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RESUMO 

 

Introdução: A mutação βs, responsável pela forma mais agressiva da doença falciforme 

(DF), de origem quase exclusiva da África, chegou ao Brasil por meio do tráfico de escravos. 

A população brasileira, contudo, é altamente miscigenada, o que ressalta a importância da 

utilização dos marcadores informativos de ancestralidade (MIAs) para a identificação da 

estrutura genética de uma população. Na DF existe uma diversidade de manifestações 

clínicas, em distintos níveis de gravidades. Um dos fatores que modifica a expressão da 

doença é a variabilidade de haplótipos associados ao gene da HbS. Acredita-se também que a 

presença do polimorfismo do gene CCR5, que está relacionado ao estado inflamatório 

crônico, conferiria uma maior sobrevida e um número menor de eventos inflamatórios a esses 

pacientes, uma vez que essa deleção (CCR5Δ32) silenciaria esse gene. Objetivo: Estimar a 

contribuição genética em indivíduos com doença falciforme na microrregião de Jequié (BA), 

por meio de MIAs e comparar seus achados ao da caracterização fenotípica. Identificar os 

haplótipos do gene β
S
 e β

C
 e investigar a presença da deleção CCR5Δ32 em indivíduos com 

doença falciforme. Métodos: O DNA foi extraído pelo kit QIAamp DNA Investigator, Foram 

analisados 8 MIAs: AT3, DRD2, APO, PV92, Sb19.3, CKM, LPL e CCR. Essas amostras 

foram submetidas respectivamente a PCR e PCR-RFLP. O produto amplificado foi separado 

por eletroforese em gel de agarose (1% e 3%). Para determinar a presença do alelo mutante 

CCR5Δ32 foi realizada a PCR e na determinação dos haplótipos do gene β
S 

foi realizada por 

PCR-RFLP, utilizando as endonucleases de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I para 

análise de seis sítios polimórficos do cluster β. Posteriormente foi realizada corrida 

eletroforética. Resultado: A classificação fenotípica evidenciou uma elevada frequência de 

mulatos (85%), ao passo que os MIAs assinalaram frequências de ancestralidade 44% 

europeia, 42% africana e 11% ameríndio. O haplótipo de maior frequência encontrado foi o 

Atípico (54,3%), seguido por Benin (28,6%) e Bantu (11,5%), Senegal (2,8%) e Camarões 

(2,8%). Nenhum dos pacientes apresentou a deleção do CCR5Δ32. Conclusão: A 

classificação fenotípica justifica-se como método complementar para a caracterização da 

contribuição genética de pacientes com doença falciforme, uma vez que confirmam os 

achados moleculares relativos a tais frequências. O aumento da frequência dos haplótipos 

atípicos sugere que esses pacientes, ao longo dos anos, sofreram variações no padrão genético 

dos haplótipos ancestrais. Nenhum desses indivíduos falcêmicos apresenta vantagens clínicas 

conferidas pelo alelo CCR5Δ32. 

 

 

Palavras-chave: Doença Falciforme, marcadores genéticos, miscigenação, haplótipo, 

receptor CCR5. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The βs mutation, responsible for the most aggressive form of sickle cell 

disease (SCD), almost exclusively from African origin, arrived in Brazil through the slave 

trade. The Brazilian population, however, is highly mixed, which emphasizes the importance 

of using ancestry informative markers (AIMs) to identify the genetic structure of a population. 

There is a diversity of clinical manifestations in SCD, at different levels of severity. One 

factor that modifies disease expression is the variability of haplotypes associated with the 

HbS gene. It is also believed that the presence of CCR5 gene polymorphism, which is related 

to the chronic inflammatory state, impart a higher survival rate and a smaller number of 

inflammatory events in these patients, since this deletion (CCR5Δ32) would silence this gene. 

Aims: To estimate the genetic contribution in individuals with sickle cell disease in micro-

region of Jequié, Bahia, Brazil, using AIMs and compare these findings to the phenotypic 

characterization. To identify the βS and βC gene haplotypes and to investigate the presence of 

the CCR5Δ32 deletion in individuals with sickle cell disease. Methods: The DNA was 

extracted by QIAamp DNA Investigator kit. 8 AIMs were analyzed: AT3, DRD2, APO, 

PV92, Sb19.3, CKM, LPL and CCR. These samples were respectively subjected to PCR and 

PCR-RFLP. The amplified product was separated by electrophoresis on agarose gel (1% and 

3%). The PCR was performed to determine the presence of the mutant allele CCR5Δ32 and 

the PCR-RFLP was performed to determine the β
S
 gene haplotypes, using the restriction 

endonucleases Xmn I, Hind III, Hinf I and Hinc II for analysis of six polymorphic sites in the 

cluster β. Then, a electrophoretic run was performed. Results: Phenotypic classification 

showed a high frequency of mulattos (85%), while the AIMs indicated frequencies of 44% 

European ancestry, 42% African and 11% Amerindian. The most frequent haplotype was the 

Atypical (54.3%), followed by Benin (28.6%) and Bantu (11.5%), Senegal (2.8%) and 

Cameroon (2.8%). No patient had the CCR5Δ32 deletion. Conclusion: Phenotypic 

classification is justified as a complementary method for characterization of the genetic 

contribution of patients with SCD, as they confirm the molecular findings related to such 

frequencies. The increased frequency of atypical haplotypes suggests that these patients 

suffered variations in the genetic pattern of ancestral haplotypes over the years. None of these 

individuals has clinical advantages conferred by CCR5Δ32 allele.  

 

 

Keywords: Sickle Cell Disease, genetic markers, miscegenation, haplotype, CCR5 receptor. PPGGBC



LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 01. Padrão de bandas observado para o locus APO, em gel de agarose 3%. M: 

Marcador de peso molecular. Raias 1 e 2: indivíduos heterozigotos (409pb e 109pb). Raias 3 e 

4: indivíduos homozigotos para a presença da inserção (409pb). Raia C: controle.................33 

 

Figura 2 – Posicionamento dos sítios polimórficos do cluster beta utilizados na determinação 

dos haplótipos β
S
 e seus respectivos pares de primers. As setas indicam os sítios polimórficos 

identificados pelas endonucleases de restrição utilizadas neste estudo....................................35 

 

 

PPGGBC



8 

 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1. Relação dos marcadores, localização cromossômica, primers e a população onde o 

alelo 1 é mais frequente............................................................................................................30   

Tabela 2. Condições de PCR para os AIMs e o CCR5 analisados..........................................30 

Tabela 3. Programação utilizada para amplificação. Temperatura de pareamento especifica 

para cada marcador...................................................................................................................32 

Tabela 4. Condições de reação de restrição. Quantidade em μl suficiente para uma reação...32 

Tabela 5. Primers utilizados para amplificação de regiões do cluster β..................................34 

Tabela 6. Composição das PCRs utilizadas para amplificação das regiões polimórficas do 

cluster da globina β...................................................................................................................34 

Tabela 7. Programação utilizada para amplificação das regiões polimórficas do cluster da 

globina β....................................................................................................................................35 

Tabela 8. Condições de reação de restrição. Quantidade em μl suficiente para uma reação...36 

Tabela 9. Tamanho dos fragmentos de DNA amplificado, após a digestão enzimatica..........36 

Tabela 10. Haplótipos do gene β
S 

definidos pelo padrão dos sítios de restrição na análise dos 

seis sítios polimórficos localizados no cluster β.......................................................................37 

Tabela 11. Haplótipos do gene β
C
 definidos pelo padrão dos sítios de restrição na análise dos 

seis sítios polimórficos localizados no cluster β.......................................................................37 

 

CAPITULO I 

TABELA 1. Frequência do alelo 1 dos AIMs em populações da Bahia, com doença 

falciforme e sem a doença.........................................................................................................50 

 

CAPITULO II 

Tabela 1: Distribuição dos haplótipos β
S 

nos 35 cromossomos estudados..............................63 

Tabela 2. Distribuição dos genótipos relativos ao haplótipo β
s
/ β

s 
e β

s 
/ β

C
.............................64

 
 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



9 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AFR – Africano 

AIMs – Marcadores informativos de ancestralidade (do inglês, Ancestry Informative Makers) 

AMR – Ameríndio 

BA – Bahia 

CCR5 – Quimiocina de transmembrana 5 

ccr5Δ32 – Alelo mutante com deleção de 32pb 

dbSNP – Banco de polimorfismos de único nucleotídeo (do inglês, database Single 

Nucleotide Polimorphiysm) 

DMSO – Dimetilsulfóxido ou sulfóxido de dimetilo 

DNA – Ácido desoxirribonucleico (do inglês, Deoxyribonucleic Acid) 

EDTA – Ácido etilenodiamino tetra-acético (do inglês, Ethylenediamine Tetraacetic Acid) 

EUR – Europeu 

HIV - Human immunodeficiency vírus 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Indel – Inserção/Deleção 

LPL – Lipoproteína Lipase 

ME – Mulato escuro 

MM – Mulato médio 

N – Negro 

pb – Pares de base 

PCR – Reação em cadeia da polimerase (do inglês, Polimerase Chain Reaction) 

RFLP – Polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição (do inglês, Restriction 

Fragment Length Polymorfism) 

SNP – Polimorfismo de único nucleotídeo (do inglês, Single Nucleotide Polimorphism) 

STRs – Microssatélites (do inglês, Short Tandem Repeats) 

PPGGBC



10 

 

TBE – Tris/Borato/EDTA 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TEMED – Tetrametiletilenodiamina 

UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



11 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 13 

2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................. 15 

2.1 HEMOGLOBINA .......................................................................................................... 15 

2.2 A DOENÇA FALCIFORME ......................................................................................... 16 

2.3 ORIGEM E DISPERSÃO DA DOENÇA FALCIFORME ........................................... 18 

2.3.1 Hemoglobina S ........................................................................................................ 18 

2.3.2 Hemoglobina C ........................................................................................................ 20 

2.4 HAPLÓTIPOS ................................................................................................................ 20 

2.5 FISIOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA DOENÇA ................................ 21 

2.6 DIFERENÇAS NAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ................................................. 23 

2.7 MARCADORES MIAs (Informativos de Ancestralidade) ............................................ 26 

2.8 POLIMORFISMO DO GENE CCR5 ............................................................................ 29 

3 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 30 

3.1 OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 30 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 30 

4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................... 31 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO DE ESTUDO ............ 31 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ........................................................................ 32 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS ..................................................................................................... 32 

4.4 ANÁLISE LABORATORIAL E CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA ...................... 32 

4.4.1 Extrações do DNA e Avaliação da Integridade e Quantificação do DNA .............. 33 

4.4.2 Análise com Marcadores Informativos de Ancestralidade (MIAS) ........................ 33 

4.4.3 Determinação dos Haplótipos Ligados ao Grupo de Genes da Globina Β .............. 37 

4.4.4 Análises dos Polimorfismos de Tamanho de Fragmentos de Restrição (RFLPS) .. 39 

4.4.5 Determinação do Polimorfismo CCR5Δ32 ............................................................. 41 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS ........................................................................................ 32 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................................35 

MANUSCRITO 01: Ancestralidade genômica avaliada por Marcadores Informativos de 

Ancestralidade (AIMs) em pacientes com da doença falciforme.............................................50 

MANUSCRITO 02: Determinação dos haplótipos e polimorfismo do gene CCR5 em 

pacientes com da doença falciforme.........................................................................................60 

PPGGBC



12 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................75 

ANEXO I..................................................................................................................................76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A anemia falciforme originou-se na África e foi introduzida nas Américas pela 

imigração dos escravos. Existem aproximadamente mais de 7 milhões de portadores do gene 

da Hb
S
, no Brasil, e mais de 25.000 afetados com a forma homozigótica (HbSS). Portanto, as 

doenças falciformes são um problema de saúde pública no Brasil (Brasil, 2007). 

Na Bahia os afro-descendentes representam 77,5% da população, essa presença é 

resultado de 350 anos de contribuição negra (Gonçalves et al, 2003). O que também contribui 

para que este seja o estado de maio frequência do gene S no Brasil (Brasil, 2007). Ainda que 

seja crescente o número de estudos sobre a doença falciforme na população brasileira, são 

poucas as informações referentes da doença na Bahia. E quanto aos estudos existentes, a 

maioria foram realizados na capital. O que reafirma a importância de estudos voltados à 

população do interior do estado, até então pouco conhecidos. 

O estudo dos haplótipos do gene β
S
, pode ser usado para diferentes funções, podendo 

atuar tanto como um marcador de migração populacional, permitindo-se estimar a 

composição étnica de uma população, como um modulador do quadro clínico da anemia 

falciforme, uma vez que os diferentes tipos de haplótipos estão relacionados a diferentes 

concentrações de Hb Fetal, que exerce papel inibitório na formação de polímeros de 

hemoglobina S. Ou seja, a variação na gravidade clínica do paciente depende do tipo de 

haplótipos que ele apresente (Nagel & Ranney, 1990; Powars, 1991; Flint et al, 1998; Inati et 

al, 2003; Cabral, 2010). 

A população brasileira é formada por três principais etnias. Os africanos (trazidos para 

o país como escravos), europeus (primeiros colonizadores) e os ameríndios (primeiros 

habitantes). Devido ao caráter tri-híbrido da população brasileira e da forte influência afro-

descendente no estado da Bahia é de fundamental importância caracterizar a composição 

genética desta população. Os marcadores informativos de ancestralidade (MIAs) apresentam 

alelos com frequências muito diferentes entre grupos populacionais etnicamente distintos, o 

que os tornam importantes na caracterização genômica em estudos de genética de populações. 

Os estudos epidemiológicos têm revelado aspectos importantes sobre os mecanismos 

fisiopatológicos, morbidade e mortalidade. A existência, no Brasil, de um registro nacional 

coordenado pelo Ministério da Saúde também seria fundamental para que se pudesse ter um 

perfil nacional com um modelo multicêntrico e fosse possível avaliar, na população adulta, os 

impactos da política pública para essa doença. 

PPGGBC



14 

 

É possível chegar cada vez mais perto dessa realidade para o nosso país, através de 

trabalhos como estes, caracterizando a população e fornecer informações importantes sobre a 

doença falciforme no município de Jequié que devem auxiliar no estabelecimento de 

programas de acompanhamento, ampliação da cobertura destes pacientes, o aconselhamento e 

orientação para os familiares. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HEMOGLOBINA 

 

A hemoglobina humana é uma proteína globular composta por quatro 

globinas(tetrâmero), tendo como átomo central um íon ferro num complexo denominado 

heme. As subunidades da hemoglobina são codificadas por um agrupamento de genes alfa 

(cluster α) e um agrupamento de genes beta (cluster β), sendo dois pares de subunidades 

polipeptídicas idênticas e cada par codificado por um gene diferente. Os genes presentes no 

cluster α (δ, α1 e α2) estão agrupados no braço curto do cromossomo 16, enquanto os genes 

do cluster β (ε, Gγ, Aγ, δ e β) agrupados no braço curto do cromossomo 11. Os genes do 

grupamento alfa e beta estão presentes na mesma ordem em que são expressos durante o 

desenvolvimento humano (Antonaraki et al, 1985, Frenette & Atweh, 2007).  

Durante o período embrionário é sintetizado o tetrâmero de hemoglobina Gower 1 que 

é composta de duas cadeias ε (cluster β)e duas ζ (cluster α). Por volta da oitava semana de 

gestação, as cadeias produzidas são gradualmente substituídas pelas cadeiasα, que vão estar 

presentes até a vida adulta e por duas cadeias γ (Gγ e Aγ), que são diferentes cadeias fetais, 

diferindo entre si somente na presença da glicina ou alanina na posição 136, respectivamente. 

Assim durante esse período de transição do estágio embrionário para o fetal, são detectadas as 

Hb Gower 2 (α
2
ε

2
) e Hb Portland (ζ

2
γ

2
) 

 Já no período fetal a hemoglobina predominante é a HbF (α
2
γ

2
). Após o nascimento, 

as cadeias γ gradualmente são substituídas pelas cadeias β e δ. Durante o período pós-natal a 

Hb fetal vai dando espaço a hemoglobina adulta (HbA). Após o sexto mês do nascimento a 

HbA (α
2
β

2
) proporções de 97%-98% e a hemoglobina HbA2 (α

2
δ

2
) também sintetizada nesse 

fase, no entanto é um tipo minoritário de hemoglobina adulta representando aproximadamente 

2% a 3%. Maior apenas que as pequenas quantidades de HbF que ainda são encontradas no 

sangue adulto (Maniatis et al, 1980; Frenette & Atweh, 2007). Assim, ao entender o processo 

e período de formação da Hb A2, é possível compreender por que doenças relacionadas à 

mesma, como a amenina falciforme, apresentam manifestações clínicas apenas a partir dos 

seis meses de vida(Mousinho-Ribeiro et al, 2005;Ministério da Saúde,2002; Loureiro et al, 

2005). 
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2.2 A DOENÇA FALCIFORME 

 

A doença falciforme agrupa um conjunto de diferentes genótipos caracterizados pela 

concentração da Hb S acima de 50% (Naoum, 2000). Todas as formas sintomáticas do gene 

da HbS, em homozigose ou em combinação, são conhecidas como doenças falciformes, 

apesar das peculiaridades que as diferenciam e de níveis variados de gravidade (ANVISA, 

2002). 

As variações da hemoglobina são causadas por uma variedade de eventos mutacionais 

que afetam um determinado gene da hemoglobina. As variantes mais comuns são mutações de 

um único nucleotídeo que levam a troca de aminoácidos na cadeia de globina. A maioria 

dessas mutações não tem efeito no funcionamento da hemoglobina e, portanto, não afetam a 

saúde. Algumas, como hemoglobina S (HbS), hemoglobina C (HbC) e a hemoglobina E 

(HbE), têm atingindo altas frequências pela ação da seleção natural (Vogel, 2000). 

Atualmente existem mais de 1.500 variantes de hemoglobinas já descritas (Globin 

Gene Server, 2013). As mais frequentes são as, HbC, a HbD Punjab (Naoum, 1997; Clark & 

Thein, 2004), talassemia (S/talassemia), que podem combinar-se com HbS, gerando 

combinações sintomáticas(ANVISA, 2002). 

 As hemoglobinopatias são agrupadas em duas classes: as hemoglobinopatias 

estruturais e as por deficiência de síntese ou talassemias. No entanto, no Brasil são 

encontradas apenas duas hemoglobinopatias estruturais (as hemoglobinas S e C), que na 

forma heterozigótica são encontradas respectivamente em 6% e 1% nos negróides brasileiros. 

Apenas uma hemoglobinopatia por deficiência de síntese (talassemia beta) é encontrada 

também na forma heterozigótica, com frequência de 1% dos caucasóides paulistas (Ramalho, 

1986; Compri et al, 1996). 

A anemia falciforme é uma doença hereditária monogênica (Nagel et al, 1985; 

ANVISA, 2002). Destaca-se entre as doenças falciformes por ser a forma mais prevalente e 

de maior gravidade clínica e hematológica. Geneticamente ela é determinada pela homozigose 

da hemoglobina S (Hb SS). A HbS, quimicamente representada por α2
A 

β2
A
, é uma variante da 

hemoglobina normal, a HbA (α2
A 

β2
A
), devido a uma mutação genética pontual(GAGGTG) 

no gene que sintetiza a globina beta (Naoum, 2000). 

Desta forma, a substituição da base nitrogenada timina (T) por adenina (A), ocasiona a 

substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina, na posição seis da cadeia β (Naoum, 

2000), originando uma hemoglobina anormal (Hb S) em substituição a hemoglobina normal 
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(HbA). Esta troca leva modificações físico-químicas na hemoglobina na sua forma 

desoxigenada, que culminam na mudança da forma da hemácia para a forma de foice 

(falcemização) (Nagel et al, 1985; ANVISA, 2002). 

A hemoglobina C (HbC) é resultado de uma mutação também do gene da globina beta 

no códon 6 (GAG-AAG), resultando na substituição do ácido glutâmico, o sexto aminoácido 

da cadeia beta da hemoglobina humana, pelo aminoácido lisina (Angulo et al, 2009), 

modificando também a estrutura da hemoglobina. Esta hemoglobina apresenta um aumento na 

tendência de cristalização (Zago, 2000; Garanito, 2008). 

Os indivíduos heterozigóticos para a doença, (HbAS e HbAC), embora sejam 

clinicamente normais, a sua detecção é extremamente importante para a saúde pública, pois 

representam uma fonte de novos casos heterozigotos e podem também relacionar-se com 

outros portadores da doença e ter filhos homozigotos (SS) e duplos heterozigotos como, por 

exemplo, os indivíduos SC (HbSC). Os indivíduos homozigotos diagnosticados deverão ser 

devidamente encaminhados à orientação médica para tratamento precoce, minimizando as 

manifestações clínicas (Barnhart, 1976; Orlando et al, 2000) e consequentemente 

proporcionando uma melhor qualidade de vida. 

A importância de avaliações destas hemoglobinas reside na necessidade da melhoria, 

da qualidade do aspecto educacional, cujos portadores devem ser informados sobre sua 

alteração genética e aconselhados a realizar exames em seus familiares (Prudêncio, 2000). 

Para que possam decidir responsavelmente sobre o futuro de seus descendentes; e para que 

possam ter um direcionamento clínico nos casos mais brandos e um acompanhamento 

adequado nas formas mais graves da doença (Orlando et al, 2000).  

Mas para que haja orientação e um acompanhamento médico adequado, como foi 

observado por Orlando et al (2000), é importante uma tecnologia adequada para o 

diagnóstico, utilizando vários testes laboratoriais seletivos e de confirmação, dados clínicos e 

estudo familiar, bem como a formação de pessoal capacitado para o diagnóstico laboratorial 

correto. 
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2.3 ORIGEM E DISPERSÃO DA DOENÇA FALCIFORME 

 

2.3.1Hemoglobina S 

 

A afirmação de que a anemia falciforme é uma “doença de negros” faz parte da 

história da genética e dos movimentos sociais, especialmente a partir dos anos 1940, com a 

identificação molecular da doença (Wailoo, 2001). 

           A doença originou-se na África e durante o período da escravidão, com a imigração 

forçada da população negra, chegou ao Brasil. E embora a sua frequência seja maior entre a 

população negra, ela também corre em pardos e brancos, distribuindo-se assim em nosso país 

heterogeneamente, por causa da miscigenação (ANVISA, 2002; Brasil, 2006, 2007). 

A alteração genética que determina a doença anemia falciforme é decorrente de uma 

mutação dos genes ocorrida há milhares de anos, predominantemente, no continente africano 

onde houve três mutações independentes, atingindo os povos do grupo linguístico Bantu e os 

grupos étnicos Benin e Senegal. Estudiosos de antropologia genética estimam que essa 

mutação surgiu há 50 a 100 mil anos entre os períodos Paleolítico e Mesolítico, nas regiões 

centro-oeste da África, Índia e leste da Ásia, ou seja, 3.000 a 6.000 gerações (Serjeant, 1992; 

Naoum, 2000). 

Vários pesquisadores associam a mutação genética como resposta do organismo à 

agressão sobre os glóbulos vermelhos pelo Plasmodium falciparum, agente etiológico da 

malária (Serjeant, 1986, 1992). Consideram a anemia falciforme como uma adaptação ao 

meio ambiente sob influência da seleção natural (Fry, 2005). Esta hipótese é sustentada sob 

dois pontos de vista: o primeiro de que, milenarmente, a prevalência da malária é alta nestas 

regiões; o segundo referente ao fato dos portadores do traço falciforme serem resistentes a 

esta doença (Serjeant, 1986, 1992). 

A relativa imunidade à malária por parte de indivíduos heterozigóticos para a anemia 

falciforme (aqueles que recebem o gene de um dos parentes) é invocada pelos pesquisadores 

para explicar a sobrevivência dessa mutação justamente nas áreas onde a malária é endêmica, 

a Grécia e sul do Mediterrâneo, e o sul da Índia e, sobretudo a África ocidental (Fry, 2005).  

Talvez, naquela região, se não tivesse ocorrido a mutação para a doença falciforme 

esses teriam sido extintos. As pessoas que tinham células em forma de foice, os Plasmodium 

não se desenvolviam, pois estes parasitas demandam grandes quantidades de oxigênio e 

quantos mais eles solicitam oxigênio, mais a hemácia falcemiza (i.e. adquirem forma de 
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foice). E assim que aderem essa forma é destruída pelos leucócitos, juntamente com o parasita 

da malária (Oliveira, 2003). 

Nas regiões da África, onde se deram as mutações, o gene HbS pode ser encontrado na 

população, em geral, em uma prevalência que varia de 30 a 40%.Com a emigração dos povos 

africanos e pelos processos recentes de emigração da África, o gene foi difundido a todos os 

continentes, constituindo-se, na atualidade, a doença genética prevalente de caráter mundial 

(Pagnier et al, 1984; Zago, 1993). 

No Brasil concentra-se a maior população negra fora da África e a segunda do mundo, 

superada apenas pela Nigéria, mais de 40% da população brasileira corresponde a afro-

descendente (Alves &Barbosa 1998). No estado da Bahia os afro-descendentes representam 

77,5% da população, resultado de 350 anos de dominação negra. Os dados históricos que 

descrevem o comércio de escravos na Bahia indicam a presença de escravos vindos da África 

Central e uma maior predominância dos escravos da África Ocidental (Gonçalves, 2003). 

Reconhecidamente no Brasil encontra-se uma das populações de maior 

heterogeneidade genética do mundo (Parra, 2003), e a maior prevalência da doença falciforme 

se encontra nas Regiões Norte e Nordeste (Cançado, 2007). 

O traço falciforme é encontrado em frequências que variam de 6,9% a 15,4% dos 

indivíduos de ascendência africana (Gonçalves, 2003). 

 No estado da Bahia, em populações do Recôncavo Baiano, portadores do traço 

falciforme (Hb AS) apresentam prevalência de 10,5%, enquanto os homozigotos (Hb SS) 

representam 1,24% (Silva et al,2006). Já na cidade de Salvador, a prevalência estimada do 

traço falciforme foi de 9,8%, enquanto da anemia falciforme foi de 0,2% (Adorno et al, 

2005). 

De 12 a 15% da população humana é portadora de uma ou mais formas de anemias 

hereditárias, com consequências que variam de imperceptíveis até letais (Ducatt et al, 2001; 

Paiva et al, 1993). Estima-se que em todo o mundo aproximadamente 250.000 crianças 

nascem com anemia falciforme todo ano e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2.500 

crianças nascem no Brasil com a doença (Machado, 2008). 

No qual, cerca de 20% das crianças que nascem com anemia falciforme não 

conseguem atingir os cinco anos de idade e o restante apresenta uma redução acentuada do 

rendimento escolar.  

Assim, o diagnóstico precoce da doença é de fundamental importância na promoção 

de melhor qualidade de vida e maior longevidade, visto que a criança diagnosticada 
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precocemente poderá já nos primeiros anos de vida receber tratamento adequado, e assim 

reduzir as complicações que decorrem da doença (Ducatti et al, 2001), uma vez que à medida 

que essa população envelhece novas complicações destas doenças tendem a se desenvolver 

(Machado, 2007). 

 

2.3.2 Hemoglobina C 

 

A origem da hemoglobina C também é africana (Bonini-Domingo et al, 2003) do oeste 

da África (Burkina-Faso) e assim como a hemoglobina S, espalhou-se pelo mundo (Angulo et 

al, 2009). Sua propagação foi ampla, em diferentes períodos da história, na região do 

Mediterrâneo e Américas por meio do tráfico de escravos. Esse processo de distribuição do 

gene da globina beta possibilitou interações com outras hemoglobinas variantes e talassemias, 

amplamente observado na população brasileira (Bonini-Domingo et al, 2003). 

São descritos três haplótipos, CI, CII e CIII, sendo que, a frequência destes 

polimorfismos sugere alguma vantagem seletiva para os portadores heterozigotos, como uma 

menor presença de parasitas vivos no sangue,  por causa de Plasmodium falciparum, mas não 

tão evidente como a conferida pela hemoglobina S (Angulo et al, 2009). 

A hemoglobina C é frequente entre povos da África, onde a prevalência da 

heterozigose (HbAC) para essa hemoglobina atinge 30% da população. Os portadores 

heterozigotos são assintomáticos, enquanto o estado de homozigose (HbCC) é caracterizado 

por anemia hemolítica de intensidade variável (Bonini-Domingo et al,2003).  

 

2.4 HAPLÓTIPOS 

 

O tipo de variabilidade mais comum no complexo gênico das globinas alfa ou beta é 

aquele produzido por variações de sequências que alteram o sítio de reconhecimento de uma 

enzima de restrição. Estas alterações ocorrem aproximadamente a cada cem bases ao longo do 

genoma. O padrão de combinação dos sítios polimórficos para qualquer cromossomo é 

chamado de haplótipo (Antonarakis et al, 1985).  

Os haplótipos possuem diversas funções, podendo ser usados como marcadores para 

migração de populações em estudos antropológicos e para detectar “distâncias” genéticas 

entre os principais grupos étnicos em estudos sobre a origem das raças humanas (Nagel & 

Ranney, 1990). 
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Haplótipos específicos são encontrados nos cromossomos portadores do alelo β
S
 

(Nagel & Ranney, 1990). E por meio de seis diferentes enzimas de restrição (Hinc I, Hinc III, 

Xnm I, Hinf I, Hpa I e Bam HI) foi possível identificar cinco destes haplótipos: Asiático (ou 

Indiano-Asiático), Senegal, Benin (BEN), Bantu (CAR) e Camarões (Zago et al, 2000). 

Desta forma os haplótipos da anemia falciforme (β
S
) são classificados em cinco tipos 

diferentes de acordo com as origens étnicas e geográficas onde predominam. O haplótipo 

Benin (BEN) tem sido associado á África Ocidental; o Bantu ou República Centro Africana 

(CAR) à África Oriental e Centro Sul; o Senegal (SEN) na África Atlântico Ocidental; o 

Árabe - Indiano à Índia e Península Arábica e o Camarões á Costa Ocidental Africana (Kan & 

Dozy, 1978; Pagner et al, 1984; Gonçalves et al, 2003). 

Tal prevalência geográfica dos genes β
S
 associados com os haplótipos específicos tem 

sugerido origens independentes das mutações β
S
 nestas regiões. A maioria dos cromossomos 

com o gene β
S
 tem um dos cinco haplótipos comuns, mas em alguns pacientes (5% a 10%) 

podem ser encontrados haplótipos menos comuns, usualmente denominados como haplótipos 

atípicos. Provavelmente estes haplótipos são gerados por uma variedade de mecanismos 

genéticos como mutações pontuais nos sítios de restrições ou mais comumente por 

recombinação entre dois haplótipos β
S
 típicos (Zago et al, 2000). 

 

2.5 FISIOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA DOENÇA 

 

A troca de aminoácidos, na Hb S, devido a mutação pontual, provoca modificações em 

uma série de propriedades físico-químicas da hemoglobina, levando a todas as alterações 

presentes na doença. Isso se deve a perda da carga negativa da Hb S em relação à Hb A, pois 

ácido glutâmico, que é substituído, é um aminoácido que tem sua cadeia lateral carregada 

negativamente, enquanto que a valina é um aminoácido neutro. Essa perda de elétrons 

também facilita muito o diagnóstico da doença, pois modifica a mobilidade eletroforética da 

Hb S, fazendo com que seja mais lenta que a hemoglobina normal (Hb A) (Naoum, 2000). 

Assim em condições de baixa oxigenação as Hb S (substituição do ác. glutamínico por 

valina) permitira a formação de pontes de hidrogênio entre os aminoácidos valina da posição 

1 da globina β
S
, que é normalmente sintetizada para esta posição, e a valina mutante que 

substituiu o ácido glutâmico na posição 6 da mesma globina. A formação dessas pontes de 

hidrogênio modifica a estrutura espacial da molécula de Hb S e promovendo uma interação 

entre essas globinas. Resultando na formação de feixes de polímeros que alteram a estrutura 
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globular das moléculas de Hb S, modificando a sua morfologia discoide para forma de foice 

(falcização) (Naoum, 2000). 

Os eventos de falcização das hemácias constituem a base para o encurtamento da vida 

média dos eritrócitos, levando a um consequente quadro de anemia hemolítica, e aos 

fenômenos de vaso-oclusão, obstrução da microcirculação e eventual infarto de diversos 

tecidos e órgãos, que resultam em lesões orgânicas crônicas e em crises dolorosas agudas, 

manifestações mais típicas das doenças falciformes (ANVISA, 2002; Braga, 2007). 

De um modo geral, são vários os fatores que promovem o desencadeamento do 

fenômeno da falcização, como, por exemplo, a percentagem de hemoglobina S e hemoglobina 

fetal (Hb F), tensão de oxigênio, pH sanguíneo, hiperosmolaridade plasmática, necessidade 

sanguínea, tipos de células falciformes, fragilidade mecânica da célula falciforme e hemólise 

extravascular. No entanto, é a hipóxia a responsável pela manutenção do transtorno falcêmico 

(Neto, 1981), já que a hemoglobina S, quando desoxigenada, sofre interações hidrofóbicas, o 

que compromete a solubilidade e acarreta a formação de um polímero de moléculas de 

hemoglobina, resultando em dano celular irreversível, traduzido clinicamente pelo surgimento 

dos sinais e sintomas da doença (Lobo et al, 2007). 

Nos pacientes com HbC o quadro clínico deve-se à sua capacidade de induzir a 

desidratação do eritrócito e a formação intracelular de cristais, essa tendência de cristalização 

induz à perda de potássio e de água pela célula, aumentando a concentração intracelular de 

hemoglobina e aumentando a probabilidade da Hb S polimerizar (Nagel et al, 2003; Sommer 

et al, 2006).  

Apesar da presença de cristais intracelulares, a vaso-oclusão não é característica da 

doença, diferentemente da doença falciforme. Não há dados sugerindo lesões endoteliais na 

hemoglobinopatia C (Nagel & Steinberg, 2001; Angulo & Picado, 2009). A vida média das 

hemácias portadoras dessa HbC é menor, porém maior que a dos eritrócitos com hemoglobina 

s. Sua forma visualizada no esfregaço sanguíneo, tem aspecto de hemácias em alvo, além de 

microcitose, hipocromia e esferócitos (Angulo & Picado, 2009). As manifestações clínicas 

provocadas pela doença falciforme são extremamente variáveis entre pessoas com a doença e 

na mesma pessoa ao longo de sua vida (Brasil, 2009). 

A ocorrência de vaso-oclusão, principalmente em pequenos vasos, representa o evento 

fisiopatológico determinante para a origem da grande maioria de sinais e sintomas presentes 

no quadro clínico dos pacientes com anemia falciforme, tais como, crises álgicas e 

hemolíticas, úlceras de membros inferiores, síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, 
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priapismo, necrose asséptica de fêmur, retinopatia, autoesplenectomia, acidente vascular 

cerebral, assim como insuficiência renal crônica, entre outros (Neto & Pitangueira, 2003).  

 

2.6 DIFERENÇAS NAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

Uma das características dessas doenças é a sua variabilidade clínica: enquanto alguns 

pacientes têm um quadro de grande gravidade e estão sujeitos a inúmeras complicações e 

frequentes hospitalizações, outros apresentam uma evolução menos prejudicial, em alguns 

casos quase assintomáticos (Sebastian et al, 2005). 

Essas variações nas características hematológicas e clínicas dessa doença em parte são 

devido à variabilidade na presença de genes ligados e não ligados que modificam a expressão 

da doença, assim como a diversidade quanto às condições climáticas, social e econômica 

(Nagel, 1985). Assim, tanto fatores hereditários como os ambientais e sociais contribuem para 

esta variabilidade clínica (ANVISA, 2002). 

Entre os fatores sociais mais importantes está o nível socioeconômico, com as 

consequentes variações nas qualidades de alimentação, de prevenção de infecções e de 

assistência médica (ANVISA, 2002). Visto que a dor comumente relatada por esses pacientes 

é o resultado da obstrução da microcirculação causada pelo afoiçamento das hemácias. No 

entanto, o baixo nível socioeconômico pode possibilitar uma maior manifestação das crises 

dolorosas, visto que por muitas vezes, elas ocorrem após episódio infeccioso, sugerindo que 

febre, desidratação e acidose podem desencadear a vaso-oclusão, ou também pode se instalar 

após o resfriamento súbito da pele ou exposição a estresse físico ou emocional (Lobo et al, 

2007). 

De acordo com a literatura, não há um tratamento específico das doenças falciformes, 

estando as intervenções terapêuticas restritas a medidas gerais e preventivas no sentido de 

minimizar as consequências da anemia crônica, crises de falcização e susceptibilidade às 

infecções, fatores fundamentais na terapêutica destes pacientes (ANVISA, 2002).  

As medidas preventivas e de intervenção terapêutica incluem boa nutrição, profilaxia, 

diagnóstico, uma terapêutica precoce de infecções, manutenção de boa hidratação e evitar 

condições climáticas adversas. Além disso, é importante o acompanhamento ambulatorial 

duas a quatro vezes ao ano e a orientação da família e paciente sobre a doença para auxiliar na 

obtenção de bem-estar social e mental. O paciente deve identificar o médico e centro de 
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atendimento onde será feito o acompanhamento da doença e visitas a múltiplos centros devem 

ser desencorajadas (ANVISA, 2002). 

Entre os fatores que determinam geneticamente a gravidade da evolução clínica da 

doença encontram-se: os níveis de hemoglobina fetal (HbF), a concomitância de alfa-

talassemia e os haplótipos associados ao gene da HbS (ANVISA, 2002). 

Os portadores de hemoglobina S são assintomáticos, pois a concentração de 

hemoglobina F é alta, em torno de 30%, enquanto os que possuem anemia falciforme têm 

entre 2 e 15% (Naoum, 1987), ou seja, quanto maior a quantidade de Hb F menor a 

sintomatologia da doença. 

Os valores elevados de Hb F deve-se a uma condição clinicamente benigna provocada 

pela Persistência Hereditária de Hemoglobina Fetal (PHHF), que caracteriza-se pela síntese 

contínua de HbF durante a fase adulta, sem alterações hematológicas. Essa persistência da 

síntese de HbF permite valores elevados que podem variar entre 1 a 100%. As duas principais 

causas da PHHF se devem a diferentes deleções que atingem os dois genes gama (glicina e 

alanina) do cromossomo 11, e às mutações que não são por deleção (mutações de não-

deleção) (Barros et al, 2006).  

A PHHF provocada por deleções nos genes gama, apresentam concentrações de HbF 

variáveis de 5 a 30% entre os portadores heterozigotos (clínica e hematologicamente normais) 

e podem chegar de 90 a 100% entre os homozigotos (são saudáveis porém é comum a 

presença de eritrocitose e a hipocromia, com valores hematimétricos similares ao da β Tal 

menor). Os PHHF provocados por mutações de não-deleção têm eritrócitos normais e 

ausência de manifestações clínicas. Assim embora a PHHF não provoque manifestações 

clinicas, ela atua como um modulador da gravidade de várias hemoglobinopatias (Barros et al, 

2006). 

Isso ocorre porque a presença de HbF pode alterar os sítios de contato entre as 

moléculas de HbS de tal maneira que a formação do polímero fica prejudicada, 

consequentemente reduzindo o processo de falcização (Adekile, 1993), ou seja, a 

hemoglobina fetal (F) atua como um efeito inibidor sobre a polimerização (Naoum, 1987). 

Esses níveis variados de hemoglobina fetal (HbF)  e o quadro clínico dos pacientes, 

estão relacionados aos diferentes haplótipos. Sendo o haplótipo Senegal associado a níveis 

elevados de HbF (> 15%) e curso clínico menos grave da doença; o Benin, a níveis medianos 

de HbF (5% a 15%) e curso clínico intermediário; o Bantu, ou Republica Centro Africana, a 
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níveis diminuídos de HbF (< 5%) e quadro clínico mais grave; e o haplótipo Árabe-Indiano 

apresenta níveis elevados de HbF e curso clínico heterogêneo (Nagel, 1985; Silva et al, 2009). 

Essa associação ocorre, pois os genes da γ-globina, responsáveis pela síntese de 

cadeias da Hb F, estão estreitamente ligados ao gene da β-globina. Assim é o nível de 

expressão destes genes que podem modificar alguns aspectos do quadro clínico da anemia 

falciforme. No caso do haplótipo Senegal, em homozigose ou heterozigose, é associado com 

níveis mais elevados de expressão da cadeia Gγ e mantém a relação de igualdade de produção 

entre as cadeias Gγ e Aγ nos recém-nascidos. O haplótipo Árabe-Indiano também é associado 

com níveis mais elevados de produção da cadeia Gγ. Tendo eles um curso clínico menos 

grave, quando comparado com os haplótipos Ben, Cam e CAR que apresentam níveis normais 

de cadeia Gγ em adultos (menos de 50%) (Nagel & Ranney, 1990). 

Outro fator também diretamente relacionado a  variação do quadro clínico é a 

concentração de Hb s, quanto maior a quantidade de HbS, mais grave é a doença. Assim os 

pacientes SS têm o quadro clínico, em geral, mais grave do que os pacientes com 

hemoglobinopatia SC, SD, SO arab, entre outras (ANVISA, 2002). 

Tendo em vista que há relação entre a gravidade clínica da anemia falciforme com os 

haplótipos Hb*S, e considerando as limitações técnicas e econômicas que restringem a 

implantação de análises de biologia molecular na grande maioria dos laboratórios clínicos e 

hematológicos, é importante determinar com segurança os genótipos dos pacientes com 

anemia falciforme, uma vez que isso se faz necessário para um bom monitoramento do 

paciente. Como afirma Neto & Pitombeira (2003) rever os aspectos moleculares da 

hemoglobinopatia SS possibilita uma melhor compreensão do surgimento da mutação e 

melhor compreensão da evolução dos aspectos clínicos da doença.  

Estudos realizado por Silva et al (2009) numa amostra de Fortaleza (Ceará) sobre a 

influência dos haplótipos do gene da beta-globina nas características fenotípicas da anemia 

falciforme demonstram que o tipo de haplótipo influência as características fenotípicas dos 

pacientes com anemia falciforme reforçando a importância da utilização das técnicas 

moleculares como uma importante ferramenta diagnóstica para prever o quadro clinico desses 

pacientes. 

Neto et al (2005) estudou os haplótipos do gene beta S globina num grupo de 

pacientes com Anemia Falciforme (AF) no Ceará, buscando entender os aspectos da doença. 

Analisaram os diferentes haplótipos e seus parâmetros hematológicos. Encontram a 
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distribuição dos haplótipos: 55,9% para Benin; 41,2% para República Centro-Africana (CAR) 

e de 2,9% para o haplótipo Senegal. 

O estudo dos haplótipos da anemia falciforme nas diferentes regiões do Brasil ajuda a 

esclarecer o processo de miscigenação que estamos vivendo e a origem dos africanos que 

formaram a atual população brasileira. A utilização de outros marcadores moleculares 

também é importante para caracterizar essa população tanto do ponto de vista biológico como 

cultural. 

 

2.7 MARCADORES MIAS (INFORMATIVOS DE ANCESTRALIDADE) 

 

Os brasileiros constituem uma população altamente miscigenada, resultado de mais de 

500 anos de miscigenação, com contribuições étnicas principalmente de três grupos parentais: 

os africanos, europeus e ameríndios. Já viviam aproximadamente 2,5 milhões de indígenas no 

Brasil, quando os portugueses chegaram, por volta de 1500. Os africanos chegaram ao 

território brasileiro por meio do trafico de escravo, na metade do século XVI (Silva, 2011; 

Klein, 2002; Ribeiro, 1995). 

Posteriormente, houve a entrada de mais imigrantes europeus, com a abertura dos 

portos brasileiros para as nações amigas, sendo seu maior contingente provenientes de países 

como Itália, Espanha e Alemanha (IBGE, 2000). Assim, esse processo intenso de migração e 

miscigenação durante esses cinco séculos moldaram no Brasil como uma das populações mais 

heterogêneas do mundo. Níveis significativos de miscigenação tri-híbrida já foram detectados 

em todas as regiões e níveis socioeconômicos do país (Silva, 2011).  

Devido a esse elevado nível de miscigenação no Brasil, a cor é um limitado indicador 

de ancestralidade genômica, pois o mesmo pool gênico é compartilhado por indivíduos com 

diferentes tonalidades de pele (Parra et al, 2003; Pena, 2005) no entanto a utilização de 

marcadores genéticos do tipo MIAs (Marcadores Informativos de Ancestralidade) 

possibilitam uma apurada discriminação entre populações miscigenadas, com contribuição de 

ancestralidade africana, europeia e nativa americana. O que torna, no Brasil, extremamente 

importante a realização de um maior volume de estudos com marcadores mais específicos e 

adequados para o padrão de miscigenação que compõe a população brasileira (Shriver et al, 

2003). 

Marcadores genéticos são regiões do genoma que apresentam, entre diferentes 

indivíduos, variabilidade de sequência nucleotídica entre diferentes indivíduos, isto é, 
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apresentam polimorfismo genético, situação na qual o alelo mais frequente é encontrado em 

até 99% dos cromossomos numa determinada população (Saitou, 1995). 

Marcadores Informativos de Ancestralidade (MIAs), também chamados de 

“marcadores população-específicos” (PSAs), são aqueles que apresentam uma diferença nas 

frequências alélicas entre duas populações com valor superior a 0,45 (Shriver et al, 1997; 

Parra et al, 1998). A maioria desses marcadores mantém a heterogeneidade das frequências 

alélicas por estarem sujeitos à seleção natural. Sendo tais genes selecionados geograficamente 

(Pena, 2005). 

Analisados em nível molecular, os MIAs apresentam diversas vantagens em 

comparação aos caracteres físicos, uma vez que são monogênicos, permanecem constantes 

durante toda a vida, são qualitativos e, como a sua expressão genética não é aparente, não são 

levados em conta quando uma pessoa escolhe um(a) consorte. Enquanto que os caracteres 

físicos, por sua vez, são superficiais de fácil observação, são oligogênicos, variáveis quanto à 

idade e fatores ambientais, são quantitativos e influenciam os casamentos, que deixam de ser 

ao acaso, para serem “casamentos preferenciais”. Outra vantagem dos marcadores 

moleculares é que ao haver migração de grupos populacionais, eles perdem suas vantagens 

seletivas da região geográfica original (tornam-se neutros), no entanto, mantendo suas 

características de informação de ancestralidade genômica (Pena, 2005). 

Assim, os MIAs são ideais para estimativas eficazes de mistura étnica, permitindo-se 

assim gerar estimativas mais precisas da composição étnica da população tri-híbrida brasileira 

(Parra et al, 1998).  

Populações diferem muito em seus padrões de prevalência de doenças e mortalidade. 

Em um mesmo país frequentemente subpopulações também exibem quadros heterogêneos de 

susceptibilidade e resistência. Em diferentes regiões geográficas há uma distribuição 

heterogênea de doenças, refletindo adaptações genéticas da população aos fatores ambientais. 

Isto é bem exemplificado por algumas doenças monogênicas, como a anemia falciforme 

(Pena, 2005). 

Visto que, o homozigoto do alelo ß
S
 do gene da β-globina, manifesta-se como uma 

grave doença. Enquanto que o indivíduo heterozigoto para o alelo ß
S
 é assistemático, e 

apresenta uma melhor chance de sobrevida na fase aguda da malária, doença causada pelo 

Plasmodium falciparum. Desta forma a “mutação falciforme” (isto é, a troca de glutamato por 

valina na posição 6 da β-globina) é uma mutação adaptativa em regiões endêmicas de malária 

falciparum e, sendo o alelo ß
S
 comum na África, sobretudo nas regiões onde a malária é 
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endêmica, permitiram que o alelo ß
S
 fosse selecionado positivamente. Foram encontradas em 

populações humanas cinco diferentes mutações ß
S
 (identificadas por haplótipos de 

marcadores flanqueadores) alcançaram altas frequências e foram chamadas por nomes 

geográficos: mutação tipo Senegal, tipo Camarões, tipo Benin, tipo República Centro-

Africana (também chamada tipo Banto) e tipo Árabe-Indiano (Bortolini & Salzano, 1999). 

Destas cinco mutações ß
S
 apenas as quatro primeiras mutações ocorreram na África, 

pois a quinta só ocorre na Ásia Menor e na Índia. Assim, não só, a anemia falciforme ocorre 

frequentemente em populações não-negras e fora da África, como também observou-se que a 

mutação ß
S
 não é vista em muitas populações da própria África, coincidindo com as regiões 

geográficas nas quais a malária não é endêmica (Pena, 2005). 

Portanto, são fatores como esses que tornam bem claro que a anemia falciforme não é 

uma ‘doença de Negros’ nem uma ‘doença africana’, mas sim uma doença eminentemente 

geográfica, produto de uma bem sucedida estratégia evolucionária para lidar com a malária 

causada pelo Plasmodium falciparum (Hiernaux, 1975). E quando se trata de Brasil é ainda 

muito mais crítico, uma vez que a correlação individual entre cor e ancestralidade é fraca 

(Pena, 2005). 

Existe um aumento do número de potenciais genes modificadores associados às 

diferentes manifestações clínicas da doença falciforme quanto à severidade dos seus sintomas. 

Diante disto inúmeros estudos têm sido realizados com o objetivo de relacionar 

polimorfismos genéticos com a predisposição a determinados sintomas da doença. Como a 

associação de polimorfismos com acidente vascular cerebral, priapismo, osteonecrose, crises 

álgicas e hipertensão pulmonar. A maior parte dos estudos realizados de associação entre os 

polimorfismos e subfenótipos da doença falciforme, não adotaram estratégias para evitar os 

resultados falso-positivos, relacionado à miscigenação, principalmente quando se trata do 

Brasil, uma população altamente miscigenada (Silva, 2011).  

Estudos como os realizados por Silva (2011) revelam que a doença que um dia foi 

considerada doença de ‘negros’, pode atingir indivíduos com grandes proporções de 

ancestralidade europeia, embora seja inegável a relação entre a doença falciforme e o 

continente africano, dada a majoritária origem geográfica da mutação responsável pela 

doença. Portanto, a concepção de que, em decorrência da intensa miscigenação vivenciada em 

nosso país, a doença falciforme não é exclusiva de “negros” vem sido gradativamente 

reconhecida, e especialmente a ideia de que no Brasil a existência de doenças “étnicas” ou 

“raciais” não é cientificamente apropriada. E assim, a constatação de que os pacientes com 
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doença falciforme possuem níveis substanciais de miscigenação abre a perspectiva para o uso 

do mapeamento por miscigenação na investigação de polimorfismos genéticos associados a 

manifestações clínicas da doença. Permitindo detectar regiões do genoma com proporções de 

ancestralidade distintas da média genômica, indicando vantagens seletivas recentes de um dos 

componentes ancestrais. 

 

2.8 POLIMORFISMO DO GENE CCR5 

 

Segundo Kutlar (2005), após a conclusão do projeto Genoma Humano tem sido 

identificado um grande número de polimorfismos pontuais. Polimorfismos estes que podem 

afetar potencialmente diferentes aspectos na fisiopatologia de varias doenças, incluindo a 

doença falciforme. Segundo observações de Alves (2007) vários polimorfismos gênicos já 

foram identificados em indivíduos falcêmicos como: o polimorfismo T8002C, no gene ET1, 

associado ao aumento do risco da síndrome torácica aguda (Chaar et al, 2006), o 

polimorfismo G463A, no gene  MPO, associado a maior susceptibilidade a infecções (Costa 

et al., 2005), o polimorfismo UGT1A1, no gene UGT, associado a fator de risco para 

colelitíase (Chaar et al, 2005), o polimorfismo -786C, no gene NOS3, associado a uma maior 

tendência para o desenvolvimento de graves manifestações clínicas (Vargas et al, 2005) e o 

polimorfismo C677T, no gene MTHR, aumento do risco de doença vascular (Couto et al, 

2004). 

As quimiocinas são importantes mediadores da inflamação que atuam através da ligação a 

receptores específicos, sendo o CCR5 um importante receptor de quimiocina pró-inflamatória 

(Doodes et al, 2009). O gene, em humanos, codificador da molécula CCR5 está localizado no 

cromossomo 3p2.3-p24 (Doodes et al, 2009) e possui um alelo variante com uma deleção de 32pb 

denominado CCR532. Como a resposta imune Th1 esta associada com inflamação, foi proposto 

que a presença do alelo CCR532, não funcional, conferiria maior vantagem aos pacientes com 

Doença Falciforme por implicar em resposta Th1 menos eficiente (Lopes et al, 2010). 

Proposta confirmada por Chies & Hutz (2003) em que grupos de indivíduos com 

anemia falciforme, uma doença considerada como inflamatória crônica, apresentaram maior 

frequência do CCR532. 

Tendo em vista que existe associação entre os polimorfismos, como os Haplótipos e 

CCR5, e a variabilidade da gravidade clínica da anemia falciforme, é de fundamental 

importância que seja realizada a investigação genotípica e de potenciais influências 
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fisiopatológicas nos pacientes com doença falciforme, uma vez que isso se faz necessário para 

uma melhor compreensão do surgimento da mutação e da evolução dos aspectos clínicos da 

doença, proporcionando um monitoramento adequado desses pacientes (Steinberg, 2005; Neto 

& Pitombeira, 2003). 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar uma amostra de pacientes com doença falciforme determinando os haplótipos β
S 

e β
C
 e estimando a composição étnica a partir dos marcadores moleculares, buscando elucidar 

a ancestralidade desses pacientes na região do sudoeste da Bahia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar os haplótipos do gene β
S
 buscando esclarecer a origem de formação desses 

pacientes; 

 

Determinar a frequência do polimorfismo CCR5Δ32 em pacientes com doença falciforme, 

por meio do marcador CCR5 visando compreender sua possível influencia na evolução clínica 

da doença. 

 

Comparar as frequências alélicas encontradas na comunidade com os dados da literatura, 

buscando refazer ou elucidar a história do grupo a partir dessas informações obtidas a partir 

dos estudos das famílias;  

 

Analisar a concordância entre os critérios de classificação racial da análise fenotípica e os 

percentuais de marcadores de ancestralidade de africanos, europeus e ameríndios 

correlacionando-os com a anemia falciforme;  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O município de Jequié está localizado no sudoeste da Bahia, a 365 Km de Salvador, a 

capital do estado. Está a 216m acima do nível do mar, nos limites entre a caatinga e a zona da 

mata. Essa região de transição climática condiciona a presença de três tipos de vegetação: 

caatinga, mata de cipó e mata tropical. A área urbana e seu entorno encontram-se sobre um 

conjunto de planícies com pequenas colinas e formações mais elevadas, sendo cortadas pelo 

Rio de Contas, que é o principal rio da região, com 508 km de extensão, e que nasce na 

Chapada Diamantina. 

Na área educacional, possui cerca de cento e onze escolas pertencentes à rede 

municipal de ensino, com cursos de ensino fundamental e médio. O ensino superior é 

atendido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pelas instituições privadas 

Faculdade de Tecnologia e Ciências, Faculdades Integradas de Jequié e Instituto Superior de 

Educação da Bahia. 

Em 1997 o município comemorou o primeiro centenário e atualmente conta com uma 

população de 147.115 habitantes, sendo 71.800 homens e 75.315 mulheres (IBGE, 2000). 

Segundo relato oral, esta população tem na sua formação a mistura étnica de índios, negros, 

italianos e árabes. 

Com relação à saúde, a rede básica do Município de Jequié é composta por 49 

Unidades de Saúde, distribuídas nas zonas urbana e rural, sendo 01 unidade móvel para 

atendimento médico-odontológico (Expresso da Saúde), 01 Posto de Saúde no Conjunto Penal 

de Jequié, 04 Centros de Saúde, 18 Unidades de Saúde da Família (com 26 Equipes de Saúde 

da Família implantadas) e 25 Postos de Saúde que servem de apoio ao Programa de Saúde da 

Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), sendo 04 localizados 

na zona urbana e 22 localizados em áreas rurais e rarefeitas, atendendo populações mais 

distantes ou isoladas. Nas 18 Unidades de Saúde da Família funcionam 26 Equipes de Saúde, 

atingindo uma cobertura de 59,66% da população e destas unidades, 08 comporta na sua 

estrutura física o funcionamento de 02 (duas) Equipes. Das 26 equipes implantadas 24 atuam 

na zona urbana e 02 na zona rural. Quanto ao PACS temos 10 equipes implantadas e destas 03 

(três) na zona rural e 07(sete) na zona urbana totalizando 40,34% de cobertura populacional. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Inicialmente procedeu-se a busca de casos já identificados através das Unidades de 

Saúde da Família (USF), por meio de um levantamento dos pacientes com doença falciforme. 

Esse levantamento foi referente aos anos de 2009 a 2012. Foram adicionados à amostra novos 

casos de pacientes, através da busca ativa, junto aos agentes de saúde das USF. 

Assim, foram incluídos na amostra 20 (vinte) pacientes com doença falciforme, sendo 

15 SS e 5 SC. A amostra foi constituída por indivíduos com idade variando entre 4 e 50 anos 

de idade. 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Foram realizadas visitas à residência de cada paciente, acompanhada pelas agentes de 

saúde, a fim de explicar e convidar a participar do Projeto. Na oportunidade os pacientes 

foram informados sobre as atividades do projeto. Visando atender a Resolução nº 251, de 

07/08/1997 do Conselho Nacional de Saúde e a resolução 196/96 que são as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB (protocolo 

nº 077/2011, CAAE: 0057.0.454.000-11) e os participantes, após esclarecimento a respeito 

dos procedimentos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I), os 

menores foram responsabilizados pelos pais, participando de forma voluntária da pesquisa. 

 

4.4 ANÁLISE LABORATORIAL E CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA 

 

A coleta de material biológico foi realizada no laboratório de genética humana e em 

visitas domiciliares. De cada indivíduo foi colhida uma amostra de 10 ml de sangue obtido 

por punção venosa com tubo Vacu-Tainer, com EDTA. 

Durante a coleta de sangue foi realizada também a caracterização fenotípica levando 

em consideração características como cor da pele (preta, marrom ou branca), textura de cabelo 

(crespo, ondulado ou liso), formato do nariz (achatado, mediano ou fino) e formato dos lábios 

(grossos, medianos ou finos), no qual, foram classificados como brancos (os indivíduos de 

pele branca, cabelo liso ou ondulado, nariz mediano, lábios finos ou medianos) e como negros 

(os indivíduos de pele preta, cabelo crespo e lábios grossos). Os demais participantes foram 
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classificados como mulatos em três categorias a depender da quantidade de características 

compartilhadas (mulatos claros, mulatos médio, mulatos escuros) (Azevedo et al, 1982). 

 

4.4.1 Extrações do DNA e Avaliação da Integridade e Quantificação do DNA 

 

 O DNA foi extraído a partir do sangue total coletado com EDTA através do Kit para 

extração de DNA QIAamp DNA Investigator. 

Para avaliação da integridade do DNA extraído, alíquotas de 4µl foram misturadas 

com 3µL da solução de corrida corado com Gel Red™ aplicadas em gel de agarose 1% em 

tampão TBE1X e submetidas a uma corrida eletroforética horizontal a 150V por 

aproximadamente 1 hora. Após essa etapa, o gel é analisado sob um sistema de foto 

documentação (Gel Logic-100, Fisher Scientific) com transiluminador de ultra-violeta para 

visualização das bandas presentes. 

 

4.4.2Análise com Marcadores Informativos de Ancestralidade (MIAS) 

 

No presente estudo foram analisados oito marcadores informativos de ancestralidade 

(MIAs) para estimar a contribuição étnica em uma amostra de pacientes com  doença 

falciforme do sudoeste da Bahia. Foram analisados 8 MIAs: AT3, DRD2, APO, PV92, 

Sb19.3, CKM, LPL e CCR5. Essas amostras foram submetidas respectivamente a PCR e 

PCR-RFLP, o produto amplificado foi separado por eletroforese em gel de agarose (1% e 

3%). 

Os polimorfismos foram genótipos por PCR utilizando os primers (tabela 1) em 

volume total de 25μl, compostos de acordo com a tabela 2. 

A solução da PCR juntamente com o DNA genômico foram colocados no 

termociclador Mastercycler® gradient (Eppendorf) para a realização da amplificação. O 

programa utilizado está descrito na tabela 3. Para os marcadores submetidos a PCR-RFLP, 

após o PCR foram utilizados enzimas de restrição em condições descritas na tabela 4. 
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Tabela 1. Relação dos marcadores, localização cromossômica, primers e a população onde o 

alelo 1 é mais frequente. 

 
Gene Localização Sequência dos Primers 5’-3’ Maior frequência do 

alelo*1  

APO 11q23.3  AAGTGCTGTAGGCCATTTAGATTAG 

AGTCTTCGATGACAGCGTATACAGA 
Europeu 

Sb 19.3  19p12  TCTAGCCCCAGATTTATGGTAACTG 

AAGCACAATTGGTTATTTTCTGAC 
Europeu 

CCR5 3p2.3-p24 ATCACTTGGGTGGTGGCTGTGTTTGCGTCTC 

AGTAGCAGATGACCATGACAAGCAGCGGCAG 

Europeu 

 AT3 1q25.1 CCACAGGTGTAACATTGTGT 

GAGATAGTGTGATCTGAGGC 
Africana 

 LPL 8p21.3  AGGCTTCACTCATCCGTGCCTCC 

TTATGCTGCTTTAGACTCTTGTC 
Africana 

PV92 16q23.3  AACTGGGAAAATTTGAAGAGAAAGT 

TGAGTTCTCAACTCCTGTGTGTTAG 
Ameríndia 

DRD2 11.q23.1 CACCAGCAGCCCTGCCTATC      

TCTGGAGGCCCCTGTTTCTT 
Ameríndia 

CKM 19q13.32 GTGCGGTGGACACAGCTGCCG 

CAGCTTGGTCAAAGACATTGAGG 

Ameríndia 

 

 

 

 

Tabela 2. Condições de PCR para os AIMs e o CCR5 analisados. Quantidade em μl 

suficiente para uma reação. 

 
AIMs Água Tampão PCR         

livre de cloreto 

DMSO MgCl 

(50mM) 

dNTP 

(20mM) 

Primers                               

(solução 

trabalho) 

Taq 

(5u) 

 AT3 14,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 

APO 14,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 

Sb 19.3 14,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 

 LPL 14,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 

PV92 14,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 

DRD2 13,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 

CKM 14,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 

CCR5 13,2 2,5 - 1 0,25 3 0,05 
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Reagentes e soluções usados para a PCR: 

 DNA polimerase (Taq): 1U/µl de tampão de estocagem (BIOTOOLS – B & M Labs, 

AS). 

 Tampão de estocagem da DNA polimerase: 10 mM de Tris/HCl (pH 8,0), 50 

mMKCl, 1 mM EDTA: 0,1% Triton x-100, 50% de glicerol (BIOTOOLS – B & M 

Labs, AS). 

 dNTP solução estoque: quatro soluções separadas de 100 mM de cada base (dATP, 

dCTP, dGTP, dTTP), pH 8,3 (BIOTOOLS – B & M Labs, AS). 

 dNTP solução trabalho (5 mM): obtida com a diluição em água estéril da solução 

estoque (100mM) de cada dNTP para obtenção de uma solução única de concentração 

5mM (160 µl de água Mili-Q autoclavada mais 10 µl de solução estoque de cada 

dNTP). 

 Iniciadores (Primers) específicos – solução estoque (50µM): os primers liofilizados 

(Síntese Biotecnologia) A e B específicos para cada locus foram diluídos em água 

Milli-Q autoclavada com base no número de moles específico para cada primer, e 

estocados separadamente. 

 Iniciadores (Primers) – solução trabalho (2,5 µM): 10 µl do primer A (solução 

estoque, 50µM), 10 µl do primer B (solução estoque, 50µM) e 190 µl de água Milli-Q 

(para cada primer) autoclavada, estocados separadamente. 

 Tampão PCR livre de MgCl2: Tris/HCl 75 mM pH 9.0; KCl 50mM; (NH4)2SO4 20 

mM. (BIOTOOLS – B & M Labs, AS). 

 MgCl2: Concentração de 25mM (BIOTOOLS – B & M Labs, AS). 

 DimethylSulfoxide (DMSO) 10%: 100µl de DMSO concentrado em 900µl de água 

Milli-Q. 
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Tabela 3. Programação utilizada para amplificação. Temperatura de pareamento especifica 

para cada marcador. 

 

Quantidade de ciclos Temperatura/Tempo 

 

Desnaturação inicial 

1 ciclo 

 

 

94ºC por 5 minutos 

 

 

 

 

 

30 ciclos 

Desnaturação  
94ºC por 30 segundos 

 

Anelamento 

53ºC (AT3); 

55ºC (CKM); 

56ºC (Sb19.3); 

57ºC (APO);                                 por 40 segundos 

59ºC (FY-Null e LPL); 

60ºC(DRD2 e PV92); 

64ºC (RB32); 

 

Extensão 
72ºC por 30 segundos 

 

Extensão final 

1 ciclo 

72ºC por 5 minutos 

 

1 ciclo 4ºC indefinidamente 

 

 

Tabela 4. Condições de reação de restrição. Quantidade em μl suficiente para uma reação. 

 

AIMs 
Enzima de 

restrição 

Quantidade  

de 

enzima(10U/μl) 

Tampão 

de 

reação* 

Água 

deionizada 

autoclavada 

Temperatura 

de atividade 

da enzima 

Tempo do 

banho maria 

LPL Pvu II 0,4 1,0 3,0 37°C 180min. 

 CKM Taq I 0,4 1,0 3,0 65°C 90min. 

 DRD2  Bcl I 0,4 1,0 3,0 55°C 120min. 

RB2300 BamH I 0,4 1,0 3,0 37°C 150min 

 FY-Null Sty I 0,4 1,0 3,0 37°C 180min. 

*específica da enzima 
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O produto amplificado foi separado por eletroforese em gel de agarose (1% e 3%), 

corado com Gel Red™ (Figura 1). 

Os diferentes alelos encontrados nos marcadores de ancestralidade são denominados 

de alelo*1(banda de maior peso molecular) e alelo*2. Nos polimorfismos de inserção/deleção 

(in/del) e nas inserções alu, o alelo *1 é caracterizado pela presença da inserção. Nos SNP, o 

alelo*1 é aquele cujo nucleotídeo elimina o sítio de restrição (Shriver et al, 2003). 

O indivíduo pode ser homozigoto para a presença do sítio de restrição da enzima 

(genótipo *2/*2), heterozigoto (genótipo *1/*2), ou homozigoto para a ausência do sítio de 

restrição (genótipo *1/*1). 

 

 
 

Figura 01. Padrão de bandas observado para o locus APO, em gel de agarose 3%. M: 

Marcador de peso molecular. Raias 1 e 2: indivíduos heterozigotos (409pb e 109pb). Raias 3 e 

4: indivíduos homozigotos para a presença da inserção (409pb). Raia C: controle. 

 

4.4.3 Determinação dos Haplótipos Ligados ao Grupo de Genes da Globina Β 

 

A determinação dos haplótipos foi realizada através das técnicas de PCR (Reação em 

Cadeia da Polimerase) a partir de primers H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 e H10 

(Nagel, 1989), descritos na tabela 5. A composição das PCRs e as condições de amplificação 

variaram de acordo com a região a ser amplificada, como pode ser observado na tabela 6 e 7, 

e também por RFLP (Polimorfismo de tamanho de Fragmento de Restrição) em seis sítios 

Polimórficos com as endonucleases de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I que 

flanqueiam e amplificam fragmentos de diferentes localizações e tamanhos (Figura 02). 

 

 

M 
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Tabela 5. Primers utilizados para amplificação de regiões do cluster β. 

 

Primer Sentido Sequência do Primer Região 
 

Tamanho do 

Fragmento 

H0 

 

H1 

sense (5´3´) 

 

anti-sense (3´5´) 

5’ AACTGTTGCTTTATAGGATTTT 3’ 

 

5’AGGAGCTTATTGATAACCTCAGA3’ 

5’ G 650 pb 

H2 

 

H3 

sense (5´3´) 

 

anti-sense (3´5´) 

 

5’ AAGTGTGGAGTGTGCACATGA 3’ 
 

5’ TGCTGCTAATGCTTCATTACAA 3’ 

G 780pb 

H3 

 

H4 

sense (5´3´) 

 

anti-sense (3´5´) 

 

5’ TGCTGCTAATGCTTCATTACAA 3’  

 

5’ TAAATGAGGAGCATGCACACAC 3’ 

A 760pb 

H5 

 

H6 

sense (5´3´) 

 

anti-sense (3´5´) 

5’ GAACAGAAGTTGAGATAGAGA 3’  

 

5’ ACTCAGTGGTCTTGTGGGCT 3’ 

 701pb 

H7 

 

H8 

sense (5´3´) 

 

anti-sense (3´5´) 

5’ TCTGCATTTGACTCTGTTAGC 3’  

 

5’ GGACCCTAACTGATATAACTA 3 

3’ 590pb 

H9 

 

H10 

sense (5´3´) 

 

anti-sense (3´5´) 

5’ CTACGCTGACCTCATAAATG 3’  

 

5’ CTAATCTGCAAGAGTGTCT 3’ 

5’  380pb 

 

Tabela 6. Composição das PCRs utilizadas para amplificação das regiões polimórficas do 

cluster da globina β (volume em µL). 
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Tabela 7. Programação utilizada para amplificação das regiões polimórficas do cluster da 

globina β. 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Posicionamento dos sítios polimórficos do cluster beta utilizados na determinação 

dos haplótipos β
S
 e seus respectivos pares de primers. As setas indicam os sítios polimórficos 

identificados pelas endonucleases de restrição utilizadas neste estudo. Fonte: Cabral (2010). 

 

 

4.4.4 Análises dos Polimorfismos de Tamanho de Fragmentos de Restrição (RFLPS) 

 

As análises dos polimorfismos foram realizadas mediante incubação dos produtos da 

PCR com as endonucleases de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I, durante 12 horas a 

37°C. As condições de digestões enzimáticas utilizadas para a análise polimórfica variaram de 

acordo com a região a ser analisada, como é descritos na tabela8. Após a digestão enzimática 

foram gerados diferentes tamanhos de fragmentos de DNA amplificado, para cada enzima, 

como pode ser observado na tabela 9. 
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Tabela 8. Condições de reação de restrição. Quantidade em μl suficiente para uma reação.  

   

 

 

Tabela 9. Tamanho dos fragmentos de DNA amplificado, após a digestão enzimatica. 

 

 

A identificação dos padrões de restrição que determinam os haplótipos foi realizada 

por eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão TBE 1X sob diferença de potencial de 

100V por aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Em cada gel de eletroforese foi aplicado 

2µL do padrão de tamanho molecular “100bp DNA Ladder” (BioLabs). O procedimento de 

coloração foi semelhante ao descrito anteriormente. 

Cada amostra foi marcada pela presença (+) ou ausência (-) dos sítios de restrição na 

análise dos 6 sítios polimórficos localizados no cluster β definem os haplótipos mais comuns: 

Bantu ou CAR [- + - - - - ], Benin [- - - - + -], Senegal [+ + - + + +], Camarões [- + + - + +] e 

Árabe-Indiano [+ + - + + -]. Tomando estes haplótipos como padrão, qualquer combinação 

diferente da presença e/ou ausência destes sítios foi classificada como haplótipo atípico 

(Cabral, 2010). 
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Tabela 10. Haplótipos do gene 
S 

definidos pelo padrão dos sítios de restrição na análise dos 

seis sítios polimórficos localizados no cluster β. 

 

 

Tabela 11. Haplótipos do gene 
C definidos pelo padrão dos sítios de restrição na análise dos 

seis sítios polimórficos localizados no cluster β. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.4.5 Determinação do Polimorfismo CCR5Δ32 

 

Após a extração as amostras foram submetidas a PCR para o marcador CCR5. Os 

polimorfismos foram genotipados por PCR utilizando os primers (tabela 1) em volume total 

de 25μl, compostos de acordo com a tabela 2. 

A solução da PCR juntamente com o DNA genômico foram colocados no 

termociclador Veriti Applied Biosystems para a realização da amplificação. O programa 

utilizado foi: 1 ciclo: 94°C por 4 minutos, 30 ciclos: 94°C por 1 minuto, 70° por 30 

segundos(Aumentando um segundo por ciclo) e 1 ciclo: 72°C por 10 minutos, 4°C 

indefinidamente (Souza, 2005). 

                                                          Haplótipos do gene 
S
 

Enzima/ Região 

polimórfica 

Bantu 

(CAR) 

 

Benin 

 

Senegal 

 

Árabe-

Indiano 

 

Camarões 

 

Xmn I   /5’γG  - - + + - 

Hind III  / γG + - + + + 

Hind III   / γA - - - - + 

Hinc II / yb - - + + - 

Hinc II/  3’yb  - + + + + 

HinfI  / 5’β - - + - + 

                                                          Haplótipos do gene 
C

 

Enzima/ Região polimórfica Tipo I  Tipo II Tipo III 

Xmn I /5’γG - -  - 
Hind III / γG + - - 
Hind III / γA - - - 
Hinc II/ yβ - - - 

Hinc II/ 3’yβ + + - 
Hinf I / 5’β + + + 
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O produto amplificado foi separado por eletroforese em gel de agarose 3%, corado 

com Gel Red™ e visualizados sob transiluminação com luz ultravioleta (UV). A amplificação 

do alelo normal gera um produto de 193 pb, enquanto o alelo mutante (CCR5Δ32) gera um 

produto de 161pb. 

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As frequências alélicas, aderência ao equilíbrio de Hardy-Weinberg e as comparações 

alélicas e genotípicas par-a-par entre pares de loci serão obtidos através do uso do programa 

GENEPOP (Raymond & Rousset, 1995).  

As estimativas de mistura étnica serão obtidas por meio do método de identidade 

gênica (Charkraborty, 1985) com o auxílio do programa ADMIX2 e ADMIX3. O ajuste a 

este modelo é avaliado pelo coeficiente de correlação múltipla (R2) entre as frequências 

alélicas nas populações híbridas e aquelas das populações ancestrais (Charkraborty, 1986). 

Para o cálculo das estimativas de mistura étnica serão utilizadas as frequências das 

populações parentais descritas na literatura. 
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Resumo 

 

A mutação βs responsável pela forma mais agressiva da doença falciforme, de origem quase 

exclusiva da África, chegou ao Brasil por meio do tráfico de escravos. A população brasileira, 

contudo, é altamente miscigenada, o que ressalta a importância da utilização dos marcadores 

informativos de ancestralidade (MIAs) para a identificação da estrutura genética de uma 

população. Objetivo: Estimar a contribuição genética em indivíduos com doença falciforme 

na microrregião de Jequié (BA), por meio de MIAs e comparar seus achados ao da 

caracterização fenotípica. Métodos: Foram analisados 8 MIAs: AT3,DRD2, APO, PV92, 

Sb19.3,CKM, LPL e CCR. Essas amostras foram submetidas respectivamente a PCR e PCR-

RFLP, o produto amplificado foi separado por eletroforese em gel de agarose (1% e 3%). A 

análise estatística foi realizada com os programas GENEPOP, FSTAT 2.9 e ADMIX3. 

Resultados: A classificação fenotípica evidenciou uma elevada frequência de mulatos (85%), 

ao passo que os marcadores informativos de ancestralidade assinalaram frequências de 

ancestralidade 44% europeia, 42% africana e 11% ameríndio. Conclusões: A classificação 

fenotípica justifica-se como método complementar para a caracterização da contribuição 

genética de pacientes com doença falciforme, uma vez que confirmam os achados 

moleculares relativos a tais frequências. 

 

Palavras-chave: doença falciforme, ancestralidade, marcadores genéticos, miscigenação. 
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Introdução 

 

O Brasil é um país que apresenta uma das populações mais miscigenadas e 

caracterizada pela contribuição genética dos três grupos principais presentes no período da 

colonização: os europeus colonizadores, os africanos escravos e os ameríndios nativos 

(DANIEL et al., 2008). No entanto, os marcadores genéticos do tipo AIMs ou MIAs 

(Marcadores Informativos de Ancestralidade) possibilitam uma apurada discriminação entre 

populações miscigenadas (SHRIVER et al., 2003), permitindo assim gerar  estimativas mais 

precisas da composição étnica da população tri-híbrida brasileira (PARRA et al, 1998).  

Populações diferem muito em seus padrões de prevalência de doenças e mortalidade. 

Em um mesmo país frequentemente subpopulações também exibem quadros heterogêneos de 

susceptibilidade e resistência. Em diferentes regiões geográficas há uma distribuição 

heterogênea de doenças, refletindo adaptações genéticas da população aos fatores ambientais. 

Isto é bem exemplificado por algumas doenças monogênicas (PENA, 2005), como é o caso da 

anemia falciforme (causada por uma mutação no gene da β-globina - ß
S
) em regiões 

endêmicas para malária, ao qual conferia aos indivíduos heterozigotos para ß
S
 

(assintomáticos) uma maior chance de sobrevida na fase aguda da malária (BORTOLINI & 

SALZANO, 1999). A origem da mutação no gene da β-globina é quase que exclusiva da 

África. Uma vez que, das cinco diferentes mutações ß
S
 nomeadas geográficos (haplótipos do 

tipo Senegal, Camarões, Benin, República Centro-Africana -também chamada tipo Banto- e 

tipo Árabe-Indiano) (BORTOLINI & SALZANO, 1999), as quatro primeiras mutações 

ocorreram na África, sendo que a quinta só ocorre na Ásia Menor e na Índia. Mais ainda 

assim a ocorrência da anemia falciforme em populações não-negras e fora da África, sugerem 

que a anemia falciforme não é uma ‘doença de negros’ nem uma ‘doença africana’, mas sim 

uma doença eminentemente geográfica, produto de uma bem sucedida estratégia 

evolucionária humana para lidar com a malária causada pelo Plasmodium falciparum 

(Haemosporida: Plasmodidae), Welch, 1897 (HIERNAUX, 1975). E quando se trata de Brasil 

é ainda mais complexo fazer essa associação uma vez que a correlação individual entre 

caracterização fenotípica e ancestralidade genética é baixa (PENA, 2005). Assim, sendo a 

anemia falciforme um dos exemplos mais conhecidos de seleção natural em humanos e tal 

patologia apresentar diferentes alelos/haplótipos, no Brasil, exclusivos de africanos ou 

descendentes de africanos, este estudo teve como objetivo estimar a contribuição genética da 

doença falciforme na microrregião de Jequié (BA), por meio de MIAs e comparar seus 

achados ao de caracterização fenotípica. 
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Métodos 

 

Caracterização da Amostra- Foi realizado um levantamento de todos os casos de doença 

falciforme cadastrados pela secretaria de saúde de Jequié-Ba referente aos anos de 2009 a 

2012 e busca ativa de novos casos, compondo uma amostra de 20 (vinte) pacientes com 

doença falciforme (4 -20 anos). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UESB (Protocolo nº 077/2011, CAAE: 0057.0.454.000-11) e os participantes, após 

esclarecimento a respeito dos procedimentos, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

Extração do DNA genômico - A coleta de material biológico foi realizada no laboratório de 

genética humana da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB. De cada indivíduo 

foram colhidos uma amostra de 10 ml de sangue obtido por punção venosa com tubo Vacu-

Tainer, com EDTA. O DNA foi extraído através do Kit para extração de DNA QIAamp DNA 

Investigator kit. 

Caracterização Fenotípica- Durante a coleta de sangue foi realizada também a 

caracterização fenotípica de acordo com Azevedo et al (1982). 

Análise com os AIMs- Foram analisados 8 MIAs: AT3,DRD2, APO, PV92, Sb19.3, CKM, 

LPL e CCR5. Essas amostras foram submetidas respectivamente a PCR e PCR-RFLP, o 

produto amplificado foi separado por eletroforese em gel de agarose (1% e 3%).  

Análises estatísticas – Para estimar as frequências alélicas para cada locus foi realizada por 

contagem direta no programa FSTAT versão 2.8 (Goudet, 1995). Os desvios de expectativas 

do equilíbrio de Hardy-Weinberg e as comparações alélicas e genotípicas par-a-par entre 

pares de loci foram obtidos através do uso do programa GENEPOP (RAYMOND & 

ROUSSET, 1995). As estimativas de mistura étnica foram obtidas por meio do método de 

identidade gênica (CHARKRABORTY, 1985) com o auxílio do programa ADMIX2 e 

ADMIX3. O ajuste a este modelo é avaliado pelo coeficiente de correlação múltipla (R2) entre 

as frequências alélicas nas populações híbridas e aquelas das populações ancestrais 

(CHARKRABORTY, 1986). Para o cálculo das estimativas de mistura étnica foram utilizadas 

as frequências das populações parentais descritas na literatura. 
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Resultados e Discussão  

 

Os oito marcadores informativos de ancestralidade, que foram usados permitiram 

correlacionar os parâmetros moleculares com a etnia baseada na classificação fenotípica e/ou 

etnia autodeclarada. A ancestralidade cultural, a partir da classificação fenotípica, dos 20 

pacientes com doença falciforme (SS e SC) no sudoeste da Bahia resultou em: 10 % brancos, 

85% mulatos e 5% negros. Enquanto que a contribuição étnica por meio marcadores 

informativos de ancestralidade resultaram em aproximadamente 44% europeia, 42% africana 

e 11% ameríndio. 

Na tabela 1 mostra a frequência do alelo 1 para AIMs na doença falciforme, no 

presente estudo e na população normal da Bahia. É possível observar que essas frequências 

nos indivíduos com doença falciforme, do sudoeste da Bahia, são próximas as encontradas em 

populações normais na Bahia. 

 

TABELA 1. Frequência do alelo 1 dos AIMs em populações da Bahia, com doença 

falciforme e sem a doença. 

 

Tipo AFR AFR AFR AMR AMR EUR EUR EUR 

Marcador CKMM LPL AT3I/D PV92 DRD2 APO Sb19.3 CCR5 

Africano 0,164* 0,971* 0,858 * 0,225* 0,063* 0,420* 0,415* 0,998
a 

Europeu 0,313* 0,492* 0,282 * 0,152* 0,144* 0,925* 0,903* 0,931
b 

Ameríndio 0,904* 0,442* 0,061 * 0,792* 0,665* 0,977* 0,645* 1,000
c 

P.D.F 0,473 0,812 0,578 0,352 0.055 0,900 0.675 1,000 

Normais** 0,298 0,692 0,517 0,273  0,746 0,667 
 

Fonte* = Shriver, 2003; Fonte a=Martinson et al, 1997  ; Fonte b=Libertet al, 1998 ; Fonte c=Lebouteet al, 1999 

P.D.F= Freq. do alelo 1 no presente estudo em pacientes com doença falciforme.  

Normais* = Freq. do alelo *1 em indivíduos normais, na Bahia. Fonte: Teló (2010) 

 

 

 

Embora a classificação fenotípica, por si só, não seja um indicador preciso para a 

determinação da ancestralidade genômica, devido à composição altamente miscigenada da 
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população brasileira (Parra et al, 2003), ela pode ser utilizada para confirmar e/ou 

complementar os parâmetros moleculares, como assim foi observado nesse presente estudo.  

Os parâmetros moleculares quando comparado com a etnia baseada na classificação 

fenotípica, neste estudo, objetivou verificar o quanto a aparência física dos pacientes com 

doença falciforme, no sudoeste da Bahia, era determinado pela ancestralidade genômica 

africana. Uma vez que esta seja uma doença de origem afrodescendente. 

Os resultados da classificação fenotípica, em que relataram uma elevada frequência de 

mulatos (85%), foram confirmados pelos marcadores informativos de ancestralidade, no qual, 

as frequências de ancestralidade Africana (42%) e Europeia (44%) foram semelhantes. 

Assim, propõe-se que os resultados da classificação fenotípica complementam os 

achados moleculares uma vez que as frequências das ancestralidades Africana e Europeia 

estão distribuídas, nessa população de estudo, de forma equivalente. Nenhum dos pacientes 

apresentou 100% de uma única ancestralidade e sim contribuições étnicas heterogêneas. 

Concordando com os dados históricos de miscigenação no Brasil. 

A história do Brasil, com os nativos ameríndios, a colonização europeia, o tráfico 

negreiro e a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas e consequente imigração 

europeia, justificam a composição étnica do brasileiro, como sendo uma das mais 

miscigenadas. O que nos permite sugerir que, de um modo geral, os brasileiros não 

apresentem, em sua totalidade, uma ancestralidade apenas africana, europeia ou ameríndia. 

Isso pode ser observado também em outros estudos realizados na Bahia, como o de Machado 

(2008), no qual usou nove MIAs (FY-Null, LPL, AT3-I/D, Sb19.3, APO, PV92, GC 1S, GC 1F 

e CYP3A4) para estimar essa mistura étnica em mais de 1.200 indivíduos de diferentes bairros 

de Salvador, que resultaram em 49,2%, 36,3% e 14,5% de contribuições africana, europeia e 

ameríndia respectivamente. 

Sendo apenas as comunidades isoladas, como é o caso dos remanescentes de 

quilombo, uma exceção às estimativas de contribuição genética obtida para as regiões 

brasileiras (Pedrosa, 2006). Podendo apresentar comunidade isolada com ancestralidades 

quase que exclusivas, como é o caso dos quilombos Valongo, no sul do Brasil, com 

ancestralidade quase que exclusivamente africana (97,3 %) (Souza & Culpi, 2005). No 

entanto, ainda assim são bastante heterogêneos quando comparados com outros isolados. 

Na classificação por marcadores a maior contribuição étnica europeia foi ligeiramente 

maior que a africana. Essa pequena divergência de dados com um dos poucos, se não o único 

estudo, de ancestralidade genômica por MIAs realizados em pacientes com doença falciforme, 
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em Minas Gerais, por Silva (2011),  que resultou em maior ancestralidade africana (47,3%), 

seguida da europeia (39,7%) e ameríndia (13,0%). O que era esperado devido a origem quase 

exclusiva da mutação responsável pela doença. No entanto, quando foi realizada uma análise 

geral dos pacientes falcêmicos do ponto de vista da miscigenação individual, seus resultados 

concordaram com os desse estudo, ao apresentarem uma ancestralidade genômica europeia 

(15,58%) levemente superior à africana (11,05%), mas ainda assim sua grande maioria 

apresenta níveis intermediários de miscigenação (73,37%). 

Mas ainda assim, a declarada miscigenação encontrada, permite confirmar a ideia de 

que a doença falciforme não é apenas uma “doença de negro”, no Brasil, mais 

especificamente na Bahia, ninguém é 100% negro. Informação essa que faz parte do 

imaginário de uma grande parte da população brasileira. Principalmente pelos indivíduos e 

familiares acometidos pela doença ao qual empiricamente, durante as atividades do projeto, 

observou-se pela fala o não entender como eles ou seus filhos tinham essa doença já que eram 

brancos (fenotipicamente). Esse pensamento é relatado por Silva (2011) como uma visão 

errônea que muitas vezes, é reforçada tanto pela mídia geral, quanto pelos materiais de 

divulgação sobre a doença. 

Assim, diante desses resultados e inegáveis contextos históricos pode-se concluir que a 

doença falciforme, no Brasil, e em especial na Bahia, ainda que seja de origem africana, não é 

uma doença que ocorre apenas em negros.  

 

Conclusão 

 

A classificação fenotípica evidenciou uma elevada frequência de mulatos (85%), ao 

passo que os marcadores informativos de ancestralidade assinalaram frequências de 

ancestralidade 44% europeia, 42% africana e 11% ameríndio. Sendo assim, diante das 

frequências européias e africanas elevadas e semelhantes entre si, propõe-se que a 

classificação fenotípica justifica-se como método complementar para a caracterização da 

contribuição genética de pacientes com doença falciforme, uma vez que confirmam os 

achados moleculares relativos a tais frequências. 

Nenhum dos indivíduos apresentou uma única ancestralidade, mostrando, em contra 

partida, diferentes contribuições étnicas, o que corrobora com os dados históricos de 

miscigenação no Brasil e permite confirmar a ideia de que a doença falciforme não é apenas 
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uma “doença de negro”, afinal, no Brasil, e mais especificamente na Bahia, ninguém é 100% 

negro genotipicamente. 
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Resumo 

 

Na doença falciforme existe uma diversidade de manifestações clínicas, em distintos níveis de 

gravidade. Isso ocorre devido à variabilidade de haplótipos associados ao gene da HbS, aos 

níveis de hemoglobina fetal e às condições ambientas, que modificam a expressão da doença. 

Acredita-se também que a presença do polimorfismo do gene CCR5, que está relacionado ao 

estado inflamatório crônico, conferiria uma maior sobrevida e um número menor de eventos 

inflamatórios a esses pacientes, uma vez que a deleção do CCR5Δ32 silenciaria esse gene. 

Objetivou-se identificar os haplótipos do gene β
S
 e β

C
 e investigar a presença da deleção 

CCR5Δ32 em indivíduos com doença falciforme. O DNA foi extraído pelo kit QIAamp DNA 

Investigator kit. Para determinar a presença do alelo mutante CCR5Δ32 foi realizada a PCR e 

a determinação dos haplótipos do gene β
S
 e β

C
 foi realizada por PCR-RFLP, utilizando as 

enzimas de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf I para análise de seis sítios polimórficos 

do cluster β. Posteriormente, realizou-se corrida eletroforética. O haplótipo de maior 

frequência encontrado foi o Atípico (54,3%), seguido por Benin (28,6%), Bantu (11,5%), 

Senegal (2,8%) e Camarões (2,8%). Nenhum dos pacientes apresentou a deleção do 

CCR5Δ32. O aumento da frequência dos haplótipos atípicos sugere que esses pacientes, ao 

longo dos anos, sofreram variações no padrão genético dos haplótipos ancestrais.  

 

Palavras-chave: Haplotypes; Sickle Cell Disease; Hemoglobin S; Hemoglobin C; CCR5 

Receptor; CCR5Δ32 
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INTRODUÇÃO 

 

Os haplótipos da doença falciforme podem ser usados tanto como marcadores para 

migração de populações em estudos antropológicos, como para detectar “distâncias” genéticas 

entre os principais grupos étnicos em estudos sobre a origem das etnias humanas (1). 

Os haplótipos da doença falciforme (β
S
) são classificados em cinco tipos diferentes de 

acordo com as origens étnicas e geográficas onde predominam. O haplótipo Benin tem sido 

associado à África Ocidental; o Bantu ou República Centro Africana à África Oriental e 

Centro Sul; o Senegal à África Atlântico Ocidental; o Árabe-Indiano à Índia e Península 

Arábica e o Camarões à Costa Ocidental Africana (2-4). 

Uma das características dessa doença é a sua variabilidade clínica: enquanto alguns 

pacientes têm um quadro de grande gravidade e estão sujeitos a inúmeras complicações e 

frequentes hospitalizações, outros apresentam uma evolução menos prejudicial, em alguns 

casos quase assintomáticos (5). 

Essas variações nas características hematológicas e clínicas dessa doença em parte são 

devido à variabilidade na presença de genes ligados e não ligados que modificam a expressão 

da doença, assim como a diversidade quanto às condições climáticas, social e econômica (6). 

Assim, tanto fatores hereditários como os ambientais e sociais contribuem para esta 

variabilidade clínica (7). 

Os diferentes tipos de haplótipos estão relacionados a níveis variados de hemoglobina 

fetal (HbF) e consequente variação na gravidade do quadro clínico dos pacientes, uma vez que 

a presença de Hb F pode alterar os sítios de contato entre as moléculas de Hb S de tal maneira 

que a formação do polímero fica prejudicada, consequentemente reduzindo o processo de 

falcização (8). Ou seja, a Hb F atua como um efeito inibidor sobre a polimerização (9). 

PPGGBC



64 

 

Sabe-se que o haplótipo Senegal está associado a níveis elevados de HbF (> 15%) e 

curso clínico menos grave da doença; o Benin a níveis medianos de HbF (5% a 15%) e curso 

clínico intermediário; o Bantu, a níveis diminuídos de HbF (< 5%) e quadro clínico mais 

grave; e o haplótipo Árabe-Indiano apresenta níveis elevados de HbF e curso clínico 

heterogêneo (6,10). 

Segundo Kutlar (11), após a conclusão do projeto Genoma Humano tem sido 

identificado um grande número de polimorfismos pontuais. Polimorfismos estes que podem 

afetar potencialmente diferentes aspectos na fisiopatologia de diversas doenças, incluindo a 

doença falciforme. Segundo observações de Alves (12), vários polimorfismos gênicos já 

foram identificados em indivíduos falcêmicos, como: o polimorfismo T8002C, no gene ET1, 

associado ao aumento do risco da síndrome torácica aguda (13); o polimorfismo G463A, no 

gene MPO, associado a maior susceptibilidade a infecções (14); o polimorfismo UGT1A1, no 

gene UGT, associado a fator de risco para colelitíase (15); o polimorfismo -786C, no gene 

NOS3, associado a uma maior tendência para o desenvolvimento de graves manifestações 

clinicas (16); e o polimorfismo C677T, no gene MTHR, aumento do risco de doença vascular 

(17). 

Foram também observado associações polimórficas do CCR5 (o variante com uma 

deleção de 32pb é denominado CCR5Δ32) com a doença falciforme, no qual a presença dessa 

deleção estaria associada a maiores vantagens clinicas aos paciente (18). Uma vez que sendo 

o CCR5 é um importante receptor de quimiocina pró-inflamatória, atuando como mediadores 

da inflamação (19,20), a presença da deleção CCR5Δ32, o torna não funcional, conferindo um 

menor quadro inflamatório, devido a essa resposta menos eficiente (18,19). 

Também foi observada essa associação em estudos realizados por Chies & Hutz (21) 

em que grupos de indivíduos com anemia falciforme, uma doença considerada como 

inflamatória crônica, apresentaram maior frequência do CCR5Δ32. 
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Assim, é de fundamental importância que seja realizado investigações quanto as 

associação dos polimorfismos, como estudos dos haplótipos e CCR5Δ32, e a variabilidade da 

gravidade clínica da anemia falciforme, uma vez que isso se faz necessário para uma melhor 

compreensão da origem da mutação e da evolução dos aspectos clínicos da doença, 

proporcionando um monitoramento adequado desses pacientes (22,23). Diante disto, o 

presente trabalho teve como objetivo identificar os haplótipos do gene β
S
 e β

C
 e investigar a 

presença da deleção CCR5Δ32 em indivíduos com doença falciforme. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização da Amostra 

Realizou-se um levantamento de todos os casos de doença falciforme cadastrados pela 

secretaria de saúde de Jequié-Ba referente aos anos de 2009 a 2012 e busca ativa de novos 

casos, compondo uma amostra de 20 (vinte) pacientes com doença falciforme (4 - 50 anos), 

sendo 15 SS e 5 SC. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESB 

(Protocolo nº 077/2011, CAAE: 0057.0.454.000-11) e os participantes, após esclarecimento a 

respeito dos procedimentos, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Extração do DNA genômico 

A coleta de material biológico foi realizada no laboratório de genética humana da 

UESB. De cada individuo foram colhidos uma amostra de 10 ml de sangue obtido por punção 

venosa com tubo Vacu-Tainer, com EDTA. O DNA foi extraído através do Kit para extração 

de DNA QIAamp DNA Investigator. 
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Determinação e Análises dos Haplótipos 

A determinação dos haplótipos foi realizada através das técnicas de PCR e PCR- 

RFLP em seis sítios polimórficos com as enzimas de restrição Xmn I, Hind III, Hinc II e Hinf 

I. No qual, os produtos da PCR foram incubação com as enzimas de restrição durante 24 

horas a 37°C. 

A identificação dos padrões de restrição que determinam os haplótipos foi realizada 

por eletroforese em gel de agarose 3 % em tampão TBE 1X sob diferença de potencial de 

150V por aproximadamente 1 hora 20 minutos. Em cada gel de eletroforese foi aplicado 2µL 

do padrão de tamanho molecular “100bp DNA Ladder” (BioLabs). Foi corado com Gel 

Red™ e visualizados sob transiluminação com luz ultravioleta (UV). 

Cada amostra foi marcada pela presença (+) ou ausência (-) dos sítios de restrição na 

análise dos 6 sítios polimórficos localizados no cluster β determinam os haplótipos mais 

comuns do gene β
s
: Bantu ou CAR [- + - - - - ], Benin [- - - - + -], Senegal [+ + - + + +], 

Camarões [- + + - + +] e Árabe-Indiano [+ + - + + -]. Tomando estes haplótipos como padrão, 

qualquer combinação diferente da presença e/ou ausência destes sítios foi classificada como 

haplótipo atípico. E os haplótipos mais comuns do gene β
C
: Tipo I [- + - - + +], Tipo II [- - - - 

+ +] e Topo III [- - - - - +]. 

 

Determinação do Polimorfismo CCR5Δ32 

A determinação do polimorfismo CCR5Δ32 foi realizada através das técnicas de PCR 

para o marcador CCR5, utilizando os primers no sentido 5’-3’: 

ATCACTTGGGTGGTGGCTGTGTTTGCGTCTC 

AGTAGCAGATGACCATGACAAGCAGCGGCAG 

A solução da PCR juntamente com o DNA genômico foram colocados no 

termociclador Veriti Applied Biosystems para a realização da amplificação. O programa 
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utilizado foi: 1 ciclo: 94°C por 4 minutos,  30 ciclos: 94°C por 1 minuto, 70° por 30 segundos 

(Aumentando um segundo por ciclo) e 1 ciclo: 72°C por 10 minutos, 4°C indefinidamente 

(24). 

O produto amplificado foi separado por eletroforese em gel de agarose 3%, corado 

com Gel Red™ e visualizados sob transiluminação com luz ultravioleta (UV). A amplificação 

do alelo normal gera um produto de 193 pb, enquanto o alelo mutante (CCR5Δ32) gera um 

produto de 161pb. 

 

RESULTADOS  

 

Através do levantamento de todos os casos de doença falciforme cadastrados pela 

secretaria de saúde de Jequié-Ba, juntamente com os resultados do teste do pezinho, entre os 

anos de 2009 a 2012, foi possível encontrar 20 pacientes com a doença (15 HbSS e 5 HbSC), 

no qual foi possível determinar os haplótipos dos 40 cromossomos.  

Dos 35 cromossomos estudados para o haplótipo β
s
, observou-se a presença dos 

haplótipos Benin em 10 pacientes (28,6%), Bantu em 4 pacientes (11,5%), Senegal em 1 

paciente (2,8%), Camarões em 1 paciente (2,8%) e Atípicos em 19 pacientes ( 54,3%). Como 

observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos haplótipos β
S
 nos 35 cromossomos estudados. 

Haplótipos β
S
 Benin Bantu Senegal Camarões Atípicos TOTAL 

Número de 

cromossomos 

10 4 1 1 19 35 

% 28,6 11,5 2,8 2,8 54,3 100 
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Dos 5 cromossomos estudados para o haplótipo β
C
, observou-se em sua quase 

totalidade o haplótipos do tipo II,  4 pacientes, sendo apenas um do tipo I e nenhum do tipo 

III. 

Como resultado da análise do genótipo, observou-se 25 % (5/20) de Benin/atípico, 

20% (4/20) de Bantu/Atípico, 20% (4/20) de Atípico/Tipo II, 15% (3/20) de Atípico/Atípico e 

os demais genótipos, Benin/Tipo I, Benin/Benin, Benin/Senegal e Benin/Camarões, 

corresponderam a 5% (1/20). Como pode ser observado da tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição dos genótipos relativos ao haplótipo β
s
/ β

s 
e β

s 
/ β

C
.
 
 

Genótipo β
s
/ β

s
 Pacientes % 

Benin/Atípico 5 25 

Bantu/Atípico 4 20 

Atípico/Atípico 3 15 

Benin/Benin 1 5 

Benin/Senegal 1 5 

Benin/Camarões 1 5 

Genótipo β
S
/ β

C
 Pacientes % 

Atípico/Tipo II 4 20 

Benin/Tipo I 1 5 

Total 20 100 

 

DISCUSSÃO 

No presente estudo, entre os haplótipos típicos, foram encontradas uma maior 

frequência de haplótipos Benin (28,6%), seguido do Bantu (11,5%), Senegal (2,8%) e 

Camarões (2,8%). Foi também encontrada uma grande contribuição de haplótipos atípicos 
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(54,3%), que dispersaram junto aos diferentes haplótipos típicos encontrados, como pode ser 

observado na tabela 2. 

Dos 19 atípicos encontrados, 8 apresentam um padrão mais comum ao haplótipo 

Benin, divergindo apenas em um único ou dois sítios de restrição ( ? ? - - + -), para o 

marcador H01 e H23.Sugerindo assim que esses atípicos possivelmente tenham derivado do 

Benin e que essas diferenças sejam consequências de mutações pontuais, ao longo dos 2.000 

anos aproximadamente de existência dos haplótipos (25). 

Os demais atípicos não apresentaram um padrão comum a um típico específico de 

haplótipos típicos. Possivelmente estes tenham sido gerados a partir de crossing-overs simples 

e duplos entre dois haplótipos β
s
 típicos ou mais frequentemente entre um haplótipo Típico β

s
 

e um cromossomo β
s
 diferente, como foi observado em estudos por Zago et al. (25). 

O genótipo mais frequente nesses pacientes foi o Benin/Atípico, divergindo de estudos 

realizados na Bahia, nos quais as maiores frequências encontradas eram as do haplótipo 

Bantu, seguido pelo haplótipo Benin e Atípicos. Como se pode observar nos estudos de 

Figueiredo et al. (26), realizado em Salvador com 21 pacientes com anemia falciforme no 

qual foram encontradas as frequências de 54,8% Bantu e 45,2% Benin. No entanto, de 

Gonçalves et al. (27), realizado em Salvador com 80 pacientes com anemia falciforme, já 

pode ser observado frequências ligeiramente menores do Bantu (48,2%), a frequência do 

Benin (48,2%) sendo mantida e foram encontrados novos haplótipos como o Senegal (0,6%) e 

Atípicos (5,6%). 

Alguns anos depois, um estudo realizado por Adorno (2005), também realizada em 

Salvador, com 125 pacientes falcêmicos, foi observado uma frequência elevada do tipo Benin, 

seguido do haplótipo Bantu, com predomínio do genótipo CAR/Ben. Também foi confirmada 

a presença do haplótipo Senegal e pela primeira vez, em pacientes com anemia falciforme de 

Salvador-Ba, foi encontrado o haplótipo Árabe Indiano. 

PPGGBC



70 

 

Nesse sentido, incluindo-se os resultados do presente do estudo, percebe-se uma 

gradual mudança no que diz respeito às frequências dos haplótipos encontrados, nos quais 

identifica-se uma constante diminuição na prevalência do haplótipo Bantu e aumento na 

prevalência do haplótipo Benin. Infere-se, então, que essa realidade esteja possivelmente 

relacionada a diferentes mecanismos de distribuição, desde uma provável miscigenação 

devido à migração interna – o que poderia justificar a elevada frequência de haplótipos 

Atípicos encontrada neste estudo – até uma diminuição de indivíduos Bantu, devido à maior 

gravidade da doença (28). Diminuição também observada nesse presente estudo. 

A presença do haplótipo Senegal, também observada por Gonçalves et al. (27) e 

Adorno (29), reforça a hipótese do estado da Bahia ter recebido um fluxo gênico da África 

Atlântico Ocidental, como ocorreu em outros estados brasileiros durante o período do tráfico 

de escravos. Assinala-se que a identificação de apenas um único haplótipo Senegal pode ser 

reflexo do curso clínico menos grave da doença nesta população, o que reduziria os cuidados 

médicos especiais necessários, ou ainda da origem recente desta mutação na população baiana 

(29,30). 

Quanto ao marcador CCR5, 100% dos pacientes estudados apresentaram genótipo 

normal do CCR5, ou seja, nenhum dos pacientes apresentou a deleção CCR5Δ32, no qual foi 

proposto que a presença desse alelo CCR5Δ32, não funcional, conferiria maiores vantagem 

clínica aos pacientes com Doença Falciforme, doença considerada inflamatória crônica (21), 

uma vez que a presença dessa mutação implicaria em uma resposta Th1 (que está associada à 

inflamação) menos eficiente, e consequentemente uma maior sobrevida e um número menor 

de eventos inflamatórios (18).  No entanto essa associação não pode ser avaliada, uma vez que 

esse marcador foi homomórfico na amostra. 

Ainda que estudos mostrem que a presença da deleção CCR5Δ32 é mais prevalente 

entre pacientes falcêmicos (5,1%) do que em controles saudáveis (1,3%) (21), a ausência 
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dessa deleção, entre os pacientes participantes do presente estudo, possivelmente pode estar 

relacionada a essa pequena proporção do alelo CCR5Δ32 (5,1%) e do número de indivíduos 

encontrados com doença falciforme no município. Uma vez que, mesmo após buscas ativas 

junto aos agentes e unidades de saúde, alguns fatores foram limitantes nesse processo como: 

A) ausência de um banco de dados na secretaria de saúde; B) Poucos pacientes possuem 

cadastro nas unidades e são atendidos na região; C) Ausência de um centro especializado ou 

ao menos um hematologista no local de estudo. 

Em suma, não foi encontrado o alelo CCR5Δ32 entre os participantes do estudo. No 

que diz respeito à identificação dos haplótipos, entre os variantes típicos, verificou-se a maior 

frequência do Benin, seguido do Bantu, Senegal e Camarões. Evidenciou-se ainda grande 

contribuição de haplótipos atípicos, o que pode ser indicativo de que esses pacientes, ao longo 

dos anos, sofreram variações no padrão genético dos haplótipos ancestrais, estando 

possivelmente associado a um melhor prognóstico da doença. Por esta razão, sugere-se a 

realização de estudos que visem à identificação de associação entre o padrão genético dos 

haplótipos atípicos e o curso clínico da doença falciforme nesses indivíduos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permitiu-se observar a necessidade de se obter um centro de unidade 

estruturado, com equipamentos para realizar diagnósticos da doença e dos respectivos 

haplótipos, e atendimento médico especializado, a fim de atender às necessidades básicas dos 

pacientes com doença falciforme de Jequié e municípios circunvizinhos. E ainda a 

importância da informação e o treinamento dos profissionais que atuam nos postos de saúde e 

hospitais públicos visando não só o tratamento, mas uma melhor qualidade de vida a esses 

pacientes, que deverão ser acompanhados regularmente em um serviço especializado e 

multiprofissional por toda sua vida. 

Para tanto, a realização de estudos como esse é de fundamental impacto e importância, 

para alerta sobre essa problemática na saúde publica. E também ressaltar a importância 

singular da implantação de uma infraestrutura, com centros ou serviços como aqui propostos, 

permitindo-se por tanto desenvolver atendimentos especializados às necessidades específicas 

dessa patologia, assim como uma maior elaboração de atividades e pesquisas que buscassem 

melhorias não só ao atendimento clínico, como também à assistência social desses pacientes. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Eu sou Ana Angélica Leal Barbosa, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) e estou realizando, juntamente com a discente Alana Ferreira Nascimento, o projeto de 

pesquisa “CARACTERIZAÇÃO ANTROPOGENÉTICA DOS INDIVÍDUOS PORTADORES DE 

ANEMIA FALCIFORME NA REGIÃO DE JEQUIÉ (BA)” que tem como objetivo geral caracterizar 

uma amostra da população do Município de Jequié a partir das frequências alélicas de marcadores 

hemoglobinas (S e C) e dos marcadores de ancestralidade associados aos sobrenomes de conotação 

religiosa. Estou convidando o (a) senhor (a) a participar da minha pesquisa, pois através das pesquisas, 

inclusive básicas, que ocorrem os avanços na Medicina e esta pesquisa poderá gerar informações que 

contribuam para um tratamento mais adequado para as pessoas com anemia falciforme, além de 

fornecer mais esclarecimentos para seus os familiares, embora ela não traga benefícios diretos 

imediatos ao (à) senhor (a) e/ou sua família.  Caso o (a) senhor (a) aceite participar da pesquisa desta 

pesquisa, será necessário que o (a) senhor (a) forneça uma amostra de sangue (10 ml) ou permita que 

seja coletado um pouco de saliva de sua boca (esfregaço bucal). Essa coleta é realizada com uma 

pequena espátula (semelhante a um palito de picolé) que é esfregada na parte de dentro de sua 

bochecha (dentro da boca). Se o (a) senhor (a) preferir que fornecer um pouco de sangue, o único 

incômodo que o (a) senhor (a) poderá ter é a dor pela picada na hora da coleta de sangue, bem como 

pequenas manchas roxas no local da picada que possam vir a ocorrer e que não lhe causam dano e 

desaparecem após alguns dias. Se preferir que a coleta seja feita através da saliva, poderá ter apenas o 

incômodo do momento da esfregação da espátula em sua boca. Sua participação nesta pesquisa é 

voluntária e não obrigatória, ou seja, o (a) senhor (a) tem o direito de não participar ou até de desistir 

de participar da pesquisa se quiser. Além disso, o (a) senhor (a) terá todas as informações que queira, 

antes, durante e depois da pesquisa. Garantimos também que seus dados pessoais não serão divulgados 

e que os resultados desta pesquisa serão publicados em revistas especializadas de forma que nenhum 

participante da pesquisa será identificado, permanecendo em anonimato. Os dados obtidos serão 

utilizados na construção de um banco de dados e arquivados por cinco anos no Laboratório de 

Biologia e Genética Humana da UESB. Sua participação na pesquisa não lhe tratará nenhum custo e o 

(a) também não receberá nenhum valor em dinheiro por participar dela. O material coletado do (a) 

senhor (a) ficará armazenado no Laboratório de Genética Biologia e Genética Humana da UESB e 

poderá ser utilizado em pesquisas futuras (sem que o/a senhor/a precise fornecer sangue ou saliva para 

nós novamente) para as quais também será garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados 

pessoais de forma que ninguém será identificado. Se o (a) senhor (a) quiser ou precisar de maiores 

informações sobre esta pesquisa, entre em contato comigo no endereço Ana Angélica Leal Barbosa, 

Laboratório de Genética de Biologia e Humana, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Av. 

José Moreira Sobrinho, S/N, Jequié, Bahia ou pelo telefone 3528 9743 ou através do e-mail 

anhabarbosa@yahoo.com.br. 

Se o senhor (a) aceita voluntariamente participar desta pesquisa, por favor, assine comigo este termo 

em duas vias. 

 

Jequié-BA, ___/ ___ /___.     

 

___________________________________________________________.      

Assinatura do paciente/controle 

 

 __________________________________________________________.          

Ana Angélica Leal Barbosa 

 

Polegar Direito 
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