositol. 

Desde a descoberta do grupo sanguíneo ABO, no início do século XX, mais 

de 300 antígenos de grupos sanguíneos foram caracterizados e organizados em 36 

sistemas de grupos sanguíneos 1-5. Tais sistemas são estudados principalmente por 

sua importância clínica transfusional, sendo que os sistemas de grupos sanguíneos 

Rh, MNS, Kell, Duffy e Kidd são os mais imunogênicos e os principais envolvidos 

em reações hemolíticas transfusionais. Além disso, os anticorpos da classe IgG 

dirigidos contra esses antígenos podem causar doença hemolítica do perinatal 1.  

Os HPAs (human platelet antigen - antígenos plaquetários humanos) são 

formados por epítopos imunogênicos presentes nas glicoproteínas da membrana 

plaquetária. Até o momento, foram descritos 35 antígenos plaquetários que podem 

apresentar importância em casos de púrpura trombocitopênica aloimune neonatal, 

púrpura pós-transfusional e refratariedade plaquetária 6, 7.  

Tanto os antígenos eritrocitários como os plaquetários, em sua maioria, são 

bialélicos, constituídos por pares antitéticos, diferindo-se de seu par antitético por 

um polimorfismo de único nucleotídeo missense (SNP) 8.  

Atualmente, a metodologia utilizada para a determinação de grupos 

sanguíneos pela maioria dos serviços de hemoterapia é a fenotipagem, realizada 

pelo método de hemaglutinação. Essa técnica tem sido utilizada ha décadas com o 

uso de soros contendo anticorpos específicos, em que a maioria dos grupos 
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sanguíneos é determinada, após leitura do resultado em fase de antiglobulina 

humana (hemaglutinação indireta), descrito por Coombs e colaboradores em 1945 

9, 10. Embora seja um método simples, específico e sensível, possui limitações, 

como alto custo dos soros monoclonais e falta de soro para a fenotipagem de 

alguns antígenos clinicamente significantes 11, 12.  

A fenotipagem estendida inclui a determinação dos sistemas Rh (C, c, E, e), 

Kell (K e k), Duffy (Fya e Fyb), Kidd (Jka e Jkb) e MNS (S e s). O fornecimento de 

unidades compatíveis com a fenotipagem estendida dos pacientes é uma estratégia 

que tem sido adotada por alguns serviços para evitar a formação de anticorpos em 

pacientes cronicamente transfundidos, em especial, aqueles com anemia 

falciforme, que têm alta predisposição à aloimunização eritrocitária 13, 14.  

Para a escolha da técnica adequada na determinação de grupos 

sanguíneos, deve-se levar em consideração a quantidade de amostras a serem 

testadas e o objetivo da determinação; ou seja, para a busca de doadores raros ou 

testagem de doadores de sangue para diversos sistemas concomitantemente, seria 

adequado a utilização de métodos automatizados e de baixo custo, como as 

plataformas de genotipagem em larga escala 9, 10, 13.  

A determinação de grupos sanguíneos em pacientes é indicada como 

contraprova na presença de anticorpos irregulares e pode ser realizada para 

direcionamento da pesquisa de anticorpos irregulares; tal determinação pode ser 

feita por métodos sorológicos. No entanto, nesse caso, existe como fator limitante a 

impossibilidade de fenotipagem para alguns grupos sanguíneos em indivíduos que 

apresentam teste de antiglobulina direto (TAD) positivo ou que tenham recebido 

transfusão nos últimos quatro meses, viabilizando novamente a utilização de 

métodos moleculares 8, 11, 12, 15, 16.  

A descrição da base molecular dos antígenos eritrocitários e plaquetários foi 

crucial para o desenvolvimento das estratégias de genotipagem dos sistemas de 
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grupos sanguíneos, que está desempenhando um papel de apoio importante na 

medicina transfusional, especialmente, para fornecer sangue compatível para 

pacientes cronicamente transfundidos 9, 13, 14. A amplificação dos alelos estudados 

pode ser realizada por PCR (polymerase chain reaction - reação em cadeia da 

polimerase) primer alelo-específico (PCR-SSP), por detecção de polimorfismos por 

meio de enzimas de restrição (PCR-RFLP) ou PCR em tempo real. No entanto, 

essas técnicas não são ideais para aplicação em larga escala devido a sua 

complexidade e ao formato de trabalho intensivo e de baixa capacidade de 

produtividade, necessitando, na maioria dos protocolos, de um ensaio para cada 

SNP 13, 14. 

Atualmente, os métodos moleculares disponíveis para genotipagem de 

grupos sanguíneos podem ser divididos em duas categorias: para baixo a médio 

rendimento e de alto rendimento 17. São exemplos dos métodos modernos de alto 

rendimento as plataformas de genotipagem: BLOODchip Reference, BLOODchip 

(ID-Core, ID-Core+, ID-Core XT, ID-HPA), HEA Beadchip, HIFI BLOOD 96, 

GenomeLab, SNPstream, MALDI-TOF MS, OpenArray e SNaPshot 13, 18, 19. Tais 

plataformas podem ser aplicadas em doadores de sangue e possibilitam a 

organização de um grupo de doadores extensivamente genotipados, que possam 

atender às necessidades de transfusão profilática para pacientes com anemia 

falciforme, e também identificar um grupo raro de doadores de sangue. Essas 

plataformas permitem a determinação de múltiplos alelos de grupos sanguíneos, 

utilizando um único ensaio e podem ser realizadas mais rapidamente do que os 

métodos sorológicos ou moleculares convencionais 8-10, 20-24.  

Assim sendo, a escolha do método depende das necessidades específicas 

do laboratório, podendo ser influenciada pela demanda de trabalho e pela 

necessidade de resultados rápidos. Nesse contexto, a técnica de microarranjos 

líquidos pode ser implementada em bancos de sangue para a realização da 
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genotipagem dos principais sistemas de grupos sanguíneos que apresentam 

significância clínica, permitindo, assim, a realização de transfusões compatíveis em 

pacientes politransfundidos, especialmente, aqueles com anemia falciforme, 

objetivando a profilaxia de aloimunização eritrocitária.  

A aloimunização consiste na indução da resposta imune contra antígenos 

alogênicos desenvolvidos por meio da exposição a células ou tecidos de um 

indivíduo geneticamente diferente da mesma espécie, sendo ainda maior em 

populações miscigenadas 25. Tal processo envolve vários passos, incluindo o 

reconhecimento, processamento e apresentação de antígenos eritrocitários pelo 

HLA (human leukocyte antigen – antígeno leucocitário humano) de classe II e 

ativação de Linfócitos T CD4, culminando na interação de células T e B que se 

diferenciam em Plasmócitos e secretam imunoglobulinas específicas ao antígeno 

em questão 26. Pacientes aloimunizados com presença de múltiplos anticorpos têm 

maior risco de reação hemolítica transfusional decorrente da ação de anticorpos 

contra hemácias alogênicas 14, 25, 27, 28.  

Estudos demonstraram que de 0 a 3% dos pacientes hospitalizados 

transfundidos de forma randômica são aloimunizados 10, 29; entretanto, o risco de 

aloimunização aumenta com a exposição transfusional decorrente de doenças 

onco-hematológicas 30. Todavia, essa taxa aumenta consideravelmente em doentes 

falciformes, nos quais o índice de aloimunização atinge cerca de 20% a 50% 26, 31-33. 

Já em pacientes com β Talassemia apresentam um índice de aloimunização de 

22,8% 30, 34.  

O desenvolvimento de anticorpos irregulares é mais comum em doentes 

falciformes em decorrência do microambiente favorável à aloimunização e à 

diferença étnica entre doadores caucasoides e receptores negros. Os anticorpos 

mais envolvidos nesse processo são dirigidos contra os antígenos C, E, Kell, Fya, 

Jkb e S, reiterando a necessidade de transfusões de concentrados de hemácias 
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compatíveis para os principais antígenos dos sistemas Rh, Kell, Duffy, Kidd, e MNS, 

para minimizar o índice de aloimunização 26, 35.  

Atualmente, a maioria dos serviços de hemoterapia realiza transfusão 

compatível somente para os aloanticorpos já existentes. Entretanto, essa estratégia 

pode levar ao desenvolvimento de múltiplos anticorpos e subsequente dificuldade 

na identificação dos anticorpos, promovendo a demora no encontro de 

hemocomponente compatível 29, 36. Os programas de profilaxia primária à 

aloimunização geralmente são implantados em pacientes com doença falciforme e 

talassemia. Esses protocolos visam prover concentrado de hemácia compatível 

para os antígenos que apresentam maior imunogenicidade do sistema Rh, como: C, 

c, E, e; podendo, ainda, fornecer sangue com fenótipo estendido para os antígenos 

K, Fya, Fyb, Jka e Jkb, S e s, prevenindo a aloimunização a esses antígenos e 

facilitando o processo de investigação imuno-hematológica de anticorpos 14.  

A tecnologia de microarray e outras tecnologias de alto rendimento têm o 

potencial não só de aumentar o estoque de sangue genotipado, especialmente de 

bolsas com ausência de antígenos de alta frequência, como também de facilitar o 

atendimento aos pacientes aloimunizados e os cronicamente transfundidos, devido 

ao rápido acesso ao banco de dados dos hemocomponentes estocados, facilitando 

o fornecimento de unidades compatíveis e levando a uma redução nas taxas de 

aloimunização aos antígenos eritrocitários 22, 37-40. Contudo, plataformas comerciais 

de genotipagem em larga escala que já estão validadas são muito dispendiosas, 

tornando-se inviáveis na utilização para o rastreamento de doadores de sangue 10, 

12. De forma semelhante, a genotipagem dos antígenos HPA pode ser realizada por 

microarranjos líquidos e representa uma ferramenta funcional para o encontro de 

doadores HPA compatíveis no suprimento de concentrado de plaquetas aos 

neonatos com PTAN (púrpura trombocitopênica aloimune neonatal) e ainda para 
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atendimento transfusional em pacientes aloimunizados contra os antígenos HPA 

com PPT (púrpura pós-transfusional) e refratariedade plaquetária 38, 41-43. 

A púrpura trombocitopênica aloimune neonatal (PTAN) é causada por 

incompatibilidade plaquetária materno-fetal, em que a mãe é aloimunizada contra 

antígenos HPAs presentes no feto ou no neonato 44. Clinicamente, o neonato 

apresenta petéquias, púrpura generalizada, hemangiomas, hepato e 

esplenomegalia, entre outros sintomas menos comuns, como hemorragia visceral, 

sangramento gastrointestinal ou hematúria, sendo que a complicação mais grave é 

a hemorragia intracraniana. Os sintomas aparecem ao nascimento, ou algumas 

horas após, e, diferentemente da doença hemolítica do recém-nascido (DHRN), 

pode ocorrer na primeira gestação 45, 46. Os principais responsáveis pelos casos de 

incompatibilidade materno-fetal plaquetária são: HPA 1a, 5b, 3a e 1b responsáveis 

por 79%, 9%, 2% e 4% dos casos de PTAN, respectivamente 47-50. O anti-HPA-1a é 

o mais relacionado com casos de aloimunização e gravidade da doença. Turner e 

colaboradores demonstraram que, das mulheres com genotipagem como HPA 1a 

negativo, 7,9% apresentaram anti-HPA-1a detectado pela primeira vez, sendo que, 

43 a cada 100.000 deu à luz bebês com PTAN e 27 a cada 100.000 apresentaram 

trombocitopenia grave 49. 

A púrpura pós-transfusional é um episódio raro, 1 a cada 465.000 

transfusões de plaquetas caracterizados por trombocitopenia grave após uma 

semana da transfusão. Geralmente, ocorre em mulheres HPA-1a negativo 

previamente aloimunizadas por gestação. A transfusão pode ocasionar uma 

resposta secundária em que os anticorpos anti-HPA-1a destroem as plaquetas HPA 

1a positivo e também HPA-1a negativo por um mecanismo desconhecido 44. 

A refratariedade plaquetária é uma condição clínica em que o paciente não 

apresenta incremento na contagem plaquetária, após a transfusão podendo ocorrer 

por causas não imunes ou imunes 51. A refratariedade não imune pode ser o 
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resultado de complicações clínicas subjacentes, como infecções, febre, 

esplenomegalia, transplante de medula óssea e de células progenitoras de sangue 

periférico, coagulação intravascular disseminada, doença do enxerto contra o 

hospedeiro, doenças vaso-oclusivas, trombocitopenia pelo uso de medicamentos 

(quinidina, penicilina, sulfas, heparina, diuréticos e vancomicina) e hemorragias 52-

55.  

Na refratariedade plaquetária imune, a aloimunização ocorre em resposta à 

transfusão, transplante ou gestação, e envolve a produção de anticorpos 

direcionados contra antígenos plaquetários do doador, HLA ou HPA, sendo a última 

responsável por, aproximadamente, 20% dos casos de refratariedade 44, 51, 56. O 

principal anticorpo envolvido é o anti-HLA, sendo que os anticorpos HPA ocorrem 

em uma frequência de 8% a 25%. Entretanto, a maioria dos pacientes 

aloimunizados e refratários possui anticorpos anti-HPA associados a anticorpos 

anti-HLA, sendo o anti-HPA-5b o mais frequente (50%), seguido pelo anti-HPA-1b e 

anti-HPA-5a, ambos com importância clínica associada à refratariedade plaquetária 

57. Já, Ghevaert et al. descreveram que, na população caucasoide, a maior parte 

dos anticorpos anti-HPA pertence a cinco sistemas (1, 2, 3, 5 e 15) sendo que, em 

95% dos casos, os anticorpos envolvidos têm especificidade contra HPA-1a ou 5b, 

e em 5% dos casos, envolvem aloanticorpos contra o HPA-2, -3 e -15 58. Segundo 

Ertel et al. 36, a detecção de anticorpos contra o HPA-15, é dificultada pela 

expressão variável de baixa e de instabilidade da molécula CD109, durante o 

preparo e armazenamento. Em um estudo realizado, observou-se, pela pesquisa de 

anticorpos antiplaquetários (MAIPA), que a incidência de aloimunização contra o 

HPA-15 em pacientes politransfundidos é significativamente maior do que a PTAN 

em mães (3% contra 0,22%).  

Os serviços de hemoterapia têm investido cada vez mais em técnicas para o 

suprimento de hemocomponentes compatíveis aos pacientes aloimunizados. Com 
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isso, as técnicas de genotipagem em larga escala têm sido amplamente utilizadas. 

Entretanto, a maioria das plataformas existentes no mercado são comerciais, 

elevando o custo e inviabilizando sua utilização em serviços públicos. Assim sendo, 

torna-se necessário a busca de tecnologias custo-efetivas para genotipagem de 

antígenos eritrocitários e plaquetários para utilização na profilaxia à aloimunização 

de pacientes cronicamente transfundidos. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

1) Padronizar e validar a plataforma OpenArray, por meio da técnica de 

microarranjos líquidos para genotipagem eritrocitária e plaquetária em larga escala, 

passível de implementação na rotina de doadores de sangue;  

2) Determinar as frequências alélicas e genotípicas dos sistemas de grupos 

sanguíneos eritrocitários e plaquetários para os seguintes SNPs S/s, Lua/Lub, K/k, 

Kpa/Kpb, Jsa/Jsb, Fya/Fyb, Fy(a-b-), Fyx, Jka/Jkb, Dia/Dib, Wrb/Wra, Yta/Ytb, Doa/Dob, 

Hy, Joa, Coa/Cob, Kx, Tca/Tcb, Dr(a+), Cr(a+), Kna/Knb, McCa/McCb, Sla/Vil, JMH, 

HPA-1, -2, -3, -4, -5 e -15 pelo método OpenArray, visto que este estudo contempla 

alelos com frequência desconhecida na população brasileira. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Antígenos eritrocitários 

 

 

Os sistemas de grupos sanguíneos foram descritos primeiramente por Karl 

Landsteiner, no início do século XX, que observou que o soro de alguns indivíduos 

aglutinava quando colocado em contato com as hemácias de outros indivíduos 15. 

Após 45 anos, com a implementação do soro de antiglobulina humana por 

Coombs, Mourant a Race foi possível a descoberta de novos antígenos pelo 

método de aglutinação indireta 2, 59. Nos primeiros 90 anos, os sistemas de grupos 

sanguíneos foram determinados por hemaglutinação, método utilizado para inferir o 

genótipo em alguns casos. Atualmente, ocorre o inverso, a genotipagem por DNA 

(ácido desoxirribonucleico) é utilizada para predizer o fenótipo. A ISBT 

(Internacional Society of Blood Transfusion - Sociedade Internacional de Transfusão 

Sanguínea) reconhece, até o momento, 36 sistemas de grupos sanguíneos e mais 

de 300 antígenos eritrocitários. A classificação dos sistemas ocorre de acordo com 

a sua origem, ou seja, quando um ou mais antígenos são controlados por um único 

lócus gênico ou por dois ou mais genes homólogos ligados muito proximamente, 

com rara ou nenhuma recombinação gênica “crossing-over” entre eles 2, 11.  

Os grupos sanguíneos podem ser definidos como uma característica 

herdada encontrada na superfície dos eritrócitos, reconhecidos por anticorpos 

específicos. Essa definição pode não ser utilizada universalmente, já que os 

antígenos presentes nas superfícies das plaquetas e leucócitos também podem ser 

considerados sistemas de grupos sanguíneos 44. 



Revisão de Literatura  

  
 

14

Essas estruturas podem ser classificadas em carboidratos (glicolípides ou 

glicoproteínas), proteínas simples de membrana, proteínas de multipassagem ou 

proteínas ligadas ao Glicosilfosfatidilinositol (GPI), conforme mostra a Figura 1. São 

provenientes de polimorfismos nos genes codificadores, alterando a superfície da 

membrana eritrocitária que pode ser reconhecida pelo sistema imune, induzindo à 

produção de anticorpos 2, 60, 61. 
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Figura 1 - Sistemas de grupos sanguíneos e seus cromossomos (Castilho et al. 2016) 62. 
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Nos últimos 20 anos, foi identificada a maioria dos genes que codificam os 

sistemas de grupos sanguíneos presentes em eritrócitos, possibilitando a 

caracterização dos seus antígenos e a elucidação dos fenótipos muito variantes. 

Assim como os eritrócitos foram utilizados como modelo para caracterização 

bioquímica de membranas celulares, os genes têm se mostrado um modelo 

acessível para o estudo da sua expressão e diversidade. Houve, assim, 

incomparável progresso no entendimento, na análise estrutural e funcional dos 

antígenos de grupos sanguíneos expressos, tanto nas hemácias quanto em 

superfícies celulares não eritroides 63, 64.  

O conhecimento da genética molecular tem aumentado, a cada dia, com o 

avanço da tecnologia, possibilitando novas descobertas moleculares 8. A maioria 

dos antígenos eritrocitários é proveniente da substituição de um único nucleotídeo, 

conhecido como SNP (single nucleotide polymorphism - polimorfismo de único 

nucleotídeo). A Figura 2 representa uma pequena sequência hipotética de DNA, 

ilustrando alguns exemplos de polimorfismos existentes em grupos sanguíneos 65. 

 

Figura 2 – Sequência hipotética de DNA e efeitos dos SNPs (Reid, 2008) 65.  
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Em um SNP silencioso, a mudança de nucleotídeos não altera o aminoácido 

codificado, portanto, não afeta a expressão do antígeno. As alterações missenses 

resultam na troca de um único nucleotídeo e consequente alteração do aminoácido 

traduzido. Essas formas alternativas do alelo codificam antígenos antitéticos. A 

deleção ou inserção de um nucleotídeo pode resultar em uma nova sequência de 

DNA. Normalmente, isso leva à codificação de uma proteína truncada, mas também 

pode causar o alongamento proteico. Da mesma forma, a deleção ou a inserção de 

nucleotídeos resulta na mudança dos códons subsequentes, levando a um “stop 

códon” prematuro 65.  

Os cromossomos e as localizações gênicas dos principais sistemas podem 

ser observados na Tabela 1 19. A expressão antigênica é regulada por um único 

lócus gênico ou por um complexo de dois ou mais genes homólogos que são 

intimamente ligados, sendo que as recombinações gênicas ocorrem entre eles 59. 
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Tabela 1 - Sistemas de grupos sanguíneos. 
 

Nº 
ISBT 

Nome e Símbolo do sistema Nome do Gene 
Localização 

Cromossômica 
Nº total de 
antígenos

001 ABO ABO 9q34.2 4 

002 MNS GYPA GYPB 4q31.21 48 

003 P1PK A4GALT 22q13.2 3 

004 Rh(RH) RHD RHCE 1p36.11 54 

005 Lutheran(LU) LU 19q13.32 21 

006 Kell(KEL) KEL 7q34 35 

007 Lewis(LE) LE (FUT3) 19p13.3 6 

008 Duffy(FY) FY (DARC) 1q23.2 5 

009 Kidd(JK) JK (SLC14A1 HUT11A) 18q12.3 3 

010 Diego(DI) DI (SLC4A1 AE1 EPB3) 17q21.31 22 

011 Yt(YT) YT (ACHE) 7q22.1 2 

012 Xg(XG) XG (PBDX) Xp22.33 2 

013 Scianna(SC) SC (ERMAP) 1p34.2 7 

014 Dombrock(DO) DO (ART4) 12p12.3 10 

015 Colton(CO) CO (AQP1) 7p14.3 4 

016 Landsteiner-Wiener(LW) LW (ICAM4) 19p13.2 3 

017 Chido-Rodgers(CH/RG) CH (C4B) 6p21.3 9 

018 H(H) H (FUT1) 19q13.33 1 

019 Kx(XK) XK Xp21.1 1 

020 Gerbich(GE) GE (GYPC) 2q14.3 11 

021 Cromer(CROM) CROM (DAF) 1q32.2 18 

022 Knops(KN) KN (CR1) 1q32.2 9 

023 Indian(IN) IN (CD44) 11p13 4 

024 Ok(OK) OK (BSG EMPRIN) 19p13.3 3 

025 Raph(RAPH) RAPH (CD151) 11p15.5 1 

026 John Milton Hagen (JMH) JMH (SEMA7A) 15q24.1 6 

027 I(I) I (GCNT2 IGnT) 6p24.2 1 

028 Globoside(GLOB) GLOB (B3GALT3)*  3q26.1 2 

029 Gill(GIL) GIL (AQP3) 9p13.3 1 

030 
Rh associado a 

glicoproteína (RHAG) 
RHAG 

6p21-qter 
4 

031 FORS(FORS) FORS (GBGT1) A3GALNT) 9q34.13 1 

032 JR(JR) JR (ABCG2) 4q22 1 

033 Lan(LAN) LAN (ABCB6) 2q36 1 

034 Vel (VEL) VEL (SMIM1) 1p36.32 1 

035 CD59 CD59 11p13 1 

036 AUG ENT1, SLC29A1 6p21.1 2 

Baseado em St-Louis , 2014 19 e Castilho et al. 2016  62 
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Os principais sistemas de grupos sanguíneos são os que apresentam maior 

imunogenicidade e, consequentemente, maior importância transfusional como os 

sistemas Rh, Kell, Kidd, Duffy, Ss e Diego. Existem ainda antígenos de alta 

frequência com interesse na clínica transfusional como o Lutheran, Cartwright, Hy, 

Joa e Colton e aqueles cuja frequência antigênica não é descrita na população 

brasileira, apesar de pouca ou nenhuma importância transfusional como o 

Dombrock, KX, Tc, Dr(a), Cr(a) , Kn, McC e Sla/Vil.  

As frequências dos antígenos podem variar de acordo com a etnia; 

entretanto, em populações miscigenadas existe um viés para a determinação das 

etnias, visto que essa não pode ser determinada pela característica fenotípica dos 

indivíduos. O quadro 1 apresenta as frequências fenotípicas dos antígenos 

contemplados neste trabalho, conforme Reid e colaboradores. 
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Quadro 1 – Frequência fenotípica dos antígenos eritrocitários. 
 

  Homozigoto para o alelo 1 Heterozigoto Homozigoto para o alelo 2 

  Fenótipo 
Raça 

Branca 

Raça 

Preta* 
Fenótipo 

Raça 

Branca 

Raça 

Preta* 
Fenótipo 

Raça 

Branca 

Raça 

Preta* 

MNS S/s S+s- 11 6 S+s+ 44 25 S-s+ 45 68 

Lutheran Lua/Lub Lu(a+b−) 0,2** † Lu(a+b+) 7,4** † Lu(a−b+)  92,4** † 

Kell K/k K+k-  0,2 raro K+k+  8,8 2 K-k+  91 98 

 Kpa/Kpb Kp(a+b-) Raro 0 Kp(a+b+) 2,3 Raro Kp(a-b+)  97,7 100 

 Jsa/Jsb Js(a-b+) 0 1 Js(a+b+) Raro 19 Js(a-b+) 100 80 

Duffy Fya/Fyb Fy(a+b-) 17 9 Fy(a+b+) 49 1 Fy(a-b+) 34 22 

Kidd Jka/Jkb Jk(a+b-)  26,3 51,1 Jk(a+b+)  50,3 40,8 Jk(a-b+) 23,4 8,1 

Diego Dia/Dib Di(a+b-)  <0,01 <0,01 Di(a+b+)  <0,1 <0,1 Di(a-b+) >99,9 >99,9 

 Wra/Wrb Wr(a+b-) <0,01 † Wr(a+b+) <0,01 † Wr(a-b+) >99,9 † 

Cartwright Yta/Ytb Yt(a+b-)  91,9 † Yt(a+b+) 7,8 † Yt(a-b+) 0,3 † 

Dombrock Doa/Dob Do(a+b-) 18 11 Do(a+b+) 49 44 Do(a-b+) 33 45 

 Hy Hy+ 100 †       

 Joa Joa+ 100 †       

Colton Coa/Cob Co(a+b-) 90 † Co(a+b+) 9,5 † Co(a-b+) 0,5 † 

Kx Kx Kx+ 100 †       

Cromer Tca/Tcb Tc(a+b-) 100 90       

 Dr(a+) Dr(a+) 100 †       

 Cr(a+) Cr(a+) 100 99       

Knops Kna/Knb Kn(a+b-) 94,5 99,9 Kn(a+b+) 4,5 0,1 Kn(a-b+) 1 0 

 McCa/McCb McC(a+) 98 94       

 Sla/Vil Sl(a+) 98 60       

JMH JMH+ JMH+ 100 †       

Baseado em Reid et al. 2012 1 
* Nomenclatura em concordância com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
** Frequência encontrada na maioria das populações 
† Frequência não publicada por Reid et al. 2012 1 

 

 

3.1.1 Sistema Rh 

 

O Sistema de grupo sanguíneo RH (ISBT 004) consiste em 54 antígenos, 

sendo 14 polimórficos, 27 de baixa frequência e 13 de alta frequência. Entre os 

antígenos polimórficos, os que apresentam maior relevância são: D, C, E, c, e, f, 

Ce, G e cE. Porém, alguns antígenos considerados de baixa frequência, como V e 
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VS, também podem ser polimórficos nas populações afrodescendentes. Tais 

antígenos são codificados por dois genes com 98% de homologia, são eles os 

genes RHD e RHCE localizados no cromossomo 1p36.11 19, 62. Esses genes 

interagem com o gene RHAG localizado no cromossomo 6p21.3, que produz a 

proteína RhAG, sendo responsável pela inserção das proteínas RhD e RhCE no 

complexo proteico Rh na membrana; ou seja, pela expressão antigênica. Os genes 

RHD e RHCE contêm 10 éxons distribuídos em 69 kpb de gDNA em orientação 

oposta (5’RHD3’ – 3’RHCE5’), sendo o RHD a fita senso e o RHCE a fita antisenso 

20. Esses genes são separados por uma região de aproximadamente 30 kpb que 

contém o gene TMEM50A; o gene RHD é flanqueado por duas caixas Rhesus de 9 

kpb 61, 65, 69. Os genes RHD e RHCE são altamente polimórficos devido a mutações 

como: crossing-over único, conversão gênica, modificação da proteína pós-

translocação e interação com outros genes 66. Tais mutações dificultam a 

investigação do sistema Rh em plataforma de larga escala customizada, tornando 

necessário o desenho de ensaios para investigação exclusiva do sistema Rh.  

As proteínas RhD e RhCE são de multipassagem e atravessam a membrana 

eritrocitária 12 vezes com os segmentos aminoterminal e carboxiterminal, na face 

intracelular da membrana. Tais proteínas são compostas por 417 aminoácidos, 

diferindo-se em 32 e 35 aminoácidos e interagem com as proteínas RhAG, Banda 

3, GPA, GPB, LW e CD47 62. 

Os anticorpos dirigidos contra esses antígenos são da classe IgG com 

capacidade de ativação do sistema complemento, têm reatividade a 37º, implicando 

grande importância em reações hemolíticas transfusionais 34.  
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3.1.2 Sistema MNS 

  

O sistema de grupo sanguíneo MNS (ISBT 002) consiste em 48 antígenos, 

sendo 35 de baixa frequência, 9 de alta frequência e 4 polimórficos: M, N, S e s. 

Esses antígenos são codificados por dois genes homólogos com 95% de 

correspondência, localizados no cromossomo 4q31.21, expressos na Glicoforina A 

(GPA), codificada pelo gene GYPA composto por 7 éxons distribuídos em 60 kpb 

de gDNA, e na Glicoforina B (GPB), codificada pelo gene GYPB composto por 6 

éxons (sendo um pseudoéxon) distribuídos em 58 kpb de gDNA, conforme mostra a 

Figura 3. Existe ainda um terceiro gene codificador, o GYPE, embora não codifique 

um produto na membrana dos eritrócitos, está envolvido em rearranjos, resultando 

em alelos variantes 62, 67-69. 

As glicoforinas são proteínas de única passagem do Tipo I, sendo a GPA 

uma glicoproteína de 131 aminoácidos e a GPB uma glicoproteína de 72 

aminoácidos. Tais glicoproteínas apresentam grande quantidade de ácido siálico 

(sialoglicoproteínas), sendo responsável por 80% da eletronegatividade eritrocitária, 

prevenindo, assim, a aglutinação espontânea dos eritrócitos. Assim sendo, o 

tratamento de eritrócitos com enzimas proteolíticas favorece a aglutinação in vitro 1, 

62. 

O sistema MNS é o mais complexo após o Rh, sendo os antígenos M, N, S, 

s e U, extremamente polimórficos, e a frequência variada de acordo com a 

população. O fenótipo S-s-U- é causado pela deleção do éxon 2-6 do gene GYPB 

não havendo sua expressão no eritrócito. Já o fenótipo S-s-U+var é caracterizado 

pela expressão enfraquecida do antígeno U e ausência do antígeno S, na 

membrana dos eritrócitos, causadas por duas mutações no gene GYPB, 

designadas de GYPB.P2 e GYPB.NY. A mutação P2 é caracterizada por uma 

alteração C>G na extremidade 3’ do éxon 5 do gene GYPB, no sítio aceptor de 
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splicing e uma alteração G>T na posição +5 do íntron 5. Por isso, também é 

conhecida como plus5intron5, afetando o sítio doador de splicing. Essas mutações 

acarretam um salto do éxon 5 no momento do splicing e, consequentemente, 

mudam o quadro de leitura aberta no GYPB mRNA, levando ao silenciamento de 

um alelo S do gene GYPB . Já a mutação GYPB.NY é resultado do SNP 208G>T e 

230C>T no éxon 5 do gene GYPB, resultando em um salto parcial do éxon, 

acarretando a ausência do antígeno S na membrana eritrocitária 67, 68, 70. 

Os antígenos M e N estão presentes na GPA e raramente estão envolvidos 

em reações hemolíticas; assim sendo, na maior parte das vezes, não apresenta 

importância clínica transfusional. Já os antígenos S, s e U estão presentes na GPB 

e estão implicados com reação hemolítica transfusional devido à presença de 

anticorpos da classe IgG, tornando-se importante na investigação imuno-

hematológica 65, 68. 

 

Figura 3 - Esquema do gene GYPB (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.3 Sistema Lutheran 

 

O sistema de grupo sanguíneo Lutheran (ISBT 005) consiste em 22 

antígenos, sendo 2 de baixa frequência e 17 de alta frequência. Os antígenos 

polimórficos desse sistema são: Lua, Aua e Aub. Tais antígenos são codificados pelo 

cromossomo 19q13.32, composto por 15 éxons distribuídos aproximadamente em 

12kpb de gDNA, conforme demonstrado na Figura 4. Os antígenos do sistema 

Lutheran estão expressos em uma glicoproteína de única passagem do Tipo I, 

composta por 597 aminoácidos, e na proteína B-CAM composta por 557 

aminoácidos, devido ao splicing alternativo no éxon 13 62, 71, 72. 

Os antígenos relacionados com aloimunização são principalmente o Lua e 

Lub, com capacidade de desenvolver resposta imune da classe IgG levando a 

reações hemolíticas brandas e tardias 62.  

 

Figura 4 - Esquema do gene LU (Adaptado de Reid, 2012)1. 
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3.1.4 Sistema Kell 

 

O sistema de grupo sanguíneo Kell (ISBT 006) contém 35 antígenos, sendo 

10 de baixa frequência e 24 de alta frequência, sendo que somente o Kell tem 

característica polimórfica. São codificados pelo cromossomo 7q34, pelo gene KEL, 

composto por 19 éxons distribuídos em aproximadamente 21,5 kpb do gDNA 

(conforme demonstrado na Figura 5). Essa sequência é traduzida em uma 

glicoproteína de única passagem do Tipo II de 732 aminoácidos, associada 

covalentemente à proteína KX por ligações dissulfídicas 62, 73.  

Os anticorpos desenvolvidos contra os antígenos do sistema Kell 

geralmente são da classe IgG e estão envolvidos em reações hemolíticas 

transfusionais, clinicamente significantes na medicina transfusional, especialmente 

os antígenos Kell, Cellano (k), Kpa, Kpb, Jsa, Jsb 62, 65, 73. 

 

 

Figura 5 - Esquema do gene KEL (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.5 Sistema Kx 

 

O sistema de grupo sanguíneo KX (ISBT 019) é composto por apenas 1 

antígeno de alta frequência codificado pelo cromossomo Xp21.1, pelo gene XK, 

composta por 3 éxons, podendo apresentar tipos de alelos null decorrentes de 

deleções, splicing alternativo, mutação missense e inserção de nucleotídeo. É uma 

proteína não glicosilada de multipassagem, atravessando dez vezes a membrana 

eritrocitária e contendo 444 aminoácidos. A ausência da proteína KX ocorre no 

fenótipo McLeod, associado à acantocitose, manifestações neurológicas e redução 

na expressão dos antígenos do sistema Kell. Nessas condições, pode ocorrer 

aloimunização pós-transfusional, levando ao desenvolvimento de um anticorpo 

contra os antígenos de alta frequência Kx e Km da classe IgG com significância 

clínica. Entretanto, por tratar-se de um gene ligado ao cromossomo X, a mutação 

que leva à ausência do antígeno, o anticorpo anti-Kx poderia ser encontrado 

somente em homens 1, 62, 65, 73. 
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3.1.6 Sistema Duffy 

 

O sistema de grupo sanguíneo Duffy (ISBT 008) é chamado de DARC (Duffy 

antigen receptor for chemokines - antígeno Duffy, receptor de citocinas) e consiste 

em 5 antígenos altamente imunogênicos. O gene FY, responsável por esse 

sistema, se localiza no cromossomo 1q23-2, organizado em 2 éxons que estão 

distribuídos ao longo de 1,5 kpb de gDNA (conforme mostra a Figura 6), formando 

uma proteína de multipassagem que atravessa a membrana da célula 7 vezes e é 

constituída por 336 (β) ou 338 (α) aminoácidos 74. 

  

 

Figura 6 - Esquema do gene FY (Adaptado de Reid, 2012) 1. 

 

. 

Existem mutações que podem levar à baixa expressão ou à ausência do 

antígeno Fyb na membrana eritrocitária, levando aos fenótipos FyX e Fy(a-b-), 

respectivamente. O fenótipo Fy(a-b-) encontrado principalmente na população 

negra é caracterizado pela presença do alelo FY*02N.01, decorrente de uma 

mutação nonsense na região promotora -67 T>C da região GATA do gene FY. Essa 

mutação impede que o antígeno Fyb seja expresso somente nos eritrócitos. O 
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fenótipo Fyx é caracterizado pela presença do alelo FY*02W.01 diante dos 

polimorfismos 265C>T, 298G>A ou pela presença do alelo FY*02W.02 ante os 

polimorfismos 145G>T, 265C>T, 298G>A. Para a interpretação do fenótipo 

deduzido a partir do genótipo, é necessário a análise em conjunto dos 

polimorfismos, em que o alelo FY*02N.01 silencia a expressão de Fyb e a presença 

do alelo FY*02W enfraquece a expressão de Fyb na membrana eritrocitária, 

conforme demonstrado nas Figuras 7 e 8, respectivamente 59, 74, 75.  

 

 

 

Figura 7 – Interpretação do fenótipo deduzido na presença do alelo FY*01N.01. 
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Figura 8 – Interpretação do fenótipo deduzido na presença do alelo FY*02W.01. 

 

A frequência global dos principais alelos do sistema de grupo sanguíneo 

Duffy, FY*A, FY*B, FY*02N.01 e FY*02W está fortemente associada a padrões 

geográficos. O fenótipo Fy(a-b-) é raro na população branca, no entanto, na 

população negra, esse é o fenótipo mais prevalente, encontrado em 68% dos 

indivíduos 1, 75. 

Os anticorpos desenvolvidos contra os antígenos desse sistema são 

clinicamente significantes e dirigidos principalmente contra os antígenos Fya e Fyb, 

sendo este último mais raro, em decorrência da mutação na região GATA-67 CC 

que silencia o antígeno somente na membrana eritrocitária, mantendo a expressão 

antigênica em outras células 62. 
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3.1.7 Sistema Kidd 

 

O sistema de grupo sanguíneo Kidd (ISBT 009) consiste em apenas 3 

antígenos, sendo Jka e Jkb, polimórficos e o antígeno Jk3, de alta frequência, na 

população. Esses antígenos são codificados pelo cromossomo 18q12.3 pelo gene 

JK (SLC14A1, HUT11A), composto por 11 éxons e 30 kpb de gDNA, sendo os 

éxons de 4 a 11 codificam a proteína madura, conforme demonstrado na Figura 9 

62, 76. O produto desse gene é uma glicoproteína de multipassagem com 389 

aminoácidos que atravessam a membrana eritrocitária 10 vezes 62. 

O polimorfismo existente entre os antígenos Jkª e Jkb consiste na alteração 

de um único nucleotídeo na posição 838G>A do éxon 9. Existem, ainda, deleções, 

mutação do tipo missense e nonsense que podem levar ao fenótipo null. Ainda não 

se sabe a que se deve a presença ou a ausência do antígeno Jk3 na membrana 

das células 76, 77.  

Os anticorpos desenvolvidos contra os antígenos do sistema Kidd são 

extremamente hemolíticos devido à resposta imune da classe IgG1 e IgG3, com 

capacidade de ativar o sistema complemento. Assim, as transfusões devem ser 

compatíveis para esse antígeno em pacientes aloimunizados 78. 

 

 

Figura 9 - Esquema do gene JK (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.8 Sistema Diego 

 

O sistema de grupo sanguíneo Diego (ISBT 010) possui 22 antígenos, 

sendo 3 de alta frequência (Dib, Wrb e DISK) e os outros 19, de baixa frequência. 

Os antígenos do sistema Diego são codificados pelo cromossomo 17q21.31 do 

gene DI (SLC4A1, AE1, EPB3), composto por 20 éxons distribuídos em 20 kpb de 

gDNA, conforme demonstrado na Figura 10. O produto desse gene é a proteína da 

Banda 3 de multipassagem, atravessando a membrana 14 vezes 1, 62, 79, 80. 

O antígeno Dia é de baixa frequência na população branca e negra; no 

entanto, na população dos índios da América do Sul, ele está presente em 

heterozigose em, aproximadamente, 36% dos indivíduos, e, na população asiática, 

está presente em 10 1. Os anticorpos mais implicados com reações transfusionais 

são o Dia, Dib, Wra e, mais raramente, ELO e DISK 1, 79.  

 

 

Figura 10 - Esquema do gene DI (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.9 Sistema Cartwright 

 

O sistema de grupo sanguíneo Cartwright (ISBT 011) consiste em apenas 2 

antígenos (Yta e Ytb) localizados no cromossomo 7q22.1 pelo gene YT(ACHE) 

composto por 6 éxons distribuídos em 2,2 kpb de gDNA, sendo os éxons 5 e 6 

alternativamente encaixados, conforme ilustrado na Figura 11. O produto desse 

gene é uma proteína ligada às GPI (Glicosilfosfatidilinositol) 62. 

Anticorpos contra esses dois antígenos são relativamente raros. No entanto, 

são da classe IgG e clinicamente significantes 1, 81. 

 

 

Figura 11 - Esquema do gene YT (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.10 Sistema Dombrock 

 

O sistema de grupo sanguíneo Dombrock (ISBT 014) consiste em 10 

antígenos, sendo dois pares antitéticos Doa e Dob e 8 antígenos de alta frequência 

(Gya, Hy, Joa, DOYA, DOMR, DOLG, DOLC, DODE). A expressão dos antígenos 

Doa e Dob é dependente dos antígenos de alta frequência. Tais antígenos são 

codificados pelo cromossomo 12p12.3 composto por 3 éxons distribuídos em 14 

kpb de gDNA e esses são expressos em uma glicoproteína de 253 ou 240 

aminoácidos ligados GPI, conforme demonstrado na Figura 12 62, 82.  

 

  

Figura 12 - Esquema do gene YT (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.11 Sistema Colton 

 

O sistema de grupo sanguíneo Colton (ISBT 015) consiste em 4 antígenos, 

sendo 1 polimórfico (Cob) e 3 de alta frequência (Coa, Co3, Co4), codificados pelo 

cromossomo 7p14.3, pelo gene CO [AQP1 (Aquaporina-1)], composto por 4 éxons 

distribuídos em 11,6 kpb de gDNA, ilustrado na Figura 13. O produto desse gene é 

a proteína Aquaporina 1 (AQP1), uma proteína de multipassagem, atravessando a 

membrana eritrocitária 6 vezes 62.  

Os anticorpos desenvolvidos contra esses antígenos são da classe IgG e 

clinicamente significantes e, até o momento, os soros para a determinação 

sorológica dos antígenos não foram comercializados. O anti-Coa é mais 

clinicamente significante que o anti-Cob 1, 83. 

  

 

Figura 13 - Esquema do gene CO (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.12 Sistema Cromer 

 

O Sistema de grupo sanguíneo Cromer (ISBT 021) consiste em 18 

antígenos, sendo 3 de baixa frequência (Tcb, Tcc e WESa) e 15 de alta frequência. 

Os antígenos do sistema Cromer são codificados pelo cromossomo 1q32.2, gene 

CROM (DAF) composto por 11 éxons distribuídos em 40 kpb de gDNA, ilustrado na 

Figura 14. O produto desse gene é uma Glicoproteína ligada à GPI 62.  

O antígeno Tcb, de baixa frequência, está presente em até 6% da população 

negra. Já, os demais antígenos são de alta frequência nas populações 1, 62, 

tornando o desenvolvimento de anticorpos menos provável. No entanto, tais 

anticorpos são clinicamente significantes 84. 

 

 

Figura 14 - Esquema do gene CROM (Adaptado de Reid, 2012) 1. 

 

 



Revisão de Literatura  

  
 

36

3.1.13 Sistema Knops 

 

O sistema de grupo sanguíneo Knops (ISBT 022) consiste em 9 antígenos, 

sendo 4 de baixa frequência e 5 de alta frequência. Desses, os antígenos Sla, 

McCb, Vil e KCAM são polimórficos em negros. Os antígenos do sistema Knops são 

codificados pelo cromossomo 1q32.2, gene KN (CR1), compostos por 39 éxons no 

CR1*1, 47 éxons no CR1*2, 30 éxons no CR1*3 e 31 éxons no CR1*4, distribuídos 

em aproximadamente 160 kpb de gDNA, demonstrado na Figura 15 1, 62. O produto 

desse gene é expresso em uma Glicoproteína de única passagem do Tipo I, 

receptora de complemento tipo 1.  

Os antígenos desse sistema geralmente não possuem significância clínica 

transfusional e são caracterizados pelo comportamento dos anticorpos HTLA (high 

titer low avidity - alto título e baixa avidez). Além disso, os anticorpos não fixam 

complemento, sendo considerados de baixa significância clínica 1, 85.  

 

Figura 15 - Esquema do gene CROM (Adaptado de Reid, 2012) 1. 
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3.1.14 Sistema JMH 

 

O Sistema de grupo sanguíneo JMH (ISBT 026) consiste em 6 antígenos de 

alta frequência, codificados pelo cromossomo 15q24.1, gene JMH (SEMA7A, 

SEMA-L, CD108), compostos por 14 éxons em 9 kpb de gDNA. O produto desse 

gene é uma Glicoproteína ligada à GPI 62. 

Devido à alta frequência e à baixa imunogenicidade dos antígenos 

relacionados a esse sistema, raramente teremos anticorpos dirigidos contra esses 

antígenos. Os anticorpos desenvolvidos contra os antígenos do sistema JMH 

geralmente não têm importância clínica transfusional, no entanto, podem mascarar 

outros aloanticorpos de importância clínica, dificultando a investigação imuno-

hematológica 1, 86, 87. 
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3.2 Antígenos Plaquetários 

 

 

Os antígenos plaquetários humanos (HPA) são formados por epítopos 

imunogênicos resultantes do polimorfismo nos genes que codificam as 

glicoproteínas de membrana das plaquetas 88. Esses antígenos são imunogênicos e 

sua frequência é variável entre diferentes grupos étnicos tendo importância clínica 

em casos de imunização por anti-HPA. Os anticorpos anti-plaquetários estão 

envolvidos em casos de PTAN (púrpura trombocitopênica aloimune neonatal), 

refratariedade plaquetária e púrpura pós-transfusional.  

Até o momento, foram descritos 35 antígenos plaquetários, sendo os 

principais os HPAs 1 a 5 e o HPA-15, que são bialélicos, totalizando 12 antígenos. 

Os demais HPAs são de baixa frequência, conforme descrito na Tabela 2. Os 

genes que codificam as glicoproteínas que apresentam os antígenos HPAs estão 

localizados no braço longo do cromossomo 17, com exceção do HPA 5 e 15 que 

são codificados pelos cromossomos 5 e 6, respectivamente 6, 7, 19, 89. 

Os antígenos expressos na membrana plaquetária podem ser de natureza 

glicolipídica ou glicoproteica, sendo que os antígenos ABO, P e Lewis têm 

característica glicolipídica, e os antígenos do sistema HLA de classe I, lócus A, B, C 

e antígenos HPA presentes nas GPIIb/IIIa, GPIa/IIa, GPIb/IX, CD109 possuem 

característica glicoproteica 7, 19, 89.  
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Tabela 2 - Antígenos plaquetários 
 

Antígeno Glicoproteína Nome do Gene 
Localização 

Cromossomica 

HPA-1 GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-2 GPIba GP1BA 17p13.2 

HPA-3 GPIIb ITGA2B 17q21-q32 

HPA-4 GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-5 GPIa ITGA2 5q11.2 

HPA-6w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-7w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-8w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-9w GPIIb ITGA2B 17q21-q32 

HPA-10w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-11w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-12w GPIbb GP1BB 22q11.21 

HPA-13w GPIa ITGA2 5q11.2 

HPA-14w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-15 CD109 CD109 6q13 

HPA-16w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-17w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-18w GPIa ITGA2 5q11.2 

HPA-19w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HAP-20w GPIIb ITGA2B 17q21-q32 

HPA-21w GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-22bw GPIIb ITGA2B 17q21-q32 

HPA-23bw GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-24bw GPIIb ITGA2B 17q21-q32 

HPA-25bw GPIa ITGA2 5q11.2 

HPA-26bw GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

HPA-27bw GPIIb ITGA2B 17q21-q32 

HPA-28bw GPIIb ITGA2B 17q21-q32 

HPA-29bw GPIIIa ITGB3 17q21-q32 

Adaptado de St-Louis, 2014 19 
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As glicoproteínas plaquetárias, especialmente, a GPIIb/IIIa e a GPIb/IX têm 

função na coagulação sanguínea, interagem com outras proteínas como a proteína 

extracelular do endotélio vascular fvW (fator de Von Willebrand) e a proteína 

plasmática (fibrinogênio), implicando no envolvimento delas na hemostasia 90. 

Assim como os antígenos eritrocitários, os antígenos plaquetários são 

resultados de polimorfismo de único ponto (SNP) na codificação genética e 

consequente substituição de um único aminoácido na Glicoproteína 91, 92. 

Os antígenos plaquetários mais imunogênicos, ou seja, que oferecem maior 

chance de aloimunização são os HLAs de classe I e os HPA 1, 2, 3, 4, 5 e 15. Para 

a identificação dos anticorpos que reagem com esses antígenos plaquetários 

específicos, têm sido utilizadas algumas técnicas sorológicas, como a 

imunofluorescência, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay - ensaio 

imunoenzimático), MAIPA (monoclonal antibody immobilization of platelet antigen - 

imobilização de antígeno plaquetário por anticorpo monoclonal), Citometria de fluxo 

e Imunoblot. No entanto, essas técnicas são complexas, demoradas e de difícil 

interpretação 93. 

Devido à dificuldade em realizar a fenotipagem dos antígenos plaquetários 

por testes “in vitro”, técnicas de PCR foram elaboradas com o objetivo de detectar a 

presença dos alelos HPAs que codificam a produção dos antígenos plaquetários 

mais imunogênicos, como HPA-1, -2, -3, -4, -5 e -15 6, 43. A genotipagem pode ser 

empregada em casos de PTAN, PPT e em pacientes politransfundidos com 

refratariedade plaquetária imune por incompatibilidade HPA 94. Além disso, o HPA-

3b e 5b podem ser utilizados como marcadores de predisposição para síndrome 

vaso-oclusiva em pacientes com anemia falciforme, infarto agudo do miocárdio e 

predisposição a eventos pró-trombóticos 95, 96. 

Em casos de transfusão, possibilita a genotipagem de doadores de sangue, 

especialmente doadores de plaquetaférese para a compatibilização entre os 
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principais antígenos HPA, prevenindo a formação de anticorpos que são 

responsáveis por 2-17% dos casos de refratariedade plaquetária imune. Porém, os 

anticorpos anti-HLA também são mais prevalentes em pacientes politransfundidos 

24, 25. Sendo assim, é interessante a associação da genotipagem com o uso de 

plaquetas leucorreduzidas para diminuir a chance de aloimunização HLA, 

otimizando o risco benefício em transfusão de plaquetas 9, 10. 

O quadro 2 apresenta as frequências fenotípicas dos antígenos plaquetários 

contemplados neste trabalho 43, 89, 97. 

 

Quadro 2 – Frequência fenotípica dos antígenos plaquetários 
 

  Homozigoto para o alelo 1 Heterozigoto Homozigoto para o alelo 2 

  Fenótipo 
Raça 

Branca 

Raça 

Preta* 
Fenótipo 

Raça 

Branca 

Raça 

Preta* 
Fenótipo 

Raça 

Branca 

Raça 

Preta* 

HPA HPA-1 1aa 71,3** 82,6† 1aa 24,7** 15,4† 1bb 4** 2† 

 HPA-2 2aa 70** 65,4† 2ab 26** 31,3† 2bb 4** 3,3† 

 HPA-3 3aa 51,3** 45,4† 3ab 37,3** 42,6† 3bb 11,3** 12† 

 HPA-4 4aa 100** 100† 4ab Raro** 0† 4bb Raro** 0† 

 HPA-5 5aa 79,3** 76† 5ab 18,7** 23,3† 5bb 2** 0,7† 

 HPA-15 15aa 24,7** 40†† 15ab 42** 33†† 15bb 33,3** 27†† 

* Nomenclatura em concordância com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
** Baseado em Bianchi et al. 201289 
† Baseado em Castro et al. 199943 
†† Baseado em Cardone et al. 200497 

 

 

3.2.1 Antígenos plaquetários presentes na GPIIIa: HPA-1 e HPA-4 

 

A glicoproteína IIIa é uma integrina de cadeia β3 sendo encontrada junto 

com a cadeia αIIb em plaquetas, podendo combinar com diferentes cadeias, 

resultando em diferentes integrinas. Essas integrinas são conhecidas por 

participarem na adesão e agregação celular 51, 92.  
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Tanto o HPA-1, primeiramente descrito como PlA ou Zw, como o HPA-4 

descrito como Pen ou Yuk, estão presentes na GPIIIa (antígeno CD61) constituída 

por 788 aminoácidos. Essa glicoproteína expressa outros antígenos plaquetários 

que não apresentam significância clínica HPA-6, -7, -8, -10, -11, -14, e -16 51. Esses 

antígenos plaquetários são codificados pelo gene ITGB3, localizado no 

cromossomo 17q21-q32, composto por 15 éxons, conforme ilustrado na Figura 16. 

O HPA-1 é responsável direto por mais de 90% dos casos de púrpura pós-

transfusional e púrpura trombocitopênica aloimune neonatal em indivíduos 

caucasianos; em casos de aloimunização, os anticorpos podem agir como 

inibidores da agregação plaquetária 89.  

Embora o HPA-4 tenha sido identificado após um caso de púrpura 

trombocitopênica aloimune neonatal, raramente esse antígeno está relacionado 

com casos de aloimunização, em decorrência da homogeneidade de sua frequência 

em nossa população 61, 98. 

 

 

Figura 16 - Esquema do gene ITGB3 (Baseado em www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 
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3.2.2 Antígeno plaquetário presente na GPIba: HPA-2 

 

A GPIba é uma glicoproteína de superfície de membrana plaquetária 

composta por um heterodímero, sendo uma cadeia α de 140 kD ligada por pontes 

dissulfídicas à cadeia β de 22 kD. É parte do complexo GPIb/IX/V, em que a GPIb 

funciona como um receptor de fvW, controlando a adesão das plaquetas na 

circulação arterial 51, 92. 

O HPA-2, conhecido como Ko ou Sib, está presente na GPIba constituída 

por 226 aminoácidos. A subunidade GPIbβ expressa o antígeno HPA-12. Esse 

sistema de antígeno plaquetário é codificado pelo gene GP1BA localizado no 

cromossomo 17p13.2, composto por 2 éxons, conforme demonstrado na Figura 17 

7, 89.  

 

 

Figura 17 - Esquema do gene GP1BA (Baseado em www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 
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3.2.3 Antígeno plaquetário presente na GPIIb: HPA-3 

 

A glicoproteína IIb é uma integrina de cadeia αIIb. As integrinas são proteínas 

de membranas heterodiméricas compostas de uma cadeia alfa e de uma cadeia 

beta. Desempenham um papel crucial na coagulação pela participação na 

sinalização de superfície celular 51. 

O HPA-3, conhecido como Bak ou Lek, está presente na GPIIb (do 

complexo GPIIbIIIa) constituída por 1039 aminoácidos, cuja glicoproteína expressa 

o antígeno HPA-9. Tais antígenos plaquetários são codificados pelo gene ITGA2B 

localizado no cromossomo 17q21-q32, composto por 30 éxons 61, 98. 

O primeiro exemplo de púrpura trombocitopênica aloimune neonatal foi 

decorrente de incompatibilidade materno-fetal pelo HPA-3. É responsável por cerca 

de 2% dos casos de PTAN, em que o diagnóstico, muitas vezes, é dificultado em 

decorrência da baixa sensibilidade dos métodos para detecção de anticorpos 93. 

 

 
Figura 18 - Esquema do gene ITGA2B (Baseado em www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 
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3.2.4 Antígeno plaquetário presente na GPIa: HPA-5 

 

A GPIa pertence à família das integrinas α, está envolvida na adesão celular 

e também participa da sinalização mediada pela superfície celular 51. 

O HPA-5, descrito como Br, Hc ou Zav, está presente na GPIa (do complexo 

GPIaIIa) constituída por 1181 aminoácidos. Essa mesma glicoproteína expressa o 

antígeno HPA-13, sendo esse codificado pelo gene ITGA2 localizado no 

cromossomo 5q11.2, composto por 30 éxons, conforme ilustrado na Figura 19.  

Segundo Klen, Mollison e Anstee, o HPA-5 é muito imunogênico e associa-

se frequentemente com a púrpura trombocitopênica aloimune neonatal 61, 98, 99. 

 

 
Figura 19 - Esquema do gene ITGA2 (Baseado em www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 
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3.2.5 Antígeno plaquetário presente no CD109: HPA-15 

 

O CD109 está ligado a Glicosilfosfatidilinositol constituída por 1445 

aminoácidos. Nele está expresso o HPA-15, descrito primeiramente como Gova e 

Govb, correspondente ao HPA-15b e HPA-15a, respectivamente.  

O HPA-15 é codificado pelo gene CD109 localizado no cromossomo 6q13, 

composto por 33 éxons, conforme demonstrado na Figura 20. 

A sensibilização contra o HPA-15 está relacionada à refratariedade 

plaquetária e é responsável por 6,2% dos casos de aloimunização 36. Os anticorpos 

anti-HPA-15, geralmente ocorrem em associação a outros anticorpos contra HPA 36, 

100. 

 

 
Figura 20 - Esquema do gene CD109 (Baseado em www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 
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3.3  Metodologias aplicadas para genotipagem dos antígenos eritrocitários e 

plaquetários 

 

 

Todas as metodologias para determinação de grupos sanguíneos são 

baseadas em PCR 19. A maior parte dos ensaios são desenvolvidos para a 

detecção de polimorfismo de único nucleotídeo do tipo missense, que leva à 

alteração do aminoácido da proteína, alterando o fenótipo. Dessa forma, pode-se 

deduzir o fenótipo, a partir do genótipo em antígenos codificados diretamente pelos 

genes do grupo sanguíneo específico. No entanto, alguns antígenos não são 

produtos primários dos genes, ou seja, existe uma relação indireta entre o genótipo 

e o fenótipo, cujo processo pode ser observado nos genes que codificam as 

enzimas envolvidas nas cadeias de carboidratos (ABO, H, I, GLOB). Nesses casos, 

a predição do fenótipo baseado no genótipo é mais complicada. Na presença de 

genes homólogos RHD e RHCE (sistema de RH) e GYPA e GYPB gene (sistema 

MNS), existe maior dificuldade na genotipagem devido à troca de sequências de 

DNA entre os genes que podem gerar formação de novos antígenos e antígenos 

variantes 18, 20, 63.  

Os SNPs podem ser determinados por uma variedade de métodos de 

genotipagem, incluindo reação em cadeia da polimerase com primer de sequência 

específica (PCR-SSP), utilizando enzimas de restrição (PCR-RFLP), PCR em 

tempo real baseado em extensão alelo-específico, ensaios de hibridação (PCR-

ELISA), sequenciamento e espectrometria de massa, sendo que a diferença entre 

esses métodos é principalmente o processo de detecção dos SNPs selecionados e 

o número de amostras processadas por corrida 18-20, 101.  

Os experimentos iniciais de genotipagem envolveram a amplificação da 

sequência de genes relevantes de grupos sanguíneos com o uso de enzimas de 
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restrição, conhecido como PCR-RFLP. O desenho desses experimentos foi 

baseado na introdução ou perda de sítios de restrição do SNP de interesse. A 

desvantagem é a complexidade na realização dos ensaios 18.  

Na técnica de PCR-SSP, o produto de PCR será produzido somente se a 

sequência de interesse estiver presente. Esse teste requer iniciadores específicos 

para a amplificação somente do alelo de interesse. Para isso, é importante a 

realização de um marcador (Ladder) para a análise do tamanho do fragmento 

amplificado e a confiabilidade do resultado. Pode-se, ainda, associar essa técnica 

ao multiplex, para facilitar a pesquisa de vários alelos simultaneamente desde que 

os alelos estudados tenham produtos de tamanhos diferentes. O PCR-SSP pode 

ser utilizado em serviços de produção pequena e média, já que os ensaios exigem 

uma análise pós-PCR em gel de agarose, aumentando o trabalho e o tempo de 

liberação dos resultados 16.  

Atualmente, a técnica mais moderna para a análise do DNA é conhecida 

como Microarray, que é uma poderosa ferramenta experimental para a detecção de 

sequências específicas do genoma e tem valor inestimável em diversas aplicações, 

inclusive, na determinação genotípica dos antígenos plaquetários e eritrocitários, na 

qual os fragmentos de DNA são hibridizados com sondas para ativar sensores do 

equipamento, e os dados são analisados usando softwares específicos para cada 

plataforma 40-42. Conforme descrito por Denomme, Johnson, e Pietz, somente no 

ano de 2005, quatro artigos foram publicados simultaneamente sobre os benefícios 

da genotipagem eritrocitária e plaquetária em larga escala e, nos últimos anos, a 

tecnologia tem sofrido avanços muito rápidos dentro dessa linha de pesquisa 21. O 

microarray é um método para detecção de SNP, em larga escala, usando um PCR 

alelo-específico, no qual os produtos marcados são anelados às lâminas contendo 

as sondas de oligonucleotídeos alelo-específico. A Tabela 3 apresenta as 
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tecnologias em fase de desenvolvimento tanto de plataformas desenvolvidas em 

pesquisas como das plataformas comerciais já existentes no mercado 19. 

Nos últimos 8 anos, foram desenvolvidos testes comerciais utilizados para 

genotipagem em larga escala, aplicáveis em Bancos de Sangue, com base na 

tecnologia de microarray. Os testes desenvolvidos pela Progenika são: BLOODchip 

Reference e os ensaios da plataforma Luminex: ID-Core, ID-Core+, ID-Core XT. Os 

testes desenvolvidos pela Immucor são: IDHPA BioArray™ HEA Beadchip, 

BioArray™ HPA, BioArray™ RHCE Beadchip™, BioArray™ RHD Beadchip™ e um 

ensaio desenvolvido pela AXO Science: HIFI BLOOD 96™ 19.  

Além das plataformas comerciais, existem também aquelas desenvolvidas 

por pesquisa como o GenomeLab™ SNPstream® (Beckman Coulter), MALDI-TOF 

MS (Sequenom Bioscience), OpenArray® e SNaPshot® (Life Technologies) 16, 19. 

Essas metodologias têm alta sensibilidade e especificidade, podendo ser aplicadas 

na rotina de pacientes politransfundidos, genotipagem fetal, genotipagem de 

doadores em larga escala, entre outras aplicações; no entanto, são técnicas muito 

dispendiosas 16, 19, 37, 39, 102. 
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Tabela 3 -  Plataforma existente para genotipagem eritrocitária e plaquetária. 
 

Plataforma Empresa 
Quantidade de alelos/SNPs 
analisados 

Desenvolvido por pesquisadores   

GenomeLabTM SNPstream® Beckman Coulter, USA 19 alelos/22 alelos 

MALDI-TOF MS Sequenom Bioscience, USA 13 alelos 

OpenArray® Life Technologies, USA 17 alelos 

SNaPshot® Life Technologies, USA 35 alelos/16 alelos 

Plataformas comerciais   

BLOODchip Reference 
Progenika Biopharma SA, a 
Grifols Company, Bilbao, Spain 

128 SNPs eritrocitários e 
plaquetários 

ID-Core 
Progenika Biopharma SA, a 
Grifols Company, Bilbao, Spain 

23 alelos eritrocitários 

ID-Core+ 
Progenika Biopharma SA, a 
Grifols Company, Bilbao, Spain 

33 alelos eritrocitários 

ID-Core XT 
Progenika Biopharma SA, a 
Grifols Company, Bilbao, Spain 

37 alelos eritrocitários 

IDHPA 
Progenika Biopharma SA, a 
Grifols Company, Bilbao, Spain 

12 alelos plaquetários 

BioArrayTM HEA BeadchipTM Immucor, USA 24 SNPs ou 38 alelos 

BioArrayTM HPA Immucor, USA 22 alelos plaquetários 

BioArrayTM RHCE Beadchip Immucor, USA 35 alelos variantes 

BioArrayTM RHD Beadchip Immucor, USA 75 alelos variantes 

HIFI BLOOD 96TM AXO, Science, França 29 alelos eritrocitários 

Adaptado de St-Louis, 2014 19 
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4  MÉTODOS 

 

 

4.1 Casuística 

  

 

Amostras de sangue de 400 doadores da Fundação Pró-Sangue 

Hemocentro de São Paulo (FPS-HSP) foram coletadas no período de 24 de outubro 

a 8 de novembro de 2011, após consentimento informado. Após a assinatura do 

TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido), a coleta da bolsa de sangue e 

dos tubos para os ensaios sorológicos e imuno-hematológicos, um tubo de EDTA 

contendo aproximadamente 3,5 mL de sangue foi coletado para a análise molecular 

realizada nesta pesquisa. Essa amostragem permitiria a detecção de alelos de 

baixa frequência, encontrados em aproximadamente 1% da população. 

As amostras de DNA com diferentes alelos para todos os SNPs estudados 

foram utilizadas para validar o método OpenArray. Para desenho do ensaio 

OpenArray, foram escolhidos 30 SNPs, sendo 24 codificadores de antígenos 

eritrocitários e 6 de antígenos plaquetários.  

 

 

4.2 Ética 

 

 

Os doadores foram convidados a participar do estudo, de forma voluntária, 

no momento da doação de sangue. Aqueles que concordaram em participar 

receberam e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 

contendo informações sobre o estudo (ANEXO A). Este estudo foi aprovado pelo 
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Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo de Pesquisa nº 275/11 – 

ANEXO B).  

 

 

4.3 Análise Molecular 

 

 

4.3.1 Seleção dos SNPs 

 

O método de genotipagem pelo OpenArray permite somente a análise de 

polimorfismos missense ou SNPs. Os SNPs analisados foram escolhidos de acordo 

com os principais sistemas de grupos sanguíneos para a customização do ensaio, 

sendo organizados em dois grupos: aqueles com relevância na prática transfusional 

e aqueles cuja frequência era desconhecida na população brasileira. 

Primeiramente, foram selecionados 42 SNPs referentes a alelos de 

antígenos eritrocitários, 6 SNPs relacionados a alelos de antígenos plaquetários e 

16 SNPs referentes a alelos não relacionados a este trabalho, compondo uma 

lâmina de 64 SNPs. Dos 42 SNPs selecionados, 6 SNPs não foram sintetizados 

pela empresa por serem de regiões com alta possibilidade de mascaramento, 

levando a resultados incorretos; 5 SNPs foram realizados apenas para teste sem 

intuito de análise e 7 SNPs tiveram resultados diferentes das amostras controles e 

foram excluídos do trabalho. Embora sejam considerados de extrema importância 

na genotipagem de grupos sanguíneos, entre eles, foram excluídos C/c, E/e, V, VS 

e M/N. Esse erro foi atribuído ao fato de esses SNPs apresentarem regiões 

repetidas no genoma, o que exigiria o desenho de um novo primer em outra região 

que não houvesse mascaramento e sintetizar novamente as lâminas, inviabilizando 
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a repetição dos experimentos. Restaram, assim, 24 SNPs referentes aos antígenos 

eritrocitários (conforme demonstrado na tabela 4) e 6 SNPs referentes aos 

antígenos plaquetários (conforme demonstrado na tabela 5), totalizando 30 SNPs 

(60 alelos) para serem estudados. 

Nenhum dos sistemas mencionados abaixo foi validado pelo método 

OpenArray em decorrência da falta de qualidade nos RS ou falta de informações 

para sintetizar o ensaio de: ABO(001), P1PK(003), RH(004), LE(007) XG(012), 

SC(013), LW(016), CH/RG(017), H(018), XK(019), GE(020), IN(023), OK(024), 

RAPH(025), I(027), GLOB(028), GIL(029), RHAG(030), FORS(031), JR(32), 

LAN(033), VEL(034), CD59(035) e AUG(036). 
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Tabela 4 - Genótipos estudados – Antígenos Eritrocitários 

Sistema de 
grupo 
sanguíneo 

Nome do 
Gene 

Fenótipo Alelo 

Aminoácido 
substituído 
(nucleotídeo 
substituído) 

RS 

002 MNS GYPB 
S 
s 

GYPB*03 
GYPB*04 

T48M (143C>T) 7683365 

005 Lutheran LU 
Lu(a+) 
Lu(b+) 

LU*01ou LU*A 
LU*02 ou LU*B 

R77H (230G>A) 28399653 

006 Kell KEL 
K 
k 

KEL*01 
KEL*02 

T193M (578C>T) 8176058 

  Kp(a+) 
Kp(b+) 

KEL*03 
KEL*04 

R281W (841C>T) 8176059 

  Js(a+) 
Js(b+) 

KEL*06 
KEL*07 

L597P (1790T>C) 8176038 

008 Duffy DARC 
Fy(a+) 
Fy(b+) 

FY*01 ou FY*A 
FY*02 ou FY*B 

D42G (125A>G) 12075 

  Fy(a-b-) somente 
nos eritrócitos 

FY*02N.01 (1-67T>C) 2814778 

  Fyx FY*02W.01 R89C (265C>T) 34599082 

009 Kidd 
SLC14A1, 
HUTII 

Jk(a+) 
Jk(b+) 

JK*01 ou JK*A 
JK*02 ou JK*B 

N280D (838A>G) 1058396 

010 Diego 
SLC4A1, 
AE1 

Di(a+) 
Di(b+) 

DI*01 ou DI*A 
DI*02 ou DI*B 

P854L (2561C>T) 2285644 

  Wr(a+) 
Wr(b+) 

DI*02.03 
DI*02.04

E658K (1972G>A) 45568837 

011 Cartwright ACHE 
Yt(a+) 
Yt(b+) 

YT*01 ou YT*A 
YT*02 ou YT*B 

H353N (1057C>A) 1799805 

014 Dombrock ART4 
Do(a+) 
Do(b+) 

DO*01 ou DO*A 
DO*02 ou DO*B 

N265D (793A>G) 11276 

  Hy+ DO*02.04 G108V (323G>T) 28362797 

  Jo(a+) DO*02.05 T117I (350C>T) 28362798 

015 Colton AQP1 
Co(a+) 
Co(b+) 

CO*01 ou CO*A 
CO*02 ou CO*B 

A45V (134C>T) 28362692 

019 KX XK KX+  XK*N.28 C294R (880T>C) 28933690 

021 Cromer 
CD55 
(DAF) 

Tc(a+) 
Tc(b+) 

CROM*01.02 
CROM*01.03 

R52L (155G>T) 28371588 

  Dr(a+)  CROM*01.05 S199L (596C>T) 56283594 

  Cr(a+)  CROM*01 ou CR*A A227P (679G>C) 60822373 

022 Knops CR1 
Kn(a+) 
Kn(b+) 

KN*01 ou KN*A 
KN*02 ou KN*B 

V1561M (4681G>A) 41274768 

  McC(a+) 
McC(b+) 

KN*01.03 
KN*01.06

K1590E (4768A>G) 17047660 

  Sl(a+) 
Vil  

KN*01.04 
KN*01.07

R1601G (4801A>G) 17047661 

026 JMH SEMA7A JMH+ JMH*01.03 R203Q (620G>A) 55637216 

Baseado em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/ ; Storry et al. 2014; Reid et al. 2006 103-107 
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Tabela 5 - Genótipos estudados – Antígenos Plaquetários 
 
Sistema de grupo 
sanguíneo 

Nome do Gene Alelo  
Aminoácido substituído 

(nucleotídeo substituído) 
RS 

Antígenos 
Plaquetários 

ITGB3 
HPA-1a 

HPA-1b 
L59P (176T>C) 5918 

  
GP1BA 

HPA-2a 

HPA-2b 
T161M (482C>T) 6065 

  
ITGA2B 

HPA-3a 

HPA-3b 
I874S (2621T>G) 5911 

 
ITGB3 

HPA-4a 

HPA-4b 
R169Q (506G>A) 5917 

 
ITGA2 

HPA-5a 

HPA-5b 
E534K (1600G>A) 1801106 

  
CD109 

HPA-15a 

HPA-15b 
S703Y (2108C>A) 10455097 

Baseado em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/  
 

Todos os SNPs foram consultados no “Repeat Masker” 

(http://www.repeatmasker.org/cgi-bin/WEBRepeatMasker), retornando a consulta 

com a informação das sequências que podem ser mascaradas, ou seja, que podem 

existir em outras regiões do genoma e amplificar de forma inespecífica. Os 

resultados da pesquisa estão expressos na Tabela 6. Os SNPs inventariados pela 

empresa (Life Technologies, Foster City , CA , EUA) têm funcionamento garantido 

pelo fornecedor, visto que passam por uma série de testes antes de o ensaio ser 

registrado.  
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Tabela 6 - Resultado da pesquisa no “Repeat Masker” 

RS 
SNPs INVENTÁRIADOS 
LIFE TECHNOLOGIES 

SNP 
PESQUISA 
REPEATMASKER 

rs7683365 * S/s MASCARADO*** 

rs28399653 C__25764173_10 Lua/Lub MASCARADO** 

rs8176058 * K/k OK 

rs8176059 C__25596888_20 Kpa/Kpb OK 

rs8176038 C__25596899_20 Jsa/Jsb OK 

rs12075 C___2493442_10 Fya/Fyb OK 

rs2814778 C__15769614_10 Fyb silencioso somente no eritrócito OK 

rs34599082 C__25952780_20 Fyx OK 

rs1058396 C___1727582_10 Jka/Jkb MASCARADO** 

rs2285644 C__26654865_10 Dia/Dib OK 

rs45568837 C__86381382_10 Wra/Wrb MASCARADO** 

rs1799805 C___8786419_20 Yta/Ytb OK 

rs11276 C___2687344_20 Doa/Dob MASCARADO** 

rs28362797 C__22271557_20 Hy OK 

rs28362798 C__25640120_20 Joa OK 

RS28362692 * Coa/Cob OK 

rs28933690 C__27528415_20 KX OK 

rs28371588 C__25599739_10 Tca/Tcb OK 

rs56283594 * Dr(a) MASCARADO*** 

rs60822373 * Cr(a) OK 

rs41274768 C__25598594_10 Kna/Knb OK 

rs17047660 C__25598593_10 McCa/McCb OK 

rs17047661 C__25473166_10 Sla/Vil OK 

rs56367230 C__89222171_10 JMH OK 

rs55637216 C__89222170_10 JMH OK 

rs5911 C___3017440_10 HPA 3a/3b OK 

rs5918 C____818008_30 HPA 1a/1b OK 

rs5917 C__11416452_20 HPA 4a/4b OK 

rs6065 C__11442703_10 HPA 2a/2b OK 

rs1801106 C__27862812_10 HPA 5a/5b MASCARADO** 

rs10455097 C___3226894_10 HPA 15a/15b MASCARADO** 

*SNPs não inventariados pela LifeTechnologies 
**SNPs Mascarados, porém, inventariados pela LifeTecnologies com resultados compatíveis aos 
controles 
*** SNPs Mascarados, porém, com resultados compatíveis aos controles 
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4.3.2 Estratégia para validação do método 

 

A análise molecular foi dividida em três etapas: 

Primeira etapa: testamos 400 amostras no equipamento de OpenArray para 

alelos referentes a antígenos eritrocitários e plaquetários (conforme mostra a Figura 

21). Paralelamente, foram testadas as amostras controles para a análise da 

exatidão dos resultados (conforme mostra a Figura 22). 

Segunda etapa: foram selecionadas 242 amostras previamente 

genotipadas pelo OpenArray para a comparação dos resultados por uma plataforma 

fechada e validada de genotipagem em larga escala, o BLOODchip (Plataforma 

Luminex), cujos kits são denominados ID-Core XT e ID-HPA. O critério para a 

escolha das amostras a serem testadas no BLOODchip foi de acordo com o 

resultado encontrado no OpenArray, priorizando a testagem de amostras que 

apresentaram presença de alelos de baixa frequência em heterozigose e 

homozigose, entre outras amostras escolhidas aleatoriamente. 

Terceira etapa: para a validação do método, as amostras que 

apresentaram resultados discrepantes entre o OpenArray e o BLOODchip foram 

sequenciadas pelo método Sanger para a confirmação dos resultados (conforme 

mostra a Figura 21).  
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Figura 21 - Fluxograma do processamento das amostras testes. 

 

 

4.3.3 Controles 

  

Para validação da plataforma OpenArray, foram utilizadas 173 amostras de 

DNA que possuíam todos os perfis de alelos analisados por este estudo, 

denominadas controles. Os genótipos dos controles foram previamente 

determinados, utilizando métodos de PCR, conforme demonstrado na Figura 22. Os 

números de controles submetidos à avaliação de cada SNP estão descritos na 

Tabela 7. 
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Figura 22 - Fluxograma do processamento das amostras controles 
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Tabela 7 - Número de controles para cada SNP contemplado no OpenArray 
 

Sistema de grupo sanguíneo SNP 
Número de Amostras 

Controles 

002 MNS S/s 80 

005 Lutheran Lua/Lub 67 

006 Kell K/k 80 

 Kpa/Kpb 69 

 Jsa/Jsb 69 

008 Duffy Fya/Fyb 81 

 Fy(a-b-) somente nos eritrócitos 80 

 Fyx 68 

009 Kidd Jka/Jkb 88 

010 Diego Dib/Dia 71 

 Wra/Wrb 0† 

011 Yt Yta/Ytb 4* 

014 Dombrock Doa/Dob 68 

 Hy 67 

 Joa 65 

015 Colton Coa/Cob 68 

019 KX KX 0† 

021 Cromer Tca/Tcb 0† 

 Dr(a) 0† 

 Cr(a) 0† 

022 Knops Kna/Knb 1* 

 McCa/McCb 0† 

 Sla/Vil 1* 

 JMH 0† 

HPA HPA 1a/1b 56 

 HPA 2a/2b 54 

 HPA 3a/3b 48 

 HPA 4a/4b 56 

 HPA 5a/5b 46 

 HPA 15a/15b 48 

*Controles testados por PCR convencional 
0† Amostras sem controles 
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4.4 Extração e quantificação de DNA 

 

 

O DNA foi isolado a partir de 200 µL de sangue total, utilizando o QIAamp 

DNA Mini-kit (Qiagen, Hilden Alemanha), de acordo com as instruções do 

fabricante. A quantidade e a qualidade do DNA foi determinada pelo método de 

espectrofotometria utilizando NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Wilmington, DE). 

Todas as amostras com pureza 260/280 e 260/230 abaixo de 1.8 e acima de 2.1 

foram reextraídas e posteriormente diluídas para uma concentração final de 

35ng/uL. 
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4.5 PCR - OpenArray 

 

 

A genotipagem foi realizada com a plataforma OpenArray (Life 

Technologies, Foster City, CA, EUA) com os ensaios TaqMan. Essa plataforma é 

uma tecnologia de alta performance, larga escala, baseada em PCR em tempo real, 

capaz de avaliar 3072 SNPs por lâmina e permite a customização do ensaio 108. 

Cada lâmina utilizada no OpenArray permite a execução de 64 genotipagens por 

amostra, em 48 amostras por lâmina, conforme mostra a Figura 23. Existem 6 

formatos disponíveis, nomeados por meio do número de ensaios disponíveis, e 

variam pelo número de ensaios TaqMan para genotipagem por cada subarranjo. O 

formato refere-se ao número de SNPs investigados por amostra. 

 

 

Figura 23 -  Representação esquemática do formato da lâmina de OpenArray. Esse 
formato contém 48 subarranjos com 64 poços (cada poço com volume de 
33nL) totalizando 3.072 poços, no formato 64, há 64 ensaios para 48 
amostras (Martins et al. 2013) 108. 
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Esse sistema permite o processamento de até quatro lâminas por hora, isto 

é, 384 amostras em uma lâmina de 64 SNPs, totalizando 12.288 genotipagens por 

dia. Cada poço possui primers e sondas específicas para cada alelo marcadas com 

os fluoróforos VIC e FAM, no qual, o alelo 1 é marcado com VIC e o alelo 2 é 

marcado com FAM. Assim, temos os resultados em VIC/VIC, VIC/FAM ou 

FAM/FAM (conforme mostra a Figura 24). Esse método baseia-se na atividade 5'-

endonuclease de Taq polimerase para clivar uma sonda anelada durante a 

extensão do DNA. O sinal de fluorescência é detectado quando o “quencher” e o 

“reporter” se separam. A vantagem dos ensaios com TaqMan é a facilidade na 

obtenção dos resultados, o fato de não aumentar significativamente o tempo de 

ensaio, e a possibilidade de conceber ensaios em condições semelhantes para 

facilitar a transcrição dos resultados. Além disso, há limitação à contaminação do 

ambiente por amplicons, devido ao uso de sistema fechado.  

 

Figura 24 -  A figura mostra o esquema de anelamento das sondas VIC e FAM, em 
indivíduos homozigotos para o alelo 1; o produto de PCR apresenta 
fluorescência de VIC em indivíduos homozigotos para o alelo 2; o produto de 
PCR apresenta fluorescência de FAM em indivíduos heterozigotos, o produto 
de PCR apresenta fluorescência de VIC e FAM (disponível em 
http://www.lifetechnologies.com/br). 
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O DNA foi previamente misturado ao TaqMan Genotyping Master Mix (Life 

Technologies, Foster City, CA, EUA) em uma placa de 384 poços (Life 

Technologies, Foster City, CA, EUA) e, em seguida, esse conteúdo foi transferido 

para a lâmina, de forma automatizada, pelo equipamento chamado AccuFill™ (Life 

Technologies, Foster City, CA, EUA), de acordo com as recomendações do 

fabricante. A superfície da lâmina é hidrofóbica e o interior dos poços é hidrofílico e 

biocompatível (conforme mostra a figura 4), permitindo o carregamento e a 

retenção das amostras com um volume de 33nL em cada poço 109.  

Após o carregamento, a lâmina foi transferida para um estojo de acrílico 

preenchido com um fluido de imersão e selado com cola para seguir com a reação 

de PCR, no termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Life Technologies, Foster 

City, CA, EUA), com o seguinte ciclo de PCR: um passo inicial a 93ºC, durante 10 

minutos; seguido por 50 ciclos de 45 segundos a 95ºC, 13 segundos a 94ºC e 2 

minutos e 14 segundos a 53ºC, seguido de uma etapa final, durante 2 minutos a 

25ºC e infinito a 4ºC. 

Os resultados de fluorescência foram lidos no “endpoint” no BioTrove 

OpenArray SNP plataforma de genotipagem (Life Technologies, Foster City, CA, 

EUA). A análise da genotipagem foi feita com o software versão TaqMan® 

Genotyper 1.3 (disponível em http://www.lifetechnologies.com/br/en/home/global/ 

forms/taqman-genotyper-software download- reg.html), utilizando “autocalling” como 

o método de interpretação automática dos resultados, exceto para Kell e Joa, nos 

quais o software de interpretação considerou que as fluorescências de VIC e FAM 

estavam muito próximas, sendo indicado, nesse caso, a leitura manual. Os 

resultados foram considerados válidos quando a taxa chamada de “Call Rate” que é 

determinada pela intensidade do sinal de fluorescência foi maior ou igual a 90%. O 

software de interpretação dos resultados agrupa as amostras homozigotas para 

FAM (alelo 2) no eixo Y do gráfico (em azul), as amostras homozigotas para VIC 
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estão agrupadas no eixo X do gráfico (em vermelho) e as amostras heterozigotas 

ficam agrupadas entre os dois eixos (em verde). Um controle branco (NTC) foi 

utilizado em todas as baterias, sinalizado em amarelo, conforme mostra a Figura 

25. 

 

 

Figura 25 -  Representação esquemática dos resultados no software do TaqMan® 
Genotyper 1.3. Em azul estão as amostras homozigotas para o alelo 2 
(FAM/FAM); em vermelho, estão as amostras homozigotas para o alelo 1 
(VIC/VIC) e, em verde, estão as amostras heterozigotas (VIC/FAM). Em 
amarelo, está demonstrado o branco (NTC) e os resultados plotados em 
forma de quadrados são amostras controles. 

 

  

4.6 BLOODchip (plataforma Luminex) – ID-CORE XT E ID-HPA  

 

Como o OpenArray é uma plataforma aberta, para a validação do ensaio 

proposto foi necessária a comparação dos resultados de 242 amostras com 

BLOODchip (plataforma Luminex), uma plataforma fechada e padronizada que 

contempla os principais alelos desse estudo. 

A necessidade de testar um número maior de amostras surgiu das 

discrepâncias observadas nas amostras controles entre uma pequena porcentagem 
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dos resultados de Microarray em plataforma fechada BeadCheap HEA e o 

OpenArray.  

O BLOODchip (Progenika Biopharma SA, a Grifols Company, Bilbao, Spain) 

é uma matriz disponível no mercado projetado para a genotipagem eritrocitária (ID-

Core) e plaquetária (ID-HPA) e contempla os alelos demonstrados na Tabela 8, 

usando o sistema Luminex. O Luminex é um citômetro de fluxo modificado que 

utiliza sondas de oligonucleotídeos específicos, fixados a microesferas codificadas 

por cor, que hibridizam especificamente com os produtos marcados de PCR. Nessa 

plataforma, as regiões alvo do DNA genômico são amplificadas em uma reação de 

PCR multiplex, realizada com nucleotídeos biotinilados, seguida da hibridização, 

utilizando sondas de oligonucleotídeos alelos específicos ligadas a microesferas 

(“beads”) e marcadas com ficoeritrina e estreptavidina conjugadas e posterior 

revelação com SAPE (Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate – Streptavidina 

conjulgada a Ficoeritrina). 

Nessa técnica, o DNA (previamente diluído a 20 ng/µL) foi amplificado por 

PCR usando o Master Mix (Progenika Biopharma SA, a Grifols Company, Bilbao, 

Spain) e a Taq Hot Start (Qiagen). As reações de PCR foram realizadas no 

termociclador Geneamp PCR 9700 com bloco de ouro (Life Technologies, Foster 

City , CA , EUA), com o seguinte ciclo de PCR: um passo inicial a 95ºC, durante 15 

minutos, seguido por 40 ciclos de 30 segundos a 95ºC, 30 segundos a 60ºC e 80 

segundos a 72ºC, seguido de uma etapa final durante 7 minutos a 72ºC e infinito a 

4ºC.  

Após a amplificação, foi realizada a hibridização do produto de PCR com as 

microesferas marcadas, pipetando-se 4µL do produto de PCR para 46µL das Beads 

Master Mix (Progenika Biopharma SA, a Grifols Company, Bilbao, Spain) . As 

reações foram realizadas no termociclador Geneamp PCR 9700 com bloco de ouro 

com o seguinte programa: 95ºC durante 2 minutos, seguido por 52ºC, durante 30 
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minutos. Após os 30 minutos de hibridização, a placa foi mantida no termiciclador e 

o siler foi removido para a adição do SAPE (Progenika Biopharma SA, a Grifols 

Company, Bilbao, Spain) em todos os poços promovendo a revelação da 

hibridização. 

O produto da reação foi analisado no sistema Luminex 100/200 com 

software xPONENT 3.1 (Luminex, USA), no qual verifica-se a presença de 

polimorfismos específicos em cada amostra analisada, por meio do sinal de 

fluorescência intrínseca de cada microesfera, com a presença ou ausência de um 

sinal correspondente à ficoeritrina. O software de análise de dados interpreta os 

sinais quantificados e produz um banco de dados com os resultados de genótipo 

para cada um dos SNPs incluídos. O software também converte os genótipos em 

fenótipos previstos para os antígenos dos grupos sanguíneos testados. 

O ID-HPA contempla sequências para a determinação do HPA-1 ao HPA-11 

e HPA-15 e o ID-Core contempla sequências para a determinação do RHD, RHCE, 

GYPB*03, GYPB*04, LU*A, LU*B, KEL*01, KEL*02, KEL*03, KEL*04, KEL*06, 

KEL*07, FY*A, FY*B, FY*02N.01, FY*02W, JK*A, JK*B, DI*A, DI*B, DI*03, DI*04, 

YT*A, YT*B, DO*A, DO*B, DO*02.04, DO*02.05, CO*A e CO*B, conforme 

demonstrado na Tabela 8.  
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Tabela 8 -  Comparação dos fenótipos deduzidos avaliados na Plataforma 
OpenArray e no ID-Core XT e ID-HPA  

 

Antígenos correspondentes  
aos alelos estudados 

OpenArray BLOODchip 

RHCE, V, VS e variantes  X 

S e s X X 

Me N  X 

U, Mi(a), Mur  X 

Lua e Lub X X 

Kell, Kpa e Kpb ,Jsa e Jsb X X 

Fya e Fyb; FyX, Fy(a-b-) somente nos eritrócitos  X X 

Jka e Jkb X X 

Jkb null  X 

Dia e Dib X X 

Wra e Wrb X  

Yta e Ytb X X 

Doa e Dob X X 

Hy X X 

Joa X X 

Co X X 

KX X  

Tca e Tcb, Dr(a), Cr(a) X  

Kna e Knb, McCa e McCb, Sla e Vil X  

JMH X  

HPA1 - HPA5 + HPA15 X X 

HPA6  X 

HPA7  X 

HPA8  X 

HPA9  X 

HPA10  X 

HPA11  X 
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4.7 Sequenciamento por técnica Sanger 

 

 

Para a confirmação dos resultados discrepantes entre OpenArray e 

BLOODchip, foi utilizada a metodologia de sequenciamento Sanger convencional.  

O método de sequenciamento também foi utilizado para os alelos de alta 

frequência que não tinham amostras controles previamente testadas em outra 

metodologia ou não estavam contemplados na plataforma BLOODchip. Os alelos 

sequenciados foram: DI*02.04, XK*N.28, CROM*01.02, CROM*01.05, CROM*01, 

KN*01, KN*01.03 e JMH*01.03, os quais são responsáveis pela expressão dos 

antígenos Wrb, KX, Tca, Dr(a), Cr(a), Kna, McCa e JMH, respectivamente. Os 

produtos de PCR amplificados específicos foram purificados utilizando o kit de 

purificação de PCR (Qiagen) e testados com o ABI Prism BigDye terminator kit v3.1 

(Life Technologies, Foster City, CA, EUA), conforme descrito por Sanger e Coulson 

110, 111.  

Os iniciadores foram desenhados utilizando o Primer3 software online  

(v 0.4.0), conforme demonstrado na Tabela 9. Primeiramente, as reações foram 

padronizadas por um protocolo padrão com volume final de 25µL e DNA em 

concentração de 200ng. As reações foram realizadas no termociclador Mastercycler 

gradiente (Eppendorf, Alemanha) com o seguinte programa: um passo inicial de 

95ºC por 5 minutos, seguido de 40 ciclos de 95ºC por 30 segundos, gradiente de 

temperatura de 45ºC a 65ºC por 45 segundos e 72ºC por 30 segundos, finalizando 

com 4ºC infinito. As temperaturas de anelamento foram todas padronizadas em 

61ºC. 

Após a padronização, foi realizado o sequenciamento utilizando amostras 

para controle positivo e negativo de cada SNP discrepante. As reações foram 

corridas no Sequenciador 3500 Genetic Analyzer for Resequencing (Life 
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Technologies) e os resultados foram analisados utilizando Sequencher – software 

de análises de sequências de DNA 4.1.4 (Life Technologies). 

 

Tabela 9 -  Primers utilizados para o sequenciamento das amostras 
discrepantes entre o OpenArray e BLOODchip e para validação dos 
alelos de alta frequência  

 

RS Foward Reverse 
Tamanho 

do 
Fragmento 

rs28399653 (Lu) GACACCCGGAGCTGAGAG TGGCTTTGCTGTGAAAAAGA 360pb 

rs8176059 (Kp) CAGGTAAGATGGCACATGGA GGGCACTAGGAGGAAGAAGG 369pb 

rs1799805 (Yt) CACTGGTGGGAATGACACAG CCTCAGGGAGGACTTCTGG 320pb 

rs5917 (HPA4) TCAATCTTGGTGGGAGAAGAA ACCAGGACTTGGACCTTCCT 364pb 

rs45568837 (Wr) CCACTGACCCTGTCATGTCC CTGGGTATAGCGGGAGATGA 228pb 

rs28933690 (KX) GTAGAGTGGGCACCACCATT AGAATGGCTGTGCAGTACCC 276pb 

rs28371588 (Tc ) AGCACACGATGCTGCAAACT CATTCCATTCCCAGAACTTTTC 360pb 

rs56283594 (Dra) TGAAGCCCATATTTAGAACTCAGA TGGACAGAGCTGCCTGAAAT 376pb 

rs60822373 (Cra) TCAAAGCTCCCACATACTACCA GGTCACGTTCCCCTTGAAT 242pb 

rs41274768 (Kn) CCATACTCTTCCTTCTCTCAGTCA CAGTGAGGGTAAAGAAACTCCTG 310pb 

rs17047660 (McC) TCCAATGGAGACTTCTACAGCA GGAGCAGTGTGGCAGCTT 361pb 

rs5637216 (JMH) AGGGGGATGCTTCTGAACTG AAGGTCCTGCTTTCCTGCAT 357pb 

 

 

4.8 Comparação entre OpenArray vs BLOODchip 

 

 

A performance de ambos os métodos de genotipagem foram comparados 

levando-se em consideração o número de SNPs contemplados em cada 

metodologia, acurácia, número de resultados incorretos, reprodutibilidade, 

porcentagem de SNPs com baixo sinal de fluorescência (no call), tempo total para a 

realização da técnica, número de amostras que podem ser realizadas por bateria, 
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software para a análise dos resultados e possibilidade de customização dos 

ensaios. 

Para a determinação da acurácia, foi calculada a quantidade de alelos 

corretos, multiplicado pelo número de amostras testadas com resultados válidos, 

levando-se em consideração 21 SNPs (42 alelos) comuns entre as metodologias: 

S/s, Lua/Lub, K/k, Kpa/Kpb, Jsa/Jsb, Fya/Fyb, Fy(a-b-), Fyx, Jka/Jkb, Dia/Dib, Yta/Ytb, 

Doa/Dob, Hy, Joa, Coa/Cob, HPA 1a/1b, HPA 2a/2b, HPA 3a/3b, HPA 4a/4b, HPA 

5a/5b, HPA 15a/15b.  Nos casos de resultados discrepantes entre as duas 

metodologias, as amostras foram analisadas por sequenciamento pelo método 

Sanger para a confirmação dos resultados.  

A reprodutibilidade do BLOODchip foi avaliada testando-se três amostras 

em triplicata organizadas em nove baterias. Na técnica OpenArray, foi analisada a 

reprodutibilidade, testando-se 10 amostras em triplicata em diferentes lâminas 

organizadas em dez baterias. 

Outro parâmetro analisado na comparação dos métodos foi a porcentagem 

de experimentos com baixo sinal de fluorescência, resultados não amplificados ou 

indeterminados, classificados como “no call”, de acordo com a leitura do 

equipamento. A análise da diferença estatística foi realizada pelo método Chi-

quadrado (SPSS, 17ª versão Laerd statistics). 

Para o cálculo do tempo total para a realização da técnica, foi levado em 

consideração que o OpenArray processa 96 a 384 amostras, em uma bateria, 

contemplando os antígenos eritrocitários e plaquetários. Já a técnica BLOODchip 

processa, no máximo, 96 amostras por bateria. Assim sendo, foi realizado o cálculo 

para 96 amostras por bateria, incluindo o tempo de pipetagem e a análise dos 

resultados. 
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No software de análise, foi observado a capacidade de conversão dos 

genótipos em fenótipos deduzidos e a possibilidade de busca de doadores pelo 

fenótipo/genótipo.  

 

 

4.9 Comparação entre frequências genotípicas com a literatura 

 

 

As frequências genotípicas para GYPB*S e GYPB*s, KEL*01 e KEL*02, 

KEL*03 e KEL*04, KEL*06 e KEL*07, FY*A e FY*B, GATA -67, JK*A e JK*B, DI*A e 

DI*A, DI*03 e DI*04, YT*A e YT*B, HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5 e HPA-

15, foram comparadas com estudos da população brasileira e a análise da 

frequência foi realizada com o cálculo da diferença estatística pelo método Chi-

quadrado (disponível em: socscistatistics.com/tests/chisquare2/default2.aspx).  

Os demais alelos contemplados neste trabalho foram comparados com a 

frequência descrita por Reid e colaboradores 1. Entretanto, não foi possível calcular 

a diferença estatística com outros estudos da população brasileira por falta de 

dados na literatura. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Genotipagem - Comparação dos resultados entre OpenArray e BLOODchip 

 

 

Entre as 400 amostras de doadores testadas no OpenArray, 8 foram 

excluídas da análise devido à baixa qualidade dos resultados (call rate) 

determinada pelo software TaqMan Genotyper versão 1.3 (Life Technologies) com 

resultado inferior a 90%, 242 foram comparadas com o BLOODchip (plataforma 

Luminex) e 150 foram analisadas somente pelo OpenArray.  

As 400 amostras processadas no OpenArray para 30 SNPs originaram 

11.699 resultados, correspondentes a 23.398 alelos, excluindo-se as amostras com 

baixa qualidade (call rate) e as amostras sem resultados (no call). As amostras 

processadas no BLOODchip foram testadas para 52 SNPs, por meio do ID-Core XT 

e do ID-HPA, originando 12.538 resultados correspondentes a 25.076 alelos, após 

a exclusão dos alelos não amplificados. Embora o número de amostras testadas no 

OpenArray tenha sido maior, o BLOODchip apresentou maior número de 

resultados, visto que essa plataforma é composta por mais SNPs. Os 21 SNPs 

comuns entre ambas as metodologias permitiram a comparação de 5.082 

resultados correspondentes a 10.164 alelos. Os critérios comparados entre as duas 

plataformas estão resumidos na Tabela 10. 
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Tabela 10 -  Comparação entre as plataformas OpenArray e Luminex BLOODchip 
(ID-Core e ID-HPA) 

 
 

OpenArray 
BLOODchip 

ID-Core 

BLOODchip 

ID-HPA 

Número de SNPs investigados 30 41 11 

Acurácia 99,93% 100% 100% 

Número de resultados incorretos 
(%) 

6 (0,12%) 0 0 

Reprodutibilidade 100% 100% 100% 

Número de no call (%)  46 (0,90%) 43 (0,85%) 
Calculado 
junto com 

ID-Core XT 

Possibilidade de customização 
dos ensaios 

Sim Não Não 

Tempo total de duração da reação 
(96 amostras) 

5h30 5h 5h 

Número de amostras processadas 
por bateria  

48 - 192 (lâminas de 64 SNPs) 1 - 96 1-96 

Interpretação dos resultados de 
genótipo em fenótipo deduzido 
pelo software de análise 

Não (os resultados são 
reportados em VIC/VIC ou 

VIC/FAM ou FAM/FAM) 
Sim Sim 

 

 

De acordo com os resultados observados na Tabela 10, as duas 

plataformas de genotipagem em larga escala OpenArray e BLOODchip são 

acuradas para determinação de genotipagem eritrocitária e plaquetária, 99.93% de 

acurácia para OpenArray vs 100% para BLOODchip, conforme demonstrado na 

Tabela 11. As duas metodologias apresentaram reprodutibilidade de 100% dos 

resultados, demonstrando serem técnicas precisas. 
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O número de resultados não amplificados ou indeterminados (no call), de 

acordo com a leitura do equipamento, foi 1,2% no OpenArray vs 0,85% no 

BLOODchip e não apresentou diferença estatisticamente significante entre as duas 

metodologias (p=0,0947) considerando p<0,05. No entanto, quando essa 

informação foi analisada por SNP, foi possível observar que o BLOODchip 

apresentou resultado com baixo sinal de fluorescência, principalmente para 

Lutheran, HPA-1 e HPA-3, podendo-se observar na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Polimorfismos comuns entre os métodos OpenArray e BLOODchip 

  

Sistema 
de grupo 

sanguíneo 
SNP 

Número de  
resultados do 

OpenArray 

Número de  
resultados do 
BLOODchip 

Número 
de No call 
OpenArray 

Número 
de No call 
BOODchip 

Número de 
resultados 

discrepantes 
(%) 

002 MNS S/s 239 242 3 0 0 

005 
Lutheran 

Lua/Lub 238 233 4 9 2 

006 Kell K/k 237 242 5 0 0 

 Kpa/Kpb 242 242 0 0 1  

 Jsa/Jsb 239 242 3 0 0 

008 Duffy Fya/Fyb 242 241 0 1 0 

 Fy(a-b-)  242 242 0 0 0 

 Fyx 240 242 2 0 0 

009 Kidd Jka/Jkb 242 242 0 0 0 

010 Diego Dia/Dib 236 242 6 0 0 

011 Yt Yta/Ytb 240 242 2 0 2  

014 
Dombrock 

Doa/Dob 239 242 3 0 0 

 Hy 241 242 1 0 0 

 Joa 235 242 7 0 0 

015 Colton Coa/Cob 242 242 0 0 0 

HPA HPA 1a/1b 242 236 0 6 0 

 HPA 2a/2b 241 241 1 1 0 

 HPA 3a/3b 239 217 3 25 0 

 HPA 4a/4b 240 242 2 0 1  

 HPA 5a/5b 238 241 4 1 0 

 HPA 15a/15b 242 242 0 0 0 

Total    46 43 6 
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Quanto à possibilidade de customização do ensaio, o OpenArray permite a 

escolha dos polimorfismos, de acordo com a necessidade do serviço, sendo 

possível desenhar lâminas para a detecção de 16, 32, 64, 128, 192 e 256 SNPs. Já, 

a placa do BLOODchip é sempre composta pelos mesmos SNPs, no entanto, é 

possível adquirir outro kit que contempla outros polimorfismos raros de grupos 

sanguíneos como método complementar. 

A comparação do tempo total para a realização da técnica no 

processamento de 96 amostras no OpenArray foi de 5h30, e para o BLOODchip ID-

Core (determinação de alelos eritrocitários) foi de 5h, assim como para ID-HPA 

(determinação de alelos plaquetários). Considerando que a placa OpenArray é 

composta tanto dos SNPs relacionados aos antígenos eritrocitários como aos 

antígenos plaquetários, e que essa metodologia pode processar até 4 lâminas por 

vez, o OpenArray é uma técnica mais simples e rápida. 

O número de amostras avaliadas no OpenArray por bateria foi de 192 

amostras para 64 SNPs, ou seja, 4 lâminas contendo 48 amostras cada. Essa 

técnica não permite o processamento de amostras individuais, sendo processada, 

no mínimo, uma lâmina por vez. O BLOODchip permite a avaliação de 1 a 96 

amostras por experimento, sem perda de insumos. É interessante seu uso na 

elucidação de múltiplos anticorpos irregulares ou anticorpos contra antígenos de 

alta frequência. 

O software de análise do OpenArray apresentou os resultados considerando 

a fluorescência de VIC e FAM. Esse software foi alimentado com o nucleotídeo 

correspondente à VIC e o nucleotídeo correspondente à FAM para cada SNP e, 

posteriormente, os dados foram exportados para uma planilha Excel e tratados para 

interpretação. Além disso, esse software permite a inserção de dados para controle 

de qualidade e fornece informações como frequência alélica e genotípica para cada 

SNP, sendo interessante seu uso em pesquisa e rotina de doadores de sangue. O 
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software do BLOODchip é próprio para uso em rotina, trazendo uma série de 

ferramentas de controle de qualidade, e os resultados podem ser visualizados 

prontamente em genótipo ou fenótipo deduzido. 

De 10.164 alelos comparados entre o OpenArray e o BLOODchip, foram 

detectadas 6 diferenças entre as metodologias, que compreendem os alelos LU*A, 

LU*B, KEL*03, YT*A e HPA-4B. O BLOODchip não apresentou nenhum erro de 

genotipagem, conforme demonstrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Confirmação dos resultados discrepantes por sequenciamento Sanger 
 

SNP ID OpenArray BLOODchip 
Alelo 
Discrepante

Sequencia-
mento 

Resultado 
Correto 

Lua/Lub 85 LU*A/LU*B LU*B/LU*B LU*A LU*B/LU*B ID-Core XT 

 366 LU*A/LU*A LU*A/LU*B LU*B LU*A/LU*B ID-Core XT 

Kpa/Kpb 42 KEL*04/KEL*04  KEL*03/ KEL*04  KEL*03 
KEL*03/ 
KEL*04  

ID-Core XT 

Yta/Ytb 19 YT*B/ YT*B  YT*A/ YT*B YT*A YT*A/ YT*B ID-Core XT 

 301 YT*B/ YT*B YT*A/ YT*B YT*A YT*A/ YT*B ID-Core XT 

HPA 4a/4b 322 4AA 4AB HPA4B 4AB ID-Core HPA 

ID: Identificação da amostra 
LU*A refere-se ao antígeno Lua 
KEL*03 refere-se ao antígeno Kpa 
KEL*04 refere-se ao antígeno Kpb 
YT*A refere-se ao antígenoYta  
YT*B refere-se ao antígeno Ytb 
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5.2  Comparação de resultados OpenArray com resultados prévios de 

genotipagem nas amostras controles 

 

 

As amostras controles previamente testadas por outros métodos 

moleculares estão organizadas por SNP na Tabela 13. Os controles apresentaram 

oito resultados discrepantes entre o OpenArray e o HEA. As amostras com 

discrepância para o alelo JK*01 apresentaram resultado homozigoto para o alelo 

JK*02 (A/A) no OpenArray e heterozigoto (A/G) no HEA. As três foram testadas por 

real time PCR, demonstrando que o OpenArray não detectou a presença do alelo 

JK*01, apresentando resultado falso negativo. As amostras com discrepância para 

GYPB*s apresentaram resultado homozigoto para o alelo GYPB*S (T/T) no 

OpenArray e heterozigoto (T/C) no HEA. Não foi possível realizar a confirmação 

desse resultado por sequenciamento, devido ao volume insuficiente da amostra. As 

amostras com discrepância para DO*01 apresentaram resultado homozigoto para o 

alelo DO*02 (C/C) no OpenArray e heterozigoto (C/T) no HEA. Não foi possível 

realizar a confirmação desse resultado por sequenciamento, devido ao volume 

insuficiente da amostra. A soma dos controles totalizou 2670 alelos comparados e 7 

alelos discrepantes. Dessa forma, o método OpenArray apresentou acurácia de 

99,74%. 
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Tabela 13 - Número de controles para cada SNP contemplado no OpenArray 
 

Sistema de  
grupo sanguíneo 

SNP 
Número de 
Amostras 
Controles* 

Número de resultados 
discrepantes (% de 

discrepância) 

002 MNS S/s 80 3 (3,8%) 

005 Lutheran Lua/Lub 67 0 

006 Kell K/k 80 0 

 Kpa/Kpb 69 0 

 Jsa/Jsb 69 0 

008 Duffy Fya/Fyb 81 0 

 Fy(a-b-) 80 0 

 Fyx 68 0 

009 Kidd Jka/Jkb 88 3 (3,4%) 

010 Diego Dib/Dia 71 0 

011 Yt Yta/Ytb 4 0 

014 Dombrock Doa/Dob 68 1 (1,5%) 

 Hy 67 0 

 Joa 65 0 

015 Colton Coa/Cob 68 0 

022 Knops Kna/Knb 1 0 

 Sla/Vil 1 0 

HPA HPA 1a/1b 56 0 

 HPA 2a/2b 54 0 

 HPA 3a/3b 48 0 

 HPA 4a/4b 56 0 

 HPA 5a/5b 46 0 

 HPA 15a/15b 48 0 

*Amostras controles previamente testados por BeadChip (HEA), PCR-real time e PCR convencional 
 

 



Resultados  

  
 

82

5.3 Sequenciamento para os alelos de alta frequência 

 

 

O sequenciamento realizado em 1% das amostras para a validação dos 

alelos de alta frequência que não tinham controle (DI*02.04, XK*N.28, 

CROM*01.02, CROM*01.05, CROM*01, KN*01, KN*01.03 e JMH*01.03) confirmou 

os resultados obtidos pelo OpenArray, com 100% de concordância entre os 

resultados em 64 ensaios.  

 

 

5.4 Frequências alélicas e genotípicas 

  

 

A frequência encontrada neste estudo está demonstrada na Tabela 14. Os 

resultados individuais para cada SNP podem ser visualizados no Taqman 

Genotyper, de acordo com as figuras do Apêndice A.  
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Tabela 14 - Frequência alélica e genotípica dos SNPs estudados 
 

Número  SNP 

FREQUENCIA  
ALELICA 

FREQUENCIA  
GENOTIPICA 

alelo 1 alelo 2 
Homozigoto 

para o alelo 1 
Heterozigoto 

Homozigoto 
para o alelo 2 

rs7683365 S/s 0,313 0,687 11,9% 38,7% 49,4% 

rs28399653 Lua/Lub 0,028 0,972 0,0% 5,0% 95,0% 

rs8176058 K/k 0,014 0,986 0,0% 2,8% 97,2% 

rs8176059 Kpa/Kpb 0,000 1,000 0,0% 0,0% 100,0% 

rs8176038 Jsa/Jsb 0,024 0,976 0,2% 4,2% 95,6% 

rs12075 Fya/Fyb 0,320 0,680 13,1% 37,8% 49,1% 

rs2814778 Fy(a-b-) 0,762 0,238 60,7% 31,0% 8,3% 

rs34599082 Fyx 0,984 0,016 96,8% 3,2% 0,0% 

rs1058396 Jka/Jkb 0,568 0,432 32,9% 47,8% 19,3% 

rs2285644 Dia/Dib 0,013 0,987 0,0% 2,5% 97,5% 

rs45568837 Wra/Wrb 0,000 1,000 0,0% 0,0% 100,0% 

rs1799805 Yta/Ytb 0,955 0,045 91,6% 8,4% 0,0% 

rs11276 Doa/Dob 0,346 0,654 11,6% 46,1% 42,3% 

rs28362797 Hy 0,989 0,011 97,7% 2,3% 0,0% 

rs28362798 Joa 0,989 0,011 97,7% 2,3% 0,0% 

RS28362692 Coa/Cob 0,980 0,020 96,4% 3,4% 0,2% 

rs28933690 Kx 1,000 0,000 100,0% 0,0% 0,0% 

rs28371588 Tca/Tcb 0,987 0,013 97,4% 2,6% 0,0% 

rs56283594 Dr(a+)/Dr(a-) 1,000 0,000 100,0% 0,0% 0,0% 

rs60822373 Cr(a+)/Cr(a-) 1,000 0,003 100,0% 0,0% 0,0% 

rs41274768 Kna/Knb 0,972 0,028 94,5% 5,5% 0,0% 

rs17047690 McCa/McCb 0,953 0,047 90,6% 9,4% 0,0% 

rs17047661 Sla/Vil 0,835 0,165 69,9% 27,1% 3,0% 

rs55637216 JMH+ 1,000 0,000 100,0% 0,0% 0,0% 

rs5918 HPA 1a/1b 0,866 0,134 74,9% 23,3% 1,8% 

rs6065 HPA 2a/2b 0,866 0,134 76,0% 21,2% 2,8% 

rs5911 HPA 3a/3b 0,634 0,366 40,8% 45,1% 14,1% 

rs5917 HPA 4a/4b 1,000 0,000 99,75% 0,25% 0,0% 

rs1801106 HPA 5a/5b 0,878 0,122 76,9% 21,8% 1,3% 

rs10455097 HPA 15a/15b 0,521 0,479 29,1% 47,6% 23,3% 
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As frequências são variáveis entre diversas etnias. A população brasileira é 

miscigenada, apresentando frequências diferentes das encontradas em outros 

estudos brasileiros. O estudo para a análise da diferença estatística entre a 

frequência obtida nos doadores de sangue da FPS/HSP e outros estudos 

realizados na população brasileira estão demonstrados na Tabela 15. 
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Tabela 15 –  Comparação estatística da frequência genotípica encontrada na 
FPS/HSP e outros estudos da população brasileira 

 

p<0,01 = Diferença estatisticamente significante 

Genótipo 
Frequência 
FPS/HSP 

n (%) 

Frequência 
comparada 

n (%) 
Cidade, Estado Referência p 

GYPB*S/ GYPB*S 
GYPB*S/ GYPB*s 
GYPB*s/ GYPB*s 

47 (11,9) 15 (7,54) Porto Velho, RO Tarazona-
Santos et al. 
112 

0,2605 
155 (38,7) 84 (42,21) 
198 (49,4) 100 (50,25) 

KEL*01/ KEL*01 
KEL*01/KEL*02 
KEL*02/KEL*02 

0 (0) 1 (0,25) Maringá, PR Guelsin et al. 
113 

0,2116 
12 (2,8) 20 (5) 

388 (97,2) 379 (94,75) 
KEL*03/ KEL*03 
KEL*03/KEL*04 
KEL*04/KEL*04 

0 (0) 0 (0) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,0714 
0 (0) 4 (1,31) 

400 (100) 301 (98,69) 
KEL*06/ KEL*06 
KEL*06/KEL*07 
KEL*07/KEL*07 

1 (0,2) 0 (0) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,12 
17 (4,2) 23 (7,54) 

382 (95,6) 282 (92,46) 
FY*A/ FY*A 
FY*A/FY*B 
FY*B/FY*B 

52 (13,1) 50 (12,5) Maringá, PR Guelsin et al. 
113 

<0,01 
151 (37,8) 192 (48%) 
197 (49,1) 158 (39,5) 

GATA -67 TT 
GATA -67 CT 
GATA -67 CC 

243 (60,7) 312 (78) Maringá,PR Guelsin et al. 
113 

<0,01 
124 (31) 78 (19,5) 
33 (8,3) 10 (2,5) 

JK*A/ JK*A 
JK*A/ JK*B 
JK*B/ JK*B 

132 (32,9) 109 (27,25) Maringá, PR Guelsin et al. 
113 

0,0842 
191 (47,8) 192 (48) 
77 (19,3) 99 (24,75) 

DI*A/ DI*A 
DI*A/ DI*B 
DI*B/ DI*B 

0 (0) 0 (0) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,4274 
10 (2,5) 13 (4,26) 

390 (97,5) 292 (95,74) 
DI*03/ DI*03 
DI*03/ DI*04 
DI*04/ DI*04 

0 (0) 0 (0) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,5194 
0 (0) 1 (0,33) 

400 (100) 304 (99,67) 
YT*A/YT*A 
YT*A/YT*B 
YT*B/ YT*B 

367 (91,6) 276 (90,49) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,47 
33 (8,4) 28 (9,18) 

0 (0) 1 (0,33) 
DO*A/ DO*A 
DO*A/DO*B 
DO*B/ DO*B 

46 (11,6) 25 (13,02) Belo Horizonte, 
MG 

Piassi et al. 82 0,8694 
184 (46,1) 87 (45,31) 
170 (42,3) 80 (41,66) 

DO*02.04 (homozigose) 
DO*02.04 (heterozigose) 
DO*02.-04 

391 (97,7) 294 (96,39) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,5599 
9 (2,3) 11 (3,61) 
0 (0) 0 (0) 

DO*02.05 (homozigose) 
DO*02.05 (heterozigose) 
DO*02.-05 

391 (97,7) 296 (97,05) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,8437 
9 (2,3) 9 (9,95) 
0 (0) 0 (0) 

CO*A/ CO*A 
CO*A/ CO*B 
CO*B/ CO*B 

386 (96,4) 287 (94,1) São Paulo, SP Latini et al. 114 0,3166 
14 (3,4) 18 (5,9) 
0 (0,2) 0 (0) 

HPA-1A/HPA-1A 
HPA-1A/HPA-1B 
HPA-1B/HPA-1B 

294 (74,9) 107 (71,3) São Paulo, SP Bianchi et al. 
89 

0,2848 
91 (23,3) 37 (24,7) 

7 (1,8) 6 (4) 
HPA-2A/HPA-2A 
HPA-2A/HPA-2B 
HPA-2B/HPA-2B 

298 (76) 105 (70) São Paulo, SP Bianchi et al. 
89 

0,3422 
83 (21,2) 39 (26) 
11 (2,8) 6 (4) 

HPA-3A/HPA-3A 
HPA-3A/HPA-3B 
HPA-3B/HPA-3B 

160 (40,8) 77 (51,3) São Paulo, SP Bianchi et al. 
89 

0,087 
177 (45,1) 56 (37,3) 
55 (14,1) 17 (11,3) 

HPA-4A/HPA-4A 
HPA-4A/HPA-4B 
HPA-4B/HPA-4B 

391 (99,75) 150 (100) São Paulo, SP Bianchi et al. 
89 

0,827 
1 (0,25) 0 (0) 

0 (0) 0 (0) 
HPA-5A/HPA-5A 
HPA-5A/HPA-5B 
HPA-5B/HPA-5B 

301 (76,9) 119 (79,3) São Paulo, SP Bianchi et al. 
89 

0,5975 
86 (21,8) 28 (18,7) 

5 (1,3) 3 (2) 

HPA-15A/HPA-15A 
HPA-15A/HPA-15B 
HPA-15B/HPA-15B 

114 (29,1) 37 (24,7) São Paulo, SP Bianchi et al. 
89 

0,055 
187 (47,6) 63 (42) 
91 (23,3) 50 (33,3) 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

A proposta inicial deste trabalho foi a padronização de uma técnica de 

genotipagem de grupos sanguíneos com alto rendimento para atender as 

necessidades da rotina de doadores de sangue. Assim sendo, a técnica OpenArray 

foi desenhada para atender esse objetivo e apresentou boa acurácia. Com isso, foi 

possível analisar a frequência dos principais grupos sanguíneos (com exceção do 

Rh) e ainda encontrar doadores raros. Nesse cenário, a técnica OpenArray 

demonstrou ser custo-efetiva para o rastreio de doadores de sangue, podendo 

ainda ser associada à fenotipagem Rh para utilização em protocolos transfusionais 

de paciente cronicamente transfundido. 

Os serviços de Hemoterapia têm encontrado cada vez mais dificuldade em 

atender as transfusões dos pacientes politransfundidos aloimunizados. Com isso, 

as ferramentas que o avanço tecnológico oferece têm sido cada vez mais 

empregadas nas rotinas dos bancos de sangues, como os métodos de 

genotipagem rápidos e de alto rendimento para apoiar a seleção de doadores de 

sangue e o atendimento dos pacientes, de forma rápida e eficiente. Além disso, a 

genotipagem de doadores de sangue será extremamente útil para rastreamento e 

obtenção de sangue com fenótipos raros, especialmente, com a ausência de 

antígeno de alta frequência. A determinação sorológica de múltiplos antígenos 

eritrocitários de grandes grupos de doadores é um exercício caro, trabalhoso e 

dificultada pela falta de soros, tornando mais atrativo o uso de plataformas de 

microarranjos para genotipagem deles 8, 10, 19, 22, 24, 102.  

Os maiores candidatos à transfusão profilática são os grupos mais 

vulneráveis à aloimunização, como: pacientes com anemia falciforme e doenças 

mielodisplásicas, haja visto que a aloimunização aumenta com a exposição 
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transfusional, agravando o risco de reação hemolítica transfusional. Em estudo 

realizado na Fundação Pró-sangue, observou-se que 62,5% dos doentes 

falciformes aloimunizaram mesmo com protocolo transfusional profilático. Desses, 

33% iniciaram o protocolo antes da formação de anticorpos. Ou seja, mesmo com 

protocolos transfusionais, esses pacientes têm alta susceptibilidade à 

aloimunização. 

Assim como ocorre a aloimunização eritrocitária, pode acontecer a 

aloimunização plaquetária em receptores de plaquetas e gestantes. A 

aloimunização contra antígenos HPA está associada à refratariedade plaquetária 

imunológica e púrpura trombocitopênica aloimune neonatal. A genotipagem de HPA 

em larga escala pode ser usada para criar um banco de doadores genotipados para 

atender pacientes com púrpura trombocitopênica aloimune neonatal, púrpura após 

a transfusão, e refratariedade plaquetária imunológica não HLA 33. 

A técnica de genotipagem em larga escala OpenArray avaliada neste estudo 

apresentou alta acurácia (99%) e ofereceu vantagens como a possibilidade de 

customização do desenho das lâminas, permitindo a escolha da quantidade de 

polimorfismos estudados e o desenho do ensaio, de acordo com o objetivo do 

serviço e a população estudada, corroborando, assim, o estudo de Hopp e 

colaboradores 22. Neste estudo, foi possível incluir alelos de alta frequência, não 

estudados em outras plataformas e sem estudo na população brasileira, são eles: 

DI*02.04, XK*N.28, CROM*01.02, CROM*01.05, CROM*01, KN*01, KN*01.03 e 

JMH*01.03. Em contrapartida, a técnica BLOODchip contempla alelos não 

presentes no OpenArray, como: RHCE e variantes, JK*B_null (IVS5-1a), JK*B_null 

(871C), GYPA*M, GYPA*N, GYPB*S null (IVS5+5t), GYPB*S nulo (230T), deleção 

da GYPB, GYPB*Mur e HPA-6, -7, -8, -9, -10, -11. 

Outra grande vantagem dessa plataforma é o tempo para processamento 

das amostras e a possibilidade de automatização total do processo, minimizando o 
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risco de erros e facilitando a inclusão dessa estratégia em hemocentros. Isso 

porque, é possível determinar 12.288 polimorfismos em cinco horas e meia; ou 

seja, 192 doadores testados para 64 SNPs ou 384 doadores testados para 32 

SNPs em um curto período. Entretanto, como o ensaio requer o acúmulo de 

amostras (mínimo de 96 para genotipagem de 32 SNPs), essa ferramenta pode ser 

muito funcional para rotinas de doadores e receptores que entrarão em esquema de 

transfusão crônica. No entanto, é menos atraente para resolução de casos 

individuais para atendimento transfusional de emergência que o BLOODchip. 

A principal desvantagem observada na plataforma OpenArray foi a 

impossibilidade de análise dos alelos de importância clínica do sistema Rh (RH*C, 

RH*c, RH*E e RH*e), em decorrência do grande número de resultados incorretos 

observados nos controles. Atribuímos essa dificuldade à presença de regiões 

mascaradas dentro do gene RHD e RHCE, que possivelmente foram desenhadas 

em regiões mais precisas em outras plataformas. Outro inconveniente dessa 

plataforma é a ausência de software desenhado para converter o genótipo em 

fenótipo deduzido.  

A plataforma BLOODchip utilizada para a validação do OpenArray não 

apresentou nenhum erro dentre os alelos que foram comparados, corroborando o 

estudo de McBean e colaboradores e Finning e colaboradores com 100% de 

acurácia 115, 116. Outra vantagem em relação ao OpenArray é a presença de um 

software adequado para a interpretação dos resultados em fenótipo, tornando mais 

fácil para o operador a interpretação dos resultados. 

Após a validação do método OpenArray, foi analisada a frequência alélica e 

genotípica eritrocitária e plaquetária dos 392 doadores com resultados válidos. 

Dentre eles encontramos 1 doador com ausência dos alelos de alta frequência 

KEL*07 e CO*A e 12 doadores com ausência do alelo KN*01.04. Além disso, foi 

possível encontrar doadores com presença de alelos de baixa frequência em 
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heterozigose como: LU*A em 19 (5%) doadores, KEL*01 em 11 (2,8%) doadores, 

KEL*06 em 17 (4,4%) doadores, DI*A em 10 (2,5%) doadores, CO*B em 13 (3,6%) 

doadores, YT*B em 32 (8,4%) doadores, CROM*01.03 em 9 (2,6%) doadores, 

KN*B em 22 (5,5%) doadores, KN*01.06 em 36 (9,4%) doadores. Outros alelos de 

alta frequência em heterozigose DO*02.04 em 9 (2,3%) doadores e DO*02.05 em 9 

(2,3%) doadores. 

Para a análise da frequência, não foi levado em consideração a raça 

autodeclarada dos doadores de sangue em virtude da alta taxa de miscigenação da 

população de doadores da Fundação Pró-sangue/Hemocentro de São Paulo. Em 

pesquisa desenvolvida por Dinardo e colaboradores, foi descrito que 15% dos 

indivíduos participantes de um estudo que se autodeclararam brancos 

apresentaram traços genéticos ancestrais de negros e 10% apresentaram traços 

ancestrais de ameríndios, inviabilizando, assim, a classificação dos doadores por 

raça 117. Entretanto, a análise das frequências obtidas foi comparada com a 

população caucasoide e negra de Reid e colaboradores 1; com isso, ficou evidente 

a presença de alelos da população negra nos doadores de sangue da FPS/HSP. 

O alelo GYPB*S foi encontrado em homozigose em 11,9%, e o GYPB*s em 

49,4%. Tais alelos foram encontrados em heterozigose em 38,7%, corroborando os 

resultados encontrados em Reid e colaboradores, visto que o antígeno S está 

presente em homozigose em 11% da população caucasoide e 6% da população 

negra. Já o antígeno s está presente em homozigose em 45% da população 

caucasoide e 68% da população negra. Para esse sistema de grupo sanguíneo as 

frequências encontradas estão condizentes com a população caucasoide e 

corroboram o estudo realizado na população de Porto Velho por Tarazona-Santos e 

colaboradores e com a população de São Paulo em estudo de 1, 112.  

No sistema Lutheran não foi encontrado nenhum indivíduo com ausência do 

alelo de alta frequência. No entanto, 5% das amostras testadas apresentaram o 
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alelo de baixa frequência em heterozigose. Esses dados também confirmaram os 

resultados encontrados em Reid e colaboradores e Daniels que observaram o Lua 

em heterozigose em 7,4% e 7,6% na maioria das populações, respectivamente 1, 71. 

Foram encontrados 2,8% de doadores KEL*01/KEL*02 (heterozigoto para 

Kell); no entanto, esse fenótipo está presente em 8,8% dos caucasoides, 2% em 

negros e 0,77% no Oeste Africano. Já, o alelo de baixa frequência KEL*03 (Kpa) 

não foi encontrado em nenhum doador. Ele é encontrado em 2,3% dos caucasoides 

e, raramente, em negros. O alelo de baixa frequência KEL*06 (Jsa) foi observado 

em 2,4% dos doadores de sangue. De acordo com Reid e colaboradores, o fenótipo 

Js(a+) é observado em menos de 0,01% em caucasoides e 19,5% em negros 1. Em 

estudo realizado por Arnoni e colaboradores, na população de doadores da Colsan, 

os alelos do sistema Kell foram encontrados nas seguintes frequências: KEL*1 

(2.2%), KEL*2 (97.8%), KEL*3 (0.69%), KEL*4 (99.31%), KEL*6 (2.69%) e KEL*7 

(97.31%), confirmando as frequências observadas neste estudo 118. Em ambos os 

estudos, o perfil fenotípico da população de doadores de sangue reflete a presença 

de alelos observados na população negra, podendo ser considerado como marca 

de ancestralidade 118.  

No sistema Duffy, o fenótipo deduzido encontrado foi 24,62% de indivíduos 

Fy(a+b-), 26,65% de indivíduos Fy(a+b+), 40,36% de indivíduos Fy(a-b+), 8,38% de 

indivíduos Fy(a-b-) e 3,2% de indivíduos Fyx (fraco). Tais resultados confirmaram o 

estudo desenvolvido nessa mesma população por Pagliarini 75. Entretanto, diferem 

das frequências encontradas na população de Maringá, em estudo desenvolvido 

por Guelsin e colaboradores 117. A análise estatística para os alelos FY*A, FY*B e 

FY*02N.01 (mutação na região GATA -67CC) apresentou diferença 

estatisticamente significante, reiterando, mais uma vez, a presença de traços 

negros na população de doadores da FPS/HSP. 
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Os resultados encontrados para a frequência genotípica de JK*A/JK*A, 

JK*A/JK*B e JK*B/JK*B, foram 32,9%, 47,8% e 19,3%, respectivamente. Esses 

resultados corroboram o estudo de Guelsin e colaboradores realizado na população 

de doadores do Estado do Paraná e Kahar e Patel, cujos resultados relatados 

mostraram-se muito próximos da população caucasoide. Porém, na população de 

doadores deste estudo observamos as frequências discretamente inclinadas à 

população negra 113, 119.  

O alelo DI*A foi encontrado apenas em homozigose em 2,5% dos 

indivíduos. O alelo DI*B em homozigose foi encontrado em 97,5%, comprovando o 

estudo realizado por Bégat e colaboradores, no qual o alelo DI*A foi encontrado em 

pelo menos 2% em estudo com Amerindians 80. No estudo de Latini e 

colaboradores o alelo DI*A foi observado em 4,3% dos doadores de sangue da 

Colsan. No entanto, esse alelo é encontrado em menos de 0,1% da população de 

caucasoides e negros, chegando a 36% em Índios da América do Sul 114. O alelo 

DI*02.03 (Wra) de baixa frequência não foi encontrado em nenhum indivíduo e seu 

par antitético, DI*02.04 (Wrb), de alta frequência foi observado em 100% dos 

indivíduos. Em estudo realizado por Muniz e colaboradores na Colsan, foi 

necessário testar 1662 doadores para encontrar 0,06% do antígeno Wra 120. 

No sistema Cartwright não foi observado nenhum indivíduo com ausência do 

alelo de alta frequência YT*A; entretanto, foi observado o genótipo YT*A/YT*B em 

8,4% dos indivíduos, corroborando Latini e colaboradores, os quais encontraram 

9,1% de indivíduos com esse genótipo 114. As frequências encontradas para esse 

sistema foram correspondentes ao estudo realizado por George 81. 

A frequência genotípica observada no sistema Dombrock foi compatível aos 

resultados descritos por Piassi e colaboradores, na população de doadores de 

Minas Gerais 82, e ao estudo de Latini e colaboradores, e na população de 

doadores da Colsan, no qual, observaram o genótipo DO*A/DO*A em 17% dos 
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doadores, DO*A/DO*B em 46% e DO*B/DO*B em 36% 114. Os alelos DO*02.04 

(Hy) e DO*02.05 (Joa) são de alta frequência na população e foram observados, 

neste estudo, em 100% dos resultados. Porém, 2,3% dos doadores apresentaram 

resultados em heterozigose para ambos os alelos, corroborando mais uma vez o 

estudo de Latini e colaboradores. Este dado nos leva a acreditar que o aumento do 

número de amostragem possibilitaria o encontro de indivíduos homozigotos para o 

alelo raro 114. 

No sistema Colton, foi encontrado um indivíduo com ausência do alelo de 

alta frequência, CO*A, representando 0,2%. Os demais resultados observados 

estavam de acordo com a revisão de Halverson e Peyrard e com Latini e 

colaboradores, realizada na população de doadores da Colsan, na qual 

encontraram 94,1% de indivíduos CO*A/CO*A e 5,9% de indivíduos CO*A/CO*B 83, 

114. 

Os alelos referentes ao sistema de grupo sanguíneo Cromer, CROM*01.05 

e CR*A, referente aos antígenos Dr(a) e Cr(a), respectivamente, foram observados 

em 100% dos indivíduos testados. Entretanto, o genótipo 

CROM*01.02/CROM*01.03, referente ao fenótipo Tc(a+b+), foi observado em 2,6% 

dos doadores. Esse fenótipo é observado em 6% da população negra 1, 

demonstrando, mais uma vez, a presença da miscigenação na população estudada.  

No sistema de grupo sanguíneo Knops, a frequência genotípica encontrada 

para KN*A/KN*A e KN*A/KN*B foi 94,5% e 5,5%, respectivamente. Não foi 

observado nenhum indivíduo homozigoto para o alelo de baixa frequência KN*B. 

Esses dados confirmaram os apresentados por Reid, que postulou que o antígeno 

Kna apresenta alta frequência, tanto na população caucasoide como na negra. Já 

seu par antitético denominado Knb está presente em aproximadamente 4% da 

população caucasoide e é raro na população negra, demonstrando assim, a 

presença de alelo presente especialmente na população caucasoide 1. 
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Os alelos KN*01.03 e KN*01.06 (McCa e McCb) apresentam grande variação 

na frequência observada entre a população caucasoide e negra, sendo que o alelo 

KN*01.06 está presente em apenas 1% da população caucasoide e em 40%-50% 

da população negra. Neste estudo, observamos o alelo KN*01.06 (McCb) em 9,4% 

dos doadores de sangue. Tal resultado certamente é decorrente da miscigenação 

observada nessa população. O mesmo fato foi evidenciado no genótipo KN*01.04 e 

KN*01.07 (Sla e Vil) em que, o alelo KN*01.04 é de alta frequência e o antígeno 

KN*01.07 é de baixa frequência na população caucasoide, já, na população negra, 

é observado em mais de 80%. Na população de doadores estudada, foi 

evidenciado 69,9% de indivíduos KN*01.04/ KN*01.04, 27,1% de 

KN*01.04/KN*01.07 e 3% de KN*01.07/ KN*01.07, ou seja, com ausência do alelo 

de alta frequência. A frequência alélica de Vil foi observada em 16,5%, mais uma 

vez demonstrando frequência intermediária em população caucasoide e negra 1, 85. 

No SNP testado para o sistema JMH, o alelo selvagem (JMH*01.03) estava 

presente em todos os indivíduos testados em homozigose, conforme dados obtidos 

em Reid e colaboradores 1. 

Quanto aos antígenos plaquetários, conforme descrito por Conti e 

colaboradores, os métodos de genotipagem HPA em larga escala demonstraram 

ser eficientes para triagem de doadores e suprimento de plaquetas compatíveis, em 

casos de PPT, PTAN e refratariedade de causa imune 121. 

As frequências genotípicas para o HPA-1, -2, -3, -4, e -5 foram 

correspondentes à frequência observada na população de pacientes 

trombocitopênicos estudados por Bianchi e colaboradores e não apresentou 

diferença estatística 89. Esses dados também corroboram a frequência descrita por 

Castro e colaboradores, tanto na população caucasoide como na negra. Nesse 

mesmo estudo, Castro ainda demonstrou que na população brasileira, classificada 

em caucasoide, negra e indígena, os primeiros apresentaram genótipos muito 
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semelhantes, sendo o último o único grupo com diferença genotípica 

estatisticamente significante 43. 

O HPA-15 também foi comparado ao estudo de Bianchi e colaboradores 89, 

sem diferença estatística. Esses dados confirmam os resultados observados por 

Cardone e colaboradores 97. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1) A plataforma OpenArray foi padronizada e validada para os alelos 

referentes aos antígenos eritrocitários e plaquetários: GYPB*03/GYPB*04, LU*A/ 

LU*B, KEL*01/KEL*02, KEL*03/KEL*04, KEL*06/KEL*07, FY*A/ FY*B, FY*02N.01, 

FY*02W.01, JK*A/ JK*B, DI*A/DI*B, DI*03/DI*04, YT*A/YT*B, DO*A/DO*B, 

DO*02.04/DO*02.05, CO*A/CO*B, XK*N.28, CROM*01.02/CROM*01.03, 

CROM*01.05, CR*A, KN*A/KN*B, KN*01.03/KN*01.06, KN*01.04/KN*01.07, 

JMH*01.03, HPA-1A/ HPA-1B, HPA-2A/ HPA-2B, HPA-3A/ HPA-3B, HPA-4A/ HPA-

4B, HPA-5A/ HPA-5B, HPA-15A/ HPA-15B. Entretanto, os antígenos relacionados 

ao sistema de grupo sanguíneo Rh (C, c, E, e) não apresentaram resultados válidos 

para análise. Assim sendo, para a utilização dessa plataforma com o objetivo de 

profilaxia à aloimunização, seria necessária a utilização de técnicas 

complementares para a detecção dos principais antígenos ou alelos do sistema Rh. 

A plataforma OpenArray apresentou boa acurácia. Essa metodologia demonstrou 

ser custo-efetiva como método de triagem de doadores de sangue e busca de 

doadores raros ou para pacientes que entrarão em esquema de transfusão crônica. 

Contudo, em decorrência dos erros observados na análise comparativa, os serviços 

devem contar com o auxílio de uma metodologia para a confirmação dos genótipos 

raros;  

2) A frequência encontrada nos doadores de sangue foi correspondente aos 

resultados encontrados na literatura, apresentando diferença estatisticamente 

significante somente para os alelos FY*A, FY*B e FY*02N.01. Porém, a população 

de doadores da Fundação Pró-sangue Hemocentro de São Paulo apresentou 

genótipos pouco frequentes na população caucasoide, observados na população 

negra. Tal frequência pode estar relacionada ao alto índice de miscigenação 
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observada na região sudeste do Brasil. Ainda assim, os genótipos observados na 

população caucasoide apresentaram maior prevalência, podendo impactar no 

índice de aloimunização dos receptores falciformes. Os alelos de alta frequência: 

XK*N.28, CROM*01.02, CROM*01.05, CROM*01, KN*01, KN*01.03 e JMH*01.03, 

que não estão contemplados em outras plataformas e não apresentavam 

frequência conhecida em nossa população, foram encontrados em 100% dos 

doadores. 
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APÊNDICE A 

 

 

1. Resultados dos SNPs analisados no Taqman Genotyper 

 

 
Figura 26 -  Resultados obtidos para os alelos GYPB*S e GYPB*s. Neste estudo não foi 

possível a padronização desta técnica para os polimorfismos conhecidos 
como GYPB.P2 e GYPB.NY, para a determinação do fenótipo deduzido. 
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Figura 27 – Resultados obtidos para os alelos LU*01 e LU*02 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Lu(a+b-), Lu(a+b+) e Lu(a-b+).  
 

 

 
Figura 28 –  Resultados obtidos para os alelos KEL*01 e KEL*02 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos K+k-, K+k+ e K-k+. A análise para K/k foi realizada no 
modo manual do Taqman Genotyper, em decorrência da proximidade dos 
resultados homozigotos para k e heterozigotos.  
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Figura 29 –  Resultados obtidos para os alelos KEL*03 e KEL*04 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Kp(a+b-), Kp(a+b+) e Kp(a-b+). 
 
 

 
Figura 30 –  Resultados obtidos para os alelos KEL*06 e KEL*07 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Js(a+b-), Js(a+b+) e Js(a-b+). Foi encontrado um 
indivíduo com ausência do alelo de alta frequência KEL*07 (Jsb), 
demonstrado em forma de circulo azul. 
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Figura 31 –  Resultados obtidos para os alelos FY*01 e FY*02. Para a determinação do 

fenótipo deduzido é necessário análise do GATA-67 CC e Fyx. 

 

 

 
Figura 32 –  Resultados obtidos para o alelo FY*02N.01 (GATA -67 CC), em homozigose 

para o alelo selvagem, representado em azul, e em homozigose para o alelo 
mutado, representado em vermelho. Para a determinação do fenótipo 
deduzido é necessário análise dos SNPs Fya/Fyb e Fyx. 
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Figura 33 –  Resultados obtidos para os alelos FY*02W.01 em homozigose para o alelo 

selvagem, representado em vermelho, e em heterozigose para o alelo 
mutado, representado em verde. Para a determinação do fenótipo deduzido é 
necessário análise de Fya/Fyb e GATA-67 CC. 

 

  

 
Figura 34 –  Resultados obtidos para os alelos JK*01 e JK*02 e seus respectivos fenótipos 

deduzidos Jk(a+b-), Jk(a+b+) e Jk(a-b+).CORRIGIR FIGURA (VERMELHO) 
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Figura 35 –  Resultados obtidos para os alelos DI*01 e DI*02 e seus respectivos fenótipos 

deduzidos Di(a+b-), Di(a+b+) e Di(a-b+). 
 

 

 
Figura 36 –  Resultados obtidos para os alelos DI*02.03 e DI*02.04 e seu respectivo 

fenótipo deduzido Wr(a-b+). 
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Figura 37 –  Resultados obtidos para os alelos YT*01 e YT*02 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Yt(a+b-), Yt(a+b+) e Yt(a-b+). 
 

 

 
Figura 38 –  Resultados obtidos para os alelos DO*01 e DO*02 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Do(a+b-), Do(a+b+) e Do(a-b+). 
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Figura 39 –  Resultados obtidos para o alelo DO*02.04 e seu respectivo fenótipo deduzido Hy+, em 

homozigose, representado em azul, e heterozigose, representado em verde. 
 

 

 
Figura 40 –  Resultados obtidos para o alelo DO*01.05 e seu respectivo fenótipo deduzido 

Jo(a+), em homozigose, representado em azul, e heterozigose, representado 
em verde. A análise para Jo(a) foi realizada no modo manual do Taqman 
Genotyper, em decorrência da proximidade dos resultados homozigotos e 
heterozigotos. 
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Figura 41 –  Resultados obtidos para os alelos CO*01 e CO*02 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Co(a+b-), Co(a+b+) e Co(a-b+). Foi encontrado um 
indivíduo com ausência do alelo de alta frequência CO*01 ou CO*A (Coa), 
demonstrado em forma de circulo azul. 

 

 

 
Figura 42 –  Resultados obtidos para o alelo XK*N.28 e seu respectivo fenótipo deduzido 

Kx+, em homozigose, observados em azul. 
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Figura 43 –  Resultados obtidos para os alelos CROM*01.02 e CROM*01.03 e seus 

respectivos fenótipos deduzidos Tc(a+b-) e Tc(a+b+).  
 

 

 
Figura 44 –  Resultados obtidos para o alelo CROM*01 e seu respectivo fenótipo deduzido 

Cr(a+), em homozigose, representado em vermelho. 
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Figura 45 –  Resultados obtidos para o alelo CROM*01.05 e seu respectivo fenótipo 

deduzido Dr(a+), em homozigose, representado em vermelho. 
 

 

 
Figura 46 –  Resultados obtidos para os alelos KN*01 e KN*02 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Kn(a+b-), Kn(a+b+) e Kn(a-b+).  
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Figura 47 –  Resultados obtidos para os alelos KN*01.03 e KN*01.06 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos McC(a+b-) e McC(a+b+). 
 

 

 
Figura 48 –  Resultados obtidos para os alelos KN*01.04 e KN*01.07 e seus respectivos 

fenótipos deduzidos Sl(a)+Vil-, Sl(a)+Vil+ e Sl(a)-Vil+.  
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Figura 49 –  Resultados obtidos para o alelo JMH*01.03 e seu respectivo fenótipo 

deduzido JMH+, em homozigose, observados em vermelho.  
 

 

 
Figura 50 –  Resultados obtidos para os alelos HPA-1a e HPA-1b.  
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Figura 51 –  Resultados obtidos para os alelos HPA-2a e HPA-2b.  
 

 

 
Figura 52 –  Resultados obtidos para os alelos HPA-3a e HPA-3b.  
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Figura 53 –  Resultados obtidos para os alelos HPA-4a e HPA-4b.  
 

 

 
Figura 54 –  Resultados obtidos para os alelos HPA-5a e HPA-5b.  
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Figura 55 –  Resultados obtidos para os alelos HPA-15a e HPA-15b.  
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Apêndice B - Publicação: Bianchi JVS, Dinardo CL, Niewiadonski V, Mota M, 

Mendrone-Junior A, Sabino EC. Comparison of two high-throughput 

platforms for red blood cell and platelet antigens genotyping. 

International Society of Blood Transfusion ISBT Science Series 

2015;10:45-51. 
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Anexo A - Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

____________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ......................................................................... Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  .................................................................. CIDADE  .......................................................... 

CEP:.....................................  TELEFONE: DDD (............) .................................................................. 

________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “GENOTIPAGEM DOS GRUPOS 
SANGUÍNEOS EM DOADORES DE SANGUE ATRAVÉS DE MICRO 
ARRANJOS LÍQUIDO” 
 
2 DADOS DO INVESTIGADOR PRINCIPAL: 
Investigador Principal: Ester Cerdeira Sabino 
Cargo / Função: Chefe de Departamento   
Unidade: Fundação Pró Sangue Hemocentro de São Paulo, FPS/HSP, Brasil. 
Dados para contato: 3061-5544 ramal 334 
 
3 AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 - RISCO MÍNIMO     - RISCO MÉDIO      - RISCO BAIXO     - RISCO MAIOR 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata 
ou tardia do estudo) 

 

4 DURAÇÃO DA PESQUISA: 

Aproximadamente 48 meses  
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1– Essas informações estão sendo fornecidas para que você avalie sua 
participação voluntária neste estudo. Para a realização de uma transfusão de 
sangue segura é importante fazer a tipagem dos doadores, evitando assim uma 
reação à transfusão. A Dr(a): Ester Cerdeira Sabino está fazendo uma pesquisa 
que visa determinar os principais grupos sanguíneos nas bolsas de sangue e a 
frequência dos mesmos na população de doadores. 

 

2– Caso você aceite participar, será coletado 5 ml de sangue os quais serão 
distribuídos em 1 tubo. O tubo se destina a análise fenotípica e para extração de 
DNA e análise genotípica. O sangue para realização destes exames será retirado 
da mesma veia em que será feita a doação de sangue, portanto, não será 
necessário fazer outra punção venosa.  

 

VOCÊ TAMBÉM RESPONDERÁ UM QUESTIONÁRIO PADRONIZADO SOBRE 
A SUA SAÚDE, SEU HISTÓRICO DE DOAÇÕES DE SANGUE E SEUS 
HÁBITOS DE VIDA. DURANTE A APLICAÇÃO DESTE QUESTIONÁRIO, VOCÊ 
PODERÁ DEIXAR DE RESPONDER QUALQUER PERGUNTA FORMULADA 
OU DESISTIR DE VEZ DE RESPONDÊ-LO, CASO ASSIM DESEJE. O SANGUE 
PARA REALIZAÇÃO DESSES EXAMES SERÁ RETIRADO DE UMA VEIA DO 
SEU ANTEBRAÇO.  

O resultado dos exames sorológicos realizados na sua doação serão consultados 
pelo grupo de pesquisa. No caso de você apresentar algum teste reagente para 
uma ou mais das doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue cuja realização 
é obrigatória por lei, automaticamente sua participação na pesquisa será 
encerrada e os exames de genotipagem não serão realizados.  

 

3- DESCONFORTO E RISCOS ESPERADOS: O DESCONFORTO E O 
RISCO ESPERADOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO SERÃO MÍNIMOS, 
SENDO OS MESMOS DA COLETA DE SANGUE PARA EXAMES.  

 

4- BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS COM A MINHA PARTICIPAÇÃO NO 
ESTUDO: Você não terá nenhum benefício direto pela participação no estudo. Trata-se de 
um estudo experimental que testa a frequência dos antígenos presentes nas hemácias e 
nas plaquetas de uma população de doadores. Apenas no final do estudo poderemos 
concluir a presença deste benefício. Os resultados da genotipagem estarão disponíveis no 
Hemocentro ao final do estudo. Além disso, sua participação contribuirá muito com o 
aumento do conhecimento sobre a determinação dos antígenos presentes nas hemácias e 
nas plaquetas. 
 
5- Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa. O principal investigador é a Dra. Ester Cerdeira Sabino que pode ser encontrado 
no endereço Av Dr Eneas de Carvalho Aguiar 155, Cerqueira Cesar Telefone(s) 3061-
5544 ramal 399, e-mail: sabinoec@gmail.com. 
 
6- É garantido à você a liberdade da retirar este consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu atendimento 
nesta Instituição. 
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7- As informações obtidas com o estudo serão analisadas em conjunto com os 
doadores participantes. Em nenhuma circunstancia será divulgada a identificação 
de qualquer um dos doadores participantes do estudo. 
 
8 – Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Não haverá nenhuma compensação 
financeira relacionada à sua participação.  
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que me foram lidas descrevendo o estudo “GENOTIPAGEM DOS GRUPOS 
SANGUÍNEOS EM DOADORES DE SANGUE ATRAVÉS DE MICRO 
ARRANJOS LÍQUIDO”.  
 
Ficou claro para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e 
de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 
isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar, se 
necessário e decorrente da pesquisa. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 
que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. Eu receberei 
uma cópia assinada e datada deste termo de consentimento. 
 
Autorizo que a amostra do meu sangue coletada para este estudo seja 
armazenada e utilizada em outro estudo que venha a ser desenvolvido pelo 
Hemocentro com a finalidade de aumentar a segurança transfusional, desde que 
esse estudo tenha sido previamente aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. 
 

 
  SIM    NÃO 

 
 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do participante São Paulo,         /       /        
  

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo São Paulo,         /       /        
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Anexo B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 

 

 




