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RESUMO

Niewiadonski VDT. Avaliação de metodologia de alta demanda para estudo
de frequência de mutações relacionadas a trombofilia e hemocromatose hereditária
na população de doadores da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo
(dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da
Universidade de São Paulo; 2015.

O objetivo deste estudo foi avaliar a plataforma OpenArray para testes
genéticos em doadores de sangue e determinar as frequências genotípicas e
alélicas de alterações pontuais (SNPs) associadas à trombose venosa (G1691A e
G20210A), à hiperhomocisteinemia (C677T, A1298C), e à hemocromatose
hereditária (C282Y, H63D e S65C) na população de doadores de sangue de São
Paulo, Brasil. Foram analisadas 400 amostras de sangue total coletadas de outubro
a novembro de 2011. A detecção dos SNPs foi realizada utilizando a tecnologia de
microarray em superfície sólida OpenArray. As amostras também foram analisadas
utilizando a técnica de PCR em Tempo Real sistema FRET para comparação dos
resultados e determinação da acurácia do sistema OpenArray. Observamos que
houve 100% de concordância de resultados entre ambas as técnicas para todas as
amostras, em todas as variantes pesquisadas, com exceção da mutação C282Y no
gene HFE, a qual apresentou 99,75% de concordância. O resultado da amostra em
questão foi posteriormente confirmado por sequenciamento direto (Sanger), que
confirmou o resultado fornecido pelo método OpenArray. As frequências calculadas
para cada SNP foram: FV G1691A 98,8% (G/G), 1,2% (G/A); FII G2021A 99,5%
(G/G), 0,5% (G/A); MTHFR C677T 45,5% (C/C), 44,8% (C/T), 9,8% (T/T); MTHFR

A1298C 60,3% (A/A), 33,6% (A/C), 6,1% (C/C); HFE C282Y 96%(G/G), 4%(G/A),
HFE H63D 78,1%(C/C), 20,3% (C/G), 1,6% (G/G); e HFE S65C 98,1% (A/A), 1,9%
(A/T). Esses resultados descrevem as frequências de SNPs associados a doenças
e são importantes para aprimorar o conhecimento atual do perfil genético da
população de doadores de sangue brasileiros, embora um estudo maior seja
necessário para determinar com a maior acurácia a frequência das mutações
pesquisadas. Além disso, observamos que a plataforma OpenArray, demonstrou
alta taxa de concordância com o método de PCR em Tempo Real sistema FRET.

Descritores: Mutações Puntual. Reação em cadeia por polimerase.
Genótipos.

ABSTRACT

Niewiadonski VDT. Evaluation of a high throughput method for the detection
of mutations associated with thrombosis and hereditary hemochromatosis in
Brazilian blood donors (dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de
São Paulo da Universidade de São Paulo; 2015.

The aim of this study was to evaluate the OpenArray platform for genetic
testing of blood donors and to assess the genotype frequencies of nucleotidepolymorphisms (SNPs) associated with venous thrombosis (G1691A and G20210A),
hyperhomocysteinemia

(C677T,

A1298C),

and

hereditary

hemochromatosis

(C282Y, H63D and S65C) in blood donors from Sao Paulo, Brazil. We examined
400 blood donor samples collected from October to November 2011. The SNPs
were detected using OpenArray technology. The blood samples were also examined
using a real-time PCR–FRET system to compare the results and determine the
accuracy of the OpenArray method. We observed 100% agreement in all assays
tested, except HFE C282Y, which showed 99.75% agreement. The HFE C282Y
assay was further confirmed through direct sequencing, and the results showed that
OpenArray analysis was accurate. The calculated frequencies of each SNP were FV
G1691A 98.8% (G/G), 1.2% (G/A); FII G2021A 99.5% (G/G), 0.5% (G/A); MTHFR
C677T 45.5% (C/C), 44.8% (C/T), 9.8% (T/T); MTHFR A1298C 60.3% (A/A), 33.6%
(A/C), 6.1% (C/C); HFE C282Y 96%(G/G), 4%(G/A), HFE H63D 78.1%(C/C), 20.3%
(C/G), 1.6% (G/G); and HFE S65C 98.1% (A/A), 1.9% (A/T).Taken together, these
results describe the frequencies of SNPs associated with diseases and are
important to enhance our current knowledge of the genetic profiles of Brazilian blood
donors, although a larger study is needed for a more accurate determination of the

frequency of the alleles. Furthermore, the OpenArray platform showed a high
concordance rate with standard FRET RT-PCR

Descriptors: Point mutation. Polymerase chain reaction. Genotypes.
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1 INTRODUÇÃO

Doadores de sangue são tipicamente testados para detecção de doenças
infecciosas, com o intuito de prevenir a transmissão de agentes patogênicos por
meio da transfusão sanguínea. Entretanto, recentemente os bancos de sangue
iniciaram a realização de outros fatores, como glicemia e colesterol, com o objetivo
de avaliar a saúde do doador e oferecer um incentivo à doação (Goette et al., 2009;
Lenhard et al., 2013). A genotipagem de células sanguíneas, também se tornou um
teste de rotina realizado em bancos de sangue (Anstee, 2009; Westhoff, 2006). A
presença de alterações pontuais ou polimorfismos associados a doenças genéticas
comuns poderia representar outro fator a ser examinado em amostras de doadores
de

sangue,

particularmente

se

o

custo

deste

exame

não

aumentar

substancialmente o custo dos testes realizados rotineiramente.
SNP (Single Nucleotide Polymorphism), por definição é um único par de
bases presente no DNA para o qual existem sequências alternativas diferentes
(alelos) em indivíduos normais em uma população, sendo que o alelo menos
frequente está presente em pelo menos 1% da população (Brookes, 1999). SNPS
compreendem aproximadamente 90% dos polimorfismos presentes no DNA
humano, e são instrumentos para o entendimento da estrutura do genoma e das
causas de doenças e processos patológicos (Mah e Chia, 2007).
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Figura 1 - Representação esquemática de SNP.

Enquanto a maioria dos SNPS não tem função biológica conhecida, uma
fração dessas substituições tem significado funcional e são as bases para a
diversidade humana (Collins et al., 1997).
O mapeamento e conhecimento dos SNPs é de extrema importância devido
ao crescimento da associação entre mutações baseadas em SNPs e a
predisposição ou suscetibilidade a muitas doenças (Cargill et al., 1999).
Alguns processos patológicos além de serem associados a fatores
ambientais e externos, são também relacionados à presença de polimorfismos e
seus

mecanismos

moleculares

estão

sendo

explorados.

Neste

trabalho

descreveremos o papel de alguns fatores genéticos associados a doenças como a
trombose e a hemocromatose hereditária. A base genética para essas patologias
encontra-se bem estabelecida pela literatura científica disponível e pode ajudar a
compreender a importância do conhecimento do perfil genético de uma população,
assim como o valor profilático para a saúde de um indivíduo portador de um
polimorfismo relacionado a patologia.
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1.1 Fatores genéticos relacionados à Trombose

A trombose, representa uma das causas mais comuns de morbidade e
mortalidade na sociedade ocidental. O desequilíbrio hemostático é o mecanismo
chave que origina todos os tipos de tromboses. A patogênese do tromboembolismo
venoso é um processo complexo e multifatorial que envolve fatores adquiridos e
genéticos (Bauduer e Lacombe, 2005). A trombose venosa é uma doença comum
com incidência de cerca de um caso por 1000 pessoas-ano. (Kyrle et al., 2010). O
termo “trombofilia” é usado para descrever uma predisposição aumentada,
normalmente genética, para a ocorrência de trombose venosa.

1.1.1 Fator V Leiden

O Fator V Leiden (FV), (rs 6025) (Bezemer et al., 2008; Delluc et al., 2010),
é um dos principais fatores genéticos responsáveis pelo desenvolvimento da
trombofilia (Bauduer e Lacombe, 2005). Ocorre em 5% da população caucasiana e
é considerado uns dos mais importantes fatores da trombofilia herdada (Endler e
Mannhalter, 2003). A transmissão é autossômica dominante (Bertina et al., 1994). O
risco relativo para trombose venosa em heterozigotos é aproximadamente 3-10,
enquanto que em homozigotos é de aproximadamente 50-100 (Bauduer e
Lacombe, 2005; Bertina et al., 1994). Além disso, o risco de reaparecimento da
doença em portadores homozigotos do FV é 2 a 5 vezes maior quando comparado
com indivíduos que não apresentam a mutação (Kyrle et al., 2010).
O FV pode ser encontrado em 20 a 50% dos pacientes com trombose
venosa (Bertina et al., 1994). O polimorfismo se caracteriza pela substituição de
uma base G para A, causada por uma mutação pontual no nucleotídeo 1691,
levando a uma troca do aminoácido arginina para glutamina na posição 506
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(R506Q) do fator V, induzindo à resistência da proteína C ativada (APC). A
clivagem e inativação do fator V em Va é feita de forma insatisfatória, levando-o ao
acúmulo e consequentemente aumentando o risco de trombose (Bertina et al.,
1994; Endler e Mannhalter, 2003).

Figura 2 – Efeito do FV Leiden na interação com APC.

1.1.2 Fator II

O segundo fator protrombótico genético mais frequente em humanos é a
mutação G20210A, primeiramente identificada em 1996 por Poort et al. no gene da
protrombina ou Fator II da coagulação. O gene da protrombina localiza-se no
cromossomo 11 na posição 11p11-q12. A protrombina é precurssora da protease
trombina sérica, que apresenta aitividades anticoagulantes, procoagulantes e
antifibrinoliticas (Poort et al., 1996).
A mutação G20210A, (rs1799963) (Bezemer et al., 2008; Delluc et al.,
2010), é caracterizada por uma variação genética na região 3’UT (untranslated),
responsável por funções regulatórias na expressão gênica, apresentando troca de
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G para A na posição 20210. Portadores do alelo A apresentam nível mais elevado
de protrombina no plasma, o que aumenta o risco de trombose, porém os
mecanismos moleculares ainda não estão bem estabelecidos. A prevalência desta
mutação na população branca é de cerca de 1 a 4%(11), sendo que na população
de pacientes com trombose venosa a prevalência é de 5 a 7% (Poort et al., 1996).
Estudos indicam que a possibilidade de recorrência da trombose venosa é
maior quando o paciente se apresenta heterozigoto para as mutações no FV Leiden
e FII G20210A (De Stefano et al., 1999).

1.1.3 MTHFR

Diversos estudos apontam para os efeitos protrombóticos causados pela
hiperhomocisteinemia (HHcy) (Eldibany e Caprini, 2007; Frosst et al., 1995). Este
quadro ocorre em devido ao aumento plasmático do aminoácido homocisteína
(Hcy) que pode ser influenciado por diversos fatores genéticos e adquiridos
(Eldibany e Caprini, 2007).
Entre os fatores genéticos está uma mutação presente na enzima
metiltetrahidrofolato redutase (MTHFR), que reduz 5,10-metiltetrahidrofolato em
metiltetrahidrofolato (MTHF), no ciclo do folato. Este é doador de um grupo metil
para Hcy, convertendo-a em metionina (Eldibany e Caprini, 2007), importante para
a síntese de nucleotídeos, metilação de DNA, membranas e lipídeos (Vares et al.,
2010) (Figura 3).
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Figura 3 - Esquema da via metabólica da homocisteína (Hcy). Fonte:(Bydlowski et al., 1998)

Um dos mais comuns polimorfismos, descrito em 1995 por Frosst et al. e
extensamente estudado é o localizado na posição 677, com troca do nucleotídeo C
para T (rs rs1801133) (Vares et al., 2010), causando a substituição do aminoácido
alanina para valina (Frosst et al., 1995).
Foi demonstrado que esta mutação diminui a atividade enzimática a 37ºC e
está relacionada à HHcy, predominantemente em baixos níveis de folato (Jacques
et al., 1996).
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Figura 4 - Interação gene-nutriente entre a variante MTHFR C677T e os níveis de folato
para o status de metilação do DNA genômico. Fonte: (Friso e Choi, 2002).

A enzima MTHFR e responsável pela conversão irreversível do 5,10-metiltetrahidrofolato em 5- metil-tetrahidrofolato (CH3-THF). A variante C677T codifica
uma enzima termolábel de baixa atividade. Conforme demonstrado no esquema
representado na Figura 4, indivíduos portadores do alelo mutante em homozigose
(TT) apresentam uma formação diminuída de CH3-THF, que resulta numa baixa
produção de S-adenosilmetionina e consequentemente baixa disponibilidade de
grupos metil (CH3) para reações de metilação, incluindo a metilação do DNA. A
disponibilidade reduzida do CH3-THF também se reflete na diminuição da
remetilação da Hcy, com consequente aumento dos seus níveis plasmáticos (tHcy).
Ao contrário, indivíduos portadores do genótipo selvagem para C677T (CC) não são
afetados pela deficiência de folato (à esquerda) porque a síntese de CH3-THF para
reações de metilaçao é preservada. O genótipo de MTHFR não altera a
disponibilidade de CH3-THF quando a disponibilidade de folato e adequada. O
tamanho das setas indica a diferença da atividade enzimática e o tamanho das
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fontes para os produtos metabólicos indica aproximadamente a alteração relativa
da quantidade de metabolitos entre os genótipos de MTHFR (Friso e Choi, 2002).
Outras variantes genéticas na MTHFR foram identificadas, com efeito
proeminente menor, entre elas a mutação 1298 com troca de bases de A para C e
substituição do aminoácido glutamina para alanina (rs1801131) (Vares et al., 2010).
Defeitos genéticos na MTHFR levam ao comprometimento da síntese de
MTHF, causando moderada à severa HHcy, a qual está implicada em um amplo
espectro de desordens: dano vascular (Eldibany e Caprini, 2007), complicações
neurológicas (Vares et al., 2010), defeitos congênitos e complicações na gravidez
(Arpino et al., 2011).
Estudos demonstram que em casos de homozigose para as mutações
isoladas ou combinadas, existem associações com acidente vascular cerebral
hemorrágico (genótipos T677T e T677T/A1298A) e isquêmico (genótipos C1298C e
C677C/C1298C) (Sazci et al., 2006).
A HHcy pode provocar eventos trombóticos através diversos mecanismos
que afetam a viabilidade e a função das células endoteliais e a ativação de
plaquetas. Esses mecanismos incluem inibição da síntese de prostaciclinas e óxido
nítrico (potentes agentes antiagregantes e vasodilatadores), supressão da
expressão do anticoagulante heparan sulfato na parede dos vasos, ativação do
fator V, inibição da ativação da proteína C, regulação negativa da expressão da
trombomodulina, aumento na agregação plaquetária, problemas na regulação do
fator relaxante derivado do endotélio e estimulação da proliferação de células de
músculo liso, entre outros (D'Angelo e Selhub, 1997; De Stefano et al., 1996).
Outro mecanismo pelo qual a Hcy pode causar danos na parede vascular e
tromboembolismo pode ser a formação de homocistina (dímero oxidado de Hcy).
Neste mecanismo, a Hcy sofre auto-oxidação quando adicionada ao plasma, o que
leva à formação de espécies reativas de oxigênio, estresse oxidativo e produção de
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radicais livres. A formação desses radicais livres de oxigênio pode causar danos
vasculares,

proliferação

de

células

de

músculo

liso

e

aumento

da

trombogenicidade. Este processo também altera os níveis de colesterol LDL e
causa danos diretos às células (Makris, 2000; Weiss et al., 2001).

1.2 Hemocromatose Hereditária

Outra doença também associada com a presença de SNPs é a
hemcromatose hereditária (HH), uma desordem inata do metabolismo do ferro
causada por uma absorção intestinal de ferro excessiva e desregulada, que está
ligada a mutações pontuais que podem estar presentes em vários genes
relacionados ao metabolismo do ferro como HFE, TfR2, HJV, HAMP. Clinicamente,
caracteriza-se por doença multi-sistêmica, causada pela saturação gradual e
inicialmente assintomática de ferro absorvido da dieta nos tecidos. O acúmulo de
ferro pode levar a formação de depósitos nas células parênquimais que podem
levar a cirrose hepática, diabetes, cadiomiopatias e outras complicações (AguilarMartinez et al., 2011).
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Figura 5 - Evolução da Hemocromatose Hereditária (HH). Nas formas mais graves de HH, o
acúmulo de ferro no sangue é precoce, e resultado de mutações em outros
genes, como o HAMP, HJV, TfR2 e FPN. Na hemocromamtose clássica,
causada por mutações em HFE, o acúmulo de ferro se dá ao longo dos anos,
com dano progressivo a órgãos vitais.

Entre os fatores genéticos responsáveis por esse quadro estão algumas
mutações bem estabelecidas e descritas localizadas no gene HFE.
O HFE é um gene MHC de classe I, localizado próximo ao locus MHC no
cromossomo 6. A alteração pontual mais comum relacionada à HH, é a
denominada C282Y (rs1800562) (Davis e Dorak, 2010). Trata-se de uma
substituição de G para A no nucleotídeo 845 (G845A). A qual leva a substituição de
uma tirosina por uma cisteína na posição 282 do aminoácido (Terada et al., 2009).
O gene HFE codifica uma proteína que interage com receptores de transferrina 2
(TFR2). A mutação C282Y leva a interrupção de uma ligação dissulfeto necessária
para o correto enovelamento de da proteína e sua expressão na membrana da
célula. Com a falha da sua configuração espacial, a proteína e sofre degradação no
meio intracelular e não é expressa na membrana. O HFE tem um importante papel
na regulação da expressão da hipcedina no fígado, sendo que mutações no HFE

24

resultam em níveis inapropriadamente baixos de hipcedina. Este é o fator
patogênico central na HH, porque a hipcedina é predominantemente reguladora do
sistema homeostático do ferro em humanos. Sob circunstâncias fisiológicas, a
concentração plasmática de transferrina, regula a expressão hepática da
hepcedina, por meio de uma via de sinalização que inclui o HFE e TfR2. A
hepcedina e secretada no sangue, onde age como regulador negativo da absorção
do ferro do intestino do ferro oriundo de macrófagos através da interação com a
proteína transmembrana ferroportina. A ligação da hepicidina induz a degradação e
internalização da ferroportina. Entretanto a deficiência de hepicidina resulta em uma
captação excessiva e desregulada de ferro proveniente da dieta e um aumento da
liberação do ferro por macrófagos contendo eritrócitos fagocitados. O mecanismo
exato pelo qual a mutação no gene HFE interfere na síntese de hepicedina não é
totalmente conhecido, mas pode estar relacionado a ligação da transferrina ao
receptor de transferrina 1 (TfR1) na superfície da célula, liberando o HFE para se
ligar ao TfR2, o que poderia ativar a sinalização para transcrição da hepcedina
(Leitman, 2013).
A frequência alélica da HH é mais alta em populações caucasianas (5 a
9%) (Voicu et al., 2009).
Outra mutação associada a desordem metabólica do ferro é a alteração do
nucleotídeo C para G na posição 187 (C187G) no éxon 2 do gene HFE. Leva a
substituição do aminoácido ácido aspártico por histidina na posição 63, mutação
designada como H63D (rs1799945). Pode estar presente em heterozigose
combinada à C282Y em formas mais brandas da doença. Também no éxon 2 do
HFE, outra mutação denominada S65C (rs1800730), está associada às formas
brandas da HH. Trata-se de transição de A para T na posição 193 que leva a
substituição de uma serina por cisteína (Spinola et al., 2011).
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1.3 Incidência no Brasil

No Brasil, a incidência de FV Leiden, FII G20210A e MTHFR C677T
descritas na população em geral varia de 0,7 - 4,8% para FV Leiden; 0,7 - 3,6%
para FII 20210ª e 35% - 44% para MTHFR C677T (Dalmaz et al., 2006; de Paula
Sabino et al., 2007; Dusse et al., 2007; Filho et al., 2011; Lima et al., 2009; Ramos
et al., 2006; Ramos et al., 2008; Stur et al., 2012).
Os estudos que avaliaram a frequência das variantes C282Y, H63D e S65C
no gene HFE são escassos em indivíduos saudáveis da população brasileira. As
frequências alélicas descritas para HFE C282Y, H63D, S65C foram 2,1%-2,3%,
13,6% e 0,6% respectivamente (Santos et al., 2010; Santos et al., 2012; Terada et
al., 2009).

1.4 Ensaios de Genotipagem

Os testes de genotipagem, ou seja, de determinação do genótipo de um
indivíduo, têm

sido amplamente utilizados por laboratórios clínicos

para

genotipagem fetal, genotipagem de doadores em larga escala, diagnóstico de
doenças genéticas, entre outras aplicações (Lomas-Francis e DePalma, 2008).
Os testes de genotipagem de alta demanda, permitem a detecção de
múltiplos alvos por amostra, otimizando o trabalho na rotina laboratorial e gerando
resultados mais rápidos e com economia de reagentes.
Esta metodologia vem sendo aplicada em testes de rotina, por bancos de
sangue, para genotipagem de eritrócitos (Westhoff 2006, Anstee 2009). Devido a
economia de reagentes e o relativo baixo custo do teste, a presença de alterações
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pontuais ou polimorfismos associados a doenças genéticas comuns poderia
representar outro fator a ser submetido a testes em doadores de sangue.
Existem diversas metodologias para genotipagem, incluindo reação em
cadeia de polimerase com primer de sequência específica, utilizando enzimas de
restrição (PCR-RFLP), PCR em tempo real baseado extensão alelo-específico ou
ensaios de hibridação, arrays em meio líquido ou em superfícies sólidas e
sequenciamento. A plataforma OpenArray (Life Technologies, Carlsbad, CA) é
constituída por um array de alta densidade em uma superfície sólida (lâmina) e
requer um baixo volume de amostra, na ordem de nanolitros. Este sistema flexível
permite a customização dos ensaios de acordo com o número de alvos e amostras,
é capaz de acomodar até 3072 reações por array e utiliza o sistema de detecção
TaqMan (Morrison et al., 2006; Pomeroy et al., 2009).

Figura 6 - Lâmina da plataforma OpenArray.

Neste estudo a plataforma OpenArray foi avaliada em comparação a
plataforma de PCR em Tempo Real sistema FRET para sete SNPs (FV Leiden, FII
G20210A, MTHFR C677T e A1298C e HFE C282Y, H63D e S65C) utilizando
amostras de sangue de doadores da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo. Verificamos também a frequência destas variantes na população estudada.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Principal

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a plataforma OpenArray para
detecção de alterações pontuais no DNA genômico em doadores de sangue.

2.2 Objetivo Secundário

O objetivo secundário deste estudo foi descrever a frequência das mutações
associadas com trombofilias (FV Leiden, FII G20210A, MTFR C677T e A1298C) e
hemocromatose hereditária (HFE C282Y, H63D e S65C) na população de doadores
de sangue da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo.
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3 MÉTODOS

3.1 Casuística

Para realização deste estudo, foram coletadas 400 amostras de sangue de
doadores da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo no período de 24 de
outubro a 08 de novembro de 2011. Os doadores foram convidados a participar do
estudo de forma voluntária no momento da doação de sangue. Todos os doadores
abordados foram informados sobre o objetivo da pesquisa e quais os genes e
alterações seriam pesquisados. Os doadores que concordaram em participar
receberam e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
contendo informações sobre o estudo (ANEXO A). Após a assinatura e a coleta da
bolsa de sangue e dos tubos para os ensaios sorológicos e imunohematológicos,
um tubo de EDTA contendo aproximadamente 3.5mL de sangue foi coletado para a
análise molecular realizada nesta pesquisa.
A população de doadores participantes é composta de 229 (52,3%) de
indivíduos do sexo masculino e 171 (47,7%) de indivíduos do sexo feminino. A
idade média dos participantes é de 34,98 anos de idade (desvio padrão de ±10,15
anos).

3.2 Ética

Todos os doadores 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 Comitê de Ética em
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Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo de
Pesquisa nº 275/11 – ANEXO B). Durante a coleta das amostras, foi informado aos
participantes que os resultados obtidos seriam disponibilizados por meio de carta
convencional e seria aberto um canal de comunicação para esclarecimentos.

3.3 Análise molecular

3.3.1 Controles

Para validação da plataforma OpenArray, foram utilizadas amostras de DNA
que possuíam todos os perfis de alelos analisados por este estudo, denominadas
como controles. Os genótipos dos controles foram previamente determinados
utilizando o método de PCR em Tempo Real sistema FRET. Os números de
controles submetidos para avaliação de cada ensaio estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Número de controles avaliados por ensaio.
Gene

SNP

Número de controles

Factor V Leiden
Factor II
MTHFR
MTHFR
HFE
HFE
HFE

G1691A
G20210A
C677T
A1298C
C282Y
H63 D
S65C

19
18
24
22
22
32
16
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3.3.2 Extração de DNA

O DNA genômico foi extraído a partir de 200 µl de sangue total utilizando o
Kit de extração QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha) conforme
protocolo do fabricante. A qualidade e quantidade do DNA foi verificada através de
espectrofotometria utilizando o equipamento NanoDrop 2000 (Thermo Scientific,
Wilmington, DE). Todas as amostras foram diluídas de forma que a concentração
final fosse de 35ng/µl. A quantidade e qualidade das amostras de DNA são
essências para uma correta obtenção de resultados na plataforma OpenArray. A
normalização de todas as amostras na mesma concentração evita a ocorrência de
erros na interpretação do resultado.

3.3.3 Genotipagem

3.3.3.1 OpenArray

Neste estudo, a detecção dos SNPs foi realizada utilizando plataforma
OpenArray Real Time PCR System. Trata-se de uma plataforma semiautomatizada, de alta demanda e relativamente de baixo custo, pois utiliza
quantidades de reagentes extremamente inferiores quando comparado aos outros
métodos disponíveis, uma vez que a reação de PCR e a detecção são realizadas
em uma lâmina com 3072 orifícios microscópicos compostos por superfícies
hidrofílicas e hidrofóbicas.
O ensaio é flexível e permite a disposição de diferentes números de alvos e
amostras (Figura 7). Os formatos disponíveis encontram-se descritos na Tabela 2.
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Figura 7 - Representação esquemática da lâmina da plataforma OpenArray.

Tabela 2 - Formatos de ensaios disponíveis na plataforma OpenArray.

Quantidade de ensaios
(alvos)

Quantidade de
amostras

16

144

32

96

64

48

128

24

192

16

256

12

Nota: O formato escolhido para este ensaio encontra-se destacado (64 ensaios para
48 amostras).

A customização das sequências é realizada previamente com a seleção e
síntese das sequências alvo que são depositadas nos orifícios. Cada ensaio é
composto por um par de primers e um par de sondas, marcadas com os fluoróforos
VIC e FAM, específicos para a região do SNP. Devido à disposição dos orifícios, é
possível a realização de 64 genotipagens em 48 amostras por placa permitindo um
alto rendimento, por ensaio, sendo o volume final de reação de apenas 33nL.
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Figura 8 - Representação esquemática da lamina de OpenArray.

A Tabela 3 descreve o número de rs, o nome do gene, da mutação e o
número de referência para cada SNP estudado.

Tabela 3 - Identificação dos SNPs pesquisados e número de referência dos ensaios.

Número de referência
Gene

SNP

Número de rs

dos ensaios

Factor V Leiden

G1691A

rs6025

C__11975250_10

Factor II

G20210A

rs1799963

C___8726802_20

MTHFR

C677T

rs1801133

C___1202883_20

MTHFR

A1298C

rs1801131

C____850486_20

HFE

C282Y

rs1800562

C___1085595_10

HFE

H63 D

rs1799945

C___1085600_10

HFE

S65C

rs1800730

C___1085599_20
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Todas as etapas da genotipagem foram realizadas conforme as instruções
do fabricante. Em uma primeira etapa, as amostras de DNA normalizadas na
concentração de 35ng/µl foram distribuídas numa placa de 96-well. Em seguida, 5µl
do mix de reação, contendo todos os reagentes necessários para amplificação dos
alvos (tampão, dNTPs, enzina Taq polimerase) com exceção das sondas e primers
que já se encontravam nos orifícios da lâmina customizada, foram distribuídos em
uma placa de 384-well. A transferência das amostras de DNA para a placa
contendo o mix de reação e subsequentemente a transferência da reação para a
lamina do OpenArray foi realizada pelo instrumento OpenArray AccuFill System
(Life Technologies), ocorrendo então a solubilização dos primers e sondas
dispostos nos orifícios da lâmina. Um controle branco, composto por água DNAse
free foi introduzido em cada lâmina para cada ensaio. As laminas foram seladas e
levadas ao termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Life Technologies)
programado com o seguinte ciclo de PCR: uma etapa inicial a 93ºC por 10 minutes,
seguido de 50 ciclos de 45 segundos a 95ºC, 13 segundos a 94ºC e 2 minutos e 14
segundos a 53ºC, e uma etapa final de 25ºC por 2 minutos seguida de resfriamento
a 4ºC.

3.3.3.2 Sistema de Detecção TaqMan

O sistema de detecção TaqMan com amplificação alelo-específico ou sonda
é uma tecnologia baseada na detecção por fluorescência dos produtos de PCR em
tempo real. Inicialmente, sistemas de detecção baseados em moléculas de ligação
ao DNA, como SYBR Green eram utilizados para a medição dos produtos de PCR
em tempo real obtida com iniciadores alelo-específico, porém uma desvantagem
desse método é a amplificação de alguns produtos inespecíficos. Atualmente, o
sistema TaqMan tem sido usado com sucesso para genotipagem e detecção de
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patógenos. Este método baseia-se na atividade 5'-exonuclease de Taq polimerase
para clivar uma sonda anelada durante extensão do DNA. O sinal de fluorescência
é detectado quando o “quencher” e o “reporter” se separaram. 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 transcrição dos resultados, além
disso, impossibilita a contaminação do ambiente por amplicons devido ao uso de
sistema fechado e adição de enzimas que UNG, cuja principal função é a
degradação de produtos de PCR que tenham sido sintetizados com dUTP.

Figura 9 - Sistema de detecção TaqMan.
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3.3.3.3 Análise dos resultados OpenArray

A leitura da fluorescência foi realizada em “end point”, ou seja, após o final
de todos os ciclos de amplificação, utilizando o equipamento BioTrove OpenArray
(Life Technologies). A análise dos dados obtidos foi realizada utilizando o software
TaqMan Genotyper versão 1.3 (Life Technologies), recomendado pelo fabricante do
ensaio e equipamentos. Este software é gratuito e encontra-se disponível no
endereço

eletrônico:

http://www.lifetechnologies.com/br/en/home/global/forms/taqman-genotypersoftware download-reg.html.
O modo de análise utilizado foi o “Auto Calling”, em que o próprio software
realiza as chamadas dos genótipos de acordo com a intensidade da leitura dos
fluoróforos. As amostras foram classificadas como homozigotas para os genótipos 1
e 2 ou heterozigotas. Os resultados foram considerados válidos quando a
genotipagem apresentava nível de qualidade determinada pelo software de 90% ou
superior.
Para verificação da reprodutibilidade do método OpenArray, foram
realizadas nove genotipagens de amostras diferentes, escolhidas aleatoriamente,
em triplicata, sendo cada replicata em uma corrida distinta.

3.3.3.4 PCR em Tempo Real - sistema FRET

A PCR em Tempo Real - sistema FRET é uma metodologia realizada em
termocicladores de alta velocidade, baseada na análise de PCR em Tempo real e
seguida pela hibridização de sondas especificas ligadas a fluoróforos capazes de
realizar a transferência de energia fluorescente. Neste estudo, foi utilizado o
equipamento Light Cycler (LC) versão 2.0 (Roche Diagnostics, Meylan, França).
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Neste método, sondas ligadas a duas moléculas fluorescentes diferentes, se
hibridizam próximas uma da outra na molécula alvo de DNA. A primeira molécula
fluorescente é a molécula doadora, a fluoresceína. Esta molécula é excitada pela
fonte de luz do equipamento e transfere energia não fluorescente para a segunda
molécula, o “reporter” ou “âncora”. Este por sua vez emite uma luz de um
comprimento de onda maior que o doador. Este processo denominado fluorescence
resonance energy transfer (FRET) permite a detecção em tempo real de produtos
de PCR seguidos de análise de curva de dissociação (melting curve), a qual
monitora a hibridização dependente de temperatura dos oligosnucleotideos
fluorescentes em uma fita dupla de DNA. A análise da curva de melting para
genotipagem de SNPs é rápida e conveniente, pois reduz a manipulação de
produtos amplificados e consequentemente a possibilidade de contaminação.
Diversas aplicações foram descritas para este método e incluem a possibilidade de
detectar alvos diferentes em uma mesma reação utilizando fluoróforos que
apresentem comprimentos de onda diferentes (van den Bergh et al., 2000).

Figura 10 - PCR em Tempo real sistema de detecção FRET.

Os primers, sondas e protocolo de ciclagem utilizados para a detecção dos
SNPs G1691A (FV Leiden) e G20210A (FII) foram descritos previamente por van
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den Bergh et al. (van den Bergh et al., 2000). Neste protocolo a ciclagem foi
realizada da seguinte forma: após uma etapa inicial de desnaturação a 95°C por 30
segundos, foi realizada a amplificação em 50 ciclos com desnaturação a 95°C por 0
segundos, anelamento a 55°C por 10 segundos, e extensão a 72°C por 10
segundos. Todas as transições de temperatura foram realizadas em uma taxa de
20°C/segundo. Depois de completa a ciclagem, a etapa de melting foi realizada e
registrada pelo equipamento por meio do resfriamento da reação em três passos
sucessivos, a 95°C por 60 segundos (20°C/segundo), 55°C por 30 segundos
(20°C/segundo), 45°C por 30 segundos (20°C/segundo), e 40°C por 120 segundos
(20°C/segundo), e então as amostras foram lentamente aquecidas a 70°C com
rampa de 0,1°C/segundo. A temperatura foi medida continuamente durante o
processo de aquecimento para detectar o momento de dissociação das sondas de
hibridização. A amplitude do FRET, a qual indica a extensão da hibridização entre a
sonda fluoresceína e o produto de PCR, foi medida assim como as fluorescências
LC-Red 640 e LC-Red 705 para FII e FV respectivamente.
Os primers e sondas utilizados para a detecção dos SNPs C282Y, H63D e
S65C no gene HFE, também foram descritos anteriormente por Bernard et al.
(Bernard et al., 1998), assim como o protocolo de ciclagem, que foi realizado da
seguinte forma: a etapa de amplificação foi realizada em 40 ciclos de 94°C por 0
segundos e 62°C por 20 segundos com transições de temperaturas programadas a
20°C/segundo. A fluorescência foi capturada ao final de cada etapa de
extensão/anelamento. Em seguida foi realizada a etapa de dissociação: 94°C por
20 segundos, 20 segundos a cada temperatura de 65°C, 55°C, e 45°C, com
aumento gradual da temperatura para 75°C, com rampa de 0,1°C/segundo e
monitoramento do Cy5 (655 a 695 nm) e fluoresceína (520 a 560 nm).
As sequências dos oligonucleotídeos e sondas utilizados estão descritas na
Tabela 4.
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Tabela 4 - Sequência de primers e sondas de hibridização para genotipagem de FV
Leiden, FII e HFE.

Primer
FV G1691A
M5
M3
M1
M2

Sequência

Orientação

5′-TGCCCAGTGCTTAACAAGACCA-3′
5′-CTTGAAGGAAATGCCCCATTA-3′
5′-GGCGAGGAATACAGGTAT-3′-fluorescein
5′-LC-Red705-TGTCCTTGAAGTAACCTTTCAGAAATTCTG-3′ PHO2

Senso
Anti-senso
Senso (Sonda doadora)
Senso (Sonda âncora)

FII G20210A
F2F
F2R
PIIF
PIIR

5′-CCGCTGGTATCAAATGGG-3′
5′-CCAGTAGTATTACTGGCTCTTCCTG-3′
5′-CTCAGCGAGCCTCAATG-3′-fluorescein
5′-LC-Red640-TCCCAGTGCTATTCATGGGC-3′-PHO

Senso
Anti-senso
Senso (Sonda doadora)
Senso (Sonda âncora)

HFE C282Y
C282F
C282R
C282FL
C282A

5′-TGGCAAGGGTAAACAGATCC-3′
5′-CTCAGGCACTCCTCTCAACC-3′
5′-AGATATACGTACCAGGTGGAG-3′-fluoresceina
5′-Cy5-CCCAGGCCTGGATCAGCCCCTCATTGT- GATCTGGG-PHO-3′

Senso
Anti-senso
Senso (Sonda doadora)
Senso (Sonda âncora)

HFE H63D e S65C
PF
5′-CACATGGTTAAGGCCTGTTG-3′
Senso
PR
5′-GATCCCACCCTTTCAGACTC-3′
Anti-senso
SFL
5′-CGTGTTCTATGATGATGAGAGTCGCCG-3′-fluorescein
Senso (Sonda doadora)
AS
5′-Cy5-GGAGCCCCGAACTCCATGGGTTTCCAG- TAGAATTTCAAGCCAGAT-3′-PHO Senso (Sonda âncora)

Legenda: PHO - Grupo fosfato

O preparo das reações para a detecção dos SNPs G1961A, G20210A,
C282Y, H63D e S65C foi realizado utilizando a Taq DNA Polymerase, recombinant
(Life Technologies), nas concentrações recomendadas pelo fabricante. Foi
adicionado 2µl de DNA para cada determinação. O volume final de reação foi de
20µl.
Para a detecção dos SNPs localizados no gene MTHFR foi utilizado um
reagente comercial: Light Mix C677T (Cat. No. 40-0095-16, TibMol Biol, Berlin,
Alemanha) e Light Mix A1298C (Cat. No. 40-0269-16, TibMol Biol) em conjunto com
o kit de reagentes para amplificação LightCycler FastStart DNA Master HybProbe
(Roche). As concentrações dos reagentes na reação foram recomendadas pelo
fabricante. A quantidade de DNA utilizada para cada teste foi de 5µl e o volume
final da reação foi de 20µl. A ciclagem para determinação dos genótipos para
C677T e A1298C foi realizada com o mesmo protocolo, conforme instruções do
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fabricante: após uma etapa inicial de desnaturação a 95°C por 10 segundos, foi
realizada a amplificação em 45 ciclos com desnaturação a 95°C por 5 segundos,
anelamento a 60°C por 10 segundos, e extensão a 72°C por 15 segundos. Todas
as transições de temperatura foram realizadas em uma taxa de 20°C/segundo.
Depois de completa a ciclagem, a etapa de melting foi realizada e registrada pelo
equipamento por meio do resfriamento da reação em três passos sucessivos, a
95°C por 20 segundos (20°C/segundo), 40°C por 20 segundos (20°C/segundo),
85°C por 30 segundos (0,2°C/segundo). Ambos C677T e A1298C foram detectados
no canal que corresponde ao comprimento de onda de 640nm.

3.3.3.5 Análise dos resultados Sistema FRET

A análise da genotipagem obtida nos ensaios realizados utilizando o sistema
FRET, foi realizada com base nas curvas e temperaturas de melting (Tm)
especificas para cada produto amplificado. A Figura 10 exemplifica uma curva de
melting representando os três genótipos possíveis: homozigoto para o genótipo 1
(selvagem), homozigoto para o genótipo 2 (mutante) e heterozigoto.

Figura 11 - Análise sistema FRET.
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As temperaturas esperadas e observadas para cada genótipo estão
descritas na Tabela 5.
Tabela 5 - Classificação dos genótipos conforme temperatura de melting.

Mutação

FV G191A

FII G20210A

MTHFR C677T

MTHFR A1298C

HFE C282Y

HFE H63D

HFE S65C

Genótipo

Tm (°C)

GG
AA
GA
GG

56
49
56 e 49
60

AA
GA

54
60 e 54

CC
TT
CT
AA
CC
AC

63
54,5
63 e 54,5
65
59,5
65 e 59,5

GG
AA
GA
CC
GG
CG
AA
TT
AT

55
64
55 e 64
63
68
63 e 68
70
61
70 e 61

3.3.3.6 Confirmação dos resultados discrepantes

Para avaliação da acurácia dos resultados obtidos pelo método OpenArray,
os mesmos foram comparados com os resultados obtidos pelo método de PCR em
Tempo Real - sistema FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer).
Resultados inconsistentes foram sequenciados para confirmação de resultado por
meio de sequenciamento direto (Sanger) utilizando a química ABI Prism BigDye
terminator kit v3.1 (Life Technologies). Os primers para sequenciamento dos SNPs
nos genes FV, FII e HFE, foram os mesmos descritos anteriormente na Tabela 4.
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Para sequenciamento dos alvos no gene MTHFR, os primers descritos por
Madjunkova et al. (Madjunkova et al., 2012). O instrumento utilizado foi o ABI Prism
3730 DNA Analyzer (Life Technologies) e os resultados foram analisados utilizando
o software Sequencher versão 4.1.4 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, MI).

Gene Codes Corporation
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4 RESULTADOS

4.1 Genotipagem - Comparação dos resultados

Entre as amostras de doadores testadas, oito foram excluídas da análise
devido a índice de qualidade, determinado pelo software TaqMan Genotyper versão
1.3 (Life Technologies), inferior a 90%. Sete amostras apresentaram falha de
reação e ausência de resultado em pelo menos um dos SNPs testados, mas devido
ao índice de qualidade superior a 90%, foram consideradas na análise dos demais
SNPs em que apresentaram resultado.
A Tabela 6 representa a comparação dos resultados entre os métodos
utilizados (OpenArray e LC) para genotipagem dos SNPs. Todas as amostras de
doadores e controles apresentaram 100% de concordância entre os dois métodos,
com exceção do ensaio HFE C282Y que apresentou resultado inconsistente em
duas amostras de doadores e um dos controles utilizados.
A amostra identificada como 194 foi classificada como selvagem (genótipo
HFE C282Y G/G) pelo método OpenArray, enquanto que a análise no LC
demonstrou um resultado heterozigoto com padrão anormal de curva de
dissociação. Foi observada curva de dissociação com pico duplo, apresentando as
Tm 51°C e 55°C, sendo que o padrão de dissociação esperado para genótipo
heterozigoto para C282Y é de 55°C e 64°C. O sequenciamento direto desta
amostra demonstrou a presença da variante silenciosa, ou seja, sem alteração de
aminoácido, na posição 843 (G843A) ao invés de 845 (G845A). A posição 845
(C282Y) apresentou genótipo selvagem, em concordância com o resultado obtido
pelo OpenArray. Este resultado não foi considerado como discordância entre os
dois métodos.
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Foi verificada inconsistência de resultado na amostra identificada como 271.
O genótipo apresentado pelo OpenArray foi heterozigoto (HFE C282Y G/A),
enquanto que no LC, o resultado obtido foi homozigoto mutante (HFE C282Y A/A).
Novamente o sequenciamento direto confirmou o resultado obtido com o método
Open Array.
Também foi observado resultado discrepante em uma das amostras
utilizadas como controle, que também havia sido previamente genotipada pelo LC.
O resultado esperado era o genótipo homozigoto mutante (HFE C282Y A/A), porém
o resultado obtido pelo OpenArray foi genótipo heterozigoto (HFE C282Y G/A). Não
foi possível realizar a confirmação do resultado por sequenciamento devido ao
volume insuficiente da amostra.
Todos os resultados das genotipagens realizadas e comparações estão
disponíveis no website figshare, sob o título "Comparison between Open Array and
Real TIME PCR – FRET Results" (http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1359935).
As Figuras 12 a 19 representam os gráficos de amplificação para cada SNP
testado, incluindo amostras de doadores, controles e NTC. Cada ponto representa
uma amostra testada.
Tabela 6 – Comparação dos resultados entre os métodos OpenArray e PCR em Tempo
Real Sistema FRET.

Gene

Factor V
Leiden
Factor II
MTHFR
MTHFR
HFE
HFE
HFE

SNP

Número de
controles

Número de
controles
com
resultado
discordante

Número de
amostras
genotipadas
pelo
OpenArray

Número de
amostras com
resultado
discordante entre
Open Array e LC

G1691A

19

0

392

0

G20210A
C677T
A1298C
C282Y
H63 D
S65C

18
24
22
22
32
16

0
0
0
1
0
0

390
388
392
392
385
388

0
0
0
1
0
0
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Figura 12 – Imagem do gráfico de amplificação para o gene do Fator V (G1691A).

Figura 13 – Imagem do gráfico de amplificação para o gene do Fator II (G20210A).

Figura 14 – Imagem do gráfico de amplificação para o gene MTHFR (C677T).
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Figura 15 – Imagem do gráfico de amplificação para o gene MTHFR (A1298C).

Figura 16 – Imagem do gráfico de amplificação para o gene HFE (C282Y).

Figura 17 – Imagem do gráfico de amplificação para o gene HFE (H63D).
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Figura 18 – Imagem do gráfico de amplificação para o gene HFE (S65C).

4.2 Reprodutibilidade do OpenArray

A reprodutibilidade do método OpenArray foi avaliada por meio da
realização da genotipagem em nove amostras, em triplicata, cada replicata
realizada em uma corrida distinta. Não foram encontradas discrepâncias, conforme
os resultados descritos na Tabela 7.
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Tabela 7 – Resultados do teste de reprodutibilidade do método Open Array.
Amostra

65

66

257

259

261

262

SNP
FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
HFE C282Y
HFE H63D
HFE S65C
FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
HFE C282Y
HFE H63D

1º Teste
G/G
G/G
C/C
A/A
G/G
C/G
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A
G/G
C/C

2º Teste
G/G
G/G
C/C
A/A
G/G
C/G
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A
G/G
C/C

3º Teste
G/G
G/G
C/C
A/A
G/G
C/G
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A
G/G
C/C

HFE S65C
FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T

A/A
G/G
G/G
C/C

A/A
G/G
G/G
C/C

A/A
G/G
G/G
C/C

MTHFR A1298C
HFE C282Y
HFE H63D
HFE S65C
FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C

C/A
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A

C/A
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A

C/A
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A

HFE C282Y
HFE H63D
HFE S65C
FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T

G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/C

G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/C

G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/C

MTHFR A1298C
HFE C282Y
HFE H63D
HFE S65C
FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
HFE C282Y
HFE H63D
HFE S65C

C/C
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
C/A
G/G
C/C
A/A

C/C
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
C/A
G/G
C/C
A/A

C/C
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
C/A
G/G
C/C
A/A
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Amostra

263

264

SNP

1º Teste

2º Teste

3º Teste

FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
HFE C282Y
HFE H63D
HFE S65C
FV Leiden
FII G20210A
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
HFE C282Y

G/G
G/G
T/T
A/A
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A
G/G

G/G
G/G
T/T
A/A
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A
G/G

G/G
G/G
T/T
A/A
G/G
C/C
A/A
G/G
G/G
C/T
A/A
G/G

HFE H63D
HFE S65C

C/C
A/A

C/C
A/A

C/C
A/A

FV Leiden
FII G20210A

G/G
G/G

G/G
G/G

G/G
G/G

MTHFR C677T
MTHFR A1298C

C/T
C/A

C/T
C/A

C/T
C/A

HFE C282Y
HFE H63D
HFE S65C

G/G
C/C
A/A

G/G
C/C
A/A

G/G
C/C
A/A

4.3 Frequência alélica e genotípica

As frequências alélicas e genotípicas para os SNPs testados foram
calculadas utilizando o software TaqMan Genotyper, com base nos resultados de
genotipagem válidos encontrados nas amostras de doadores da Fundação PróSangue Hemocentro de São Paulo pelo método OpenArray. As frequências
encontradas estão descritas na Tabela 8.
As mutações mais frequentes encontradas na população estudada foram
C677T e A1298C no gene MTHFR. Genótipos heterozigotos estavam presentes em
44,8% (174/388) e 33,6% (132/392) das amostras de doadores testadas para
C677T e A1298C respectivamente, enquanto genótipos homozigotos mutantes
estavam presentes em 9,8% (38/388) e 6,1% (24/392) respectivamente. Entretanto

49

as mutações mais raras foram observadas nos genes FV (G1691A) e FII
(G20210A) e apenas na forma heterozigota (1,2% - 5/392 para G1691A e 0,5% 2/390 para G20210A).
Tabela 8 – Frequência alélica e genotípica observada na população estudada pelo método
OpenArray.
Genótipo

Genótipo

Genótipo

Gene/SNP

Selvagem

Heterozigoto

Mutante

FV G1691A

98,8% (G/G)

1,2% (G/A)

FII G20210A

99,5% (G/G)

MTHF C677T

Alelo 1

Alelo 2

0% (A/A)

99,4% (G)

0,6% (A)

0,5%(G/A)

0% (A/A)

0,2% (A)

99,8%(G)

45,5% (C/C)

44,8% (C/T)

9,8% (T/T)

67,9% (C)

32,1% (T)

MTHF A1298C

60,3% (A/A)

33,6% (A/C)

6,1% (C/C)

22,9% (C)

77,1% (A)

HFE C282Y

96,0%(G/G)

4,0%(G/A)

0% (A/A)

98,0% (G)

2,0% (A)

HFE H63D

78,1%(C/C)

20,3%(C/G)

1,6(G/G)

86,9% (C)

13,1 (G)

HFE S65C

98,1% (A/A)

1,9% (A/T)

0%(T/T)

99,0% (A)

1,0%(T)

4.4 Retorno aos doadores participantes

Conforme informado aos doadores participantes desta pesquisa e descrito
no TCLE assinado por eles, após a conclusão dos ensaios na plataforma
OpenArray e confirmação dos resultados pelo sistema FRET na plataforma LC, os
resultados obtidos para cada SNP avaliado foram disponibilizados aos doadores
por meio de carta.
Na carta enviada estavam descritos os resultados dos genótipos obtidos
para cada SNP e uma breve interpretação, assim como um endereço eletrônico
para esclarecimento de dúvidas. Para os doadores em que não foi possível a
obtenção de resultado, também foi enviada uma carta agradecendo a participação e
indicando que a não obtenção de resultados está relacionada à metodologia
experimental.
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Apenas dez doadores entraram em contato por meio do endereço eletrônico
disponibilizado para comunicação, solicitando algum esclarecimento.
Os questionamentos enviados foram:
- Qual o significado do genótipo encontrado?
- Se o genótipo encontrado pode indicar alguma doença.
- Se havia alguma restrição para o doador continuar doando sangue.
As dúvidas de cada doador foram esclarecidas pela Pesquisadora Vivian D.
T. Niewiadonski, responsável por este projeto, e pela Pesquisadora Principal e
orientadora Prof. Dra. Ester C. Sabino, por correio eletrônico e por telefone para
doadores que disponibilizaram esta forma de contato.
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5 DISCUSSÃO

A plataforma OpenArray foi utilizada para detecção simultânea de sete
mutações diferentes em genes relacionados com trombofilia e hemocromatose.
Com o objetivo de avaliar esta plataforma, os resultados foram comparados com o
sistema de detecção FRET, baseado no método de PCR em Tempo real. Foi
observada alta concordância dos resultados, com apenas uma discordância em
2727 determinações. Outros estudos posteriores poderão confirmar a acurácia da
plataforma OpenArray, conforme observado no presente estudo.
Observamos que as frequências encontradas para o genótipo heterozigoto
para FV Leiden (G1691A) e FII (G2010A) foram baixas e que os genótipos
homozigotos FV 1691AA e FII 20210AA foram completamente ausentes no grupo
estudado. Resultados similares foram reportados anteriormente em indivíduos
brasileiros saudáveis (Dalmaz et al., 2006; de Paula Sabino et al., 2007; Dusse et
al., 2007). Esses dados demonstram que a prevalência de FV Leiden e FII
G20210A é mais baixa em doadores de sangue brasileiros do que reportado em
estudos anteriores realizados em doadores de outros países europeus e Canadá
(Kvasnicka et al., 2012; Lee et al., 1996; Sottilotta et al., 2009).
Para as mutações localizadas no gene HFE (C82Y, H63D e S56C),
associadas ao acúmulo de ferro nos tecidos, característico da HH, que ocorre em
indivíduos portadores do genótipo homozigoto ou genótipos compostos com
presença de duas mutações, foi observada uma alta frequência da mutação H63D
(20,3% heterozigotos e 1,6% de homozigotos). Esse achado é consistente com os
dados reportados por estudos internacionais (Spinola et al., 2011) e na população
de doadores de São Paulo (Santos et al., 2010) realizados anteriormente. Não foi
observada a presença de genótipos homozigotos para C282Y e S65C entre os
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indivíduos

da

população

estudada

e

o

genótipo

heterozigoto

composto

C282Y/H63D foi encontrado em apenas uma amostra.
A frequência das mutações localizadas no gene MTHFR (C677T e A1298C)
apresentaram a prevalência de 44,8% (C/T) e 9,8% (T/T) para C677T e 33,6%
(A/C) e 6,1% (C/C) para A1298C. Este achado é compatível com resultados
reportados por estudos anteriores em crianças brasileiras e outros grupos controle
(Alessio et al., 2004; Dalmaz et al., 2006; de Paula Sabino et al., 2007; Dusse et al.,
2007; Stur et al., 2012). A comparação dos resultados obtidos neste estudo com um
estudo recente realizado em doadores do sul da Itália revela que a população
brasileira estudada apresenta um maior número de indivíduos com genótipo
selvagem tanto para C677T quanto A1298C (Zappacosta et al., 2014). Também
observamos que nenhum dos indivíduos testados é portador do genótipo
677TT/1298CC.
Do total de 400 doadores notificados sobre os resultados de genotipagem
obtidos em sua amostra, apenas dez (2,5%) retornaram o contato para algum tipo
de esclarecimento. Todos os doadores que demonstraram interesse tiveram suas
dúvidas esclarecidas e ficaram satisfeitos.
Devido ao fato de que alguns SNPs não foram detectados em genótipo
mutante homozigoto e apresentaram frequência muito baixa em heterozigose, tal
como FV G1691A (1,2%), FII G20210A (0,5%), HFE C282Y (4%) e HFE S65C
(1,9%), a triagem de um número maior de amostras é necessária para determinar
com maior precisão a frequência destas mutações na população de doadores de
sangue brasileiros.
Penetrância é um conceito que pode ser definido como a proporção de
indivíduos portadores de um determinado genótipo e que apresentam o fenótipo
esperado correspondente (Beutler et al., 2002). Embora os resultados obtidos
indiquem alguns indivíduos portadores de mutações, estes podem não expressar
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doença devido a penetrância reduzida (ou incompleta) presente em algumas
mutações de herança autossômica dominante e recessiva tais como FV G1691A e
HFE

C282Y

respectivamente.

Estudos

de

genotipagem

de

indivíduos

aparentemente saudáveis podem ajudar a entender o papel da penetrância em
variantes patogênicas (Cooper et al., 2013).
Testes de genotipagem também podem ser úteis na identificação de FV
Leiden em mulheres. Terapias hormonais contendo primariamente estrógeno
podem aumentar o risco de trombose nesta população (Aznar e Cerda, 2013; Mira
et al., 2000). Entretanto, estudos e orientações atuais consideram que testes
genéticos para identificação de indivíduos que possam apresentar risco de
trombofilia são apenas indicados quando há histórico familiar de tromboembolismo
venoso (De Stefano e Rossi, 2013). A identificação de fatores de risco genéticos
também pode fornecer informações para determinar os riscos e benefícios de
terapia hormonal contraceptiva entre mulheres jovens e reposição hormonal em
mulheres na menopausa. Estudos futuros podem contribuir para esclarecer e
determinar se oferecer testes genéticos a doadores de sangue pode trazer
benefício aos indivíduos.
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6 CONCLUSÃO

Em conclusão, foi verificado por meio deste estudo que a plataforma
OpenArray apresentou boa concordância de resultados quando comparados ao
sistema de detecção FRET, baseado em PCR em tempo real. Embora seja
necessário um estudo com uma população maior para determinar a frequência das
variantes com maior acurácia, a frequência dos SNPs relacionados a trombofilia e
hemocromatose hereditária em doadores de sangue brasileiros de São Paulo
encontrada neste estudo foi muito similar aos resultados previamente reportados
por outros grupos em indivíduos brasileiros.
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Abstract
Background
The aim of this study was to evaluate the OpenArray platform for genetic testing of blood donors and to
assess the genotype frequencies of nucleotide-polymorphisms (SNPs) associated with venous thrombosis
(G1691A and G20210A), hyperhomocysteinemia (C677T, A1298C), and hereditary hemochromatosis
(C282Y, H63D and S65C) in blood donors from Sao Paulo, Brazil.

Methods
We examined 400 blood donor samples collected from October to November 2011. The SNPs were
detected using OpenArray technology. The blood samples were also examined using a real-time PCR–FRET
system to compare the results and determine the accuracy of the OpenArray method.

Results
We observed 100% agreement in all assays tested, except HFE C282Y, which showed 99.75% agreement.
The HFE C282Y assay was further confirmed through direct sequencing, and the results showed that
OpenArray analysis was accurate. The calculated frequencies of each SNP were FV G1691A 98.8% (G/G),
1.2% (G/A); FII G2021A 99.5% (G/G), 0.5% (G/A); MTHFR C677T 45.5% (C/C), 44.8% (C/T), 9.8% (T/T);
MTHFR A1298C 60.3% (A/A), 33.6% (A/C), 6.1% (C/C); HFE C282Y 96%(G/G), 4%(G/A), HFE H63D
78.1%(C/C), 20.3% (C/G), 1.6% (G/G); and HFE S65C 98.1% (A/A), 1.9% (A/T).

Conclusion
Taken together, these results describe the frequencies of SNPs associated with diseases and are important
to enhance our current knowledge of the genetic profiles of Brazilian blood donors, although a larger
study is needed for a more accurate determination of the frequency of the alleles. Furthermore, the
OpenArray platform showed a high concordance rate with standard FRET RT-PCR.
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Introduction

Blood donors are typically screened for the presence of infectious diseases to prevent
transmission through blood transfusion. However, blood banks have recently begun testing for other
factors, such as cholesterol and glucose levels, to evaluate the health of the donor and provide an
incentive for blood donation [1, 2]. Blood typing has also become a routine test administered in blood
banks [3, 4]. The presence of single nucleotide-polymorphisms (SNPs) associated with common
genetic diseases could represent another factor for testing in blood donors, particularly if the cost of
this test does not substantially increase the costs of tests routinely performed.
Genotyping tests for high throughput routines have being widely used in clinical laboratories.
The OpenArray platform (Life Technologies, Carlsbad, CA) provides high density and requires a very
low volume of sample based on nanoliters. It is a flexible system that uses TaqMan technology,
capable of accommodating 3072 reactions per array [5].
Among the genetic factors related to diseases studied, Factor V Leiden (FV) (rs 6025) [6, 7]
is the leading cause of genetic thrombophilia [8] and is observed in 5% of the Caucasian population
[9]. The relative risk for venous thrombosis is 3–10 times higher for heterozygotes and 50–100 times
higher for homozygotes carriers when compared to wild type subjects [8, 10]. The second most
frequent genetic prothrombotic factor in humans is a mutation in prothrombin or coagulation factor II
(rs1799963) [6, 7, 11]. Its prevalence in the Caucasian population is approximately 1 to 4%, and the
frequency of this mutation among patients with venous thrombosis is 5 to 7% [11]. In addition,
previous studies have indicated that the recurrence of venous thrombosis is higher for heterozygous
individuals with mutations in FV Leiden and FII G20210A [12].
An increased level of homocysteine in plasma (hyperhomocysteinemia) also leads to
prothrombotic events and is related to the presence of C677T (rs1801133) and A1298C (rs1801131)
mutations [13–15]. Previous studies have reported an association between hemorrhagic (677TT and
677TT/1298AA genotypes) and ischemic stroke (1298CC and 677TT/ 1298CC genotypes) in cases of
homozygous mutations, alone or in combination [16]. Another frequent disease also associated with
SNPs is hereditary hemochromatosis (HH), an inherited disorder of iron metabolism resulting from
mutations in the HFE gene. Clinically, HH is characterized as a multisystemic disease resulting in
dysregulated intestinal iron absorption and progressive iron deposition in the liver, heart, skin,
endocrine glands, and joints [17]. Thus, patients with HH might benefit from frequent blood donation
[18, 19]. The most common genetic variants associated with HH are C282Y (rs1800562), H63D
(rs1799945) and S65C (rs1800730) [20, 21]. In Brazil, the incidence of FV Leiden, FII G20210A and
MTHFR C677T described in general population ranges from 0,7–4,8% for FV Leiden, 0,7–3,6% for
FII 20210A and 35%- 44% for MTHFR C677T [22–29]. Few studies have evaluated the frequency of
the HFE C282Y, H63D and S65C mutation in Brazilian healthy individuals The allelic frequencies
described for HFE C282Y, H63D, S65C were 2,1%-2,3%, 13,6% and 0,6% respectively [30–32].
The aim of this study was to evaluate the OpenArray platform for genetic testing of blood
donors. We also described the prevalence of these mutations among a Brazilian blood donor
population.

Materials and Methods
Ethics Statements
A total of 400 blood samples were collected from October 24 to November 8, 2011, from
blood donors at Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo. There were 229 (52.3%) males and
171 (47.7%) females. The mean age of participants was 34.98 (SD±10.15) years-old. Participants
were not classified into ethnic groups or skin color, as previous reports have shown genetic
similarities among Brazilian population [33, 34]. Written informed consent was obtained from all
participants. The study was approved by the Ethical Committee of the University São Paulo Medical
School (asset n° 275/11), the ethical review board of Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo.
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Controls
DNA samples with different alleles for all SNPs examined in this study were previously
determined using a Real Time PCR—FRET system reaction and used as controls to validate the
OpenArray method. The numbers of controls used for each SNP are described in Table 1.
DNA isolation
DNA was isolated from 200 μl of whole blood using the QIAamp DNA Mini kit (Qiagen,
Hilden Germany), according to manufacturer’s instructions. The quantity and quality of the DNA was
determined through spectrophotometry using a NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Wilmington, DE).
All samples were diluted to a final concentration of 35 ng/μl.
Genotyping
Genotyping was performed using TaqMan assays (Life Technologies). The rs numbers,
mutation, gene and assay numbers for selected SNPs are described in Table 2.
The assays included primers and probes labeled with VIC and FAM fluorophores, and each
probe was designed for one particular allele type. The primers and probes were disposed using a solid
platform (chip) that allows the performance of multiple samples and targets in the same reaction. The
DNA and master mix were incorporated into the array using the OpenArray AccuFill System (Life
Technologies), and the primers and probes were subsequently solubilized, followed by genotyping
according to the manufacturer’s instructions. A non-template control (NTC), comprising DNase-free
water, was introduced in each assay. The multiplex TaqMan assay reactions were performed using the
GeneAmp PCR System 9700 (Life Technologies) with the following PCR cycle: an initial step at
93°C for 10 minutes, followed by 50 cycles of 45 seconds at 95°C, 13 seconds at 94°C and 2 minutes
and 14 seconds at 53°C, with a final step at 25°C for 2 minutes and holding at 4°C.
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Table 1. Comparison of the results obtained using OpenArray analysis and Light Cycler (LC).

doi:10.1371/journal.pone.0125460.t001

Table 2. SNPs identification and Assay Part Numbers for OpenArray testing.

doi:10.1371/journal.pone.0125460.t002

The end point fluorescence was read using the BioTrove OpenArray SNP genotyping
platform (Life Technologies). The genotyping analysis was performed using TaqMan Genotyper
software version 1.3 (Life Technologies—available at http://www.lifetechnologies.com/br/en/
home/global/forms/taqman-genotyper-softwaredownload-reg.html) with auto calling. The results were
considered valid when the quality value call rate was 90% or higher.
The samples were classified as homozygous or heterozygous for alleles 1 or 2. The
reproducibility of the OpenArray platform method was evaluated using 9 triplicate samples in three
different runs. The accuracy was determined through a comparison of the genotyped results using
Real-Time PCR—FRET methodology. The real-time PCR-FRET (Fluorescence resonance energy
transfer) was performed using a Light Cycler (LC) 2.0 (Roche Diagnostics, Meylan, France)
instrument. The primers and probes for FV Leiden, FII and for HFE SNP detection have been
previously described [35, 36]. The following commercial reagents were used for MTHFR C677T and
A1298C: Light Mix C677T (Cat. No. 40-0095-16, TibMol Biol, Berlin, Germany) and Light Mix
A1298C (Cat. No.40-0269-16, TibMol Biol). The results of both methodologies were compared. The
inconsistent results were confirmed after sequencing the specific PCR product using the ABI Prism
BigDye terminator kit v3.1 (Life Technologies) and the previously described primers [35–37]
according to the manufacturer’s instructions. The reactions were run on an ABI Prism 3730 Genetic
Analyzer (Life Technologies) and the results were analyzed using Sequencher—DNA Sequencing
Analysis Software 4.1.4 (Life Technologies).

Results
Among the blood donor samples tested, eight samples were excluded for call rates below
90%, as determined using Taqman Genotyper v1.3 software. Seven samples failed in at least one
SNP, but because the call rates were higher than 90%, these samples were included in the analysis.
None of the controls were excluded from the analysis. Table 1 summarizes the comparison between
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the OpenArray system and the LC instrument. All blood donor and control samples had 100%
agreement for all SNPs tested, except for HFE C282Y in two samples, which presented inconsistent
results. One sample was classified as wild type using the OpenArray system and heterozygous using
the LC, which showed an abnormal pattern of melting curve (the Tm observed was 51°C and 55°,
while the standard Tm for heterozygous C282Y is 55°C and 64°C). This sample was further assessed
using Sanger Sequencing, revealing a heterozygous silent mutation in another position (G843A
instead of G845A). This finding was consistent with the result of the OpenArray system, as
sequencing revealed that the sample was wild type for C282Y. The other sample was classified as
heterozygous (G/A) using the OpenArray system and homozygous mutant (A/A) using the LC.
Sequencing confirmed the OpenArray result.
Table 3. Genotypic and allelic frequencies observed in the studied population using the OpenArray method

doi:10.1371/journal.pone.0125460.t003

To evaluate the reproducibility of the assay, nine samples were tested in triplicate, and no
discrepancies were detected. The genotypic and allelic frequencies of each SNP tested in the blood
donor population were calculated using TaqMan Genotyper Software, and the results are shown in
Table 3. The most frequent mutations found among the studied SNPs were C677T and A1298C in the
MTHFR gene. Heterozygous genotypes were present in 44.8% (174/388) and 33.6% (132/392) of the
blood donor samples tested for C677T and A1298C, respectively, while homozygous mutant
genotypes were present in 9.8% (38/388) and 6.1% (24/392) of the samples, respectively. However,
less frequent mutations were observed at Factor V (G1691A) and Factor II (G20210A), and these
mutations were only present in heterozygous forms (1.2%- 5/392 for G1691A and 0.5%- 2/390 for
G20210A).

Discussion
The OpenArray genotyping method was used to simultaneously detect seven different
mutations in genes associated with thrombophilia and hemochromatosis. For evaluation purposes, the
results were compared with FRET based real time PCR and a high concordance level was observed
between methods, with only a single discrepancy in 2,727 determinations. Further studies may
confirm the accurace of OpenArray method.
In the present study, we found that the frequencies of the heterozygous genotype for FV
Leiden (G1691A) and FII (G20210A) were low, and the homozygous FV 1691AA and FII 20210AA
genotype were completely absent among the studied group. Similar results were reported previously
in Brazilian healthy subjects [22–24]. These data suggest that the prevalence of FV Leiden and FII
G20210A, associated with thrombophilic events, is lower in Brazilian blood donors than that reported
in previous studies concerning blood donors of other countries [38–40]. For HFE mutations (C282Y,
H63D and S65C), associated with an iron overload in homozygous or compound genotypes
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characteristic of HH, we observed a higher frequency (20.3% heterozygous and 1.6% homozygous) of
H63D, consistent with previous studies reported internationally [21] and in a Brazilian population of
blood donors from São Paulo [41]. We did not observe the presence of a homozygous genotype for
either C282Y or S65C among the studied population, and the heterozygous compound genotype
C282Y/H63D was observed in only one sample. The MTHFR mutations showed a prevalence of
44.8% (C/T) and 9.8% (T/ T) for C677T and 33.6% (A/C) and 6.1% (C/C) for A1298C, consistent
with the results obtained from previous studies in Brazilian children and other control groups [22–24,
26, 42]. A comparison of the results obtained in the present study with those obtained in a recent
prevalence study in middle-southern Italian blood donors revealed that the cohort used in this study
presented a higher number of wild-type subjects for both C677T and A1298C [43]. We also observed
that none of the individuals tested carried a 677TT/1298CC genotype. Because some SNPs have not
been found in mutant homozygous state and show a very low frequency in heterozygous state, such as
FV G1691A (1.2%), FII G20210A (0.5%), HFE C282Y (4%) and HFE S65C (1.9%), the screening of
a larger number of samples is required for a more accurate determination of the frequency of the
alleles in blood donors from São Paulo, Brazil.
Penetrance is defined as the proportion of individuals of a particular genotype who express
the corresponding phenotype [44]. Although we found that some subjects carry the mutant allele, they
may not express the disorder due the reduced (or incomplete) penetrance showed by some autosomal
dominant and recessive inherited mutations, such as FV G1691A and HFE C282Y respectively.
Genotyping studies of apparently healthy individuals may be an approach to understand the
penetrance of pathological variants [45]. Genetic testing may also be used for the identification of the
FV Leiden mutation among women. Hormone therapies that primarily contain estrogens enhance the
risk of thrombosis among this population [46, 47]. Although, current guidelines consider genetic
testing to identify carriers of high-risk thrombophilia are only worthwhile when the subject has a
family history of venous thromboembolism [48], the identification of this deficiency could provide
more information to weigh the risks and benefits of hormonal contraceptive therapy in young women
and hormone replacement in menopausal women. Indeed, further studies may contribute to certainly
define whether offering genetic tests to blood donors may be beneficial.
In conclusion, the OpenArray methodology showed good concordance of results when
compared with FRET based real time PCR. Although a larger study is require to have a more accurate
frequency of the alleles, the frequency of SNPs related with thrombophilias and hemochromatosis in
Brazilian blood donors are very similar with results previously reported by other groups.
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

_____________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
NOME: ........................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ...................................... SEXO: M □
F□
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO.......................................................Nº.....................APTO:............
....
BAIRRO:............................................................CIDADE:.................................
.....
CEP:........................................TELEFONE:DDD
(........)
....................................
1.

DADOS SOBRE A PESQUISA
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “ESTUDO DA FREQÜÊNCIA
DAS MUTAÇÕES G1691A (FV), G20210A (FII), C667T, A1298C (MTHFR),
C282Y, H63D E S65C (HFE) NA POPULAÇÃO DE DOADORES DA
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO.”
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

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
 - RISCO MÍNIMO

Ž - RISCO MÉDIO

Ž - RISCO BAIXO

Ž - RISCO

MAIOR
(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata
ou tardia do estudo)
DURAÇÃO DA PESQUISA:
Aproximadamente 48 meses
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1- Existem algumas variações no genoma humano que podem fazer com que as
pessoas tenham maior risco de desenvolver alguma doença. A Dr(a): Ester
Cerdeira Sabino está fazendo uma pesquisa que visa determinar a frequência
dessas variações na população brasileira. Estaremos estudando sete mutações
relacionadas a hemocromatose (doença que aumenta a quantidade de ferro no
sangue), e à trombose (alteração na coagulação do sangue).

A presença da

mutação não faz o diagnóstico apenas pode indicar um risco maior de apresentar a
doença.

2- Caso você aceite participar, será coletado 5 ml de sangue (um tubo extra) da
mesma veia em que será feita a doação de sangue, portanto, não será necessário
fazer outra punção venosa. Este material será usado para a realização de um teste
que detecta as sete mutações relacionadas à hemocromatose e à trombose.
Você poderá optar por ser informado ou não do resultado do teste
executado em sua amostra e suas possíveis consequências. Caso sua resposta
seja afirmativa e o seu resultado apresente alguma mutação para a qual o Sr.(a)
precise ser aconselhado, nos chamaremos e daremos a informação. Neste caso
você está receberá aconselhamento por um profissional médico da Fundação PróSangue Hemocentro de São Paulo. Caso contrário o resultado poderá ser enviado
ao Sr./Sra. pelo correio.

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 SUA PARTICIPAÇÃO
NO ESTUDO: O benefício ao participar deste estudo é receber os resultados do
seu perfil genético que poderá ser útil na prevenção de algumas doenças. Além
disso, sua participação contribuirá muito com o aumento do conhecimento sobre a
frequência dessas mutações na nossa população.

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
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encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 155, Cerqueira Cesar
Telefone(s) 3061-5544 ramal 399, e-mail: sabinoec@gmail.com.

6- É garantido à você a liberdade de retirar este consentimento a qualquer
momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de
seu atendimento nesta Instituição.

7- As informações obtidas com o estudo serão analisadas em conjunto com os
doadores participantes. Em nenhuma circunstância 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.

Por favor, leia com atenção e assinale abaixo:
“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que
li ou que me foram lidas descrevendo o estudo “ESTUDO DA FREQÜÊNCIA DAS
MUTAÇÕES G1691A (FV), G20210A (FII), C667T, A1298C (MTHFR), C282Y,
H63D E S65C (HFE) NA POPULAÇÃO DE DOADORES DA FUNDAÇÃO PRÓSANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO”.
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, desde que esse estudo tenha sido previamente aprovado pelo Comitê
de Ética da Instituição.”
Ž SIM

Ž NÃO
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---------------------------------------------------------------------Assinatura do doador participante

São Paulo

/

/

(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre
e Esclarecido deste doador 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

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

APROVAÇÃO
O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, em sessão de 14/09/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa
275/11 intitulado: “ESTUDO

DA

FREQÜÊNCIA

nº

DAS MUTAÇÕES

G1691A (FV), G20210A (FII), C667T, A1298C (MTHFR), C282Y, H63D E S65C
(HFE) NA POPULAÇÃO DE DOADORES DA FUNDAÇÃO
HEMOCENTRO

DE

SÃO

PRÓ-SANGUE

PAULO.” apresentado pela FUNDAÇÃO PRÓ-

SANGUE.
Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEPFMUSP, os relatórios parciais e
final sobre a pesquisa (Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196, de
10/10/1996, inciso IX.2, letra "c").
Pesquisador (a) Responsável: Ester Cerdeira Sabino
Pesquisador (a) Executante: Vivian Dionsio Tavares Niewiadonski

CEP-FMUSP, 16 de Setembro de 2011.

Prof. Dr. Roger Chammas
Coordenador Comitê de Ética em Pesquisa

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina
e-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br

